
   

 اخلصائص العامى ًاهلامى الظاهري

هضبة البحريات 

 األشتٌائَة
 (ىمسوملا عبنملا)

84% 

 يٍ انغُٕة انٗ انشًبل يزش فٕق عؽؼ انجؾش 0311:  االسرفبع - 2أنف كى 533:  انًغبؽخ

 ٔسَٔضسٖ : أنغٌٕ ٔيٕفًجٛشٔعجبل يُفشدح -  اغهجٓب أسكٛخ, َبسٚخ , يزؾٕنخ :صخٕسْب 

ثٓعجخ انجؾٛشاد نكضشح انجؾٛشاد ثٓب )خًظ عًٛذ  - رغبع يغبؽزٓبال رغًٗ ثغمف أفشٚمٛب 

 فكزٕسٚب ٔكٕٛعب.ثؾٛشاد ؽٕظّٛ أٔ اَخفبظّ ٔرشًم :  -0 انجؾٛشاد إنٗ  ٔرُمغى ْزِ ثؾٛشاد(

 انجشد ٔ ادٔاسد ٔ عٕسطٔاَكغبسٚخ:  أخذٔدّٚثؾٛشاد  -2             

حبرية 

 فلتٌرٍا

 انشًبنٛخ ثؾٛشح " عٕثٛشٕٚس " ثأيشٚكبانؼبنى يغبؽخ ثؼذ  : صبَٙ ثؾٛشاد - 2أنف كى 96 : انًغبؽخ

 : يغًٕػخ كجٛشح يٍ انشٔافذ ال رخهٕ يٍ انًٛبِ ؼٕال انؼبو رغزٚٓب

  كى . 971انغشة ْٕٔ أكجش سافذ  ٔٚجهغ ؼٕنّ  : يٍَٓش كبعٛشا األَٓبس انزٙ رصت فٛٓب :

 يٍ انغُٕة. : َٕٛٓش عًٛ                         

 مفنبريً جبال 
 .عُٕثًب انكُغٕ َٓش ٔثؾٛشاد شًباًل انُٛم َٓش ثؾٛشاد ثٍٛ ٚفصمٔ - يجبششح كٛفٕ ثؾٛشح شًبل ٚمغ

 ٚؼًم ػًم خػ رمغٛى انًٛبح كبعٛشا َٓش يُٓب ُٚجغ

 مسَللى نور
 أنجشد ثؾٛشح عُٕة فٗ ٔٚصت إدٔاسد ثؾٛشح شًبل يٍ ُٚجغ - انغشثٙ األخذٔد ٔعػ نٕلٕػّ أخذٔد٘ َٓش

 نهًالؽخ صبنؼ غٛش كى 231ؼٕنّ ٚجهغ  يهٛبس يزش يكؼت5.9ؽٕانٗ رصشٚفّ يٍ انًٛبح فٗ ثؾٛشح انجشد 

 نَل فلتٌرٍا
ٚخشط يٍ ثؾٛشح فكزٕسٚب شًبال ػُذ شالل سٚجٌٕ ًٚش ثجؾٛشح كٕٛعب ٚصت فٗ ثؾٛشح  كى441 ؼٕنّ ٚجهغ  

 اشٓش انغذٔد )عذ أٍٔٚ (  – نهًالؽخ صبنؼ غٛشيهٛبس يزش يكؼت  20.3انجشد يٍ انشًبل ؽٕانٗ 

 د انزٗ رؾذ انذساعّ )عذ كٕٛعب (ٔيٍ انغذٔ

 رًنسًرىجبال 
 رًزذ يٍ انغُٕة إنٗ انشًبل ثبَؾشاف َؾٕ انشًبل انششلٙٔ ششق انغًهٛكٙ عُٕة ثؾٛشح أنجشدٚمغ 

الٌ االيؽبس انغبلؽّ ػهّٛ عًٛؼٓب رزغّ  ال ٚصهؼ كخػ رمغٛى يٛبح ٔ صائٛش ٔ أٔغُذحفبصم ثٍٛ  عٛبعٗؽذ 

 ٔٚمغ انغجم ثبكًهّ فٗ ؽٕض انُٛم انغًهٛكٙح أنجشد َٔٓش رُغبة إنٗ ثؾٛش انٗ َٓش انُٛم

صخٕسْب  َبسٚخ ثشكبَٛخ ٔيزؾٕنخ يٍ  -و4500:  اسرفبػّ - عجبل  ثشكبَٛخ -  شًبل ششق ثؾٛشح فٛكزٕسٚب جبال اجلٌن 

 فصم ثٍٛ يٛبِ َٛم فكزٕسٚب ٔيٛبِ ثؾٛشح سٔ دنفٚصهؼ كخػ رمغٛى يٛبح ؽٛش ٚ –أؽذس ثشاكٍٛ أفشٚمٛب

ٚؼشف فٗ ؽٕظّ األػهٗ ) يٍ يخشعّ ؽزٙ  -  يٍ ثؾٛشح أنجشد ؽزٗ انزمبئّ ثبنغٕثبغ ششق ثؾٛشح َٕ ر اجلبلحبنور 

 ْٕٔانصبنؼ نهًالؽّ فمػ يٍ ثؾش انغجم  َٛم أنجشديذُٚخ ًَٕٛنٙ ( ثبعى 

يزٕعػ انزصشف أيب  5يهٛبسو 29ؽٕانٗ  ًَٕٛنٗيزٕعػ رصشٚف انًٛبِ ػُذ  – كى0221ٚجهغ ؼٕنّ 

ثؼذ يشٔسِ يٍ  5يهٛبس و 03ٔٚصم ػُذ انزمبئّ ثبنغٕثبغ  5يهٛبس و 15 ْٕ يُغالانغُٕٖ نجؾش انغجم ػُذ 

 (ٔانزجخش ٚفمذ َصف إٚشادِ ثغجت يُؽمخ انغذٔد) ثؾٛشح َٕ ٔانًغزُمؼبد ؽٛش ركضش ثّ انضُٛبد
 

 أرى يٍ سٔافذِ ( ػهٗ َٓش عَٕغهٗ( + ) لُبح  ًَٕٛنٗ)عذ  انغذٔد رؾذ انذساعّ ػهّٛيٍ 

يٍ انجؾٛشاد االخذٔدٚخ َٔمؽخ ارصبل َٛم فكزٕسٚب ثُٓش انغًهٛكٗ ؽٛش رزغًغ ثٓب االٚشاد انًبئٗ انذائى  حبرية الربت

الَٓب ثؾٛشِ اخذٔدٚخ     السرفبع عٕاؽهٓب  -حبرية ألربت أصلح من حبرية فيكتوريا كخزان صناعى االعزٕائٗ

 ثؾٛشح فٛكزٕسٚب أكضش يًب رزؼشض نّنجخشاٚمم  - شف يٍ َٛم فٛكزٕسٚبَٔٛم انجشد اكضش يبًء ٔاػهٗ رص  -

ػجبسح ػٍ  - رمغ فٗ شًبل ثؾش انغجم - ٔرغًٙ اؽٛبَب ثًمشٌ انجؾٕس عًٛذ ثزنك َغجخ انٙ لجبئم انُٕٚش ٌــحبرية ن

كم يٍ  ٔٚصت فٛٓب - ٚكضش ثبنمشة يُٓب انًغزُمؼبد - لهٛهخ انؼًك ٔنكُٓب أكضش ارغبػًب انًٛبِصفؾخ يٍ 

 ٔسافذْب انٕؽٛذ يٍ انششق ؽزٗ انزمبئٓب ثُٓش انغٕثبغ  ثؾشانغجم ٔثؾش انغضال

 حبر السراف 
 يٍ غبثخ شبيجٗ. ًٔٚزذ إنٗ انششق يُّ ًٔٚزذ إنٗ انشًبل ٚغشٖ ثٍٛ يغزُمؼبد ثؾش انغجم

 ئّ ثجؾش انغجم.عٕاَجّ يشرفؼخ فٛؾبفظ ػهٗ يٛبّْ يٍ انفٛعبٌ إال ػُذ انزمب+  كضٛش االنزٕاء ٔاالَؾُبءاد.

 الَّ خضاٌ نهًٛبِ  نى ٚكٍ يزصال ثجؾش انغجم يٍ لجم ٔلبيذ يصش ثزٕصٛهّ

أْى   - نّ سافذاٌ ًْب: انغٕس ٔانزَٕظ - ارغبّْ َؾٕ انشًبل انششلٙ - رُؾذس يٍ إلهٛى خػ رمغٛى انًٛبِ حبر الغسال

           5يهٛبسو 03اعًبنٗ يزٕعػ انًٛبِ  - اْى سٔافذ ثؾش انغضال ثؾش انؼشة –سافذ يبئٙ نجؾش انغضال ْٕ انغٕس 

 أصجؾذ ؽٕانٗ َصف يهٛبس ثغجت انزجخش ٔانغذٔد

  

 



   

 اخلصائص العامى ًاهلامى الظاهري

 ٔٚصت فّٛ ْٕٔ أْى سٔافذ ثؾش انغضال انششقانٗ  انغشةٔاَؾذاسِ يٍ  داسفٕسُٚجغ يٍ عجبل  حبر العرب

 جبال  

بني خط تقصَه املَاي 

 النَل ًاللنغٌ

 رؼزجش ايزذاد نٓعجخ انجؾٛشاد االعزٕائٛخ إر رًزذ إنٗ انشًبل انغشثٙ يُٓب. -0

 يزش 611 - 911ٚجهغ يزٕعػ اسرفبػٓب يٍ  - نغُٕة انششلٙ إنٗ انشًبل انغشثٙ.رًزذ يٍ ا -2

 صخٕسْب أسكٛخ صهجخ. ٔ ٔرُؾذس يُٓب يؼظى سٔافذ ثؾش انغضال  -

    

 دارفٌرجبال 
 رؼذ ايزذادا ؼجٛؼٛب نٓعجخ انجؾٛشاد االعزٕائٛخ. -0

 يزش. 611 - 911ٚزشأػ اسرفبػٓب يب ثٍٛ اسرفبػب فٗ انغشة  ٌادٕغنا أكضش عٓبد -2

 ؟ ....مُٛنا ضٕؽ ًٍظ شغفر ىث     يزش. 0211ٚؼزجش عجم يشح أػهٗ أعضائٓب ٔٚجهغ اسرفبػّ  -4

 ٗثُٕنا مُٛنا ٗنا  ّغزٚ ٖزنا كهي ٖدأ بُٓي سذؾُٚٔ صشف يؼظى يٛبْٓب َؾٕ ثؾش انؼشة ٔانغضالُر -3
 

 ًالنٌبا كردفاناج. 
 ش انغضالنؾٕض ثؾ انشًبنٙرؼذ عجبل انُٕثب ٔكشدفبٌ انؾذ انغشثٙ نؾٕض انُٛم األثٛط ٔانؾذ  -0

  و(. 0173)  أػهٗ لًًٓب عجم ربنٕدٖ ٔ يزش 611 - 911ٚزشأػ اسرفبػٓب يب ثٍٛ  - 2

 رزًٛض ثكضشح لًًٓب انغجهٛخ انؼبنٛخ انغٛش يزصهخ -5

 

 طابٌصلا رون

 ٌا ذؼث ةبجش حشزف مُٛنا شَٓ مخذٚ شٛؽ حشصبُنا حذهث ذُػ ( سٕجٛث + ٔسبث ) ّٚذفاس ءبمزنا خغٛزَ ٌٕكزٚ

 ػعٕزئ شٛصمنا شُٓنا ٕٓف حبًٛنأ ٍٚشغنبث ِذًٚ شٛؽ طٛثالا مُٛنا ٌبك بي غبثٕغنا الٕن بفٛؼظ الٓك ٌبك

 %30 ٗنإؾث شصي ٗف ِبًٛهن ّجغُنبث ّزًْٛا شٓظرٔ 5وسبٛهي 3.50 ٗنإؽ طٛثالا مُٛنا ٗف ّفٚشصر

  ًٗعٕئ ىئاد ٌاذفاس ّهف فغٚ ال غبثٕغنا ٌال طسبي شٓش لالخ غبثٕغنأ مجغنا شؾث خًْٛا شٓظر
 خجعٓهن ٗثُٕغنا ٗفاشغغنا ّؼلٕي تجغث ّشجؾنا خجعْ ٍي ّْبٛي ٍي%16 ٔسبث ذفاس ٗهػ سبشي دبؼمُزغي دٕعٕن

  ظَٕربيالا لبجع ذُػ خٛئإزعالا داشٛؾجنا خجعٓن خٛنبًشنا فاشؼالا ٍي سٕجٛث غجُٚ

 
 

 النَل األبَض

يزش أ٘ ُٚؾذس يزشا ٔاؽذا نكم  01ٔاَؾذاسِ  - كى 244ٚجهغ ؼٕنّ نخشؼٕو ا ٗناًهكبل نإْ انغضء يٍ 

 - فٛعبٌ انُٛم األصسقثؽئ انغشٚبٌ لهٛم االَؾذاس ؽٛش ٚشجّ انجؾٛشح انشاكذح خبصخ يٕعى  - كى 21

ٚؼزشض يغشاِ انغُٕثٙ ػذد يٍ انغضس انكضٛشح انزٗ رضداد ػذدا ٔؽغًب كهًب ارغُٓب شًبال ثغجت ظؼف 

 5وسبٛهي 26 ٗنبؽ لبكهًنا خُٚذي ذُػ ٗئبًنا داشٚالا – ٚكضش ثّ انًُؾُٛبد - يزغغ انًغشٖ  - انُٓشرٛبس 

 ٗف ِبًٛنا مظر - 5ويهٛبس 29.3ٗنإؽ وٕؼشخنا ةُٕع ذُػ ِبًٛنا فٚشصر بيأ طٛثالا مُٛنا ةُٕع

يٍ  يصذس صٛفٗ :انُٛم االثٛط نّ يصذساٌ يٍ انًٛبِ فبٌ  وٕٚ 23 ٗنا 21ٍي ٗنإؽ ّث شٛغنا

 دائى ْٕٔ ثؾش انغضال يٍ ْعجخ انجؾٛشاد يصذس اعزٕائٗ ٔ انغٕثبغ عُٕة ْعجخ انؾجشخ 

 نٕٛفش انًبء نًصش   خٚشصًنا ّيٕكؾنا ذٚ ٗهػ ّئبشَا ىر ٗزنا ءبٛنٔالا مجع ذع ّٛهػ دٔذغنا ىْأ

 ّجَإع عبفرسال قسصالا مُٛنا ٌبعٛفن ِبًٛهن ٗؼٛجؼ ٌاضخ ٕٓف ( ٕٚنٕٛانٗ  فجشاٚشيٍ )

هضـبـــــــة 

 احلبشـــــــــة
 (ىمسوملا عبنملا)

84% 

و 2311 - 2111ٚزشأػ اسرفبع انٓعجخ يب ثٍٛ  - رؼذ أػهٗ ْعبة أفشٚمٛب ٔعجبنٓب يٍ أػهٗ عجبل انمبسح

ْٙ انٓعبة انًغزٕٚخ فٙ ٔعؽٓب  انًُظش انغبئذ فٙ انٓعجخ - ْٔٗ أػهٗ يب ركٌٕ فٙ انشًبل ٔانششق

 ٗٓف ؼؽغنا ءإزعال ٍكنٔ  تنالا لبجع ّجشر كنزن شمٕق  ْٕٔاد ػًٛمخ رغشٖ فٛٓب أَٓبس ٔعذأل كضٛشح

 ثغجتٔرنك  انغشةَؾٕ  رذسٚغٌٛبأكضش  -  انغُٕة ٔ انششقَؾٕ  شذٚذح االَؾذاس - لبجغنا مضي ذؼر ىنٔ ّجعْ

اَؾذاس انٓعجخ َؾٕ انشًبل انغشثٙ  - ٕةانز٘ ٚؾذ انٓعجخ يٍ َبؽٛخ انششق ٔانغُ ارغبِ األخذٔد انششلٙ

ًٛخ ٚضٚذ انًزٕعػ انغُٕٖ نك -  ػهٗ ارغبِ األخذٔد ػًٕدٚبًٌعؼم األَٓبس ٔانًغبسٖ انًبئٛخ رأخز ارغبٌْب 

رؽٕل فزشح األيؽبس فٗ انغُٕة ٔرمم فٗ انشًبل فًذح فٛعبٌ انغٕثبغ  - يى0511األيؽبس انغبلؽخ ػهٛٓب 

 يبٕٚٗ إن ُٚبٚشأشٓش يٍ  خًغخ  ٔٚغف ػؽجشحأؼٕل يٍ انُٛم األصسق 

يهٛبس  5.2انزصشف ػُذ يخشعٓب ػيزٕعٔ 2كى5111يغبؽزٓب ٔ قسصالا مُٛنا ٍي ٗهػ الاءضغنا ٗف غمر انات ةريحب

خشط يُٓب يبء انُٛم األصسق َظٛفٌب ال ٚؾًم يٍ  بُٓي ةشمنبث و 2101 ضٛهث ذع ءبشَا ىرٔ فٗ انغُّ 5و

 فبنٕاد٘ نٛظ ػًٛمٌب ٔانعفبف يُخفعخ ٔيمذسرّ ػهٗ انزؼشٚخ ظؼٛفخ انشٔاعت شٛئٌب

 قرزالا لَنلا

 

 ٍي ذلبفنا مٛهلٔ ّؽالًهن ؼنبص شٛغ ؽزٗ ثهذح انشٔصٛشص بَبر( يٍ  أثب٘ٚؼشف ثبعى َٓش )  األػهٗانغضء 

 بْذًٚ َّال)كضٛش يٍ انشالالد ٔانًغبلػ ٔأشٓشْب  – ِبًٛنا

  بُٕٚع %39 شصبَ حشٛؾث ٗف ّن ِبًٛنا خًٛك مضًر شٛؽ ٍُٛغنا فالا ٍي ٍٚشغنأ ًٗؽنبث

 (5وسبٛهي 4) سذَذنا ٔ ذْشنا ِذفأس ىْأٔ 5وسبٛهي 13 ٗنإؽ صشٛصٔشنا ذُػ ِبًٛنا خًٛك مصر

 ( سبُع ذع – صشٛصٔشنا ذع – بَبر حشٛؾث ذع ) دٔذغنا شٓشأ

 ًٗؽنا حشضكن دٕعالا شُٓنا  ( عزٛذٔٚذػٗ فٙ انغٕداٌ َٓش  ركبصٖانغالو ٔ) ُٚجغ َٓش ػؽجشح ٔسٔافذِ  ةربطعلا

 (خثشمنا ىشخ) دٔذغنا شٓشا ٚزغّ َبؽٛخ انشًبل انغشثٗ ؽزٗ ٚصت فٙ انُٛم ػُذ ثهذح انؼؽجشح -  ٍٚشغنأ
 




