
مستخلص البحث 

العوامل المؤثرة في تحقيق هذف الذخل الوطني مه غير ، 2015، األيٍُ غاٍَ سُذسا

عنذ وحذة تنفيذ العمل في قاعت رعايت النباتاث بحذيقت النباتاث،  (ف ن ف ب)ضريبت 

 انبذذ انجايؼٍ، قسى انًذاسبت كهُت االقخصاد بجايؼت يىالَا يانك إبشاهُى .فورودادي

 .َُكاٌ َُُذَا هفساسٌ انًاجسخُشة:  انًششفت . اإلساليُت انذكىيُت ياالَق

. انذخم انىطٍُ  وانذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت: الكلماث الرئيسيت

هزا . انذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت ػباسة ػٍ انذخم انًذصىل يٍ غُش ضشَبت

انذخم هى انذخم انزٌ َصذس يٍ انًجخًغ بذال يٍ انخذيت انخٍ قذيخها انًؤسست انذكىيُت إنً 

فٍ هزا انؼصش، حذاول انذكىيت نخُشُط أو حفؼُم انذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت . انًجخًغ

نزنك، دذَقت انُباحاث فىسودادٌ حذج سػاَت يشكض . ألداء األَشطت انذكىيُت و بُاء انىطٍ

. 2012 ػاو 106انبذىد انؼهًُت إَذوَُسُا كًؤسست دكىيُت نهجًهىسَت اإلَذوَُسُت بانشقى 

وانهذف يٍ هزا انبذذ هى يؼشفت أٌ ػىايم يؤرشة فٍ حذقُق هذف انذخم انىطٍُ يٍ غُش 

انؼىايم " يٍ حهك انخهفُت َجشٌ هزا انبذذ بؼُىاٌ . ضشَبت فٍ دذَقت انُباحاث فىسودادٌ

فٍ قاػت سػاَت انًؤرشة فٍ حذقُق انذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت فٍ ودذة حُفُز انؼًم 

    .انُباحاث بذذَقت انُباحاث، فىسودادٌ

هذف إنً وصف َظايٍ دىل ٌاسخخذو هزا انبذذ انًُهج انىصفٍ انُىػٍ انخٍ  

دذَقت انُباحاث انذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت فٍ انؼىايم انًؤرشة فٍ حذقُق هذف 

.  َفش100وػذدهى . دذَقت انُباحاث فىسودادٌ  وػُُت هزا انبذذ هٍ صواس .فىسودادٌ

حذصم انبُاَاث يٍ خالل حىصَغ االسخباَاث، . وَسخخذو طشَقت ػشىائُت فٍ أخز انؼُُاث

 .انًقابهت و انىرائق انخصىَشَت

 حذل َخائج هزا انبذذ إنً قبىل انذخم انىطٍُ يٍ غُش ضشَبت يذقق ػهً يا خطط 

انسؼش . انبُُت انخذخُت و انخذياثانُباحاث فىسودادٌ، وهى يؤرش بؼايم األسؼاس، فٍ 

وانخذياث . انشخُص نه دوس جاربٍ فٍ حهبُت انضواس نهزهاب إنً دذَقت انُباحاث فىسودادٌ

. انُباحاث فىسودادٌ يشة أخشيانًًخاصة و حسايخ انًىظفٍُ حجؼم انضواس نهشجىع إنً دذَقت 

ونكٍ انىسائم و انبُُت انخذخُت ياصانج َاقصت، فًُا حؤدٌ إنً ػذو اسحُاح انضواس فٍ اسخخذاو 

 .انبُُت انخذخُت انًىجىدة

 

 

 


