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  مفهوم الصناعة وأهميتها:1-4
خزعععف وم عععنا الرعععشاعة بعععانل بعععات بالقعععة السرععع محاا االقترعععادتة لجسمعععة وععع  التععع    ا  التعر معععاا        

السختممععةو  كلععب بدععتال االخععت ا  ععي    ععاا الشألععر وعع  ودرمععة لخععرا  ععم  حتعع  وعع  قتععم أنرععار السدرمععة 
 ضة لمشقد و  قتم السدارس المكر ة الخرا. المكر ة نمد او لذلب  ات اغمال التعار ف تعد ناقرة  وعر 

هععععي ة ععععارط ععععع  نذعععال انتععععا ي تعععععند العععع  االندععععات  Industryبذععععم عععععاا تسععععع  القععععن  ات الرعععشاعة        
لغععرا الحرععن  عمع  مععمف  د عدط ا  لجعععم بعععال بالدر عة االمععاس  عته اقععل امععتخداا بععال عشا ععر االنتعا  

 السناد اكثر نمعا ا  ققسة لم ذر ة.
ات امتعراا وعألعه تععار ف الرعشاعة الس ر حعة وع  قتعم السعدارس المكر عة السختممعة تععد أوعر غاتعة  عي       

الرعنبة  كلب لكثرط هذا التعار ف اك و  الرعال إحرعاه ا  عي هعذا السدعتنا وع  الدرامعة نا قعب عع  ضعع  
التعععار ف بععينعا هععن الكثيععر وش ععا بحيععت ال تدععتح  الج ععند الستذ لععة  ععي  سع ععا  تحميم ععا.  عسنوععا  ععات أكثععر 

 العععذم  عععشا عمععع  ات الرعععشاعة هععععي  B.D.G. Fortmanتعر عععف السدرمعععة الحدتعععة العععذم أع عععا   نرتسعععات 
قععد  رغععه بدععا تل )وجسنعععة وعع  السذععار ف التععي تشععتد مععمعة  احععدط وتجاندععة تجاندععا و مقععا . ات هععذا التعر ععف

هععاه هععن عععدا إوعانقععة   ععند وثععم هععذا تعععرا لجسمععة وعع  االنتقععاداا وعع  قتععم الكثيععر وعع  االقترععاد ي  لعععم أ ر  
كعععذلب  عععات  .السم عععنا  عععي الناقعععف العسمعععيو إك التن عععد  عععشاعة أ  وذعععار ف تشعععتد معععمعا وتجاندعععة بذععععم و مععع 

التعر ععف ال ترعع  بالذععسنلقة اك انععل ال ش تعع  عمعع  الرععشاعة كق ععاا  ععم كمععرا   ععرا تععابف. ات هععذ  االنتقععاداا 
رط التجععانس الس معع   القتععن  بالتجععانس  قعع . لععذا  ععات التعر ععف قععد  غيرهععا د عععت بععالسمكر   العع  التخمععي ععع   كعع

عشعدوا ععرا الرعشاعة عمع  ان عا   Edward H Chamberlin (0899-0967بعاوترل   اد ارد ععد  وع  قتعم
)وجسنعععة وعع  الستمدععاا التععي تشععتد مععمعا وعع  نمععس الشععنا  ات لععه تكعع  وتجاندععة تجاندععا و مقععا . ات التعر ععف 

تدعععمه وععع  االنتقعععاداا السن  عععة إلقعععل اك انعععل تععععرا لجسقعععف االنتقعععاداا الدعععابقة بامعععتثشا  الخيعععر هعععن ا خعععر لعععه 
تحن ععم وعععناد ) كسععا تععه تعر ععف الرعععشاعة وعع  قتععم االوععه الستحععدط عمعع  ان ععا لة التجععانس الس معع . وععاتخا ودعع

زا بععع الا عزعععن ة بعسمقعععاا وقعانقعقعععة أ  بعسمقعععاا كقسقاهقعععة الععع  وشتجعععاا أخعععراو معععنا  أنجعععغيعععر عزعععن ة أ  وعععناد 
 مععنا  أ قعععت  وحععدإ إنتا  ععا  ععي ورععشف أا  ععي  ربععة أا  ععي  يععت مععنا   ووقعانقعقععة تحرك ععا قععدرط أ  أنجععزا بال ععدم

                                            
 لمدعمف ا  التععد م التعاا ات  كعرط التجععانس الس مع  أ  التععاا Perfect Substitution  غيعر ون ععند عمع  الناقععف العسمععي

  إتجعععاد نعععنا وععع  التسيعععز  عععي ر  عععاا السدعععت مكي  ا  لعععنت  وععع  خععع   الدعاتعععة  ا عععع ت اكعععنت السشتجعععي  أنمدععع ه تدعععع
 بالتعالي  عمع  العرغه وعع    عند التجعانس السعادم  ععات التجعانس السعشعنم تععد غيععر ون عند. لعذا  عات الشألر ععاا  والسذعتر  

 ك ماس لمرشاعة.   Good Substitutionالحد ثة تكتمي بمكرط التد م الجيد 
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 و  هععذ التعر ععف هععن االخععر تعععرا النتقععاد و ععه تسثععم بانععل تعععالد الرععشاعاا هععةتجز لتععا ر  سمععة أا  قعععت لتععا ر 
 المتخرا قة وش ا.التحن مقة  ق   ي حي    سم الرشاعاا االخرا  المقسا ا

ات وم ععنا الرععشاعة تعععد وم ععنا أ مععف  ابععسم وعع  التعععار ف الدععابقةو  قتععم الخععنا بععل برععنرط أكثععر         
تمرق  تجدر  شعا الععندط إلع  وم عنا الق عاا السجعرد لن عدنا انعل  عز  كتيعر ا   حعدط رهقدعة وتسيعزط  عي بعي  أ  

لخعععرا الستلمعععة لمألعععاهرط ا  الذعععي  أ  الذععععم ظعععاهرط أ  بععععم وععععي   تسيعععز بخرعععاها تسيعععز  عععع  ال عععزا  ا
السدر س بغال الشألر ع  كننل حيزا كالسد شعة أ  وجتسععا أ  اقترعادا   شقعا أ   عز  وع  تركي ات عا المامعقة. 
 عشدوا نتمحا االقتراد الن شي عم  هذا الزن  نجد  وشألنوعة كتيعرط )نألعاا كتيعر  وتكننعة وع  أنألسعة تابععة 

ععععاا االقترعععادتةو  تشقدعععه هعععذ  الق اععععاا برعععنرط عاوعععة حدعععال  تقععععة النذععع ة  وتسيعععزط ت مععع  عمي عععا الق ا
االقترععادتة إلعع  ق اعععاا مععميقة )وادتععة  كق ععاا الزراعععة  ق ععاا الرععشاعة  ق اعععاا غيععر مععميقة )خدوقععة  

  كا دارط  التشنك. أوا و  الشاحقة اال تساةقة    قا لنماهم ومكقة ا نتعا  تسعع  تقدعقس ا إلع  ق عاعي  أمامعيي
 الق عععاا السخعععتم هسعععا  اتآخعععر  اتهسعععا الق عععاا الععععاا )ق عععاا الد لعععة   الق عععاا الخعععا و   سعععع  إضعععا ة ق اعععع

 . الق اا اال شتي
ات لكعععم ق عععاا اقترععععادم ويعععزاا خا ععععة تتلععع   ععععنهر   وادتعععل المامععععقة  بالتعععالي ترعععع  حعععد د  وععععف       

  وجععاوقف النذعع ة الستلمععة لمق اععععاا الق اعععاا االقترععادتة الخععراو  لععن اختمععت هععذ  المععنار   السيععزاا  ععي
 السختممة الختمت هذ  الق اعاا  اندوجت  ي ق اا  احد كسا كات قدتسا.

الرععشاعي بذعععم خععا  ان  قععا وعع   تعر ععف كععم ق ععاا بذعععم عععاا  الق ععاا  عمعع  هععذا المععاس تسععع        
قعععا وععع  هعععذا الستعععدأ كعععا تي ويزاتعععل المامعععقة  وادتعععل  هد عععل  نتاهجعععل.  الق عععاا الرعععشاعي تسعععع  تعر معععل ان  

)الرععشاعة أ  الق ععاا الرععشاعي نألععاا أ   حععدط رهقدععة  كتيععرط  ععي االقترععاد الععن شي  الستكععنت وعع  عععدد وتزا ععد 
بعا راد وع  المععر ا  السذعار ف الرعشاةقة التععي تدعتخر  السعناد الخععاا وع  ال تقععة  السععناد الزراةقعة  تحن م عا إلعع  

 الذخرععي أ  خععدواا كاا  تقعععة  ععشاةقة ت ععدا السحا ألععة عمعع   مععمف وادتععة   اقععة ل مععت  ك ا نتععا ي
أ  امتعادت ا . كسا ات هشالب وم نا إحراهي لمرعشاعة  شتثع  وع  السم عنا الترعشقمي ل عا العذم  ةققسة امتعسالق

تالععقه ر ابعع   ععي  وجسنعععاا وعع  السشذعع ا ا  الرععشاعاا باالعتسععاد عمعع  الشذععال االقترععادم ا  نععنا الرععشاعة 
الععذم مشنضععحل  عععي  ISICر وم عععنا الرععشاعة الست ععف  عععي الترععشقف الالقامععي الععد لي السععععد   هععن تسثععم  ععنه
 المرن  القادوة.
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تحتعم الق عاا الرعشاعي أهسقعة خا عة بالالقعاس إلع  بالقعة الق اععاا االقترعادتة الخعراو  هعذ  الهسقعة        
ق عاا خرن عقة وعيشعة قعد وت تقة بذععم أمامعي وع  تسيعز الرعشاعة بععدد وع  الخرعاها التعي أع عت ل عذا ال

 تكنت غير ون ندط  ي الق اعاا الخرا.  اهه هذ  السيزاا هيه
تععد الرعشاعة الق ععاا النحيعد الععذم  شعتد الجععز  الهعه وع   مععاهم ا نتعا  الزععر ر ة لت عن ر الرععشاعة  -0

 كات ا  لت ن ر بالقة ق اعاا االقتراد الن شيو كإنتا  عا السععاه   السععداا لسعألعه الق اععاا  كعذلب
إنتا  عا وعألععه ورعادر ال اقععة كال اقعة الحرار ععة  الشن  عة  الك رباهقععة إلع   انععال كنن عا السشععتد الععرهقس 
لنناا النقند  ورادر ال اقعة كعالمحه  العشم   الغعا .  زع  عع  كلعب  عات الرعشاعة تشعتد وعناد العسعم 

م ق اعععاا االقترععاد الخععرا السدععاعدط  ععي ا نتععا  كععالسناد ال لقععة  المععسدط  الستيععداا  غيرهععاو  كعع
 الن شي تعتسد عم  الرشاعة بذعم أ  ب خر.

الن شقععةو إك ان ععا تشععتد الجععز  العألععه وعع  السععناد  ااحععت   الرععشاعة وركععز الرععدارط  ععي االقترععادتا -9
 االمت  كقة الغذاهقة  غير الغذاهقة.

االقترععادتةو إك ات إوعانقات ععا ال وحععد دط ندععتقا لمشسععن  الت ععنر الدععر ف بالالقععاس إلعع  بععاقي الق اعععاا  -3
لمرشاعة القا مقعة عمع  امعتقعان وشجعزاا العمعه  التكشنلن قعا أكثعر وع  بالقعة الق اععاا. ععدا كنن عا ال 
تتحعععدد  رقععععة الرا الجغرااقعععة  ال  در عععة خرعععنبت او ا إوععععات ورعععشف قعععاهه عمععع  رقععععة  عععغيرط وععع  

هععذ  الرقعععة التععي تحتم ععا الرا إنتععا  وشتجععاا تعععاد  ققست ععا ارا  راةقععة تز ععد بعع الا السععراا ععع  
كسعععا أت ق عععاا الرعععشاعة ال تحعععدإ اقعععل قعععاننت تشعععاقال الغمعععة  عععشمس الدر عععة  الدعععرعة التعععي السرعععشف. 

 تحدإ   ا  ي ق اا الزراعة.

السععععدالا العالقعععة لمتعععراكهه ات الرعععشاعة تتسيعععز بعنن عععا كاا  عععاهال اقترعععادم كتيعععر  وتشعععاوي بدعععرعة  -4
نعععاتد عععع   تقععععة الق ععاا نمدعععل  ا نتا قعععة العالقعععة لمعسعععم   اهقععة بالسقارنعععة وعععف بالقعععة الق اعععاا.  كلعععب

  قرر الد رط ا نتا قة. 

إوعانيت ا النامعة ل متخدااه  كلب لتشاوي ا السدتسر و    ة  لتركز ا نتعا   القعنا العاومعة  ي عا وع   -5
   ة أخراو وسا تجعم ا السردر الرهقدي لحم العد د و  السذاكم اال تساةقة كال  الة.

 ي تشن ف ورادر ا نتا   الدخم  الرادراا  ي العد   الشاوقعة وسعا  ز عد وع  الق اا الرشاعي  تداهه -6
ندعع ة ودععاهستل  ععي تكععن   الشععاتد السحمععي ا  سععالي  الرععادراا  بالتععالي تقععم االعتسععاد عمعع  ترععد ر 
 السعععناد ال لقعععة لت االعتسعععاد عمععع  ترعععد رها بذععععم أمامعععي تععععرا العععد   الشاوقعععة لحعععد إ التقم عععاا

االقترععادتة  ي ععا بدععتال تقمععال ال مععال الخععار ي عمعع  السععناد ال لقععة عشععدوا تتعععرا الععد   الرععشاةقة 
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ل  وععاا االقترععادتة أ  حتعع  وعع  خعع   وراحععم الععد رط التجار ععة  هععذا  ععشععس عمعع  تقمععال  مت ععا عمعع  
 السناد ال لقة التي تردرها الد   الشاوقة كالشم   السناد ال لقة السختممة.

 
إت هععذ  السيعععزاا لمرعععشاعة  عمت عععا الق عععاا الحامعععه  القاهعععد  عععي وجسعععم عسمقعععة ا نتعععا  اال تسعععاعي         

  التشسقة االقترادتة  اال تساةقة لكم  مد  المقسا  ي التمدات الشاوقة.                                
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 الفصل الثاني                                    
 المنشاة الصناعية                            
 

 المبحث األول: مفهوم المنشاة الصناعية                  
إت السذعععر ا االقترعععادم برعععنرط عاوعععة تععععد الشعععناط المامعععقة  عععي التشعععا  االقترعععادم العععن شي  وحعععنر         

 تقععععة الشألعععاا االقترعععادم  اهتسعععاا رهعععقس  عععي التحميعععم االقترعععادم  عععي  سقعععف السجتسععععاا بغعععال الشألعععر عععع 
الشععععناط المامععععقة  Industrial Establishmentالرععععشاةقة ا  الستمدععععة  اال تسععععاعي القععععاهه.  تعععععد السشذعععع ط

 لمرشاعة لذلب  ات السر ر عم  الق اا الرشاعي التعتسم د ت السر ر   ا.
ت ا  تععدد السمعا قه إت و  الرعال إع ا  تعر ف  احعد  وتمع  عمقعل لمسذعر ا الرعشاعيو  كلعب الخع        

السع عععاط لمسذعععر ا  الععع  تععععدد الز اتعععا التعععي تسعععع  الشألعععر إلي عععا وشعععلو با ضعععا ة إلععع   تقععععة  ننةقعععة اهتساوعععاا 
 ال احثي  و  ر ا  االقتراد  ا دارط  الرشاعة  اال تساا  غيرها و  السجاالا الخرا. 

الخعا  حيعت عر عن  ب نعل )تشألعقه  Industrial Firm تعد الك مقب أ   و  اهتسنا بالسذعر ا الرعشاعي       
وع   Entrepreneurأ   حدط اقترادتة تتستف بامتق   إدارت ا   ته و  خ ل ا تن قل وا تحرعم عمقعل السعشأله 

عشا ر ا نتا   نتا  ممعة أ  خدوة  احدط تتجعانس  سقعف  حعدات ا تجاندعال و مقعال وع  ا عم  قع عا  عي الدعن  
هععذا التعر ععف  الععذم تدععس  أتزععا بععالتعر ف الرأمععسالي لمسذععر ا  شرععرا إلعع  بقرععد تحقيعع  أقرعع  ربعع  . ات 

 سقععف السذععر عاا الخا ععة بغععال الشألععر ععع   تقعععة الشذععال الععذم تقععنا بععل  راةقععا ا   ععشاةقا ا  تجار ععا  أتععال 
كععات حجعععه السذععر ا  عععغيرا اا كتيعععرا  أتععال كانعععت  ر قععة تشألقسعععل أم وذعععر عاا ال ععراد ا  الذعععركاا السدعععاهسة 

 خسة.الز
 إت هذا التعر ف لمسذر ا الرشاعي تعرا إل  العد د و  االنتقاداا تسع  إ سال ا بالشقال التالقةه       
 شععدر  ععي الناقععف العسمععي   ععند وذععار ف تشععتد مععمعة  احععدطو  ععم عععادط وععاتقنا السذععار ف بإنتععا  أكثععر وعع   -0

 .ممعة  احدط منا  برمة أمامقة ا  برمة ثانن ة بجنار السشتد المامي
لمنحععداا السشتجععة غيععر ون ععند  ععي ارا الناقعععف  Perfect Substitutionات  كععرط التجععانس الكاوععم  -9

 العسمي  كسا  ضحشا مابقا.

لععقس  سقععف السذععار ف هععد  ا الععرب   قعع   كثيععر وعع  السذععار ف  ععي الععد   الرأمععسالقة  االبععتراكقة الدععابقة  -3
لععرب . لععذا  ععات هععذا التعر ععف تعععنت أنذعع ا وعع  ا ععم تحقيعع  أهععداا ا تساةقععة وعيشععة  لععقس وعع  ا ععم ا

 اقرن واتعنت إل  السذر ا الخا .
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حدععال هععذا التعر ععف  ععات السععشأله لععل د ر  أهسقععة بعننععل المععاس  ععي العسمقععة ا نتا قععة اقحرععم عمعع   -4
 الرب   الخدارط  ي حالة نجاح   ذم السذر ا.

قاضعع  ا ععر وعععي  مععنا  قععد أوعا ا ت  ععالسشأله لععقس السالععب الحالققععي لمسذععر ا قععد تعععنت وععد ر إدارط   ت 
نعه قد تن ا ند ة وع  الربعاح التعي تحقق عا السذعر ا  حق  رب  أ  خدارطو أم انمرا  السمكقة ع  ا دارط.

 العة خدعارط السذعر ا  عات الراتعال قعد ال تعاثرال  العاومي   ي السذر ا  و   يش ه وعد ر ا دارط اال انعل  عي ح
 بذعم كتير. 

دارات ا أم بإوعان عا اتخعاك أم قعرار  عي وجعا  الستقععاا أ  ال عنر بحر عة إت تستف السذار ف بامتق   إ -5
تاوععة لععه تعععد ون ععندا  ععي النقععت الحاضععر أم  ععد ت تععدخم الد لععةو  ععالخيرط تمععرا مععق رت ا الس ابععرط 
عمع  السذعر ا  بالتععالي تعدخم ا  ععي الكثيعر وعع  القعراراا.  عمع  مععتيم السثعا  ال الحرععر نجعد الذععركاا 

اعاا العدععر ة  الرععشاعاا السرت  عة   ععا لعقس لععد  ا أم  ع حقة  ععي  قعف وشتجات ععا السخترعة بالرععش
إلعع  د   ا  بععركاا وعيشععة  وخالمععة كلععب تعشععي تعرضعع ا إلعع  عقنبععاا  ععاروة قععد ترععم إلعع  ترعع قة 

و  كسععا أثتتتععل التجععارن  ععي عرععرنا الحععالي وععف الذععركاا التععي تعا نععت وععف الذععركة برععنرط أ  بعع خرا 
الذععركاا التععي لععد  ا تعععا ت تكشنلععن ي وععف بعععال الععد   التععي التتمعع  وععف مقامععاا ا   الدععا  شألععاا ال

 . كذلب ر مقا  منر ا الغرن كإ رات  كنر ا الذسالقة

 
لقد حا   بعال االقتراد ي  الذ    عاؤ ا بععد السدرمعة الك معقعقة إدراك الشعناقا  عي السم عنا الدعا          

ب نععل )وجسنععة وعع  النذعع ة تشمععذ ب ر قععة وشألسععة  تحععت  Ting Bergenلمسذعر ا.  قععد عر ععل المععتاك  يععر   
ودت لقة   عة وعيشعة و كسعا تععرا أحقانعال أخعرا عمع  انعل تنلقمعة وع  أنذع ة وختممعة تتزعس  امعتخداوا لمسعنارد 
وعع  ا ععم تحقيعع  هععدا وحععدد.    حععع وعع  هععذ  التعععار ف تشععا   السذععر ا الرععشاعي برععنرط عاوععة كسذععر ا 

ال أ  خا عال لعل هعدا وحعدد.   ععي هعذا السجعا   عرح ختعرا  وعتعال العسعم العد لي هععذ  امعتثسارم معنا  كعات عاوع
السما قه برنرط أكثر  ضنحا  عر عنا السشذع ط الرعشاةقة عمع  ان عا )وتمدعة تسمك عا الق عاا الخعا  ا  الق عاا 

ذا الععععاا غرضععع ا المامعععي إنتعععا   تن  عععف الدعععمف ا  تعععن ير خعععدواا  عععثس  لمسجتسعععف ا  لم  عععز  وشعععل . ات هععع
التعر ف تذسم الستمداا التي تسمك عا الحعنوعة أ  ال عراد أ  أعزعا  الستمدعاا التعا نقعةو  هعن تذعسم كعذلب 
السشذعع ا الرععشاةقة الرععغيرط إال انععل ال تذععسم الرععشاعاا الحراقععة أ  الرععشاعاا الر  قععة ا  حنانيععت التجزهععةو 

مقعععل وسعععا تجعمعععل قر  عععا وععع  التعر عععف كسعععا ات هعععذا التعر عععف  ركعععز عمععع   عععانتي السمكقعععة  العععثس  العععذم تحرعععم ع
الك معقعي لمسذععر ا الععذم  ععد ر حععن  الععرب  عمعع  الععرغه وعع  بععسنلل السذععر عاا العاوععة  الستمدععاا التعا نقععة 
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الوعر الععذم التسعع  قتنلععل بدع نلة. با ضععا ة إلع  كلععب  ع ت التعر ععف لعه  ت ععر  إلع   تقعععة الشذعال الرععشاعي 
   لتسيز  ع  غير  و  السذر عاا الزراةقة  التجار ة  غيرها.  الذم تعد  نهر السذر ا الرشاعي  أمامال 

أوا المكر االبتراكي  قد عرا السشذ ط الرشاةقة عمع  ان عا )السععات العذم تتحعدد اقعل عناوعم ا نتعا            
اكي   عرا المكعر االبعتر و  لتشميذ عسمقة إنتا  وعيشة هد  ا السداهسة بدد حا اا وحددط حجسا  ننعال لمسجتسف 

ات السشذعععاط الرعععشاةقة االبعععتراكقة هعععي تجدعععيد  رادط مقامعععقة اقترعععادتة  نألعععاا كم أهعععداا وحعععددط وحعنوعععة 
بقععناني   نألععه إدار ععة وعيشععة تععشأله ع قععة السشذععاط الرععشاةقة هععذ   تمععب الهععدااو  السشذععاط تشذعع   تعسععم عمعع  

 ععي ممدععمة ا دارط اال تساةقععة لعسمقععة  لنمععاهم ا نتععا   بعنن ععا تذعععم  قععرط  العاوععة)أمععاس السمكقععة االبععتراكقة 
 ا نتا  السنمفو لذا   ت السشذ ط تعد  حدط إنتا  اقترادتة ترت    تخرا إنتا ي وعي   بامتق لقة ندتقة. 

 بذعععم عععاا تعععرا السشذعع ط عمعع  ان ععا ))تشألععقه وسمععنك وعع  قتععم بععخا  احععد ا  أكثععر تسارمععنت نذععا ا       
التجار عععة الخا عععة ا  االقترعععادتة العاوعععة  كلعععب حدعععال  تقععععة السمكقعععة  ا دارط  إنتا قعععال وعيشعععال لتحقيععع  الربعععاح

. كسعا تعععرا عمعع  ان عا النحععدط المامعقة التععي  تع ل  وش ععا الق ععاا  القيعند )السحععدداا  التذعر يقة  الستمدععقة  
 .  الرشاعي  و  خ ل ا  ته ا نتا  الرشاعي

 لمسذعر ا الرعشاعي هعن )قععرار امعتثسارم  تسثعم  عي خمع   اقععة ات التعر عف العذم تععد أكثعر قتععنالل  بعسنالل       
إنتا قعة وع  خع   امعتخداا السعنارد السادتعة  ال ذعر ة  السالقعة  عي عسمقعة إنتا قعة تدعت دا تغييعر بععم أ  حالعة 

 دط الخاا ونضنا الرشاعة بحيت تر   أكثر قدرط عم  إب اا الحا اا ا ندانقة  اال تساةقة .     االس
 
 
 

 المبحث الثاني                              
 أهداف المشروع الصناعي وعالقته باالقتصاد القومي          

 
 المطلب األول: أهداف المشروع الصناعي                

إت أهععداا السذععر ا الرععشاعي بعع نل  ععي كلععب بععع ت السذععر عاا الخععرا هععي انععععاس  تقعععي ل تقععععة       
هعن ة عارط عع   عز  وع  كعم  اهد  أهدا لو  كلب الت السذعر ا الرعشاعي كسعا ابعرنا معابقالشألاا االقترادم الدا

  كسا  تثر الجز   ي الكم   نل  ت ثر بل.
 ي السجتسعاا الرأمسالقة القاهسة عمع  السمكقعة الخا عة لنمعاهم ا نتعا   شألعر لمسذعر ا الرعشاعي عمع         

غا تعععل المامعععقة هعععن تحقيععع  أقرععع  ربععع  وسعععع .  قعععد كعععات انعععل  معععيمة لمثعععر ط  السعانعععة  عععي السجتسعععفو أم ات 
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االقتراد نت الك مقب  دا عنت  يمة القرنيي  الثاو  عذر  التامف عذعر عع  إوعانقعة السذعر ا الرعشاعي  عي 
تحقيعععع  االمععععتخداا الوثععععم  الكاوععععم لمسععععنارد االقترععععادتة بمزععععم التنا عععع   االندععععجاا ال تقعععععي  ععععي  السرععععمحة 

حيعت ال وعة االقترعادتة الكتعرا  تغيعرا الشألعرط الرأمعسالقة  0999وة. اال انل بعد عاا الخا ة  السرمحة العا
نحن السذعر ا الرعشاعي نتقجعة إخماقعل  عي تحقيع  االمعتخداا الوثعم لمسعنارد القنوقعة السالقعة  السادتعة  ال ذعر ةو 

عد ععد وعع  ال وعععاا  دعععي أ ععحان السذععار ف نحعععن تحقيعع  أقرعع  الربعععاح أدا بالسجتسعععاا الرأمععسالقة إلععع  ال
االقترادتة ال احشعة.  قعد أثتتعت العد عد وع  الدرامعاا االقترعادتة  عي القعرت الساضعي بع ت هعدا الن عن  إلع  
أقرععع  الربعععاح ال تسعععع  تحالققعععل داهسعععا وععع  خععع     عععادط ا نتعععا  الرعععشاعي  تخ عععقال تكالقمعععل  عععم وععع  خععع   

 .Monopoly االحتكار  Oligopolyالتحعه  ي حجه ا نتا   أمعار  كسا  ي حالة وشا دة القمة 
 نتقجعععة  خمعععا  السذعععر ا الرعععشاعي  عععي تحقيععع  أهدا عععل الستسثمعععة باالمعععتخداا الوثعععم  الكاوعععم لمسعععنارد         

االقترادتة  تعرا السجتسعاا الرأمسالقة ل واا عد دط  قد ا داد حجعه تعدخم الد لعة  عي الشذعال االقترعادم 
ر ف عمعع  اتخععاك القععراراا الخا ععة بحجععه ا نتععا  الرععشاعي  أمعععار  وعع  خعع   الحععد وعع  قععدرط أ ععحان السذععا

 كععذلب ققععاا الد لععة  تعع وقه العد ععد وعع  السذععار ف الرععشاةقة  لدارت ععا وعع  قتععم الد لععة أ  إحععدا وتمدععات ا العاوععة 
 بغقة تحقي  أهداا عاوة لمسجتسف.

لقة ت خععذ  سقععف  نان ععل  ععي نألععر أوععا  ععي السجتسعععاا االبععتراكقة  يشألععر لمسذععر ا الرععشاعي نألععرط بععسن         
االعت عار ك معاس لتحقيعع  أهدا عل  رمععه  تقععة نذععا لو  كلعب الت السذعر ا وعع     عة الشألععر االبعتراكقة ة ععارط 
عععع  كقعععات اقترعععادم  ا تسعععاعي  عععغير  هعععن  عععز  وععع  كقعععات اقترعععادم  ا تسعععاعي اكتعععر الستسثعععم بعععالسجتسف 

 الستنا د اقل.
الناعي السدر س ود قا الذم تحعدد عسمقعة تعت عة  تن قعل السعنارد  ات الخ ة القنوقة هي ا  ار العمسي 

القنوقة السادتة  السالقة  ال ذعر ة لتحقيع  الهعداا التعي ارتزعاها السجتسعف لت عنر  خع   وعدط  وشقعة وقتمعة  وع  
ادتةو ثه تر   الخ ة  لقس اليد الخ قة الداط السدت لة عع  تحقيع  االمعتخداا الوثعم  الكاوعم لمسعنارد االقترع

إك تعتسععد عمعع  الدرامععة  التحميععم العمسععي السدعععت  لمقععناني  االقترععادتة السنضععنةقة  لوعانقععاا الت ععنر  كعععذلب 
أهداا  غاتاا السجتسف القر  ة  ال عيدط  الد اا  النماهم  التدا ير السختممعة التعي تكمعم  ضعف هعذ  ا وعانعاا 

ذعر ا الرعشاعي  عز ال أمامعقال وع  وم عنا التخ عق و  ي خدوة تمب الهدااو  بذلب تر   السم نا الذعاوم لمس
ا  بي عععارط أد   عععات وم عععنا السذعععر ا عمععع  السدعععتنا العمسعععي  الت تققعععي وم عععنا تخ ق عععي  تشعععا   السذعععر ا وععع  
 سقععف  نان ععل    اتععا  امععتشادا إلعع  انععل أ ال  أخيععرا تقععنا عمعع  امععتخداا  ععز  وعع  وععنارد السجتسععف  بعع اا بعععال 

 حا اا أ راد .
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ا إل  السشألنر التخ ق ي االبتراكي لمسذر ا الرشاعي الذم  تخعذ وع  السم عنا الذعاوم أمامعا  امتشاد 
للو  انل تسعع  ترعنر  تحد عد وجسنععة وع  الهعداا االقترعادتة  اال تساةقعة  الدقامعقة معنا  عمع  السدعتنا 

كات عا   قعا لسرحمعة  السحمي أ  الد ليو  هذ  الهداا تختم  و  د لة لخرا  و  ورحمة إل  أخرا  ي الد لة
الشسن التي ق عت ا  نألاو ا االقترادم  اال تساعي الداهد.  عم  الرغه و   عنبة المرعم  عي  الهعداا اال 

 انل تسع  إتجا ها بالتاليه
 أ اله الهداا االقترادتةه  هي تعد و  الهداا الس سة لمسذر ا الرشاعي  تذسمه

 ا نتا  ا  ر ف ودتن اا المعار. الرب  برل ات ال تعنت عم  حدان تخ قال حجه -0
   ادط ا نتا   بالتالي   ادط الدخم  االمتخداا. -9

 خم  وجاالا   ر  عسم لتذغيم اكتر قدر وسع  و  اليد العاومة السحمقة. -3

 امتغ   السنارد السحمقة أ زم امتخداا وسع   عدا االعتساد عم  النارداا. -4

 .  ادط الرادراا السحمقة  الحد و  النارداا -5

 تعزيد عسمقاا التذابب الرشاعي لمسداهسة  ي إنجاح عسمقة التشسقة االقترادتة. -6

 تن ير ودتمزواا ا نتا  لمق اعاا االقترادتة الخرا  المقسا لمق اا الزراعي. -7

السداهسة  ي ترحق  االخت الا ال قعمقة التي تعاني وش ا االقترعاد العن شي  عي التمعدات الشاوقعة  الحعد  -8
 م  وردر  حيد لمدخم.و  اعتساد  ع

 
ثانقاهالهععداا اال تساةقععةه  هععي تعععد وعع  الهععداا الخععرا التععي تعععن  عمعع  السذععر ا الرععشاعي  ععي تحالقق ععا 

 أهس اه
 السداهسة  ي حم وذعمة ال  الة و  خ   تن ير  ر  العسم. -0

 ععي عسمقععة السدعاهسة  ععي تشسقعة بعععال القععالقه السحمقعة    ععادط در ععة تحزعرها  بالتععالي تحقيعع  العدالعة  -9
 التشسقة االقترادتة.

 تن ير الدمف المامقة لمسنا شي  ب معار وعقنلة تتشامال وف قدرت ه الذراهقة. -3

 خم  ع قاا إنتا قة وت نرط  ي  العاومي  قناو ا خم  ر ح العسم الجساعي. -4

 
 ثالثاه الهداا الدقامقة  ا متراتقجقةه  تذسم وا ميه

 م لمد لة.تعز ز االمتق   الدقامي  االقتراد -0

 ر ف وعانة الد لة عم  السدتنا ا قمقسي  الد لي. -9
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 تعز ز القدراا الد اةقة لمد لة.  -3

 
رابعاه الهداا التكشقعقة )التكشنلن قة ه تتسثم هذ  الهداا  ي تحقي  التقدا العمسعي لمتمعد بالذععم العذم  عتدم 

 إل  الحد و  ت عيتل لمخار .   ته كلب و  خ  ه
 السدتنردط لمألر ا السحمقة. ت ن ف التكشنلن قا -0

 ت ن ر التكشنلن قا السحمقة  السدتنردط. -9

 خم  التكشنلن قا الن شقة الس هسة لمتقدا الن شي. -3

 
إت أهداا السذر ا الرعشاعي قعد تتغيعر وع  وعدط لخعرا  كلعب حدعال وقتزعقاا عسمقعة الترعشقف  التشسقعة 

هعععذا ا  عععار الععععاا للهعععداا.  السذععععر ا   عععي وراحم عععا السختممعععة  الست عععنرط عمععع  أت تألعععم  عععي الش اتعععة ضعععس 
الرشاعي  و  خ   نذا ل االقترادم تدع  إل  تحقيع  الهعداا الستععددط  الستشنععة   قعا لشألعاا ال لن عاا 

 السخ   ل ا  ي ضن  السرحمة التي تسر   ا عسمقة التشسقة الرشاةقة  االقترادتة.
 

ر ا  جععنهر الشذععال الرععشاعي هععن الجسععف  ععي  بقععي أت نذععير هشععا إلعع  السجععاالا السحععددط لشذععال السذعع 
عشا ععر ا نتععا  السختممععة  ععي عسمقععة إنتا قععة ) ععشاةقة  تدععت دا إحععداإ تغييععر  ععي بعععم السععادط ا  وجسنعععة 
السععناد السدععتخدوة  الحرععن  وش ععا عمعع  وععادط )مععمعة   د ععدط تختمعع  كمقععا ا   زهقععا ععع  تمععب السععادط ا  السععناد 

بععع اا الحا عععاا ا ندعععانقةو  بي عععارط أخعععرا تغييعععر بععععم السعععادط  يز اهقعععا أ  السدعععتخدوة تكعععنت أكثعععر قعععدرط عمععع  إ
ا  تغييععر حععا  السععادط وعع  كنن ععا  Manufacturing Industriesكقسقاهقععا كسععا  ععي حالععة الرععشاعاا التحن مقععة 

غيعععر ودعععتخدوة )ال وشمععععة ل عععا  إلععع  وعععادط كاا وشمععععة  عععي إبععع اا الحا عععاا ا ندعععانقة إكا وعععاته امعععتخرا  ا أ  
 الرعععشاعاا  Extractive Industries ي ت عععا و ابعععرط وععع  ال تقععععة كسعععا  عععي حالعععة الرعععشاعاا االمعععتخرا قة ت

 .  عمقل  انل تسع  تقدقه وجاالا الشذال الرشاعي باالتيهPrimary Industriesال لقة 
 تتسثععم بامععتخرا  السععناد  - الرععشاعاا ال لقععةهExtractive Industry  الرععشاعاا االمععتخرا قة -0

لخاوععاا السعدنقععة  غيععر السعدنقععة وعع  الرا  ال تقعععة كسععا  ععي حالععة امععتخرا  خاوععاا الشحععاسو  ا
 الحد دو ...الخ.  كذلب الريد ال حرم  الترم  ق ف البجار ...الخ.

 تتسثعععم بالرعععشاعاا التعععي تقعععنا  تغييعععر بععععم  -ه Manufacturing Industryالرعععشاعاا التحن مقعععة -9
كقسقاهقعععا  نتعععا  وعععناد  د عععدط تكعععنت أكثعععر قعععدرط عمععع  إبععع اا الحا عععاا السعععناد السدعععتخدوة  يز اهقعععا أ  

 ا ندانقة كالرشاعاا السعدنقة  الرشاعاا ال شدمقة  الرشاعاا الغذاهقة  غيرها.
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السقعععا   تن  ع عععا   ترععع قةإنتعععا  ال اقعععة الك رباهقعععة ه  تتسثعععم بServices Industrialلخعععدواا الرعععشاةقة ا -3
 .الرشاعة  تكسم ا تدعهالتي   الرقانةخدواا الترمق  كذلب   

التشقعة التحتقعة وثععم  اقاوعة عي  الستسثمععة الرعشاعاا  هعيه Construction Industry   عشاعة التشعا  -4
 . الدد د  ال ر   الجدنر  القشناا اال شقة

تذععسم  العع عال تزععقف هععذا الشععنا وعع  الرععشاعةو  التععي هGenetic Industry  الرععشاعة النراثقععة -5
الربععاح وعع   الحرععن  عمعع ر أنععناا وعيشععة وعع  الش اتععاا  الحينانععاا وعع  أ ععم أنذعع ة  ععي إنتععا   تكععاث

  ال ينر  السنابي.  قع ا.  ته تزسي  تربقة المساك

 
 
 

 المطلب الثاني                                      
 عالقة المشروع الصناعي بالقطاع الصناعي واالقتصاد القومي          

  
السختممعة ) راةقعةو  ةالقتراد القعنوي  تكعنت وع  ععدد كتيعر وع  السذعار ف االقترعادتو  السعر ا ات ا

 عععشاةقةو ...العععخ  التعععي ت عععدا إلععع  تعععن ير الدعععمف  الخعععدواا السختممعععة التعععي تحتا  عععا السجتسعععف  ات ععععدد هعععذ  
السذععار ف السذعار ف تعتسععد عمع   تقعععة االقترعاد القععنوي  عمع  ورحمععة الشسععن التعي تسععر   عا.  نتقجععة لتععدد هععذ  

تت مال الزر راا العسمقة لمتخ ق   لدارط االقتراد القنوي ات تشتأله وجسنععة السذعار ف التعي تعسعم  عي وجعا  
 احععد )ق ععاا  احععد  تحععت إبععراا  لدارط هي ععة ا  وتمدععة  احععدط تعععرا بالستمدععة الشنةقععةو  وعع  وجسععنا هععذ  

 شا االقتراد القنوي. الستمداا  تكنت واتعرا بالق اا  وجسنا هذ  الق اعاا  تكنت لد 
 عمععع  هعععذا المعععاس تسعششعععا ات نقععع  عمععع  حالققعععة  أبععععاد الع قعععة العزعععن ة  عععي  السذعععر ا الرعععشاعي  

 الستمدعة الشنةقعة  الق ععاا الرعشاعي  أخيععرال االقترعاد القععنوي  عي وجسنععل.  تكععنت هعذ  الع قععة  اضعحة  ععي 
أمععاس وعع  خ عة الستمدععة الشنةقععة التععي  السخ  ععة وركز ععا.  خ عة السذععر ا الرععشاعي تعععد  عز  ااالقترعادتا

 د رها تكنت خ ت ا  ز  أماس و  خ ة الق اا الرشاعيو كسعا ات خ عة الق عاا الرعشاعي هعي  عز  أمعاس 
 و  الخ ة القنوقة الذاومة لعسنا التمد. 

 عمقل  ات قده التخ ق   ي السذر ا الرشاعي هعن  عز  أمعاس  عي   عا  التخ عق   عي الد لعة  كلعب  
ارط التخ ق   ي الستمدة الشنةقة التابف ل ا السذعر ا  وع  ثعه إدارط التخ عق  عمع  ودعتنا الق عاا و  خ   إد

الرعشاعي. لععذا  عات   ععا  التخ ععق   عي الد لععة ت خعذ الذعععم ال روععي حيعت تتكععنت قاعدتعل وعع  إداراا التخ ععق  
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الستمدعععاا   عععي  سقعععف السذعععر عاا الرعععشاةقة ثعععه تزعععي  بعععي ا وعععا عمععع  بععععم إداراا التخ عععق  عمععع  ودعععتنا 
الشنةقعة  تزععي  أكثععر عمع  ودععتنا الق ععاا حتع  ترععم إلعع  ال ي عة العمقععا لمتخ ععق   التعي تسثععم قسععة ال ععرا. ات 
هععذ  السدععتن اا السختممععة وعع  ا داراا ال ععد  ات تدععاهه  ععي عسمقععة ا عععداد  التحزععير المعمععي لمخ ععة القنوقععة 

 كذرل ضر رم لد وت ا   اقعيت ا  تشميذها.
 

  0-0بعم )                                                   
 السدتن اا السختممة  داراا التخ ق   ي الد لة                                        
                     

   
 ال ي ة                   

 العمقا لمتخ ق                
                             

 إدارط تخ ق  الق اا                                                     
 

 إداراا التخ ق   ي                                                    
 الستمداا الشنةقة                                                    

   
 إداراا التخ ق   ي السذر عاا                                                 

 
 
       

 
اققعة ا  رانقعة بقعرار قتيم ن اتة الحعرن العر  0987  ي العرا   ات الستمداا الشنةقة قد ألغيت  ي عاا        

و  الد لة ضس  وامسي  ي حيش ا بالثنرط ا دار ة حيت ته تخ قال حجه وتمداا الد لعة  خرخرعة العد عد 
وش ععا نتقجععة الرعععنباا االقترععادتة التععي وععر   ععا التمععد  الشا سععة ععع  تزا ععد الشمقععاا العدعععر ة  ارتمععاا السد ننقععة 

الد لقعة  المعقسا التمعدات الخمقجقعة. أوعا ال ي عة العمقعا لمتخ عق  الخار قة بذعم كتير عمع  العرغه وع  السدعاعداا 
  تتسثم حالقا  ن ارط التخ ق .        

 
 


