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 والتقدير الشكر
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 الدراسة: مصطلحات

 ولكل بالدول، المتعلقة االقتصادية اإلجراءات كافة فيه ُتدّون  ومالي محاسبي، جلس هو المدفوعات: ميزان

 التي المالية العمليات لتسجيل األخرى، الدول مع فيه تتعامل بها، خاص مدفوعات ميزان العالم دول من دولة

 دفعها، يتم التي ةالمالي اإلجراءات كافة فيه وتسجل )المدين(: يسمى األول جانبين، من ويتكون  بينهم، تتم

 على المدفوعات ميزان ويعتمد تحصيلها، يتم التي المالية اإلجراءات كافة فيه وتسجل )الدائن(: يسمى والثاني

 المتعلقة التفاصيل على يحتوي  وأيضاً  ما، سلعة أم خدمة، لشراء سواءً  تدفع التي النقدية المبالغ كافة تسجيل

 واحدة. مالية لسنة المدفوعات نظام إعداد يتم العادة وفي األخرى، والمصروفات المال، برأس

 فترة أثناء المستوردة المواد وقيمة المصدرة المواد قيم بين الفرق  هو التجاري  الميزان يعتبر التجاري: الميزان

 ؛ (BOT) اإلنجليزية اللغة في التجاري  الميزان اسم ويختصر سنوية، تكون  األحيان غالب وفي محددة زمنية

 أكثر الصادرات كانت إذا أما سالبا التجاري  الميزان فيكون  صادراتال من أكثر الدولة في الواردات انتك إذا

 في األهم الجزء يشكل التجاري  والميزان التجاري، الميزان في تجارياً  فائضاً  هناك فيكون  الواردات من

 في واالستثمارات المدخرات ةقيم لحساب األساسي المصدر فهو الدول، في واإلجمالية الجارية الحسابات

 الدولة.

 السلع تصدير تعرقل التي الجمركية الحواجز إزالة على أكثر أو دولتين بين اتفاق هو الجمركي: االتحاد

 جمركية منطقة لتكوين جزئياً  أو كلياً  االتحاد إلى المنضمة الدول بين والمبادالت التجارة وتحرير واستيرادها

 الخارجي. العالم مواجهة في واحدة
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 الملخص

 ومدى ،الفلسطيني المستهلكب وعالقتها ،اقتصاديا االحتالل مقاطعة حمالت أثر لقياس الدراسة هدفت

 اسهام ومدى ،اإلسرائيلية المنتجات بدل المحلية المنتجات اختيار في اتجاهاته على التأثير في اسهامها

 المقاطعة حمالت تجاه الفلسطيني المستهلك ىلد الوعيو  ،الفلسطيني المحلي التصنيع عمد على الحمالت

 توجيه في تكمن التي الحملة اهداف الى الفلسطيني المستهلك جذب في المقاطعة حمالت وقدرة ،فلسطين في

 جعل في اإلسرائيلية المنتجات مقاطعة أهمية نحو ،مستهلكال وعي ورفع الفلسطينية لمنتجاتا الى المستهلك

 تل.المح على مكلفاً  االحتالل

 تفعيل في يتمثل األهمية عالي درجة على وطني موضوع على الضوء لتسليط السعي في األهمية تكمن

 الوصفي، المنهج الباحث استخدم الدراسة أهداف ولتحقيق ،أمكن ما اإلسرائيلية للمنتجات الشعبية المقاطعة

 االستبانة تكونت وقد الدراسة، ؤالتتسا على اإلجابة لغرض وتحليلها وعرضها البيانات لجمع كأداة  واالستبانة

 على طبقت محاور خمسة على الثاني القسم وشمل ،الديمغرافية المتغيرات شمل ولاأل القسم قسمين، من

 تموز بين الواقع الفترة في الدراسة هذه أجريت كما  ،الالزمة اإلحصائية العمليات أجريت وقد الدراسة، مجتمع

 أسلوب الباحث واستخدم الغربية(، )الضفة لفلسطين الشمالية حافظاتالم في ونفذت ،2019 وآذار 2018

 .األصلي المجتمع من مفردة 500 طبقية العينة حجم بلغ حيث المجتمع أفراد من للمعلومات المعاينة

 واتفق المقاطعة، حمالت في الوطنية الحركات بدور الجيدة معرفتهم أكدوا %66.4 أن النتائج أظهرت

 %80.5 الفعليين المقاطعين نسبة بلغت وقد للمقاطعة، تدعوهم ودوافع محفزات وجود على منهم 67.9%

 العينة افراد ثقة نسبة وبلغت %60.6 بنسبة المستهلكين لدى المقاطعة بجدوى  الشعور نتائج وجاءت

 بمنتجات منتجاتهم سيستبدلون  الذين المقاطعين نسبة وبلغت ،%73.4 المقاطعة حمالت على بالقائمين
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 ،%81.5 أجنبية أو عربية بمنتجات االسرائيلية المنتجات سيستبدلون  الذين وبلغ ،%83.9 الصنع ليةحم

 الى فخلصت الفلسطيني، للمستهلك االول االختيار تصبح ان المحلية للصناعات كيف على %82.5 واتفق

 حال في %67 و ا،اسعاره تخفيض حال في المحلية المنتجات بشراء سيقومون  العينة افراد من %89.9 أن

 و الفلسطينية، الرياضية المنتخبات برعاية المنتجة الشركات قامت حال في %80.4 و جودتها، زيادة

 الفنانيين دعم حال في %73.9 و الفلسطينيين، األسرى  قضية دعم في الشركات قامت حال في 67.3%

 حال في %85.3 و العامة، الحدائق ببناء المنتجة الشركة قامت حال في %86.4 و الفلسطينيين، واألدباء

 المنتجة الشركة شاركت حال في %79.9 و العالمية، الجودة شهادات على بالحصول المنتجة الشركة قامت

 للطلبة منح تقديم في المنتجة الشركة شاركت حال في %80.9 و المجتمعية، المسؤولية وتعزيز دعم في

 في %85 و فلسطين، في العلمي البحث دعم في نتجةالم الشركة شاركت حال في %83.7 و المتفوقين،

 .االسرائيلي االحتالل من المستهدفة القدس مؤسسات دعم في المنتجة الشركة شاركت حال

 

 

 

 

 

 

 


