
 الملخص

نشثح، ٔانشثحٍخ، ٔكضت كم حصخ ٔدٌٌٕ : "رأصٍش انزذفك انُمذي، إعًبنً ا    انعُٕاٌ.  انزغبسٌخ .4102يحًز افُزي, 

("4104-4112إنى َضجخ األصٓى يٍ صعش انضٓى )فً انششكبد انًذسعخ فً عبكشرب يؤشش اإلصاليٍخ خالل انفزشح   

  Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec, Ak., CA  انًششف  :  

ًبنً، انعٕدح فً األصٕل، ٔانعٕدح عهى انكهًبد انشئٍضٍخ: عٕدح األصٓى، صعش األصٓى، انزذفك انُمذي، انشثح اإلع

ف ٔكضت كم حصخ، ٔلضى نُضجخ األصّاإلَصب   

أصٕاق سأس انًبل كٕصٍهخ رعجئخ أيٕال يصذسْب انًغزًع انًحهً نًخزهف انمطبعبد انزً رضطهع ثبالصزضًبس. حٍش 

انهحظخ صعش األصٓى فً ثٕسصخ شكم ٔاحذ يٍ اصزضًبس سأس انًبل األكضش عهى َطبق ٔاصع صعى ثعذ يٍ لجم انًضزضًشٌٍ فً 

األٔساق انًبنٍخ ٌزأصش ثبنعذٌذ يٍ انعٕايم انُٕعٍخ ٔانكًٍخ فً انطجٍعخ، فعهى صجٍم انًضبل إعذاد أصعبس األصٓى انزغبسٌخ، رشذٌذ 

صٕاء.  انشلبثخ عهى يب إرا كبَذ االَزٓبكبد عهى أٌذي يشركجً ثٕسصب، عهى انُفش انًضزضًش عًٕيب يزمهت، ٔصٍجبعبٌٍُب عهى حذ

انًضزضًشٌٍ انزٌٍ ٌضزضًشٌٔ ثششاء أصٓى فً صٕق سأس انًبل صٕف رحهٍم حبنخ انششكخ يضجمبً حٍش أٌ االصزضًبس صزُفز نزحمٍك 

سثح. ٌٓذف ْزا انجحش إنى اخزجبس يكَٕبد انزذفك انُمذي ٔانشثح اإلعًبنً، "انعٕدح فً" األصٕل، ٔ "انعٕدح عهى اإلَصبف"، 

صٓى َضجخ يٍ" أصعبس األصٓى فً انششكبد انًذسعخ فً "يؤشش اإلصاليٍخ فً عبكشرب" خالل "كضت كم حصخ"، ٔ "لضى نأل

4104-4112انفزشح   

رمٍُبد أخز انعٍُبد ثبصزخذاو األصهٕة أصهٕة أخز انعٍُبد انٓبدفخ، حٍش أٌ انعٍُبد رى انحصٕل عهٍٓب انششكبد 

انجٍبَبد انضبٌَٕخ يع انٕصبئك. ٌزى رحهٍم انجٍبَبد انًضزخذيخ فً انًصذسح نًب ٌصم إنى. أصهٕة نغًع انجٍبَبد ثبصزخذاو يصبدس 

 ًَٕرط اخزجبس افزشاض كالصٍكً ٔيزعذدح رحهٍم االَحذاس ٔاخزجبس صحخ انفشضٍخ

ٔرظٓش َزبئظ ْزِ انجحٕس فً انٕلذ َفضّ أٌ يكَٕبد انزذفك انُمذي، إعًبنً انشثح، انعٕدح فً األصٕل، ٔ "انعٕدح 

كم حصخ"، ٔ "لضى نألصٓى َضجخ" صعش انضٓى. ٔفً حٍٍ رظٓش َزبئظ انذساصخ أٌ انزذفمبد انُمذٌخ  عهى اإلَصبف" ٔ "كضت

عزئٍب يزغٍش يٍ األَشطخ، انزذفمبد انُمذٌخ يٍ االصزضًبس فً األَشطخ، ٔلٕاعذ االشزجبن، رأصٍش لٕاعذ االشزجبن، ٔدٌش كجٍش 

انُمذي يٍ أَشطخ انزًٌٕم ٔإعًبنً انشثح إنى دسعخ كجٍشح رؤصش عهى ألصعبس األصٓى انزشغٍهٍخ. فً حٍٍ نى ٌضجذ يزغٍش انزذفك 

صعش انضٓى يزغٍش. ْٔزا ٌشٍش إنى أٌ انًضزضًشٌٍ ثحبعخ إنى االْزًبو ثبنًعهٕيبد انٕاسدح فً انجٍبَبد انًبنٍخ انزً رعًم أصبصب 

حصخ، كضت كم ، اإلَصبف  عهى انزذفك انُمذي، عبئذ االصزضًبس، انعبئذ عهى انًٕعٕداد  ٔانذٌٌٕ إنى َضجخ األصٓى 

 


