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:ذكُٕنٕجٛا االذصال آشاس 

انعهًٛح، انصقافٛح، االجرًاعٛح انحٛاج يُاحٙ جًٛع عهٗ االذصال ذكُٕنٕجٛا أششخ نقذ 
 ٔانعسكشٚح االقرصادٚح

  انكصٛش ٔغٛشْى أٚضا 

1- ٖٕاالجرًاعٙ انًسر

ٌيٍ جذٚذ َٕع خهق إنٗ أدخ االجرًاعٙ انًسرٕٖ عهٗ االذصال ذكُٕنٕجٛا إ 
 انًجرًع أٔ انزكٙ، انًجرًع يُٓا يخرهفح، عذٚذج أسًاء عهٛٓا ٚطهق انًجرًعاخ،
 ٔاالذصال انرٕاصم طشٚقح انًجرًع ْزا فٙ ٔانرفاعم انرقاسب ٚحكى االفرشاضٙ،

 كاٌ قذًٚا   تًُٛا انًرعذدج، انٕسائظ ٔذفاعم انسشٚع، انًعهٕياخ  َشش ٔطشٚق انسٓم
 ٔانعٕايم انجغشافٛح ٔانعٕايم انسٛاسٛح انعٕايم انًجرًعٙ ٔانرفاعم انرقاسب ٚحكى

 كافح عهٗ انرغٛٛشاخ يٍ تجًهح االفرشاضٛح انًجرًعاخ ذًٛضخ ٔقذ االقرصادٚح،
  انًجرًع أفشاد تٍٛ ٔانعالقاخ االجرًاعٛح انًسرٕٚاخ



 ٙانًسرٕ٘ انصقاف

 ٙأدخ ذقُٛاخ االذصاالخ انحذٚصح إنٗ فشص غٛش يسثٕقح نهرثادل انصقاف

تٍٛ األفشاد ٔانًجرًعاخ فٙ أياكٍ يرفشقح يٍ انعانى، ٔأْى ْزِ انرقُٛاخ 

ذأشٛشا  

انثشٚذ إلنكرشَٔٙ، : اإلسسال انرهٛفضَٕٚٙ انفضائٙ، ٔٔسائم أخشٖ، يصم

شثكاخ االذصال، قٕاعذ انثٛاَاخ انضخًح، ٔشثكاخ انٓاذف انخهٕ٘، يا 

أصثح ٚحراض إنٗ قذساخ عقهٛح خاصح السرٛعاب األٔضاع انجذٚذج انرٙ 

ذذخم انًجرًع؛ َرٛجح نصقافح ٔعاداخ ٔذقانٛذ يخرهفح ذشد إنّٛ يٍ انخاسض



 ًٙانًسرٕ٘ انعه

 ًَّٕأٌ انذٔسج انضيُٛح نهرطٕس انرقُٙ أصثحد قصٛشج جذا ، حرٗ إٌ كراتا  فٙ انرقذو انرقُٙ، ٚصثح يض

يرأخشا ، قثم أٌ ُٚششع فٙ طثاعرّ، ُٔٚطثق ْزا عهٗ انعذٚذ يٍ انًُرجاخ انرقُٛح انحذٚصح، انرٙ ذرشاجع 

يثٛعاذّ سشٚعا ، نذٖ ظٕٓس األجٛال األحذز يُٓا، ٔسشٚعا  يا ُٚخفض سعشْا، ٔال ًٚكٍ إًْال دٔسِ فٙ 

.انقصٛش ٔانطٕٚم: االقرصاد انٕطُٙ ٔانذٔنٙ، إر أضفٗ أتعادا  جذٚذج نهرخطٛظ ٔانرُفٛز، عهٗ انًذ٘

4- ٘انًسرٕٖ االقرصاد:

  ٗيع شٕسج انًعهٕياخ، ٔذكُٕنٕجٛا الذصال، دخم انعانى انًرقذو إنٗ يشحهح االقرصاد انشقًٙ انز٘ ٚعرًذ عه

ذذفق انًعهٕياخ ٔانثٛاَاخ، نًصهحح انًعايالخ انرجاسٚح، ٔإَجاص األعًال عثش شثكح اإلَرشَد، ٔأصثح 

ذعثٛش انحكٕيح اإلنكرشَٔٛح، ذعثٛشا  شائعا  فٙ انعذٚذ يٍ دٔل انعانى، إر إَّ عاليح نهرٛسٛش فٙ انًعايالخ 

ٔانسشعح فٙ انعًم 



ٕ٘انعسكش٘ انًسر 

 فانحشب انحذٚس، انعسكش٘ نألداء انًحٕس٘ انعصة االذصاالخ ذًصم

 عثش اإلَساَٛح انحضاسج ذطٕس صاحثد انرٙ انثششٚح، األَشطح أحذ

 االخرشاع، أو انحاجح يٍ ٔجعهد إٚجاتٛا   ذفاعال   يعٓا ٔذفاعهد انراسٚخ،

 تضشٔسج انثشش٘ انًجرًع اسذثاط عٍ انعسكش٘ األداء ُٚعضل ٔنى

 أشُاء ٔخصٕصا   انًخرهفح، انجًاعاخ تٍٛ االذصال ٔسائم ذٕفٛش

 ٔانضيٍ انًسافح عٕائق عهٗ يرغهثا   انكثٛشج، انًًٓاخ أٔ انحشٔب

 انعسكشٚح نًصهحرّ ٔذطٕٚعٓا ٔانًٕقع،


