
  

 مدن التكنولوجيا: هدف
والهدد م  ددا ا ا ددم ال ذ تددات نات ال  رولوذ ددا تو تددم ال  دد وق    ددا ودد  ا ت  ددا   

بال ر  ددم الاددراو م وال  رولوذ ددم ا  ع   ددم وعددال ا دداق التي ددات ا   اددا  م وا ذ  او ددم 
وال ددد     ددد ا ادددراوات  ت ردددم وادددراوات الخددد  اتا و بددد ا الخبدددتة اا ال ذ تدددات نات 

ذ ا التو تم ال  د وق و د عم وتالدم ل ن د ا  ذ  دم ا و داا ال ذات دم بالند  ا  ردال ال  رولو 
 دددا ال  ددددال ما وا  دددداا  ك ددد  اددددنع ال  رولوذ ددددا ودددد   تت دددم ا دددد تا  ذ م ال ر  ددددم الاددددراو م 
وال  رولوذ ددم وعدددال ال ددد ق ال  و دددك والكو ددداا  ددنلق  ذ ددد  ذدددوات التي دددات ا   ادددا  م 

وات وال ذ  ددم ال نعدد  وودد  ال ار ددا كب ددت ال ذ تددات وا ذ  او ددم بدد ا  كاوددات الاددرا
الاددراو م نات ال  رولوذ ددا تو تددم ال  دد وق ال دد   ت ددا وعددال  اددر م البي دد  قا ان بدد  ت 

(   دت  تبدما 77777<وعدال   دانم  بعدح رندو   ?@@8 ش  ا  با تة والبوباتق و  ودا  
(  ع ددوا 77:و  و  خددنت  ددبم شددت ات ال ار ددم  وا تهددا ودد  اددنع ال  ددانم وا دد   تت رندد

( وتاددم و ددا ذ  دد ة  ددنلق  ارددت 77: دداتق ال ددار  وبال ددال  ا ق الددال خعدد) ا  ددت  ددا  
لشت ات الخ  ات نّ ا و  ادنع ال  دانم   د  عم البردال ا  ا د م ال راو د م و وت د  ال دوا  

 الخا  وعال رنو  و و) به.
خدديا و تذددم الهدد م ا  ا دد  ودد  ارشددا   ددانم اوالبوبدداتقا الددال خعدد) ال   ددم  ددا  

  ع ا ال  عكم وا ا ة ال ب تات و ن  ا  ت  ت الشتا ا وترد  ا  د   رشدا  شدت ات ل ادر م 
 ات  ارت كت  م وتالم لي  كا ة  ا دددددم ال    ائ ددددق بال تب  ا  ااردددالبي  

 ال   م ال  اوم.
و ا خيا انا ال ذ م الني ا ق الال ا  كا ة انع ال وا  ره ب بب ال  داات ال د   

ناعت وع ها انع ال وا ور  إرشائها ان  و دتت الشدت ات ال د    د ها ادنا ال ذ دم و د  
اا ا  و   ال     ت ا والشت ات و  انا ال ذ م   ا ا ق ب وتع الدال ات كداف ود  ا ر اذ دم 

Aوال  تة ال راو  ما ونلق ب بب ذ عم  ا التوا ا  رها 
  وو ت البرال ا  ا  م وال تاو) ب تت ال عكم. -8
  روف الخ  ات ال ش ت م ب تت ال عكم ب  رها  ر  م ال وات  البشت م. -9
 ظهوت ال راو م. -:
 وتال م ال  ال م. -;



  

 الشتا    وا  ا  و م وان . ->
  واوت الخبتة. -=
  واوت ال ر ج. -<
 ال شات م ال و م ب ا الشت ات  اخا ال ذ  م. -?
 

لير ددداج  نددداوا ال  ع دددا  دددا  واا ادددنع ال ذ تدددات  دددو ي الدددال  دددوو ت ب ئدددم ادددالنم 
ا  ات الب ئ م الرا ذم وا  خعكات ا ر داج وادنا  داا الد اوم ا  داق ود   نك دا ال دعكات 
ال نع دددم والذهددددات ال تر ددددم بال ر  ددددم ال ذات ددددم و وددد  ال ردددداك) الاددددراو م ال    ددددم و وددددا ة 

 .(i  أا عها ل نو عها الال    و وات  ت    وعال   رولوذ ا تو تم ال   وق 
  

 
و دددد  نظ ددددت ال ذ تددددات الاددددراو م ال ت  دددد ة وعددددال ال  رولوذ ددددا التو تددددم ال  دددد وق  

بال تا ددددم ال    ددددم ودددد  الو  ددددات ال  ندددد ة ا   ت  ددددم ن ددددث  رشددددأت  ذ ووددددم  ددددا الندددد ائ) 
و تا ددا ا ب  ددات والبددتا ج ال دد   دداا لهددا الدد وت ال ب ددت ودد   خككددات ال ذ تددات ال ت  دد ة 

رشددددائها  وعددددال ال  رولوذ دددداا و ا ددددت الو  ددددات ال  ندددد ة ا   ت  ددددم ب  و ددددا اددددنع ال تا ددددا وا 
  .بال تاوا  م الشت ات والذا تات وال تا ا التع  م  ا اذا ا ت  ا  با  اا  انا البع 

 
 دددنلق الاددد ا ظهدددتت وددد ة  ددد ا   رولوذ ددددا و هدددا  ددداا  دددا ب رهدددا    ردددم  خكددددال(  

ولوذ ددم التال  ددم   اكتددم  رهددوق شددت) الادد ا وال دد   ارددت و ددواا ودد  ذ ت ددم ال دد ا ال  ر
ل ر  دم ر دا ال  رولوذ دا بد ا ال د ا ا و دا ا ل د  بعدح  تد ا  خكدال  ?@@8وب  ت و  ودا  

( ا ئددم بنددوث وع  ددم 7@8(  تهدد اا وال دداا لع تعدد   و  ?9(  ع ددوا ر دد ما و دد ت  =.8 
و رهدددا ذا تدددم التعدددو  وال  رولوذ دددا الاددد ر م ال شدددهوتةا وال ددد    ددد  ا  ددداا  تااددد  تئ  ددد م 

ا    م التعو  ا ذ  او م وو ة  خ بدتات وكر دم و دتد     ردم خكدال ال   ردم ال ال دم  ابتم   
بت     ر   رارذ رح نا دتة   اكتدم ذ ار  دو وش ر شدو ود   دا وااا وادنع ال د ا ار د ت 

 .(ii ذ  تها الال ال  ا ال  رولوذ م و  الا ا 



  

 رولوذ دم ادو واا اله م ا  اق الني   تال ال ه ال ذ تات الاراو م وال  ا ال  
 iii)A ا    ار شات ال  رولوذ ا و تا ا ال ر  م ا  ع   ما وانع ال ذ تات  تبت ورها بكئات 

الكئددم ا ولددال  ددا وئددات ا  كدداب ال  ر ددمA ان  ددتبك البنددث التع دد  وال كددو ت بال اددر م  -
 (Silicon Valley و ت   ت ا  ن   و   رظو م ا  ادا  ال تتودما و تد  وا ي ال دع وا 

 شهت ال ذ تات الاراو م بالو  ات ال  ن ة ا  ت   م. ا ا
و هدد م بشدد ا  (Silicon Cities ا ددا الكئددم ال ار ددم وهدد   كعدد) وع هددا  ب دد ا التعدد (  -

   دد) الددال البنددث التع دد  وبدد وا شددتك ا ت بدداك الذ تاودد  ال باشددت بال اددر ما  ي ادد وها 
و ددك  رتدداا و ددائ  بنا دده ا  دداق    دد ا  ن  دد) ا    دداا التع دد   ددا خدديا ال  ت ددا ب

ال ددد ب ت ما والدددال  (Taedok و دددا    ع هدددا     ردددم   دددا   بوت وق ال ابار دددما    ردددم   ددد تق 
 ال وت م الذروب م(. (Tsukuba  ذتبم    رم   و وبا 

الكئددم ال ال ددم و تددتب با دد  ندد ائ) ال  رولوذ دداA وادد  وبدداتة وددا   ردداك)  دد    خك كهددا  -
 ت دددم  بن  دددم( او بوا دددكم الكدددتو ا ل ددد   ن دددوي وعدددال بوا دددكم  بدددا تات ن و  دددم او ذا

  ر دددات      دددم وارددداق  ي دددم  ذددداتب لهدددنع الكئدددم  رهدددا   رشدددت وددد   دددا واا و  بدددت ج وددد  
 ارذع تا واوو ا  ر  ول ق و  وتر ا(.

ور دد ر ج   ددا  ددب) اا  ددم الدد وت الددني  و  دده ال دد تات ال  ر ددم ال  رولوذ ددم و تا ددا  
واذهدم ال ند  ات و ن  د) الكائد ة ال د   نادا وع هدا الد وا البنث التع   وال كدو ت ود   

 دددا ال  ددد ذ ات ال ددد   ن  هدددا    ادددا  ال تتودددم و دددا    دددتات وعدددال ال  ددد و  ا ا  ع  ددد  
والددد ول ا والددد وت الدددني  و  ددده الن و دددات وال كددداف الخددداا وددد   دددأ  ا الددد و  لع بدددا تات 

ادددنا الددد و  وعدددال ارددده ا ددد   ات التع  دددم وال  رولوذ دددم و ر  دددم ال دددوات  البشدددت م والرظدددت الدددال 
 ول ق اركا)ا وا ا  ا  ب ن  ا البرال ا  ا  م ال  ر م وال و م و ها.

 

                                                 
 .01-04( االسكوا، مبادرات بناء القذرات التكنولوجية، مصذر سابق، ص1)

 ( صحيفة الشعب اليومية، الصين على الخط، على الموقع االلكتروني:1)

http://www.arabic.peopledaily.com.cn/200106/27ara20010627_47457.html in 03 / 02 / 2010.  

 .14(  محمذ أمين عبذ المجيذ، مصذر سابق، ص2)

http://www.arabic.peopledaily.com.cn/200106/27ara20010627_47457.html%20in%2003%20/%2002%20/%202010
http://www.arabic.peopledaily.com.cn/200106/27ara20010627_47457.html%20in%2003%20/%2002%20/%202010


  

والتنم ثثثل  لقتصثثثاد المع  ثثثلثثثل بثثث ن ادابتمالعالقثثثل ال :الثالثثثث المبحثثثث
 البش  ل

 
 :طو هاوت مفهوم التنم ل البش  لأواًل: 
( Human Developmentأختلفتتتل عاتيتتتول م هتتتال نفيتتتاب عات ن تتت  عا  تتتل     

(، ع تتتتأنو أ ت تتتتم ع  ت تتتتوأ  Human Capitalاعاتتتتتث تنأتتتتل لأن عانتتتتول عا  تتتتل   
ع ن ل تتتث  ت تتتاأال  تتتااتم( نتتتث عاخننتتت  ول اعانتتتت  ول نتتتخ عا تتتلخ عانو تتتث أال عاخ تتتل  

عنج عاتيل ن تت  ار ل تتو نتتث نؤننتتول اعا تتل عاأال اعانيتتولعل عان ت  تت   نتتا ع توع تت  عاينتتل، ا 
لنتتتن ع توع تتت  عايتتتونل خ، اعأط  تتتعع عاتيتتتال عايلنتتتث الي و تتت  اع  تنتتتوب  و  نتتتوخ ا  ع  تتتتو 

 ايو وته انو اه نخ أال نث خأن  عاينل   ع  توع  .
اعأط عاتيواخ ع  ت وأ  عاأااث نث عاي اأ ع خ ل  نتخ عا تلخ عاي تل خ عاتو   تا   

 Humanعان ًنتتول عاأاا تت  هتتال نفيتتاب تيتتا ل عانتتاعلأ عا  تتل    تاعتته ننتتت ل اتتأط 
Resources ا عع عانفياب  ا أانن اأ نل نخ نفيتاب لعن عانتول عا  تل  علتو عاتلرب )

نخ اعاأ  تل  ن و تل     ينتو، ا تم عانفيتان خ   ت وخ نتث عات ن ت  عا  تل   اعاتتث تيتأم 
 ت  اعا يوات  اعاي و ت  عا ته   اعات ع ت  عاو نيواع  عان  مل عانتيل    وا  تو و عاأ نارلعن

 اعان خ اعاتانن عاينلع ث اعا  ئ  اعاتيل ب اعاتأل ب عاني ث.
 8811ععتمخ ه تاا ع  نتوخ نتث عات ن ت   تنخ نوأتته ع ااتو عتوب عو  عتخ ا أ  

عخ عات ن   عا  ل   علنيتو  و يتو  هتا نتخ ه تاا ع  نتوخ ر تل  و تل الت تلم( اع تأ علتو 
ها  ن خ ا ل ع نوخ عان ول   اع نيوب نث ته  تا عات ن ت  ع  ت توأ   ع ه  ناعب  عع عا

اع عتنوع تت  اعاأ ون تت  اعان ونتت   اعاتنتتتن  يتتع  عات ن تت . انتتث نتتو ع تتل   تتوخ  تتعع عاهتتا ر تتل 
 و تتل الت تتلم  يتتاأ عاتتو عخ عا تتول عات ن تت  عا  تتل     تنتتت أ عاتتو نلعي تت   و ا  تت  أاا تت  

ا يتتتتو نتتتتث ت تتتتخ و ع و تتتل ه تتتتاا عات ن تتتت  عا  تتتتل   انفو  ن تتت  اع تتتته   ن تتتتخ عالعتتتٌا ع
ا واتتتتواث  عيتتتل عات ن تتت  نتتتث ا تتتن نتتتو خ، اعخ عتتتأب ع تتتفو   تتتف  عاهتتتا علتتتو عاننتتتول 

 .(i ف أ  ع  ل ع اتمعب عاأااث  عات نا  



  

عات ن تتت  عا  تتتل    و يتتتو  أهتتتأ عاانتتتوئل عا تتتلال   عاتتتتث تنتتتو ب نتتتث تهل تتت   لعلنتتتا  
ل عا  تل   نتث نختلتم عاع  يتو عايلن ت  اعاينل ت  ا ت ل ا ت ور  ات ن ت  عا تألعل اعا فتو ع

 .(ii  اعاف    اعانلا   (
   
عخ عات ن   عا  ل   نو  ث ع  ان ل  تيأم عاتو تي ئت  عاًتلام عانم نت  ام نتوخ  

اتيتتتا ل  فنتتتهي ات ن تتت   ألعتتتته عاي ل تتت  اعا أ  تتت . عخ نفيتتتاب عات ن تتت  عا  تتتل       يلتتتا نتتتخ 
نتتخ ع تتأعم عانعتنتتن عا ي تتأ  عانتتأط، ا تتعع  فتتلى  تتأال   وعتتأ  إ نتتاع  نتت ا ع نتتو  ت تتعط 

عنتتتنلعل   عاتيتتال اعاتيتتا ل ان ا تتول عاتت يج أ نتتعونوا النت  تتلعل ع عتنوع تت  اع  ت تتوأ   
 اعان ون   عاتث ته ل نث عانعتنن.

ا يج عات ن   عا  ل   اع يوأ و  ت نخ نعناع  نتخ عاخ تولعل اعانلت تمعل عع تنأتل  
 تتل اننتتته وتيب نتتث عاه تتو ، عنتتو عانلت تتمعل نيتتث عاتلعنتت  عاه    تت  عاخ تتولعل تيليتتول عا 

عان  تتاأ ، ايتتع  عاخ تتولعل عع تتتتلعب عاتتو  تتلعنج عنتتل تًيتتل   ف تت  ته  تتا  تتع  عاتيليتتول 
 .(iii  عا  ل       ا  و  عأال  ا ح عاخ ولعل اعانلت معل عاتث ت اخ  يج عات ن  

 
 (: نهج التنم ل البش  ل.3الجدول  قم )

 الم تكزات اتالخ ا  
 المساندة األساس ل المساندة األساس ل
 ع  توع   ننواع عا عاهل   ه و  يا ل 
 تع  ن عات ن   عاتن  خ ه اا ع  نوخ عاتيلب اعانيلن 
ننتاط ني  ث 

  ئا
 عان ول   ع نتأعن  عا لعن  ع  نو   

عات ونخ   
 ع عتنوعث

 عاهو ن  

  ع نخ  
 

 خ، عع  ت نخ عاعو ب ع ال عاخ ولعل اعاتث ت نب علو:اتف  ل  م عاعو    



  

عاخ تولعل ع نونت  : ا تتع  عاخ تولعل ت  تن نتتخ عا تألعل عا  تل   اتيمم تتو ا  نتخ  تتأم  -8
عات ن تت  عا  تتل   نتتث عيتتل ع  نتتوخ  يتت ه ه تتو   ئ تت  نتتخ ختتمل تن   تته نوأ تتوا عتتخ يل تتا 

ل عاه تتال علتتو عاتتأخل، ته  تتا عا نتتا ع  ت تتوأ  ا تتنوخ تتتان ل عنواتت  ن تعتت  نتتخ ععتت
اتتان ل ه تو  يا لت  عتخ يل تا ا   عا  تعيل ع  نوخ نأل وا ع ل وا ه ا   عاتتيلب اعانيلنت ،

 ع  تنوب  وا ه .
عاخ تتولعل عاننتتو أ : ا تتع ل عا وتتتب نتتث  تتعع عا تتيخ  تتوخ  تتع  عاخ تتولعل ناعتتاأ  ن تتي  -2

ل   اآا تول نوعلت  علو عاالا عع تعأ و عنوب تهتأ ول  وا ت  نتث عاتا تل عاتو   وعتول ن تت
تهاايتتو نتتخ ننتتتاط عاتعل تتأ عاتتو ه تتم عاتعنتت أ، ا واتتتواث نيتتث تيتتأ نه تت  ال  تتل نتتث هواتت  

 .(iv عأب تي   يو 
 :(v عانلت معل ع نون   اعاتث ت نل علو  -3
عاتن تت خ: ا   تتأ  تتواتن  خ  تتأل  ع نتتلعأ علتتو ت   تتل اتيتتا ل أ فنتتيب اتانتت ن  تتألعتيب  -أ

هتتتل تيب ا واتتتتواث  يتنتتتأ علتتتو ننتتتتاط  تتتألعتيب اتعيتتتل ع نتتتلعأ ا تتتعع  تيلتتتب ع فتتتتو   نتتتوا 
 تهااتتاخ نتتخ ن تفيتت خ عاتتو ن تتول  خ نتتث عنل تت  خلتتا ام تتوأ   تتألعتيب ان ًنتتول عانعتنتتن 

 عانأ ث ت أ  أ تنونوا خو وا نث  عع عانعول.
: ا   تتأ  تته عايأعاتت  نتتث   تتو  عا تتألعل اعتوهتت  عافتتلو عانت ونئتت  العن تتن، ا  ننتتواع عا -ب

ن ي عاأخل عانوأ   ل   نل  تل عاي و تل عانوأ ت  اعاني ا ت  اع عتنوع ت  اعا ان ت     نل
 اع  عاعنل عخلط.

ع نتتتأعن : أ  عاينتتل علتتو تتتان ل  تتل عاننتتتلمنول عا  ئ تت  ع  ت تتوأ   اع عتنوع تت   -عتتت
اتتتتان ل نتتتلو عات ن تتت  امع تتتول عاهوا تتت  اعاننتتتت  ل   ان تتتن أ  تلع نتتتول تتهنليتتتو ع ع تتتول 

  نأتتتل عاتتتأ اخ عانوا تتت  عاتتتتث ت  تتتي عتتتخ يل تتتا عا تتتلاى عاخولع تتت  اعانهل تتت  يا لتتت  عا وأنتتت
ع عل اعاأ اخ ع عتنوع   اعاتث تتااأ نخ ع  نول نث عنتأنولعل عا ألعل عا  ل   ا عا  

 عاأ اخ عا و ئ  عخ   اب عاناعلأ عاي  ي   ر ل عا و ل  امنتلأعأ عا تلاث عا  ئ .
 أ  ه   وب ع نلعأ  وان تول   اعاتيو تأ ن نتو   ت يب نتث عأعل  أ. عات ونخ ع عتنوعث: ا  

 ؤاخ عاه و  ا عع ع نل  نو ب نث تين ا عا تيال  و  تنتو  ان يتو ت تلم  ا تا  عايم ت  
 تتت خ عات ن تتت  عا  تتتل   اعاأ ونتتت  عع عخ عا تتتيال  واتيو تتتأ اعات تتتونخ ع عتنتتتوعث    تتتن نتتتخ 

 ا  عافلأ  تعو  عات ن   عا  ل  . عاأ ون  اعا  ب اعانيت أعل عاتث ت  ل عانل



  

 عانلت معل عاننو أ : ا ث ت نخ  ل نخ -4
 ع  توع  : ت نخ عان ول   عا ونل  نث عنل   تاا أ عاأخل اتهتا  علو  يأ خ:  -أ

ع ال  اعث نث عاييو : ا يتث تي  أعا ا فو   انوعل   ع  توع    ي  تل ه تا  نتث تيم تم 
 تتلي عا تتلال  اته  تتا عات ن تت  عا  تتل  . عنتتو عاأتتو ث هتتا عا نتتا ع  ت تتوأ  عاتتع   نأتتل عا

ع  تنتتتو : ا نأتتتل عان تتتول   نتتتث عنل تتت    تتتو    تتتل  ععتنتتتوعث ع يم تتتوا   تتتأأ نتتتخ عاينل تتت  
 ع  توع   عاتث تيأم عاو ت ي   نلت معل عات أب نث عانعتنن.

نتتتث ته  تتتا  : ا   تتتأ  تتته عاتفتتتوال  تتت خ عاع نتتت خ تتت خ عاع نتتت خ عات ن تتت عتتتأب تنتتتوا   -ب
، ا  و  عختمم نث نلو عاينل  ت خ عاع نت خ نتتمهً عخ عانتلأ  علتو عاتلرب نتخ عات ن  

عخ ع  اعب ع فتهل عنونيو نث نعو ل عاتيل ب اعا ه  ع  عخ ع اعب عافتلو ع  ت توأ   
اع عتنوع تت  اتتب تفتتتح ننتتو  عيتتل نل م تتو نتتتأ ث نتتث عانعتنتتن ا تتعع  تيلتتب نتتخ عانتتليول 

 ث عان ونول اعتخوع ععلع عل  وأن  انوعل  نث  عع عا يخ.عاه ان   ععلع  ع مهول ن
عان تتول  : ا   تتأ  وان تتول   عان تتول   عافيل تت  نتتث عنل تت   تت ن عا تتلعل عاتتع   تيلتتا  -عتتت

 ه و  ع نلعأ ا ؤاخ عانعتنن اننت  له ا ت نخ عنل     ن عا تلعل ت تا خ عا تلعل اعتختوع 
نعتول عان تول   نتث عتختوع  نوات ن ت   تث عا لعل ا فاا نعول عان تول   نتث ت تا خ عا تلعل، 

 نخ   ن عا ون.
عاهو ن تت : أ  ننولنتت  عانتتلي  عان ونتت   اع  ت تتوأ   اع أعل تت  اتنتت  ل  تتؤاخ عا لتتأ.  -أ

 .(vi  ا عع نو  ت ن نث ن يج عات ن   عا  ل   عاننتأعن 
 

وا ع أل  ًل ت  عا نتا عاعأ تأ  علتو عخ عايونتل عاتع   م تأ ع  توع ت  ات ن خولع ت ا أ 
 تتل أعخلتتث ا تتا عونتتل نتتلت ي  نتتلا  عا  تتل عاننتتؤال عتتخ تتتلع ب ع توع تت  عاعنتتل ع  تتتو  

 ًل تت  علتتو أال عايونتتل عا  تتل  نتتث ته  تتا عا نتتا ع  ت تتوأ   تتع  عاأ تتأل ن تتأ  اعات   تت .
 :(vii اأخعل  ًل ت خ اته  ا عا   نو 

 Human Resources ًل تتت  لأن عانتتتول عا  تتتل  أا ت ن تتت  عانتتتاعلأ عا  تتتل     -أ
Development.ا ث عأل أل   اعوا ) 

 .(Research and Development ًل   عا هث اعاتيا ل   -ب
 



  

 وا نتت   ا ًل تت  ت ن تت  عانتتاعلأ عا  تتل   تًيتتل  تتع  عا ًل تت    تتم عخ عاتيلتت ب  م تتأ نتتخ  -أ
ع توع   عا  ل ا ألعتيب ع  أعع ت   نتو ن يتو علتو عا تي أ ع  تتوعث اعات  عتخ يل تا خلتا 

 أن ل اينل   ع  تو .نلو عأ أ  
اعخ ع لت و   تواتيل ب  تؤأ  عاتو م توأ   فتو   عاعنتل ع  تتو  ع ختلط  نت ب تهنتخ  

ننتتتاط عايونتتل  وعت تتول  ع  تتل نتتخ ع و تتل ع  تتتو  اعخ تهنتتخ  فتتو   عايونتتل  يتتتاى 
ع خفتتوى ع توع تت  لأن عانتتول عانتتوأ   نتت ب عنتتتنلعل تلع نتته   نتتو ت تت ل  ًل تت  ع  توع تت  

 عاهأ  (.
 عاتأال عا   أنل  ع  عا ًل   تفن ل التيونل  ت خ عاتأال عانت أنت  اعاف  تل  ا  تم  

 عاف  ل  تخلفل عخ عالهوا  ل ب عاأال عانت أن  ايأ  أن وب ن يو:
ن تتتلل نتتتث تاع تتته عنتتتتأنول  تتتوم نتتتث لأن عانتتتول عا  تتتل  اعاتتتع   تتتؤأ  عاتتتو تهنتتت خ  -8

 هأ أ .ع  توع   ا نّ خ عا اط عايونل  نخ تي  ا عات   ول عا
عنت تتأل  تتع  عاتتأال عانتتاعلأ عاممنتت  نتتتخ ن تتوأل و عانتنألتت  نتتث ع أختتول عانهلتتتث عا  -2

عاتنا ل عاخولعث اعايأ أ نخ  ع  عاأال هلنل نخ  ع  عاناعلأ تهل   ي عب  خأنت  
 أ ا يو عا  لاب لاؤن ع ناعل.

 :أنو  ًل   عا هث اعاتيا ل: اتت نخ  ع  عا ًل   عنل  نخ ع عت ولعل  ث -ب
 عخ تيأ ل لأن عانول عا  ل  نيب اا  ه ر ل ن و ل. -8
  ت ح ع أتل عايا تل  تعه اأال عا هتث اعاتيتا ل نتوخ عا نتا ع  ت توأ  علتو عانتأط  -2

 ا اهوا.
 تهنخ نث ع توع   عانؤننول عاتث تنتأنل ن ه ععتنوأعا علو عا هث اعاتيا ل. -3
مختلععتتول عاتتتث  خل يتتو عا هتتث تتتؤأ  عاتتو هتتأاث انتتالعل  ت عتت  امأتتول ع  عو  تت  ا -4

 اعاتيا ل.
اخم ت  عاتت   تيلتتب نتخ عاه انتتول عان ونتت   تتتان ل عا  ئت  عانمئنتت  اتي ئتت  عنتتلعأ  

عانعتنتتتن عتتتخ يل تتتا تتتتأل  يب اتتتتان ل انتتتوئل اننتتتتلمنول عايتتت ه عالر تتتأ اتتتتان ل عا تتته  
ايم تول اعاتيل ب ن ما عخ تان ل نلع م عاتأل ب اعاهث علو عا هث اعاتيا ل اتًا م ع

 ع عتنوع   نخ ععل تيم م نوعل   لأن عانول ع عتنوعث.
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 ثانيا: التصنيف الدولي المتبع في الدول االشتراكية:
( وقج استتخجم الكوميكون وضع هحا الترشيف من قبل الجائخة اإلحرائية لسجلذ التعاضج االقترادي)        

متتتن قبتتتل معوتتتال التتتجول االبتتتتخااية الدتتتاباة خطتتتخاإل التحليتتتل والتخ تتتيل واإلحرتتتا   لتتت  الش تتتاقين السحلتتت  
رشيف ترشف اخنذ ة والسذاريع إلت  رتخوو ورتخوو تابعتة والتن استتشادا إلت  الس تاد  والجول ، وحدب هحا الت

 آالتية: 
مبتتتجأ االستتتتخجام االقترتتتادي للسشتتتتوج الشوتتتائ : و لتتت  ضتتتو  هتتتحا السبتتتجأ تادتتتال الرتتتشا ات إلتتت  مجستتتو تين -0

 رئيدتين من الفخوو الرشاعية هسا:
  يخرص الجد  اخ وال من إنتاجوا الستخجاموا مجسو ة إنتاج وسائل اإلنتاج: وتزال كل السذاريع الت-أ

اوستائل إنتتتاج ستتوا  كانتت  لتت  بتتكل وستتائل  ستل او واقتتة او وقتتود و اتتخ الشوتخ  تتن مكتتان استتتخجاموا 
ستتتوا  كتتتان التتتن رتتت  ق تتتاو الرتتتشا ة نفدتتتى او رتتت  الا ا تتتات اختتتتخه كبشتتتا  السكتتتائن والتتتشفل. وتادتتتال هتتتح  

 -:السجسو ة بجورها ال  مجسو تين من الرشا ات
 رخوو إنتاج وسائل اإلنتاج إلنتاج وسائل اإلنتاج.-(0)
 رخوو إنتاج وسائل اإلنتاج إلنتاج مواد االستوالك. -(9)
مجسو تتتتة إنتتتتتاج متتتتواد االستتتتتوالك: وتزتتتتال كتتتتل السذتتتتاريع التتتتت  تشتتتتت  بذتتتتكل أساستتتت  متتتتواد االستتتتتوالك -ب

 االرشا ات الاحائية والشدي  والخياوة. 
 
العستتل: و سوجتتب هتتحا السبتتجأ تادتتال السذتتاريع التت  مجستتو تين رئيدتتتين متتن الفتتخوو مبتتجأ  القتتة الفتتخو بستتواد  -9

 -الرشاعية ه :
وتزال كل السذاريع الت  تسارس استخخاج السواد الجاهدة ر  ال بيعة دون  -رخوو الرشا ة االستخخاجية:-أ

 معالجتوا، وتزال رخوو استخخاج مواد ال اقة كالفحال والشفل.
وتزال كل السذاريع الت  تعال  السواد الخام الرشاعية السدتخخجة والدراعية  -ية:رخوو الرشا ة التحويل-ب

وطيخهتتا متتن الستتواد ال بيحيتتة لتحويلوتتا إلتت  ستتلع صتتشاعية لالستتتوالك اإلنتتتاج  والذخرتت  كترتت ية التتشفل 
 وصشع السكائن ...الخ.

 
الرتشا ة إلت  مجستو تين  مبجأ أهسية ومداهسة الرشا ة ر  ت ويخ االقتراد الووش . و ل  ضتوئى تادتال-3

 من الفخوو ه :
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وتزال كل السذاريع والفخوو التابعة والفخوو التت  تدتتخخج الستواد الختام وتعالجوتا  -رخوو الرشا ة الثايلة:-أ
إلنتتتاج أهتتال وستتائل اإلنتتتاج ومتتواد االستتتوالك اات االستتتخجام البيفتت  والتاتتان . كفتتخوو إنتتتاج ال اقتتة الحخاريتتة 

 واستخخاج وإنتاج الوقود والسواد الخام السعجنية والرشا ة الكيسياوية. والكوخ ائية والشووية
وتذسل الفخوو الت  تتال ريوا معالجة السواد الدراعية والسواد السعجنيتة والخذتب  -رخوو الرشا ة الخ يفة:-ب

 والسواد الكيسياوية إلنتاج مواد العسل طيخ السشتجة ر  الفخوو اخول  ومواد االستوالك.
وتججر اإلبارة هشا إل  انى ليذ كل مواد االستوالك تجتل ضسن هح  الفاتخة الن الجتد  اخ وتال مشوتا       

يتتتتجتل ضتتتتسن الرتتتتشا ة الثايلتتتتة، كستتتتا انوتتتتا تزتتتتال بعتتتتخ الفتتتتخوو التتتتت  تشتتتتت  بعتتتتخ وستتتتائل اإلنتتتتتاج طيتتتتخ 
 كسواد العسل السشتجة  ن وخيق معالجة السواد الدراعية والخذب.  ةاإلستخاتيجي

هتتتح  السجسو تتتة رتتتخوو الشدتتتي  والخياوتتتة والرتتتشا ة الاحائيتتتة والت تتت  والدتتتجائخ وصتتتشا ة ق تتتع وتزتتتال       
 اختذاب ومعالجتوا وصشا ة الدجاج والخدف ...الخ.

 
واستشادا لوح  الس اد  الثالث والاوا ج اخر عة راتج تتال وضتع ترتشيف موحتج لكتل اخنذت ة الرتشاعية        

 ستة  ذخ رخ ًا ه : ومذاريعوا، و ليى قدست الرشا ة إل 
 إنتاج ال اقة الكوخ ائية والحخارية.-0
 صشا ة استخخاج مواد ال اقة )الوقود(.-9
 صشا ة استخخاج الخامات السعجنية الدودا  وتعجيشوا.-3
 صشا ة استخخاج السعادن السلونة وتعجيشوا )االشحاس والفزة والحهب(.-4
 صشا ة بشا  السكائن ومعالجة السعادن.-5
  ة الكيسياوية.الرشا-6
 صشا ة مواد البشا .-7
 صشا ة الدجاج والخدف.-8
 صشا ة ق ع اختذاب ومعالجتوا.-9
 صشا ة الورق.-01
 صشا ة الشدي .-00
 الخياوة.-09
 صشا ة الجلود والفخا  واخححية.-03
 الرشا ة الاحائية والسذخو ات والدجائخ.-04
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 ال  ا ة.-05
 خ.صشا ة أتخه طيخ مرشفة ر  مكان آت-06

 
ان كل رخو من هح  الرشا ات يشادال بجور  ال  رخوو تابعة، رعل  سبيل السثال صشا ة بشتا  السكتائن       

 تادال إل  صشا ة السكائن الدراعية او اآلالت والسكائن الااوعة والااب ة للسعادن.     

                             
 
 

 ثالث الس لب ال                                     
 الويكل الفخ   للا او الرشا   وأهسيتى                    

        
يعتتخف الويكتتل الفخ تت  للرتتشا ة بالنتتى )العالقتتة الكسيتتة بتتين مشتجتتات الفتتخوو الرتتشاعية السختلفتتة معبتتخ 
  شوا بالحرة الشدبية لقيسة إنتاج كل رخو إل  مجسوو أقيام إنتاج الفخوو الرتشاعية كلوتا( أي انتى يسثتل كثارتة

مداهسة الفخوو الرشاعية ر  تكوين السشتوج الرشا   اإلجسال  وتخكي ى، اا يعكتذ ندت ة ودور هتحا الفتخو او 
ااك رتت   سليتتة اإلنتتتاج، وهتتو االنعكتتاس الحقياتت  للعالقتتات الست ادلتتة التتت  تتتجتل بوتتا الفتتخوو الرتتشاعية أ شتتا  

  سلية اإلنتاج.
ية كبيتخة اا  تن وخيتق دراستتى وتحليلتى يسكتن الوصتول الت  ان للتخكيب الفخ   للرشا ة أهسيتة اقترتاد       

استتتتتشتاجات اقترتتتتادية موستتتتة حيتتتتث تتجدتتتتج متتتتن تاللتتتتى الدياستتتتة االقترتتتتادية للجولتتتتة، ويعكتتتتذ نستتتتل التشسيتتتتة 
 االقترادية والرشاعية الست ع ال  جانب كونى أداة تحليلية وتخ ي ية موسة للت ور االقترادي واالجتسا  .

لفخ   لإلنتاج الرشا   ليذ هجرًا بحج ااتى بل هو وسيلة موسة لجراسة وتحليل وتخ تيل ان الويكل ا        
 -الشسو الرشا  . ويسكن تلخيص أهسيتى باالت :

انى يعكذ مدتوه وسخ ة ترشيع البلج. رارتفاو ند ة مداهسة احج الرشا ات ر  الشات  الرشا   تعكتذ -0
 اهتسام البلج بوح  الرشا ة دون طيخها.

يعكتتذ الاتتجرة التكشولوجيتتة للبلتتج. ركلستتا  ادت الحرتتة الشدتتبية لبشتتا  السكتتائن والرتتشا ات البتخوكيسياويتتة  انتتى-9
وصشا ة االلكتخونيات والرشا ات الت  تحتاج ال  تكشولوجيا  اليتة كلستا كتان التن دلتياًل  لت  وجتود صتشا ة 

 مت ورة للفخوو الخائجة ر   سلية التشسية. 
 العسل وكفا ة اإلنتاج. يعبخ  ن مدتوه إنتاجية-3
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يعكذ التخكيب الفخ ت  درجتة استتاالل البلتج االقترتادي. اا ان وجتود صتشا ة مت تورة يتشعكذ رت  تخكيبوتا -4
 الفخ   الست ور اا يؤدي الن إل  تعديد استاالل البلج والحج من ت عيتى الخارجية.

يتتادي رتت  ت تتويخ االقترتتاد التتووش  يعبتتخ  تتن مدتتتوه وقتتجرة الرتتشا ة لسسارستتة التتتال يخ الحاستتال والتتجور الق-5
 بكارة ق ا اتى.

 
ان السداهسة الشدبية للفخوو الرشاعية ر  تكوين الشات  الرشا   ليدت  ابتة روت  تتايتخ وراتا لت تور        

الاتتوه السشتجتتة والرتتشا ة بالتتحات لتتحا رتتان التخكيتتب الفخ تت  لإلنتتتاج الرتتشا   كسيتتة متايتتخة لكتتل مخحلتتة، حيتتث 
 فخ   بعجة  وامل أهسوا:يتال خ الويكل ال

التاتجم التكشولتتوج : اا يتتؤدي التاتجم التكشولتتوج  التت  تلتتق صتشا ات ججيتتجة تتتؤ خ بتجورها  لتت   وتتور رتتخوو -0
 صشاعية ججيجة.

الوتتتخوف االقترتتتادية واالجتساعيتتتة والدياستتتية التتتت  تشستتتو ريوتتتا الرتتتشا ة. ان لكتتتل بلتتتج  خورتتتى واوضتتتا ى -9
بلتجان اختتخه. رذتكل الشوتام الدياست  وتواجتج رأس الستال اخجشبت  الخاصة والت  هت  بتال بتن تختلتف  تن ال

 ودرجة الت حية االقترادية للخارج تؤ خ بذكل كبيخ  ل  التخكيب الفخ  .
مدتوه التشويال االجتسا   لإلنتاج: أي درجة تخرص وتعاون اإلنتاج الرشا   وتخكيد ، ركلسا  اد تخكتد -3

  سلية اإلنتاج االجتسا  .اإلنتاج ر  رخو ما كلسا  اد دور  ر  
الثخوات ال بيحيتة الستتورخة رت  البلتج. روجتود التشفل او الاتا  ال بيعت  رت  البلتجان الشف يتة يتؤدي الت   يتادة  -4

 الحرة الشدبية للرشا ات االستخخاجية ر  تكوين الشات  السحل  اإلجسال .  
لة بال تجاد معيشتة ودرجتة موتارة معيشتة تدتا ج مجه تورخ اخيجي العاملة ودرجة موارتوا، روجود اخيجي العام-5

 ل  تخرص الجولة ر  الرشا ات الت  تت لب تلتن السوتارات و التتال  ارتفتاو مدتاهسة هتح  الرتشا ات رت  
 الشات  الرشا  .

 وامل إستخاتيجية وأمشية: ان رغ ة الجولة بالسحاروة  ل  أمشوا الووش  و جم تعخضوا للزاوط الخارجية -6
الرشا ات الت  تعد  أمشوا واستااللوا كالرشا ات العدكخية و التال  تدداد اخهسية الشدتبية لوتح  تاوم بإنذا  

 الرشا ات ر  تكوين الشات  الرشا  .   
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Chapter:1

Basic Economic Concept

1- Economics: There are many definitions for economic 
science such as follows:           

A. Social science concerned with the production distribution 
exchange and consumption of goods and services .

B .The Social science which studies human s behavior in trying 
to reconcile the unlimited available resources.

C. The study of those activities that involve mony and exchange 
transactions among people.

D. (the study wealth.)

2- Economics Theory: it is a many economic assumptions 
which able us to analysis and explain the economic  behavior. 
One of the main tasks of economic theory is to explain why 
goods have prices and why some goods expensive and others 
cheap.

3-Closed Economy: An economy without international trade 

4-OpenEconomY: An economic with international trade.

5- branches of economics:  

Standard economics  can be divided into two major fields. The 
first, Microeconomics. The second filed  Macroeconomics.

 - Microeconomics: it is the branch of economics that deals 
with small units ,including individual companies and small 
groups of consumers.
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A-Components of Microeconomics:

The central components of microeconomics  are demand 
supply ,and market equilibrium.

-Macroeconomics: is a branch of economics that studies an 
economy as a whole with a picture  to understanding the 
relations between economic aggregates such a national 
income, employment and inflation.

6- Scarcity: exists in every society because human material 
wants are unlimited , where as the economic resources 
necessary to produce the goods and services to satisfy these 
wants are limited.

Scarcity is a fundamental problem for every society . Decision 
must  be made regarding what to produce, how to produce, 
and for whom to produce.

7- positive economics: 

positive economics is the branch of economics that concerns 
the description and explanation of economic phenomena . It 
focuses  on facts and  cause-and effect relationships and 
includes the developing and testing of economic theories.

8- Normative economics:

Normative  economics is the branch of economics that merges 
value judgments about what the economy should be like or 
what particular policy actions should be  recommended  to 
achieve a desirable goal.
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9- The Methodology of economics:

 Because economic phenomena are complex, economics has 
found it useful to model economic behavior .In constructing a 
model economists make assumption which cut away 
unnecessary detail and reduce the complexity of economic  
behavior .Once modeled economic behavior may be presented 
as a relationship between a dependent variable and few 
independent variable .The behavior being explained is the 
dependent variable normally, the dependent variable is 
presented as depending upon one independent variable, with  
the effect of the other independent  variable held  constant . 

thus, y depends  upon x.

1o- The use of tables and graphs :

 A table contains data about two or more variables, one of 
them is  independent  and other are dependent graph is a 
visual presentation of the behavior of a variable over time (a 
time series graph) or of the relationship between two variables. 

 As example the table below present the relationship of a single 
variable has been presented at various time .
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Table (1)

Interest rate (2001-2007) 

Interest rate Year
12%2001
8%2002
9%2003
6%2004
4%2005
5%2006
3%2007

Fig(1) 

Interest  rate     
14%              
12%            
10%            
8%             
6%             
4%             
2%             
0%             

2007    2006   2005    2004    2003    2002    2001                  

Year
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Chapter 2 :Demand ,Supply & Market Equilibrium 

1- Demand:

Demand is the quantity of  good that consumers are not only 
willing to purchase, but also have the capacity to buy at the 
given price per unit of time .For example a consumer may be 
willing to purchase(2) kg of potatoes if the price is $0.75 per kg 
.but ,the same consumer may be willing to purchase only (1)kg 
if the price is $1.00 per kg.    

1-A. demand  schedule 

A demand schedule can be built that shows the quantity 
demanded at each given price .

Demand schedule

QuantityPrice
26
35
44
53

It can be represented on a graph a line or  curve by 
drawing the quantity demanded at Each price.           

It can also be described mathematically by a demand 
equation .                                                                 
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1-B .Demand curve     

       Price  
P1

p2
Demand curve               

p3
p4     

Quantity          q4     q3      2q       q1 
      The general form of a demand curve is that it is downward 
sloping because that negative relationship between price of 
goods and there quantities.

1-C. Special cases of a demand curve 

The demand curve for  most ,if not all, goods fits to this 
principle .There may be unusual examples of goods that have  
upward sloping demand curves. A good whose demand curve 
has  an upward slope is known as a  Giffen good.

 1-D. Aggregate demand

- Aggregate demand is the total demand for final goods and 
services in the economy (y) during a specific time  period . 

-An aggregate demand curve is the sum of individual demand 
curves  for different  sectors of  the economy.  

- The aggregate demand equation has five main parts.
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YD=C+I+G+(X-M)

Where

C: is consumption,

 I:is Investment ,

G:is Government  spending, 

NX: is Net   export ,

X: is total exports, and 

M: is total imports.

2-6. caused of change demand :

A change in demand for a product can be caused by many 
factors . Below are a few of the most common.

 Population Changes –An increase  in population 
increases the demand for food  and other products 
,shifting the curve to the right.

 Demographic Changes – The ageing population in any 
country will affect the demand of many products. For 
example , the demand for health care will increase, 
shifting the curve to the right .

 Tastes and preferences- In recent years, health 
concerns have had a major effect on the preference for 
various types of food products. 

 Rising Incomes – Increasing income levels in developing 
countries increases the demand for food ,shifting the 
demand curve to the right.
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 Income Distribution –The rising income disparity in the 
U.S has increased the demand for high value/ expensive 
products by high income consumers while having little 
effect on the product demand of middle income 
consumers. 

 Substitute Products –Because pork, beef  and poultry are 
all meat products, what happens in one industy affects the 
others . A disease problem in the poultry industry that 
reduces the supply of poultry  will shift  the demand 
curves  for beef and pork  to right.

2- Supply 

Supply is the quantity that producers are willing to sell at a 
given price . For example, the potato grower may be willing to 
sell 1million kg of potatoes if the price is $0.75 per kg and 
basically more if the market price is $0.90 per kg .The main 
determinants of supply will be the market price of the good and 
the cost of producing it.

2-A. Supply curve 

p

S
p1
P2

Q

O2 O1 

The general form of a supply curve is upward sloping because 
of the positive relationship between price of goods and there 
quantities.

2-B. Special cases of a supply curve 

The are many cases that supply curves do not slope upwards.
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*A well  known example is for the supply curve for labor : 
backward bending supply curve of labor .As a person's wage 
increases, they are willing to supply  a greater number of hours 
working, but when  the wage reaches an extremely high 
amount (say a wage of $1,000,000 per hour,),the amount of 
labor supplied actually decreases.

*Another example of a nontraditional supply curve is generally 
the supply curve for utility production companies . Because a 
large piece of their total  costs are in the form of fixed costs, 
the marginal cost (supply curve ) for these firms is often 
described- as a constant  

2-C. Aggregate supply 

Aggregate supply is the total supply of goods and services by a 
national economy during a specific time period .There are at 
least two different versions of this concept .

 Sometimes the ،،S curve  ,,in the "Keynesian cross " 
diagram is referred to  as "aggregate supply ." This curve 
often represents the total amount of production that 
corresponds to the total  amount of  income in a country 
during a specific time period .Because the sum of all 
income received corresponds the sum of all production , 
this is drawn as a 45 degree line .

 In neo –Keynesian theory an  ،،aggregate supply and 
demand ،،diagram is drawn as upward –sloping in the 
short run ,because the quantity of aggregate production 
supplied rises as the average price level rises .

2-D. theory of supply and demand 
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The theory of supply and demand describes  how prices 
change as a result of a balance between product 
availability at each price (supply)and the desires of those 
with purchasing power at each price (demand).
2-E. supply and demand curves 

                  Demand     supply

price

Quantity 

 The slope of the demand curve (downward to  the right) 
indicates that a greater quantity will be demanded when 
the price is lower .

 On the other hand, the slope of the supply curve (upward 
to the right) tells us that as the price goes up, producers 
are willing to produce more goods.

 The point where these curves intersect  called the 
equilibrium point .

 (P)  in this example , called the equilibrium price that 
equates supply with demand . 

   2-F. Market Equilibrium 

When the supply and demand curves intersect, the market is in 
equilibrium. This is where the quantity demanded  and quantity 
supplied are equal .The corresponding price is the equilibrium 
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price or market –clearing price ,the quantity is the equilibrium 
quantity .

     

Chapter  3

Elasticities of Demand &Supply

3-A. Elasticity is the ratio of the proportional change in 
one variable with respect to proportional change in another 

variable price elasticity ,for example is the sensitivity of 
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quantity demanded or supplied to changes in prices. Elasticity is 
usually expressed as a negative number but shown as a positive 
percentage value .                                                                        

Theprice elasticity of demand (PED)                               
is an elasticity that measures the nature and degree of the 
relationship between changes in quantity demanded of a good 
and changes in its price .

3-C .How can we measure the price elasticity of 
demand ?

Q/Q¹÷       P/P¹ Eᵈ= 

Q/Q¹ˣ  P¹/     P      =

Example : find price elasticity of demand when the price of 
papers 10$ for band the quantity demanded    are 100 bands 
,but when the price increase to 12$ for band ,the quantity 
demanded decrease to 60 bands?

Solution : 

3-D. The kinds of elasticity of demand: 

There are five kinds of elasticity of demand as follows :

1. high elasticity :

The small change in price give the big change in quantity 
demanded .
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P

D

       Q     

                                                Q   ˂P

2. low elasticity : the big change in price give the small 
change in quantity demanded .                                            

     

D
P

Q

                 

                                                Q   P>  

P
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                                    D  
Q

      3. Unity elasticity :the change in price give the same 
change in quantity demand .                                                 

Q   P=  

4. Non elasticity :when the change in price doesn’t give any 
change in quantity demanded .                                      

          

D       P

Q                   

E=0
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5. Infinity elasticity :the small change in price will lead to 
replace this piece of good to another.                                   

          

P

D                     

Q                   

       E    

3-E. Price elasticity of supply : defined as a numerical 
measure of the responsiveness of the quantity supplied of 

                                         
4

                         3-F. income elasticity of demand :

 measures the responsiveness of the quantity demanded of a 
good to the change in the income of the people demanding the 
good It is calculated as the ratio of the percent change in 
quantity demanded to the percent change in income.

    3-G.How can we measure income elasticity of 
demand: 

E =     Q/Q1  ÷     Y/Y1

=     Q/Q1 ˣ Y1/  Y
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For example ,if in response to a 10%  increase in income ,the 
quantity of a good demanded  increased  by  20% , the income 
elasticity of demand would be 20% /10%=2

3.H: Cross elasticity of demand and cross price elasticity 
of demand  measures the responsiveness of the 
quantity demand of a good  to a change in the price of 
another good.

It is measured as the percentage change in quantity 
demanded for the first good that occurs in response to 
a percentage change in price of the second good .

3-g.How can we measure it:

Qk/QX1÷    PY /PY1          E =

QK/QX1* PY1 /      Py

  If for example , in response to a 10% increase in the price of

 fuel, the quantity of new cars that are fuel inefficient 
demanded decreased by 20% the cross elasticity of demand 
would be -20%/10%=-2.
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Chapter 4:

The Consumer &Demand

4-A. Consumer theory 

 A consumer is a person who buys a product or uses any 
service 

Consumer theory  is a theory of economics. It relates 
preferences(through indifference curves and budget 
constraints ) to consumer demand curves. Important variables 
used to explain the amount demanded of a good are the price 
per unit of that good and money income of the consumer.

4-B. indifference  curve 

An indifference curve is a graph showing combinations of 
goods for which a consumer is indifferent .that is , it has no 
preference for one combination against another ,as they give 
the same level of satisfaction for the consumer in the same 
curve.
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Examples of Indifference Curves:

Below is an example of an indifference map having three 
indifference curves:

bread 

15

10

5  

meat3   6             10           

4-C. Indifference Table :

Bread (piece)Meat (kg)Group
1531
1062
5103

4-D. Marginal ratio of substitution (MRS):

It’s the amount of (Y)

good that the consumer can abandon it to one good from (X).
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 15        bread

10

Meat                6    3

MRS=6-3/15-10

=3/5

=0.6

That is mean the consumer above can substitute 15 pieces of 
bread by 3kg of meat , or substitute 10 pieces of bread by 6kg 
of meat.

4-E. Price effects 

These curves can be used to predict  the effect of changes to 
the budget  constraint .The graphic  below shows  the effect of 
a price  shift for good Y. If the price of Y  increases ,the budget 
constraint will shift from BC2 to BCI .

Notice: because the price of X does not change, the consumer 
can still buy the same amount of X if he or she chooses to buy 
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only good X. On the other hand ,if the consumer chooses to buy 
only good Y, he or she will be able to buy less of good Y because 
its price has increased .

 
Good                      x

X1

X2

X3
BC313الالالالل

                               BC2       BC1           

Good YY3Y2Y1
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4-F. In come effect

Good x
X3
X2

        X1

 
                               BC2     BC1        

                    Good y          Y3Y2Y1

Another important item that can change is the income of the 
consumer .As long as the prices remain constant ,changing the 
income will create a parallel shift of the budget constraint 
.Increasing the income will shift the budget constraint right 
since more of both can be bought and decreasing income will 
shift it left.

 

                                                                                       

-G. Utility: 4

Definition of Utility : An economic term referring to the total 
satisfaction received from consuming a good or service It 
measures the happiness or satisfaction gained consuming 

commoditie  (goods  and  services.                                                    

 4-K. Marginal utility :

 The theory of marginal utility was independently developed 
around 1870 by William Stanley Jevons in England ,Carl Menger 
in Austria and Leon Walras in Switzerland .

1. Definition of marginal utility :

  Amount of benefit derived from consuming one additional 
unit of a product or service.
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2. Total utility &marginal utility table:

MUxTuxQx

10101
8182
6243
4284
2305
0306

3. Total utility &marginal utility curve : 

.
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TU
30
28
24
18
10

MU

10
8
6
4
2
0
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MU=

4. How can we get marginal utility ?                                               

Example:

From the table below find the marginal utility ?           

MUTUQ
301
402
584
706
767
768

Solution



 الفصل األول: مفهوم الصناعة والقطاع الصناعي              
 

 تطور الصناعة والرأسمالية الصناعية المبحث األول:         
  

  المطمب األول:مدخل تأريخي لتطور الصناعة
كماا واو  إذ بنشاو  وتطاور الصاناعة Industrial economy  القتصااد الصاناعييرتبط مفهوم ا       

 و  وتطااور الصااناعة إلاات تتاارات تاريخيااة طويمااةي أت منااذ بدايااة تكااوين المجتمعاااتيرجاان نشاامعاارو  
الصااناعات تي ماااوي عمياان ا ن إلاات لتصاال تااي العصاار الحااديثتدريجيااة  بصااورة ي ثاام تطااورتالبشاارية

الحرتياااة أخاااذت تساااتقل كفاااروع إنتاجياااة متخصصاااة ومتميااازة عااان الزراعاااة تاااي المراحااال األولااات لمتقسااايم 
 .العالقات التبادليةو  االجتماعي لمعمل

 والصاااناعة الزراعاااةكااال مااان  ومنضاااوج وتكامااال مفهااا إلااات العممياااة أد وتطاااور واااذ   ان اساااتمرار      
ظااال  الصاااناعةغيااار ان تطاااور  يا خااار الااابعض عااان بعضاااها متميااازةو  مساااتقمة كقطاعاااات اقتصاااادية

ان  إذ يقطااااعياإلمااان المجتمااان  المتقدماااةحتااات المراحااال  واالقتصاااادية التقنياااةمحااادودا مااان النااااحيتين 
متمثماة  ثابتاة نسابيا إنتاجياةضامن قاعادة وياتم  اكماا ونوعا محادوداكان  الفترةالصناعي تي تمك  اإلنتاج
الصاناع والحارتيين ي تمسابقاالمساتهمكين المعماومين  رغبات إشباع أساسعمت و  الحرتي البسيط باإلنتاج

طموباة مان قبال المشاترين مان خاالل المواصافات والكمياات الم أسااسعمت  إنتاجهمتي تمك المرحمة يتم 
وتميازت الصاناعة كاذلك بقماة تروعهاا  االتفاق بين طرتي العمميةي كما يتم تحديد السعر ووقت التساميم.

كما وي عمين  الذت لم يجعل منها قطاعا متميزا ومتكامال ومؤثرا تي الحياة االقتصادية األمروتباعدوا 
    .تي يومنا وذا

بنشاااو  وتطاااور  التاريخياااة الناحياااةعمااات القطااااع العاااالمي مااارتبط مااان  صاااناعةاللقاااد كاااان تطاااور        
 :iوي مراحل خمسةب بمراحل عديدة يمكن توضيحها وقد مر وذا التطور يالرأسماليةالعالقات 

 
 مرحمة الصناعة المنزلية:-1

مارساان كشااكل ماان أشااكال النشاااط المنزلاايي الااذت كاناات تاألولاات عااافرتت الصااناعة تااي بااداياتها         
وبعاض األواناي واألدوات  الطاب  أدواتحياكاة المالباس وصاناعة الغزل و  من قبيل داخل المنزل العائمة



ي دون ان األساساااية تمبياااة احتياجاااات األسااارة مهاااارة كبيااارة وغيرواااا لغااارض إلاااتالبسااايطة التاااي التحتااااج 
الاذت  اإلنتااج لمحدودياةويعاود السابب تاي ذلاك  .يخصص منن شايئا  لمتجاارة أو الحصاول عمات ربا  ماا

اليكاد يكفي لمتطمبات األسرة. إال أن وذا النوع من اإلنتاج استمر ومن ثم تطور حتت تحول إلت مورد 
 مرحمة جديدة تتمثل بمرحمة اإلنتاج الحرتي. إلتأساسي لتمك العوائل وذلك لكونن انتقل 

 
 مرحمة الصناعة الحرتية:-2

خاالل الساياق التااريخي  مانصاناعي بصاورة تدريجياة تي وذ  المرحمة حصل تطور لمنشاط ال         
تحول العديد من المنتجين المنزليين الت صناعيين متخصصين بنشاط محدد كالحدادة  إذلتطور العمل 

مخصااص لغارض البيان تااي الساوق ولايس لالسااتهالك منان  جاز  اوكاان إنتاااجهم  اذوالنجاارة والخياطاةي 
مااة. وبشااكل مبسااط يتمحااور عماال الحاارتيين حااول إنتاااج ساامن المتمثاال ببشااباع رغبااات العائ تقااط المنزلااي

اذ ياااتم االتفااااق عمااات مواصااافات السااامعة وتكمفتهاااا ووقااات صاااناعية معيناااة بتوصاااية مااان قبااال المساااتهمك 
بعاادوا تطاور وااذا األمار ليصاال إلات صاانن المنتجاات وعرضااها لمبيان تااي الساوق دون الحاجااة تساميمهاي 

 إلت توصية مسبقة. 
رتة حتت العهد اإلقطاعي تي القرون الوسطت وي الانمط اإلنتااجي الساائد لتصال لقد بقيت الح        

أعماات مسااتوياتها تااي تتاارة البنااا  الورشااي تااي البماادان األوربيااةي لااذا تهااي تعااد مرحمااة مهمااة تااي تطااور 
الصااناعة نتيجااة التحساان الااذت حصاال تااي وسااائل اإلنتاااج لتمهااد الاات المرحمااة الالحقااة المتمثمااة بمرحمااة 

 .البسيطالتعاون 
وتاي الوقات الحاالي تاان واذ  الحاار  التازال قائماة الات يومناا وااذا تاي الكثيار مان بمادان العااالم  

والساايما تيمااا يتعمااق تااي صااناعات الغاازل والحياكااة وصااناعة األدوات النحاسااية والفخاريااة كونهااا تعطااي 
ياارا  وتركيااا ن والهناادصاابغة تمكموريااة وتنيااة لثقاتااة البمااد كمااا وااو الحااال تااي العااراق ومصاار والمغاارب وا 

الصناعات وتروج لها لغرض االساتفادة  وذ  تدعم ةيالسياح البمدان من الكثير ان إذ يوباكستان وغيروا
 .عميهامن طمب السائحين 

   
 مرحمة التعاون البسيط : -3



ان وذ  المرحمة كما تسمت أيضا بمرحمة المشغل الصغير )التي وي عبارة عن جمن مجموعاة         
يين تاااي مؤسسااة واحاااد أ تهاااتم باااأدنت شااكل مااان أشاااكال تنظاايم اإلنتااااج الصاااناعي الرأسااامالي ماان الحااارت

وتتمياااز بااابعض المميااازات عااان اإلنتااااج الحرتاااي منهاااا إمكانياااة التاااوتير تاااي وساااائل اإلنتااااج والنماااو تاااي 
هائياة. اإلنتاجية وكذلك تقميل النفقات التي تتطمبها األدوات والمخازن ونقل الماواد األولياة والمنتجاات الن

وتجهيزواااا بالخااادمات األساساااية عمااات ساابيل المثاااال ورشاااة تتساان لثالثاااون عاااامال  أوتتكمفااة بناااا  معمااال 
كالطاقة ووسائل التدتئة والتبريد وو اقل بكثير من بنا  عدة ورش لهؤال  العاممون وتجهيزواا بالخادمات 

سبيا مان العماال والباد ان ياؤدت ذاتها. ومن الناحية االقتصادية تتميز وذ  المرحمة بوجود أعداد كبيرة ن
ذلااااك إلاااات زيااااادة حجاااام رأس المااااال المسااااتثمر وكممااااا ازداد حجاااام العماااال كممااااا ازدادت وسااااائل اإلنتاااااج 

 . ATCالمستخدمة )رأس المال الثابتأ وكذلك رتن إنتاجية العمل وتخفيض نفقات اإلنتاج المتوسطة 
        

 المشاغل أو المشغل )المانفكتور أ:-4
 سامت أيضاا بمرحماة المشاغل الرأساامالي وساادت واذ  الطريقاة اإلنتاجيااة تاي أورباا الغربياة تاايت         

القارن الساادس عشار وحتات الثماث األخيار مان القارن الثاامن عشار. والمشاغل واو التعااون القاائم  أواسط
مااال التاااجر  لاارأسيعااد بمثابااة اخضاااع الحرتااة  إذ عماات أساااس تقساايم العماال وعماات التكنيااك الحرتاايي

عباارة Manufacture  المشاغلي ت )المعمام والصااننأالمرابي بما تيها ب كما يسمت أيضا لمركنتميأ او)ا
من المنتجات الصاناعية  أكثرة يجتمن تيها عدد من الحرتيين إلنتاج نوع او صغير  يةعاصنمنشاة عن 

االنتقااال إلاات وقااد حاادث  ذو الفاان البساايط. ا لااياو العماال  )كمااا ياار  الكثياارأ ماان خااالل العماال الياادوت
 المشغل بطريقتين وما:

جمن حارتيين ذوت اختصاصاات واحادة تاي ورشاة واحادة. تهناا يمكان جمان جميان مراحال صاناعة  -أ
 منتج معين تي ورشة واحدة بدال من إنتاج كل قسم من وذا المنتج تي ورشة مستقمة.

خاالل تقسايم جمن حرتيين ذوت اختصاصات مختمفة تي ورشة واحدة. ووناا ياتم التخصاص مان  -ب
العمااال تبااادال مااان ان يقاااوم حرتاااي معاااين بجميااان العممياااات الضااارورية إلنتااااج السااامعة بنفساااني يمكااان 

 لممشغل من تقسيم سمسمة العمميات ويعهد لكل قسم منها حرتي مختص. 
 ان النتائج المترتبة عمت االنتقال لمرحمة المشغل وي:   
 محل العمل اليدوت. أد  ذلك إلت زيادة اإلنتاجية بسبب إحالل ا لة-أ



 تكوين المهارة وتعميق عممية التخصص بشكل كبير.-ب
 اوجد المشغل لممرحمة الالحقة )الصناعة ا لية الكبيرةأ مالكات ماورة من العمال.-ج
     

ان االستكشاااتات العمميااة واسااتخدام ا الت تااي الصااناعة عماات نطاااق واساان )الثااورة الصااناعيةأ        
 نكمتراي تأصب  البمد الرأسمالي األول لألسباب التالية:كانت قد بدأت تي ا

 تعد انكمترا أقدم بمد أوربي تخمص من السيطرة اإلقطاعية.-أ
طاارد الماازارعين ماان أراضاايهم اإلجاارا  الااذت وتاار لمصااناعة أياادت عاممااة كاتيااة وبااأجور منخفضااة -ب

 نسبيا.
ماااة لشااارا  المكاااائن وا الت وانتشاااار تطاااور وتوسااان التجاااارة االنكميزياااة وتاااراكم رؤوس األماااوال الالز -ج

 المشارين الكبيرة.
 
 
 الصناعة ا لية )إنتاج ا لة أو ا لي الكبيرأ-5

لقد أد  ظهور وانتشاار المشااغل إلات إيجااد المقادمات األساساية لقياام الصاناعة ا لياة حياث إن       
د أد  إلاات توساان السااوق الااذت زيااادة اإلنتاااج والااذت تاازامن معاان زيااادة تااي الطمااب عماات المااواد األوليااة قاا

يعني تزايد تي الطمبي ووذ  جميعا تؤدت إلت بنا  مؤسسات إنتاجية وتوساين المؤسساات القائماة وبهاذا 
 أصب  االنتقال إلت الصناعة ا لية ضرورة اقتصادية. 

 :ارتبطت بتوسن السوق وي وقد لعبت عوامل أخر     
 ر وحتت القرن الثامن عشر.االستكشاتات الجغراتية من القرن السادس عش-أ

 اتساع نطاق المخترعات وتحسن وسائل اإلنتاج وتطور العموم بوتائر متصاعدة.-ب
 التراكم الواسن لرأس المال.-ج
 اتساع نطاق التجارة وطرق المواصالت بعد انهيار النظام اإلقطاعي تي معظم الدول األوربية.-د
  

طااار القديماااة لمصاااناعات اليدوياااة وتهيئاااة المقااادمات إن واااذ  التطاااورات عممااات عمااات تحطااايم األ       
رباا الضرورية والالزمة لنشو  الصناعات القائمة عمت التقنية العالية أبان الثورة الصناعية الكبر  تي أو 



القرن التاسان عشار ومان ثام تطورواا السارين تاي المراحال الالحقاةي  تي أواخر القرن الثامن عشر وبداية
  السمة الرئيسة لمصناعة الحديثة.تأصبحت وذ  الصناعات وي 

تاااي الوقااات الحاضااار تمعاااب الصاااناعة دورا كبيااارا تاااي االقتصااااد الاااوطني وذلاااك بسااابب القااادرة           
حااداث التااراكم الرأساامالي وأوميتاان تااي  الالمحاادودة لمقطاااع الصااناعي تااي إشااباع الحاجااات األساسااية وا 

 ع نفسن. توتير وسائل اإلنتاج الالزمة لمقطاعات األخر  والقطا
أض  إلت ذلك التشعب والتشابك الذت يمتاز بن وذا القطاع والقدرة عمت التخصص تي إنتاج        

السمن تضال عن المرونة التي يتسم بها تي الظرو  االستثنائية كالحروب والكوارث ناويك عن 
حجم منجزات العمم االحتياجات اإلنسانية المختمفةي إضاتة إلت إمكانية القطاع الصناعي تي استيعاب 

 والتكنولوجيا.
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 : مكامن النفط2-1

أو كاددا مىدداي أا امددا كاصددا ب ط دد    مقدداع ط للادد  ط  نهدد   هدد    أ  طم ددا  Trapsيقصددب كامددالن ط دد           
كاثاكة خزطمدا  ط د   و و د  ط اتقدا  وط صدلتي ط لد  مللدت  فهدي ط د    وط ردااو ك تدايب طخدعن  د   تدايب فدن 
معكيب جيت تج  يلكتن لن صلتي ملايز كام ا ذط  لىال ة وم اذية ااوية فهي ط     وط راا وفداةب لدا مذخد  

و ومندب طسادال  ناه دة ط لندبين طادلصداة ى وفهدي ندتي ط  ععيدة ط نهدتية مامد  ا دب لدن Domeشمل ط قتدة  
 متمع فبة لن ط شعوع أو ط هتطك   ناه ة ط لنبين   :

وجددتة  ي ددة جيت تج ددة وجرعطم ددة مىدداا   اددت ط كا  ددا  مي دداى طذ ا ددب لددن وجددتة كلدداي م دد   مي ددا  دد  ماددت  -1
 آاف طسط ان لن ط علالو وبان ي آخع ا ب لن متمع ط صلتي ط اصبييةىومبمن م  ق نام ا ملت 

وجددتة طتقددا  صددلعية لىددال ة مىدداا  للددعم ط دد     ددين لىددالام ا كا صددلتي ط عله ددة وط صددلتي ط كهىدد ة -2
 وماةيط لاملبه م  ط صلتي ط  اييةى

 طو لصا ب ط    ى وجتة  ؤي مىافب فهي ملا  ط     م  أفااق للله ة ياهق فهي ا لمالن ط    -3
وجددتة طتقلددين لددن ط صدددلتي ميددع ط اىددال ة ملدددتل ةون مىددعط ط زيددت طو  لعمددد  ياهددق فهي ددا كا صدددلتي -4

 ط اامنةى
ا ددب لددن اعكددا  مكلتم ددة أو كاط  ددة  هقشددعب طسيندد ة مناددل فهددي ملا دد  ط زيددتو و دد  اعكددا  ط لتط  ددة طو -5

 طمكىايية طو طمبما  ة طو طاق ة خف  ةى
 

 ا ص ي  ى ة  هامان ط   ا  ط   هاتقة ط لاامة ) صلتي ط امان ( و  :و  ام  ال ة خص
: يامن منعيف ط اىال ة فهي طم ا ط  ىتة ط ا تية  لل  ط  عطما  ط بي  دة مد  ط صدلعب Porosityط اىال ة    -1

ق ط ي ط لل  ط كه     ه ط صلعبى ومقى  ط اىال ة ط ي لىال ة لاهقة ولىال ة منا ةى وبشمل فام مللىب ومد
 ط ص رة ط لا  ة:

 ط اىال ة= ال  ط  عطما / ط لل  ط كه   هصلعب
 
: ط لشددت   تددايب فددن مىددتة ط للدد  ط دد   يشددره  ط اددا   )ط دد    طو ط ردداا( ط ددي ط للدد  Saturationط لشددت   -2

 ط كه   ه عطما و وكاا م  ط ص رة ط لا  ة يامن طالىاط ةيجة ط لشت  كا     فهي ابيل ط اثال:



 ةيجة ط لشت  كا    = ال  ط     ط اتجتة م  ط  عطما / ط لل  ط كه   ه عطما  
     

ويامددن طااددل اةب لددن ق ددال ةيجددة ط لشددت   صددلتي ط اماددن مدد  فاه ددة اىدداط كا ددا  ط دد    وط ردداا مدد        
 ط اماددددن ط   ادددد  دبددددل طااددددللعطو وط  ا دددد  وبنددددبه وذ ددددم  رددددعم مقددددبيع الدددد  طاال دددداط  ط اتجددددتة وط اامددددن

 طاللعطج ى
 
: من دد  كا   اذيددة )طو ط   تذيددة(  دد  ادد ت ة طملقددال ط اتط دد  لددن خددالل صددلعب لدداو Permeabilityط   اذيددة  -3

وبا لدددا   مدددذن ايددداةب ط   اذيدددة  صدددلتي ط امادددن ين ددد  ايددداةب اددد ت ة جعيدددان ط اتط ددد  لدددن خال  دددا ولدددن  ددد  مدددزةطة 
 لنبا  طملاج ة طاكايى

 
قشعب طسين ة مل  ف  ا أمتطع للنبةب لن لمالن ط د    وذ دم متندا  اب ندة مهدم طن ط لعكا  ط ال تفة  ه       

ط لعكددة ط اىددؤو ة فدددن مكتم ددا و اب نددة ط عدددعوف ط ليت تج ددة  ها اقددة ط لددد  مكددتن مي ددا ط امادددنو وينددب ط ندددا   
  تجددان أول لددن أشدداي ت ددي طيمتدداع وجددتة ط دد    ملددت ادداا طسيم كاسدب ددة وط ا ددا  ط البكددة وذ ددم مدد  فددام

 ى وم اا يه  أ     ه طسمتطع لن ط امالن:1942
 
 :ط امالن ط لعكيب ة: 2-1-1

ومىاي طيها كا امالن ط ب يتية م شذ   ه ط اصا ب أو ط امالن لن ط لعطكيب طسين ة ط ل  ملدب  أ  داي        
شدع طو ميدع لتاشدع اعكا  ط قشعب طسين ة ط ناتةية وطامق ة ط تام ة  هلتال وط قايط  ومكتن لعمتاة كشمل لتا

وط صددبوع طو كال اددا لنددا  faultsط البكددة وط  تط ددق  foldsكلعكددا  ط صددف لةو ولددن  دد ه ط لعكددا  ط ا ددا  
أفدداله ط اصددا ب ط الصددهة  وط لدد  ملددب  لددن صددلتي ط لزطمددا  وط راددايى ولددن ألثهددة ذ ددم كا نددامة ط ددي لدداذكع

كا قتاط ط اهل ةو و  ط ط  تع لن ط اصا ب ينب أا ه ا طكلشاما م  ط نا   وأمزي ا تملاجا وبا لا   أكثع ا طدلصاةط 
م  مكا  ف ط ملاوو تذ طن ط     مي ا يلبمق كالعة ط ببي م  فاه ة ط ل ع أ  طم  ايللاو ت ي فاه دا  لنقدبب 

فا قدة مىدب اى ولدن ألثهدة ذ دم ط د    ط اىدللعو مد  لنعد  ط لقدتل ط   ا دة مد   مىللبم م  تخعطج  لن ألداكن
 ط نعطقى 

 
 : ط امالن ط اتق ة:2-1-2



يلكتن   ط ط  تع لن ط اصا ب مل لدة ادبو  مريدع جدامب  أو فهدت  مد  ط لصدا ص ط صدلعية  هاتقدا         
ب ا مللالشدي ط ىدل ا  ط اتق دة ومع دع ط عاتب ة وم  طساتطم ط عاتب ةو وذ م أ  اي فاه دا  ط لعاديب طو كند

لددن جبيددب مدد  لمددان آخددع ك ددتع آخددع لددن ط صددلتيى ودددب مىددبب  دد ه ط لريددعط  كثيددعط لددن ط دد قص مدد  ط اىددال ة 
 وط   اذية  هصلتي ما لزي طسكثع لىال ة لن ميعه دب يشمل م  مهم ط اتقة لصيبب طتق ةى

هي دا كا ق دال ت دي ط  دتع ط ىدا ق طذ يىدلهزم طسلدع وبصتيب فالة مان ط اصا ب ط اتق دة يصدنب ط نثدتي ف       
 ا ع ط نبيب لن طآلكاي  انعمة ط لتاي  ط اتق  وميع ط اتق   هصلتي ملت طسيم وماييل ا ط عاتب ى

 
 : ط امالن ط اعكتة:2-1-3

لددن جددعطي طملدداة فتطلددل جيت تج ددة معكيب ددة )ط ددا  combination traps ملكددتن ط امددالن ط اعكتددة       
طو صدددبوع( لددد  فتطلدددل جيت تج دددة طتق دددة )مريدددع مددد  مدددتع ط صدددلع أو لىددداليل ( لددد  كنهددد ا ط دددتن  للبكدددة 

 لكتين ط اصيببو وببون   ط طاملداة ايامدن   د ط ط  دتع لدن ط اصدا ب طن يلكدتنى ويندب اقدل لبي دة طوكال تلدا 
 م  ط تايا  ط اللبب طسلعيم ة طصبق طماتذجا فهي   ط ط  تع لن ط اصا بى

 
 لن ط ىتط ل::لما2-1-4

 دد ط ط  ددتع لددن ط اصددا ب دددب طكلشدد  مدد  ط ا دداطق ط لدد  ةياددت وفعمددت مي ددا اعكددة ط ىددتط ل ملددت ادداا       
طسيم وذ م لن خالل ةيطاة ط انهتلا  ط كثيعب فن ط ىدتط ل لدن طآلكداي ط كثيدعب ط ال دتيبى م د  اا دة ل ىدتط 

ف د  وددتف مد  اعكدة ط د    ت دي أفهدي لادا  لللا     تفين لدن ط ىدتط ل كا اداي وط د    مد  طتقدة م اذيدة ي شدذ
 يؤة  ت ي مكتين لصيبب  ه   ى    

 
 : ط امالن ط اقاتفة2-1-5

طن كندد  ط امددالن ط اتق ددة مىدداي كا امددالن ط اقاتفددة ومكددتن لقهاددة طو لبلددتيبو طو   قدداع فددبم ط لتطمددق      
كتم ا ملعطمق ل  مقاع فبم متطمدق ط لنعيدةو طذ طن ط لنعيدة مكدتن ددب داندت لدن ط اتقدة ط عادتب ة كند  طاجدزطي 

  وط راا دب  اجع ط ي طافهي فبع لاا يلعمب فهي ذ م معاب مااي ميع مام  متق ط قا و ومل لة كتن ط   
 ط اتقة ط   اذية مان ط لعكة ملتد  مل لة طاصابطم كا رااي ط صلع   هقاةى

 



 : خصائص الصناعة النفطية: 2-2

مللهدد  صدد افة ط دد    فددن ط صدد افا  طسخددعن كتم ددا صدد افة فا ا ددة ملنددبن ط لددبوة ط تط  ددة  هبهددب          
لعطم ل ة لددن ط صددنب طااددلر اي ف  ددا مدد  ط تدددت ط لددا   و  ددا أ ايل ددا ط دد    اددهنة تاددط تطاددب لددن ج ددة و كددتن 

ملايددز ط صدد افة ط   ا ددة كنددبة لددن ط لصددا ص جنهل ددا ط كبددعن فهددي ط ىددااة ط بو  ددة  دد ط كددان لددن ط اب ندد  أن 
 ملله  فن كق ة ط ص افا  و  ه ط لصا ص   :

جداي طسيم وبرد  ط  عدع فدن كدتن طم ا ص افة فا ا ة مبخل م  كل دعية طو  يدت مقعيتدا مد  لللهد  أي -1
 ط بهب للقبم طو مال ى

 مهنب ط نتطلل ط ى اا ة ةويط ل اا م  ط ى ااة ط   ا ة واا اا م اا يلنهق كلامب ط ملاو وطسانايى-2
نلالة يؤول طسلتطل ط اىلثاعبو تذ طن ط ص افة ط   ا دة مندب لدن ط صد افا  ط لد  ملاهدب يؤول ألدتطل -3

نددبةب مل لددة منددبة لعطاددل ط صدد افة ط   ا ددةو منهددي اددبيل ط اثددال مقددبي مكددا  ف ا ددع   ددع كبيددعب وطاددلثاايط  لل
 م ا ة طالكشام ة كنشعط  ط االيين لن ط بوايط  ومزةطة كشمل كبيع م  اا ة طآلكاي ط تلعيةى

طيم ددداع مىدددتة يأل ط ادددال ط ثا دددت ط دددي يأل ط ادددال ط الريدددعو لادددا ين ددد  طن   مدددل يأل ط ادددال مددد  ط صددد افة -4
مد   80  ا ة يمتن طمهت  لن ط ن اصع ط ثا لة كا اما ن وط انبط  وط مشدايط و تذ مصدل ت دي لدا يقدايط لدن ط 

 ط اا ة لن تجاا   يأل ط االى
طفلااة ا فهي ط لك ت تج ا ط الاتيب وط انقبب كاالاعطيو وذ م  رعم ملف   مكه ة تملداو ط بعليدل ط   اد    -5

ت ي طكبع كا ة لام ة لن ط ا للا  ط امعيب كاا ومتفا وط ل  يامدن  ط ي أةمي اب لامن أوا و رعم ط تصتل
 طاللالص ا لن ط بعليل ط   ا   ام اى

طمل ددام لعومددة ط ندددعم وط اهددب فهدددي ط دد    مددد  طسجددل ط قصددديع لاددا يددد نم  ذ ددم فهدددي فددبم طادددلقعطي  -6
 طساناي ط   ا ةى

للبة وبا لدا   يللدل  ط اتطامدة لدا ين لندبا   أ  طن    اق  ال   •ينب ط     ط لام لن ط اتطية ط  انتة  -7
 ط ملاو وطاال اط  ط   ا  ط اؤكبى

طن ط صدد افة ط   ا ددة وبلمدد  خصا صدد ا منددب طدددعط لدديال ملددت طاالكدداي ل دد  ت ددي ط ا امىددةى وبا لددا   مددان -8
 ط ىتق ط   ا ة منب اتق طالكاي دهةى

ة و وطن كامت   ه ط  ىتة كامل دام لىدلاع مل لدة طيم اع مىتة فبم ط لؤكب وط الاطعب م  ط  شاع طادلصا-9
 ط لاتي ط نها  وط لك ت تج  طا طم ا ااط ت دا اةى

 
 ومقا  ه ععية ط نهتية  •



مللاو ط ص افة ط   ا ة ت ي فاا ة وكتطةي ذط  ل ايط  وك ايط  لني ة ولبيبة كشدمل جيدب ومكدتن فهدي -10
 ةيجة فا  ة مىب ا لن ط للصيل ط نها  وط ا   ى

 


