
 انًحاضرة انسادست

 ار انًادة : عادل رشيذ حسيٍاسى است

 / انًرحهت انخانخت  جغرافيت انصُاعتاسى انًادة : 

 انتكُىنىجي انصُاعي انحذيج انتقذواسى انًحاضرة : 

Presentation neme : Modern industrial technological progress 

 . انتقذو انتكُىنىجي انصُاعي انحذيج 

ُة َُتطب٣م اَؼ١ُٓ اْا اؽا َمّ تًمٕ نابُمة َُتطب٣مم اَؼُٓم١ قٛم١ تهمغ تؼـف اَتًَٗٝٝر٣ا باٖٛا ر٣ٓغ آَؼاؿف اَؼ٣ُٓة اَهاب

.. قٛم١ تيم٣ـ اَمٟ ر٣ٓمغ آَؼماؿف اَؼ٣ُٓمة اَتم١ ٢ًٓمٕ تطب٣هٛما قم١ عاؿد ٚؾا آَعٓٝٔ . اْا اَتًَٗٝٝر٣ا اَصمٗاػ٣ة 

َصٗاػ١ قٛٝ اَهطاع اَصٗاػ١ بض٣ج تنّٛ ٚؾ٘ آَؼاؿف ق١ تط٢ٝـ اَهطاع اَصٗاػ١ ٜت٣ٓٗتٙ اْا اَتهؼِ اَتًَٗٝٝر١ ا

اٜ االقًماؿ اَؼ٣ُٓمة اَمٟ ٜانمغ اَتطب٣مم اَؼُٓم١ قم١ اَهطماع اَصمٗاػ١ بض٣مج تنمّٛ قم١ ٢ي٣ـ اَٟ ػ٣ُٓة ٖهمٍ آَؼماؿف 

تط٢ٝـ اَهطاع اَصمٗاػ١ ْمٕ عمتٌ تطم٢ٝـ االالل ٜآًَمايٕ ٜف٢ماػن تضنم٣ٕ ٖٝػ٣مة االٖتماد ْمغ تمٝق٣ـ قمـ  ػٓمٍ 

 ٜف٢اػن ْنتٝٞ اَؼعٌٝ .

اَتًَٗٝٝر١ اَصٗاػ١ ػتنة ٜح٣هة ْتـابطة ْٜتباػَة اَتماح٣ـ الٖمٙ بمؼٜٔ ناػمؼن يمٗاػ٣ة  ٜاَتهؼِاَؼتنة ب٣ٕ اَصٗاػة 

اَتًَٗٝٝر٣مما مممٝف ٢هممٍ اٜ ٢ٗؼممؼِ ٜبممؼٜٔ ْتطممٝؿن قممأ صـيممة اَتصمم٣ٗغ مممٝف َممّ تنممتٓـ ْٜممٕ حممّ قممأ اَطُمم  ػُممٟ 

٣ـ ق١ آٖاغ آَٝانمغ تًَٗٝٝر٣ا ْتطٝؿن ال٢ًٕٓ َُصٗاػة أ تتطٝؿ ٜبكؼٍ اَتهؼِ اَتًَٗٝٝر١ اَصٗاػ١ قهؼ صصٍ تغ

اَصٗاػ٣ة ٜظٛـل ػٝاٍْ رؼ٢ؼن َُتٝغٕ اَصٗاػ١ اَضؼ٢ج ) اَتم١ تؼتٓمؼ ػُمٟ تًَٗٝٝر٣ما ْتطمٝؿن ه ٜٚمؾ٘ اَؼٝاْمٍ 

  -تتٓخٍ باالت١ :

  -انتُسيق بيٍ انصُاعت ويراكز انبحج انعهًي : -اوال :

اَصممٗاػ١ اَضممؼ٢ج اَممؾ٠ تممّ تطب٣هممٙ قمم١  اؽ تيممًٍ ْـايممق اَبضممج اَؼُٓمم١ ب٣ةممة ْٗامممبة قمم١ تضه٣ممم اَتهممؼِ اَتًَٗٝممٝر١

اَصٗاػة ػُٟ اػتباؿال آَـايمق اَبضخ٣مة ٚم١ آََٝمؼن َتعتـاػمال ٜاالبتًماؿال اَتًَٗٝٝر٣مة اَصمٗاػ٣ة ب٣ٗٓما تٓخمٍ 

 -اَصٗاػة اَض٣ق اَؾ٠ ٢تّ ق٣ٙ تطب٣م االبضاث اَت١ تّ اػؼاػٚا ق١ آَـايق اَبضخ٣ة ٜٚؾ٘ اَبضٝث تًٝٔ ػُٟ ٖٝػ٣ٕ :

 َغـض ف٢اػن ْؼاؿف االٖنأ ػٜٔ تطب٣هٛا .تّ اػؼاػٚا بضٝث ٖظـ٢ة ٢ٜ -1

ـض تطب٣هٛا ق١ اَهطاع اَصٗاػ١ بض٣ج تنّٛ ٚؾ٘ اَبضمٝث قم١ صمٍ ْيمايٍ غبضٝث تطب٣ه٣ة ٢ٜتّ اػؼاػٚا َ -2

 اَصٗاػة ٜتط٢ٝـ االٖتاد ٜف٢اػتٙ ْٕ ص٣ج اًَّ ٜاَٗٝع .
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 -:يراكز تذريب انقىي انعايهت وتاهيهها  -حاَيا :

َٝر١ اَصٗاػ١ َؾَى ق١ٛ تضتاد بامتٓـاؿ َهٝٞ ػاُْمة ْؼؿبمة ١ٝ ػايٓة اَتطٝؿ بكؼٍ اَتهؼِ اَتًٗاَصٗاػة اَضؼ٢خة ٚ

بٓنت٢ٝال ْٛاؿ٢ة تنتط٣غ ْٕ عتَٛا ْٝايبة اَتهؼِ اَتًَٗٝٝر١ اَصٗاػ١ َٛؾا ال ٢تضهم اال ْٕ عمتٌ ٜرمٝػ ْـايمق 

ؿ ناػؿن ػُٟ ْٝايبة اَتهؼِ اَصٗاػ١ اَضؼ٢ج ُهٝٞ اَؼاُْة ٜتا٣ُٚٛا بامتٓـاؿ ١ًَ تًٝٔ ٚؾ٘ اَهٝٞ بامتٓـاَاَتؼؿ٢  

 ْٜٕ حّ تٝق٣ـ ْتطُبال اَصٗاػة اَضؼ٢خة ْٕ اَهٝٞ اَؼاُْة اَتفْة .

 -انتىسع في انتكُىنىجيا انصُاعيت : -حانخا :

اؽ يُٓا يأ ٚٗاَى تٝمغ ق١ ْؼؼٌ االعتـاػال ٜاالبتًاؿال اَتًَٗٝٝر٣ة يُٓا امّٛ ؽَمى قم١ ممَٛٝة اَضصمٌٝ ػ٣ُٛما 

ف ْٗامبة ٜٚؾا ػاٍْ ٢يزغ ػُمٟ اٖتيماؿ تمٝغٕ اَصمٗاػة اَضؼ٢خمة اِ َمٝ ياٖمال ٚمؾ٘ االعتـاػمال ٜاالبتًماؿال بتًا٣َ

رٛال ْؼ٣ٗة قأ ؽَى مٝف ٢ؤػ٠ اَمٟ يمؼٝبة اَضصمٌٝ ػ٣ُٛما ْمغ اؿتكماع اَتًَٗٝٝر٣ة ْضؼٜػن اٜ ْضتًـن ْٕ نبٍ 

 ضؼ٢خة .تًا٣َف اَضصٌٝ ػ٣ُٛا ا٢عا ٜٚؾا ٢يًٍ ْضؼػ ق١ اٖتياؿ تٝغٕ اَصٗاػة اَ

 -نىجيا االتصاالث وانًعهىياث :ىتكُ -رابعا :

٢ناّٚ ٚؾا اَؼاٍْ ق١ ف٢اػن آَؼاؿف ٜتباػٌ آَؼُْٝال اَت١ ٢هٝػٚا احمـ قم١ تًم٢ٕٝ آٖماغ يمٗاػ٣ة ْتطمٝؿن المم٣ٓا 

ًْٓمٕ ْمٕ آَؼُْٝمال ٜآَٗماقغ ٜاَتنم٣ٛتل اَتم١  كق١ ظٍ ػصـ آَؼُْٝات٣ٙ ص٣ج ٢ًٕٓ اَضصٌٝ ػُٟ ايبمـ نمؼؿ

بٝامممطة االٖتـٖممال اٜ ٜمممايٍ االتصمماٌ اَضؼ٢خممة صممٗاػال الممم٣ٓا ق٣ٓمما ٢تؼُممم قمم١ تنمم٣ٛتل اَٗهممٍ ٜاَتنمم٢ٝم تغممؼِ اَ

االعـٞ ق١ٛ ايخـ تاح٣ـ ق١ اعت٣اؿ آَٝنغ آَٗام  يٓا أ ٚؾ٘ اَٝمايٍ تنّٛ ق١ تٝم٣غ ٖطال االمٝال ٜف٢اػن صزّ 

 اَتباػٌ اَتزاؿ٠ .

 -:هيكم االستيطاٌ انحضري في االقهيى  -خايسا :

تؼؼ آَمؼٔ ا٣ٖٝ٣َُٓمة اٜ آَـايمق اَضعمـ٢ة اًَبمـٞ ب٣ةمة ْٗاممبة قم١ تمٝغٕ اَصمٗاػال اَضؼ٢خمة الٖٛما تؼمؼ آَضتعمٕ 

َٝر٣مة ٜاَتم١ تغمؼِ اَصمٗاػة اَضؼ٢خمة باالظماقة اَمٟ آَقا٢ما اَؼؼ٢مؼن ٝاالعتـاػمال ٜاالبتًماؿال اَتًٗاَـي٣ن١ َت٣َٝمؼ 

َٝر٣مة ْٜمٕ حمّ رمؾ  ٖٝتماد اَٝاممغ المم٣ٓا تبٗم١ االعتـاػمال اَتًٜٗاَت١ تهؼْٛا ٚؾ٘ آَؼٔ اَصٗاػة اَضؼ٢خة ؽال اال

آَتيٓمة باػتباؿٚما تعمّ اػمؼاػ يب٣مـن ْمٕ اَنًأ ٜاالٖيطة اَصٗاػ٣ة ا٣َٛا اظماقة اَمٟ تمٝق٣ـ االممٝال ٜامتهطا  

٢خمة ػٕ تمٝق٣ـ اَغمؼْال اَتفْمة قم١ ٚمؾ٘ آَمؼٔ ٜاَتم١ َٛما ا٣ٓٚمة يب٣مـن قم١ تمٝغٕ اَصمٗاػة اَضؼاَنًأ ٚؾا قعت 

يغؼْال االمًأ ٜاَصضة ٜاَتؼ٣ُّ ٜاالتصاالل ٜاَغؼْال آَصـق٣ة باالظاقة اَٟ تـيق ايمضا  ؿوٜك االْمٝاٌ 

ق١ ٚؾ٘ آَؼٔ ٜيُٓا يأ ٚٗماو تؼمؼػ قم١ آَـايمق اَضعمـ٢ة يُٓما اممّٛ ؽَمى قم١ اًْا٣ٖمة ت٣َٝمؼ ْٜـايق يٗغ اَهـاؿ 

اعـٞ ٜٚؾا ٢ؼط١ بؼؼا ًْا٣ٖا اٜمغ َُصٗاػة َتؼ٢ٝعمٛا َٝر٣ة ق١ ْؼ٢ٗة ْؼ٣ٗة ٜتطب٣هٛا ق١ ْؼٔ ٝاالعتـاػال اَتًٗ

. 
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بيًٍ ا٢زاب١ ػُٟ تضه٣م  الَٝر١ اَصٗاػ١ ْقا٢ا ػؼ٢ؼن اٖؼًنٝتـت  ػُٟ تٝغٕ اَصٗاػة اَضؼ٢خة بكؼٍ اَتهؼِ اَتًٗ

 -اَت٣ٓٗة آًَا٣ٖة ظٕٓ االن٣ُّ ٚؾ٘ آَقا٢ا ٢ًٕٓ ا٢زافٚا باالت١ :

االٖيممطة اَصممٗاػ٣ة ْممٕ االؿتباغممال آَٝنؼ٣ممة قاٖممٙ اػطممٟ ممماّٚ اَتهممؼِ اَتًَٗٝممٝر١ اَصممٗاػ١ قمم١ تضممـؿ  -1

اَصٗاػة صـ٢ة ايبـ ق١ تضؼ٢ؼ آَٝنغ اٜ اعت٣اؿ آَٝنغ آَٗام  الم٣ٓا ق١ ظمٍ تطمٝؿ ٜتٗمٝع ٜممايٍ اَٗهمٍ 

 ٜتضه٣م اَتًاٍْ ب٣ٗٛٓا ْغ تطٝؿ ْصاػؿ اَطانة ٜآَٝاػ اَغاِ .

ْٜمٕ حمّ مماّٚ ؽَمى قم١ تمٝق٣ـ قمـ  ػٓمٍ ايبمـ  اَصٗاػ١ اإلٖتاداَتهؼِ اَتًَٗٝٝر١ ق١ ت٢ٝٗغ قـٜع ماّٚ  -2

 َُهٝٞ اَؼاُْة .

 اَصٗاػ٣ة ْغ ف٢اػن ْنتٝٞ اَؼعٌٝ آَتضههة . َألٖيطة اإلٖتار٣ةؿقغ ْنتٝٞ  -3

ته٣ٍُ ػاٍْ اَتٝغٕ اَته٣ُؼ٢مة قم١ تمٝغٕ اَصمٗاػة ن٠ اٖمٙ ال ٢ؼمؼ ْمٕ اَعمـٜؿ٠ أ تتمٝغٕ اَصمٗاػة نمـ   -4

 . نعـ٘ إَٟانة ْصاػؿ ٜآَٝاػ اَغاِ اٜ اَٗهٍ اٜ ْصاػؿ اَط

 آَتغُكة . األنا٣َّته٣ٍُ اَكٝاؿل اَت٢ٝٓٗة ب٣ٕ اَـ٢ف ٜآَؼ٢ٗة اٜ ب٣ٕ  -5

   

 ةـاؿال اَب٣ة٣ـبـاالػت .  

٢تـت  ػُٟ تٝغٕ االٖيطة اَصٗاػ٣ة ظٕٓ االن٣ُّ رٝاٖ  ؽال ابؼاػ ا٢زاب٣ة ٜاعـٞ ؽال ابؼاػ مُب٣ة تتؼُم باَتُٝث 

َتممٝغٕ ٖيممطة اَصممٗاػ٣ة ًْا٣ٖمما ٜبٓمما ٢ممتتاِ ْممغ االػتبمماؿال اَب٣ة٣ممة اَصممٗاػ١ اَٗمماتذ ػممٕ تٝف٢ممغ ط٣ممـ آَغطممػ َت

 -االٖيطة اَصٗاػ٣ة ٜٚؾا ْا ٢تـت  ػ٣ُٙ صؼٜث اَتُٝث اَصٗاػ١ اَؾ٠ ٢يٍٓ االٖٝاع االت٣ة :

ص٣ج تنب  ػ٣ُٓة االصتـال ق١ اَصٗاػة اٖبؼاث طافال ُْٝحة َُب٣ةمة يغماف اٌٜ ٜحما١ٖ اٜينم٣ؼ  -: تهىث انهىاء -1

عطممـا ػُممٟ ْـايممق ١ٖ اٜينمم٣ؼ اًَبـ٢ممال باالظمماقة اَممٟ ػنممايم ٜؽؿال اَغبمماؿ ٢ٜؼممؼ تُممٝث اَٛممٝاا اًَمماؿبٝٔ ٜحمما

آَنتهـال اَبيـ٢ة ٜآَٗاغم اَقؿاػ٣ة ْٜٕ ٚؾا آَٗطُم ٢ٗبغ١ أ ٢ؤعؾ باالػتباؿ ػٗؼ تضؼ٢مؼ ْٝانمغ آَيماؿ٢غ 

 تهبت .اَصٗاػ٣ة اتزاٚال اَـ٢اس اَنايؼن ٜبٓا ٢تتاِ ْغ اتزاٚال اَتٝمغ اَؼٓـا١ٖ ْن

تًمٝٔ ْيمؼة .  ٜنص٣اٖاص٣ج تؼٍٓ اَصٗاػة ػُٟ تُٝث ا٣َٓا٘ بكعتل ػع٢ٝة اٜ ْٝاػ ي٣ٓ٣ا٢ٜة  -: تهىث انًياِ -2

ط٣مـ يماَضة َتممتٛتو  ن٢عاشؼن اَتُٝث ٚٗا نؼ تؤػ٠ اَٟ تغ٣ـ ْٝايكال ا٣َٓا٘ ٜنؼ تٗؼؼِ اَض٣ان ق٣ٛا ٜتصبش 

 اَبيـ٠ .
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ُتـبمة صمؼٜث تغ٣مـ ممُب١ قم١ اَتـي٣م  اَطب٣ؼم١ َُتـبمة ممٝاا ْما ٢تـت  ػُٟ اَتُٝث اَصٗاػ١ َ -:تُٝث اَتـبة  -3

٢تؼُمم ؽَممى بتـي٣بٛمما اَك٣ق٢مماي١ اٜ ا٣ٓ٣ًَمماي١ ٜؽَمى بنممب  اَٗكا٢ممال اَٗاتزممة ػممٕ ػ٣ُٓمة اَتصمم٣ٗغ اَتمم١ تـْممٟ قمم١ 

 اَتـبة ٜامتؼٓاَٛا . إٖتار٣ة٢تّ ػقٗٛا ْٓا ٢ؤحـ ؽَى مُبا ػُٟ  ٜنص٣اٖا األؿاظ١

٢ٜهماك اَعٝظماا  اإلٖنمأاَٗكن٣ة اَت١ ٢تـيٛا ػُٟ  ا٤حاؿبنب  اَتُٝث  نٖٝاع ٢ٜؼؼ ْٕ -: انتهىث انضىضائي -4

ٜشؼن اَصٝل ٚٗا تغتُف صن  ٖٝع اَصٗاػة بٙ  اإلصناكمٓاػٙ اٜ  األؽٔشؼن َُصٝل ٢ًٕٓ َطبُة  بأػٖٟٚٗا 

 ٜصزٓٛا .

آَغتُكمة قاٖمٙ ٢ٗبغم١ أ  ٙبأٖٝاػماَنمُب٣ة اَٗاتزمة ػمٕ اَتُمٝث اَصمٗاػ١  ا٤حاؿٕ ارٍ اَتغُص اٜ اَته٣ٍُ ْٕ َْؾَى ٜ

 -: ا٤ت٣ةاَتغط٣ط٣ة  اإلرـااالَُٓيـٜع اَصٗاػ١ ْـاػان  األْخ٢ٍؤعؾ باالػتباؿ ػٗؼ تضؼ٢ؼ آَٝنغ 

 امتغؼاِ ْصاػؿ اَطانة اَٗظ٣كة ٜاَكتتـ ٜآَـشضال َُٓضاقظة ػُٟ اَٛٝاا ْٕ اَتُٝث . -1

٢ًٓمٕ أ تتـتم  ا ١ٚ االحماؿ اَب٣ة٣مة اَتم١ تضؼ٢ؼ اًَٝاؿث اَصٗاػ٣ة آَضتٍٓ صؼٜحٛا ْٕ آَيـٜع اَصٗاػ١ ْٜ -2

 ػ٣ُٛا ٜي٣ف ٢ًٕٓ ْؼاَزتٛا .

تضؼ٢مؼ ْمؼٞ نمؼؿن اَٗظماِ اَب٣ةم١ آَضم٣ػ بمآَٝنغ اَصممٗاػ١ ػُمٟ تضٓمٍ آَُٝحمال اَب٣ة٣مة اَٗاتزمة ػمٕ آَيممـٜع  -3

 اَصٗاػ١ .

َٗاتزمة ػٗٛما ا األظمـاؿتضؼ٢ؼ غب٣ؼة آَُٝحال آَغتُكة اَت١ ٢ًٕٓ أ تصؼؿ ػمٕ آَيمـٜع اَصمٗاػ١ ْٜما ٚم١  -4

 ٜي٣ف ٢ًٕٓ اَضؼ ْٗٛا اٜ ْؼاَزتٛا .

آَٝرٝػن ْٕ اَٗٝاص١  األعـٞتضؼ٢ؼ ٍٚ ٢ٝرؼ تؼاؿض ب٣ٕ ْٝنغ آَيـٜع اَصٗاػ١ آَـاػ تٝغٗٙ ٜآَياؿ٢غ  -5

 اَب٣ة٣ة ٜاالرتٓاػ٣ة يٝرٝػ ص١ م١ًٗ اٜ ْيـٜع فؿاػ١ اٜ م٣اص١ .

ُٓيـٜع ػُٟ آَٗطهة اَت١ ٢هاِ ق٣ٛا آَيـٜع اَصٗاػ١ اَت٢ٝٓٗة االنتصاػ٢ة ٜاالرتٓاػ٣ة ٜاَب٣ة٣ة َ ا٤حاؿغب٣ؼة  -6

. 

 تضؼ٢ؼ صزّ اَؼٓاَة اَتفْة َُٓيـٜع اَصٗاػ١ ْٜا ١ٚ احاؿ تٝغ٣ٗٛا صٌٝ آَيـٜع . -7

صن  ٖمٝع اَصمٗاػة ٜصزٓٛما الٔ بؼمط اَصمٗاػال المم٣ٓا  َألؿضاؽ تتبا٢ٕ صارة آَياؿ٢غ  األؿضْناصة  -8

ْؼاَزمة  ٜنْمايٕآَصٗغ ُْٜضهاتمٙ ْمٕ آَغمافٔ  إلناْة األؿاظ١ اًَب٣ـن اَضزّ تضتاد اَٟ ْناصال ٜامؼة ْٕ

 اَتٝمؼال آَنتهب٣ُة . ألطـاضٜتصـ٢ف اَكعتل اٜ 
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اَتصمـ٢ف ٢ؼتٓمؼ قآَؼعٗة ػْٓٝا ١ٚ ْصؼؿ تصـ٢ف ػٓمٝػ٠ َُغمافال آَُٝحمة َُزمٝ ٜٚمؾا  -اؿتكاع آَؼاعٕ : -9

يُٓا ياٖال  ألْٖٙـن ه ْٕ اؿتكاع بٗا٢ة آَصٗغ 2.5ػُٟ اؿتكاع آَؼعٗة اَت١ ٢ٗبغ١ أ تًٝٔ اؿتكاػٛا ايبـ ْٕ )

ؽَى اَٟ ف٢اػن تـايّ آَُٝحال ق١ آَٝنغ اَصٗاػ١ اٜ آَٗاغم اَهـ٢بة ْٗٙ ٜاَؼًل ْٕ ؽَى  نػٞآَؼعٗة ٜاغةة 

 يض٣ش .

٢تٓخٍ ٚؾا اَؼاٍْ بيًٍ ؿي٣ل باَـ٢ماس ْمٕ ص٣مج اَنمـػة ٜاالتزما٘ الٖٛما تؼمؼ ْصمؼؿ ؿيم٣ل َٗهمٍ  -آَٗاط : -11

َصٗاػ٣ة يؾَى ػٗؼ تضؼ٢ؼ ْٝنغ آَيـٜع اَصٗاػ١ ٢ٗبغم١ ْـاػمان اتزما٘ اَـ٢ماس اَنمايؼن ٜبٓما ٢متتاِ آَُٝحال ا

 آَٗاغم اَقؿاػ٣ة . إَٟ باإلظاقةْغ ْـايق االمتغتٌ اَبيـ٠ ٜاتزاٚال اَتٝمغ اَؼٓـا١ٖ ْنتهبت 

َتمٝغٕ آَيمـٜع اَصمٗاػ١  ْخمٍاألق١ تضؼ٢ؼ آَٝنغ  إ٣َٛا اإلشاؿناَتغط٣ط٣ة اَت١ تّ ػْٓٝا ٜق١ ظٝا االػتباؿال 

 -ٜقها َتػتباؿال اَب٣ة٣ة ٢ًٕٓ أ ٣ٖٓق يٗك٣ٕ ْٕ اَصٗاػال :

ٚؾ٘ اَصٗاػال ػاػن تًٝٔ ُْٝحة َُب٣ةة ْٓا ٢تطُ  ؽَمى تٝن٣ؼٛما عماؿد ْـايمق آَمؼٔ الٖمٙ  -: انصُاعاث انخقيهت -1

ُ  ي٣ٓال يب٣مـن ْمٕ آَمٝاػ ٜتتط األؿاظ١اّٚ ْا تٓتاف بٙ ٚؾ٘ اَصٗاػال ٚٝ صارتٛا اَٟ ْناصال ٜامؼة ْٕ 

ْخمٍ آَنتخٓـن ق٣ٛا  األْٝاٌك ٜيب٣ـن ْٕ اَهٝن اَؼاُْة قعت ػٕ ظغاْة ؿو نػؼاػ إَٟ باإلظاقة األ٣َٜةاَغاِ 

اَضـبم١ ه ٜيمٗاػال تًـ٢مـ اَمٗكػ ٜٚم١ يمٗاػال  اإلٖتماداَصٗاػال ا٣ٓ٣ًَا٢ٜة ٜاَصٗاػال اَؼنًـ٢ة ) ؽال 

 انؼٛا ْـاػان اتزا٘ اَـ٢اس اَنايؼن ٜاتزاٚال اَتٝمغ اَؼٓـا١ٖ .ُْٝحة َُب٣ةة َؾَى ٢ٗبغ١ ػٗؼ تضؼ٢ؼ ْٝ

َُب٣ةة ٜاٖٛا انمٍ ظمـؿا َمؾَى ٢ًٓمٕ تٝن٣ؼٛما ػاعمٍ آَمؼٔ ٚؾ٘ اَصٗاػال ػاػن ط٣ـ ُْٝحة  -: انصُاعاث انخفيفت -2

 ْممـتبػ بتُب٣ممة ْتطُبممال اَنممًأ ا٣ْٝ٣َممة ياَصممٗاػال اَغؾاي٣ممة ٜيممٗاػة آَتبممل اَزمماٚقن إٖتارٛمماالممم٣ٓا ٜأ 

 ٜاَطباػة ... اَظ .

ق١ اَٝنمال اَضاظمـ ْيمًُة  نيبضالَّ تؼؼ ْيًُة اَتُٝث اَصٗاػ١ ؽال ٖطال ْض١ُ اٜ تهتصـ ػُٟ ػٌٜ ْضؼػن بٍ 

تصؼؿ يٗاػاتٛا آَُٝحمة َُب٣ةمة  نعؾلاَت١  ن٢عاػا٣َٓة تؼا١ٖ ْٗٛا اَؼٌٜ آَتهؼْة يٗاػ٣ا ٜاَؼٌٜ آَتغُكة يٗاػ٣ا 

اَب٣ة٣ة اَٗاتزمة ػٗٛما َمؾَى قمأ اممتٓـاؿ ْيمًُة اَتُمٝث اَصمٗاػ١  األظـاؿْٕ اَٟ اَؼٌٜ آَتغُكة يٗاػ٣ا َُتغُص 

ْيمًتل انتصماػ٢ة  إَٟ باإلظاقةالم٣ٓا ظاٚـن االصتباك اَضـاؿ٠ ٜاؿتكاع ػؿرال اَضـاؿن ب٣ة٣ة ػؼ٢ؼن  نحاؿمب  

 تؼا١ٖ ْٗٛا اَؼٌٜ اَٗا٣ْة آَتغُكة يٗاػ٣ا . نعؾل

 

 


