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 انكبزٖ انخجشئت يحالث سبائٍ حفصٛم عهٗ انًؤثزة انعٕايمانخعزف عهٗ  ِ انذراست انٗحٓذف ْذ

ٔيعزفت يذٖ انخفصٛم  انفهسطُٛٛت األنباٌ ياركاث عهٗ اإلسزائٛهت األنباٌ نًاركاث انخهٛم يذُٚت فٙ

ٔحٓذف ْذِ انذراست انٗ انخزٔج بخٕصٛاث حساْى فٙ عًهٛت حطٕٚز انًُخجاث انًحهٛت نًُافست 

نخحهٛهٙ انًُخجاث اإلسزائٛهٛت ٔاالجُبٛت ٔلذ اسخخذاو فزٚك انبحث فٙ ْذِ انذراست انًُٓج انٕصفٙ ا

اسخباَت  041حٛث لاو فزٚك انبحث بخصًٛى اسخباَت خاصت نخحمٛك أْذاف انذراست بحٛث حى حٕسٚع 

عهٗ عُٛت عشٕائٛت يٍ سبائٍ يحالث انخجشئت انكبزٖ فٙ يذُٚت انخهٛم نإلجابت عُٓا حى اسخزجاع 

ٛم باسخخذاو سبٌٕ عٍ االجابت عٍ فمزاث االسخباَت ٔخضعج انبالٛت نخحه 31اسخباَت ٔايخُع  038

بزَايج انخحهٛم االحصائٙ ٔلذ أظٓزث انُخائج أٌ يسخٕٖ انعٕايم انًؤثزة عهٗ حفصٛم سبائٍ 

باٌ اإلسزائٛهٛت عهٗ ياركاث االنباٌ يحالث انخجشئت انكبزٖ فٙ يذُٚت انخهٛم نًاركاث االن

، ٔأٌ أثز 1550، يع اَحزاف 3.51انًخٕسط انحسابٙ انفهسطُٛٛت جاء بخمذٚز يخٕسط حٛث بهغ 

انعٕايم انجٕدة انًذركت عهٗ حفصٛم سبائٍ يحالث انخجشئت انكبزٖ فٙ انخهٛم نًاركاث األنباٌ 

 4514سطُٛٛت جاءث بذرجت يزحفعت حٛث بهغ انًخٕسط انحسابٙ اإلسزائٛهٛت عهٗ ياركاث األنباٌ انفه

، ٔأثز انعٕايم االجخًاعٛت جاءث بذرجت يخٕسطت حٛث بهغ انًخٕسط 1580يع اَحزاف يعٛار٘ 

، ٔأثز خصائص انًُخج جاءث بذرجت يزحفعت حٛث بهغ 1586يع اَحزاف يعٛار٘   3573انحسابٙ 

، ٔأثز االَشطت انخزٔٚجٛت جاءث بذرجت  .1.6يع اَحزاف يعٛار٘  3597انًخٕسطت انحسابٙ 

ٔأثز انمُٕاث انخٕسٚعٛت  1570يع اَحزاف يعٛار٘  3533يخٕسطت حٛث بهغ انًخٕسطت انحسابٙ 

، ٔأثز انسعز 1581يع اَحزاف يعٛار٘  3544جاءث بذرجت يزحفعت حٛث بهغ انًخٕسط انحسابٙ 



ٔفٙ انخخاو خهصج  1550عٛار٘ يع اَحزاف ي 3506جاء بذرجت يخٕسطت بهغ انًخٕسط انحسابٙ 

انذراست انٗ يجًٕعت يٍ انخٕصٛاث ٔيٍ اْى ْذِ انخٕصٛاث أٌ حعًم ٔحذة انجٕدة فٙ انشزكاث 

انصُاعٛت نألنباٌ عٍ حًٛٛش انًُخج يٍ خالل إضافت خصائص يًٛشة نّ عٍ انًُخج اإلسزائٛهٙ 

ٕاق انعانًٛت ٔضزٔرة أٌ ٔحٕفٛز لُٕاث حٕسٚع يحهٛت ٔفخح باب انخصذٚز نهًُخج انفهسطُٛٙ نألس

حعًم شزكاث األنباٌ عهٗ حٕفٛز انًُخج بأسعار يُاسبت حزاعٙ انٕضع االجخًاعٙ نألسزة 

  انفهسطُٛٛت.


