المستخمص
يختص البحث بدراسة وتحميل العالقة بين االستتمارر يتت تيةيتة الاعمواترع وتعقتيم قياتة

الاةش تتمن ا تتن خ تتالل احرول تتة تحدي تتد ا تتد و ت تود العالق تترع الابرشت ترن ب تتين االس تتتمارر ي تتت تيةيتتتة
الاعموارع وقياة الاةشمن كذلك العالقرع غيتر الابرشترن بيةااتر اتن ختالل تحستن الايتزن التةريستية

لماةشتتمن وتحستتين اخر تترع ةقتترم الاعمواتترع برلاةشتتمن حيتتث تتتم استتتخدام ا شتراع ب رقتتة ا دا
الات توازن لييتترس قياتتة الاةشتتمن التتتت تيتتوم برالستتتمارر يتتت تيةيتتة الاعمواتترع وقتتد تتتم

ت ار د ارستتة

ايداةية عمى عيةة ان الاةشآع الاصرية باحريقتت اليرهرن وال يزن حيث بمغ ح م عيةة الد ارستة

 083اف تتردن اممتا تتر  083قرئا تتة استيص تتر اوزع تتة عم تتى الاةش تتآع وق تتد بم تتع ةس تتبة االس تتتخدام
٪8,98؛ حيتث تتم
اختبرراع االرتبر

ت ار التحميتتل ايحصترئت عمتى  57افتردن ماتتن

واالةحدار البسي .

اترلت  88افتردن برستتتخدام

وقد خمصع الدراسة لى الةترئج الترلية:

 -8ال ت مر بيعة ةشر الاةشمن عمى ح م ايةفرق عمى تيةية الاعموارع ان حيث كم ا اتوال

الاةفية عمى ا ةش ة الاختمفة لتيةية الاعموارع.

 -2ال ي مر ح م الاةشمن  -الذي تم قيرسه يت ضو الد ارستة برستتخدام رأس الاترل الاستتمار يتت

ا صول -عمى ح م ايةفرق عمى تيةية الاعموارع.

 -0تو تتد عالقتتة ارتبتتر ابرش ترن رديتتة ذاع داللتتة اعةويتتة بتتين االستتتمارر يتتت تيةيتتة الاعمواتترع
وتعقيم قياة الاةشمن التت تيوم بذلك االستمارر.

 -4يعال االستمارر يت تيةية الاعموارع عمى تحسين الايزن التةريستية لماةشتمن اتن ختالل تحستين
تتودن اةت تترع /ختتدارع الاةشتتمن وتاييزهتتر عتتن الاةت تترع /الختتدارع لماةشتتآع الاةريستتة تخفتتي

تكمفتتة ةتتتر الاةت تترع /الختتدارع لماةشتتمن ااتتر ياكتتن الاةشتتمن اتتن خفت
برلاةت تترع /الختتدارع الاةريستتة وكةتي تتة لتمتتك ال واة ت

أستتعرر اةت رتاتتر ايررةتتة

تتحستتن ستتاعة الاةشتتمن برلستتوق وترتف ت

حصتار السوقية ا ار الذي يحسن الايزن التةريسية لماةشمن.

 -7تو تتد عالقتتة ارتبتتر ابرش ترن رديتتة ذاع داللتتة اعةويتتة بتتين تحستتن الاي تزن التةريستتية لماةشتتمن

وتعق تتيم قياتا تتر كا تتر أمب تتع التحمي تتل ايحص تترئت و تتود تم تتك العالق تتة ب تتين االس تتتمارر ي تتت تيةي تتة

الاعموارع وتحسين الايزن التةريسية لماةشمن ا ار الذي ياكن اعه اليول ن هةترك عالقترع غيتر

ابرش ترن بتتين االستتتمارر يتتت تيةيتتة الاعمواتترع وبتتين تعقتتيم قياتتة الاةشتتمن اتتن ختتالل تحستتين الاي تزن

التةريسية.

 -6تو تتد عالقتتة ارتبتتر ابرش ترن رديتتة ذاع داللتتة اعةويتتة بتتين االستتتمارر يتتت تيةيتتة الاعمواتترع
وتحسين ودن اخر رع ةقرم الاعموارع برلاةشمن ان حيث الخصرئص الاختمفة التتت تتستم باتر

تمتتك الاخر تترع اتتن :االعتارديتتة اييصتتر

الشتتفريية ال تتودن والتوقيتتع الزاةتتت الاالئتتم لةاريتتة

السةة الارلية والسرعة التت تت مبار عامية اتخرذ بع

الي ارراع الخرر ية والداخمية.

 -5تو تتد عالقتتة ارتبتتر ابرشترن رديتتة ذاع داللتتة اعةويتتة بتتين تتودن اخر تترع ةقتترم الاعمواتترع

برلاةشمن وتعقيم قياة تمتك الاةشتمن ا اتر التذي ياكتن اعته اليتول ن هةترك عالقترع غيتر ابرشترن
بين االستمارر يت تيةية الاعموارع وتعقيم قياة الاةشمن ان خالل تحسين ودن اخر رع ةقترم

الاعموارع برلاةشمن.

كممات الفهرسة :االستمارر يت تيةية الاعموارع قياة الاةشمن الايزن التةريسية اخر رع ةقرم
الاعموارع ب رقة ا دا الاتوازن لتيةية الاعموارع.

