
 المحاضرة السابعت

 اذ المادة : عادل رشيد حسيناسم است

 / المرحلت الثالثت  جغرافيت الصناعتاسم المادة : 

 تـــوميــكــاث الحــياســـالساسم المحاضرة : 

Presentation neme : government policies 

  ح ـــْه٘ــكــاخ الحــ٘اؼـــالؽ. 

ذرضوي الؽ٘اؼاخ الحكْه٘ح هجوْعح هني الؽنرطاذ٘ج٘اخ الوزنعظج ترتنم ذٌوْٗنح ذِنست النٔ ذحو٘نع الرْظٗن  ا ه ن  

الْاحس اّ ت٘ي ا قنال٘ن الوررلةنح تِنست ذتنْٗط هؽنرْٗاخ الرٌو٘نح الوكاً٘نح لالؼر واضاخ الصٌاع٘ح علٔ هؽرْٓ ا قل٘ن 

ذْق٘ن  لو ناضٗ   ح جسٗنسج منوي الوٌنااع الوررلةنح  اّ اعنازجّٗرن شلك هني ذنالا الزون  علنٔ ذْق٘ن  ه ناضٗ   نٌاع٘

  ٌاع٘ح هرْاٌح اّ ذتْٗط الو اضٗ  الصٌاع٘ح الوائوح فوم .

هني ذاللِنا ذحو٘نع اُنسات الؽ٘اؼاخ الحكْه٘ح ت ك  ضئ٘ػ فٖ السّا شاخ الررت٘م الوطكعٕ الرٖ ذؽزٔ ٗثطظ زّض 

القل٘ن كك  ّل٘ػ تسّاف  الطتح٘ح ا قرصازٗح كوا ٗحص  فٖ ج٘ح توٌظْض شاه  ل٘ذٌوْٗح اقرصازٗح ّاجرواع٘ح ّؼرطاذ

 شاخ الٌظام الطاؼوالٖ .السّا 

 -جانبين :بتتحدد دور السياساث الحكوميت من حيث التاثير في توقيع المشاريع الصناعيت 

 .التاثير المباشر  -الجانب االول :

ذْظٗن  ا ؼنر واضاخ الصنٌاع٘ح منوي هٌنااع  ّٗرو   هي ذالا ذسذ  الوتنا  الزنام ا الحكنْهٖ ش ت نك  هثاشنط فنٖ

ذحو٘ع الوْاظًح الوكاً٘ح فٖ ذتْٗط هؽرْٗاخ الرٌو٘ح الوكاً٘ح ح٘ث ٗزس الوتا  الزام الوتا  ا قل٘ن اّ الثلس كك  تِست 

ضج علنٔ ذتنْٗط الوٌنااع الوررلةنح ّلنَ الونسالطائس فٖ ُصا الوجاا ّشلك لكًَْ ٗورلك الوسضج  ؼ٘وا ا هكاً٘اخ الوازٗنح 

اٗضا علٔ ذحو  ذكال٘ف عال٘ح فٖ هطزّزاخ اقرصنازٗح علنٔ الونسٓ الثز٘نس نٕ اى ُنصا الوتنا  ٌٗظنط النٔ الرٌو٘نح هني 

شاه  ّل٘ػ تساف  ذحو٘نع ا ضتناا ا قرصنازٗح فونم كونا ُنْ الحناا فنٖ الوتنا  الرنا  هٌظْض اقرصازٕ ّاجرواعٖ 

ّذرتن٘م ؼنل٘ن ُنٖ الْؼن٘لح ا ه ن  فنٖ ذحو٘نع الرٌو٘نح لصلك ذزس الؽ٘اؼناخ الحكْه٘نح الوزنعظج تثنطاهم ذٌوْٗنح زق٘ونح 

فونس اؼنِود الؽ٘اؼناخ الحكْه٘نح  ؼن٘وا فنٖ الؽنثزٌ٘٘اخ موي الوٌنااع الوررلةنح . ّفنٖ الزنطاى علنٔ ؼنث٘  الو ناا 

ّال واًٌ٘نناخ هنني الوننطى الوامننٖ فننٖ ذْق٘نن  الزسٗننس هنني الو نناضٗ  الصننٌاع٘ح الكث٘ننطج مننوي هٌننااع الوتننط الوررلةننح 

ذنْا٘ي  نٌاعح وْٗح تالسضجح ا ؼاغ تا مافح النٔ ذنْفط الونْاز الرنام ا ّل٘نح ّذ٘نط ه ناا علنٔ شلنك  عرثاضاخ ذٌ
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ا ؼوسج الةْؼةاذ٘ح ّ ٌاعح الؽوٌد تاًْاعَ الوررلةح تا مافح الٔ  ٌاعح العجاج ّالؽ٘طاه٘ك فٖ هحافظح ا ًثناض 

. 

رثنناضاخ ذٌوْٗننح ذرزلننع ترٌو٘ننح الوٌننااع الوررلةننح ّقننس اضذننثم ذننْا٘ي ُننصٍ الو نناضٗ  ترننْفط الوننْاز الرننام ا ّل٘ننح ّ ع

 ننٌاع٘ا هنني الوتننط تا مننافح الننٔ ذننْا٘ي الصننٌاعاخ الٌؽنن٘ج٘ح فننٖ قضنناظٕ عٌننح ّضاّج فننٖ هحافظننح ا ًثنناض ّفوننا 

  عرثاضاخ ذٌوْٗح ذرزلع ترٌو٘ح ُصٍ الوٌااع الوررلةح  ٌاع٘ا .

 التاثير غير المباشر . -الجانب الثاني :

فننٖ ذْق٘نن  الو نناضٗ  الصننٌاع٘ح مننوي الوٌننااع عتنناظ الوجنناا  ؼننر واضاخ الوتننا  الرننا  ّٗننرن شلننك هنني ذننالا ا

كرةض الضنطائة علنٔ ه ناضٗ  الوررلةح ُّصا ٗرحوع هي ذالا اذثا  اجطاظاخ ذ ج٘ز٘ح لوؽر وطٕ الوتا  الرا  

ي ا ضامنٖ الوتا  الرا  الرٖ ٗرن ذْق٘زِا موي الوٌااع الوررلةنح  نٌاع٘ا تا منافح النٔ ذرصن٘ح هؽناحاخ هن

ّذوننسٗن الوننطّ  اّ ا عاًنناخ الوال٘ننح لِننصٍ الو نناضٗ  فضننال عنني حواٗننح ا ًرنناج الوحلننٖ هنني هٌافؽننح الوٌرْجنناخ 

  طغالٔ ذتْٗط ذسهاخ الثٌٔ ا ضذكاظٗح موي الوٌااع الوررلةح لالوؽرْضزج ّقس ٗص  ذسذ  السّلح  غ٘ط الوثاشط 

 الوتا  الرا  .ذْف٘ط الوٌاخ ا ؼر واضٕ الوالئن لجصب اؼر واضاخ 

 -عوْها ٗوكي اى ًحسز ا عرثاضاخ الرٖ ذثٌٔ علِ٘ا الؽ٘اؼاخ الحكْه٘ح فٖ ذْق٘  ه اضٗ   ٌاع٘ح تا ذٖ :

ذحسٗس الرْظٗن  الجغطافنٖ لالً نتح الصنٌاع٘ح منوي هٌنااع الوتنط كافنح تِنست ذحو٘نع الوْاظًنح فنٖ ذتنْٗط  -: اوال

 هؽرْٗاخ الرٌو٘ح الوكاً٘ح .

ح ذاث٘ط ا ً تح الصٌاع٘ح الجسٗسج علٔ ا ً تح الوائوح ّعالقرِنا تا ً نتح ا قرصنازٗح ا ذنطٓ ذحسٗس اث٘ز -: ثانيا

 فٖ ا قل٘ن .

ذحو٘ع ا ؼرغالا ا ه   لالهكاً٘اخ الرٌوْٗح الوراحح ّتال نك  النصٕ ٗحونع هعاٗنا اٗجات٘نح للِ٘كن  ا قرصنازٕ  -: ثالثا

 ّا جرواعٖ موي ا قل٘ن .

 سضج الصٌاعح علٔ ذول٘  الةْاضى الرٌوْٗح ت٘ي اقل٘ن ّاذط اّ ت٘ي الطٗف ّالوسٌٗح .ذحسٗس هسٓ ق -: رابعا

ًا ًؽث٘ا للوْٓ الزاهلح ت٘ي هٌنااع الوتنط ّا ً نتح الصنٌاع٘ح اظٌٗثغٖ اى ذحوع ُصٍ الؽ٘اؼاخ ذْظٗزا هرْ -: خامسا

 الوررلةح .

 اّ هصازض التاقح ّهٌااع ا ؼْاى .قطب هْق  الو طّ  الصٌاعٖ هي هصازض ذجِ٘ع الوْاز الرام  -: سادسا
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ح .ـــم ش الصٌاع٘ــطّاتــاخ ا الــالقـــالز 

تن٘ي ا ً نتح الصنٌاع٘ح ًةؽنِا اّ هن  ا ً نتح ا قرصنازٗح ا ذنطٓ  أالْظ٘ة٘نح الرنٖ ذٌ ن هي النطّاتم ُٖ هجوْعح 

ه  ا قال٘ن ا ذطٓ ؼنْاظ هنا ٗرزلنع الورْاٌح فٖ ا قل٘ن ّه  ا قل٘ن الصٕ ذرْاي فَ٘ تا مافح الٔ الطّاتم الْظ٘ة٘ح 

الصنٌاعٖ ظاز شلنك هني اعروناز الوصناً  علنٔ شلك تالحصْا علٔ الوْاز الرام اّ عالقاخ ذؽْٗع ّكلوا ظاز ا ًراج 

 تزضِا الثزض توطّض العهي ه  ظٗازج اعرواز الوصاً  اٗضا علٔ ا قال٘ن ا ذطٓ .

ؽنة ًنْ  الصنٌاعح ّحجوِنا ّهؽنرْٓ الركٌْلْج٘نا الوؽنررسهح حاث٘زح ُصٍ النطّاتم اّ الزالقناخ الصنٌاع٘ح ذرثناٗي 

تا مافح الٔ اث٘زح الٌظام ا قرصازٕ الؽائس لصلك ّعلٔ اؼاغ اث٘زح اّ ّظ٘ةح ُصٍ الطّاتم ٗوكي ذوؽن٘ن الزالقناخ 

  -الصٌاع٘ح الٔ ًْع٘ي :

ف٘نَ اّ ا قنال٘ن ا ذنطٓ ُّنصٍ ذاذنص الزالقاخ الوكاً٘ح الرٖ ذٌ ا ت٘ي ا ً تح الصٌاع٘ح ّاقل٘وِا النصٕ ذرنْاي  -: اوال

 -عسج اشكاا هٌِا :

الزالقاخ ت٘ي ا ً تح الصٌاع٘ح ّا قلن٘ن النصٕ ذرنْاي ف٘نَ تحكنن هنا هرناا ف٘نَ هني هنْاز ذنام اّل٘نح اّ قنْٓ  -1

 عاهلح ... الد .

ح٘ث ت٘ي ا ً تح الصٌاع٘ح ّا ً تح ا قرصازٗح ا ذطٓ الوْجْزج فٖ ا قل٘ن كالٌ اا العضاعٖ الزالقاخ  -2

ّفنٖ الْقند ًةؽنَ فناى  اى الصٌاعح ذؽاُن فٖ ذْف٘ط هرتلثاخ ُصٍ ا ً نتح هني الوكنائي ّالوزنساخ ... الند .

ُصٍ ا ً تح ؼرصثح ؼْقا لرصطٗف هٌرجاخ ا ً نتح الصنٌاع٘ح ّٗوكني اى ذجِنع الصنٌاعح اٗضنا تنالوْاز 

 الرام  ؼ٘وا الوتا  العضاعٖ .

ن ا ذننطٓ ُّننٖ عالقنناخ ّظ٘ة٘ننح ذرحننسز فننٖ اؼننرةازج ا ً ننتح الزالقنناخ تنن٘ي ا ً ننتح الصننٌاع٘ح ّا قننال٘ -3

الصٌاع٘ح هي ا هكاً٘اخ الوراحح فنٖ ذلنك ا قنال٘ن كالحصنْا علنٔ الونْاز الرنام اّ الونْج الزاهلنح ّٗوكني اى 

 ذ ك  ُصٍ ا قال٘ن اٗضا  ؼْقا لرصطٗف الوٌرجاخ الصٌاع٘ح لالً تح الورْاٌح فٖ اقل٘ن هز٘ي .

  -٘ي ا ً تح الصٌاع٘ح ًةؽِا ُّصٍ ذاذص ًوْشج٘ي :الزالقاخ ت -:ثانيا 

ٗكْى ُصا الرنطاتم تن٘ي ا ً نتح الصنٌاع٘ح الرنٖ ذكنْى هني ًةنػ  -: الترابط الراسي بين االنشطت الصناعيت -1

 -الةط  الصٌاعٖ ّٗاذص الرطاتم ٌُا ًْع٘ي :

الوالتننػ  ه نناا شلننك الرننطاتم الننْظ٘ةٖ تنن٘ي هصنناً  حلننم ا قتنناى ّ ننٌاعح -ذننطاتم ضاؼننٖ اهنناهٖ : - ن

 ّالرؽْٗع .

 هصٌ  حلم ا قتاى ـــــــــــــ هصٌ  الٌؽ٘م ـــــــــ هصٌ  الوالتػ ـــــــــ الرؽْى 
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ٗرو   هني ذنالا اضذثناا الوصنٌ  هن  هصنازض ذجِ٘نع الرطاتم الرلةٖ  -ذطاتم ضاؼٖ ذلةٖ ّاهاهٖ : - ب

 الوْاز الرام ا ّل٘ح ّالرطاتم ا هاهٖ ٗرو   تاضذثاا الوصٌ  تالؽْى .

 هصاً  الؽ٘اضاخ                                                          ذلةٖ                            

         اهاهٖ        صٌ  لصٌاعح الحسٗس ّالصلة    ه   ز الرام ا ّل٘ح                الوْا

 العضاعح                                                                                                            

                             

فنٖ ُنصا الٌنْ  هني الرنطاتم   ٗكنْى ا ضذثناا ٌُنا هن  ًةنػ الةنط      -: الصيناعيت األنشيطتبيين  األفقيبط االتر -2

. ه ناا  ٗحراجَرلةح ذوْم ترعّٗسٍ توا تاك ط هي هصٌ  ّهي فطّ   ٌاع٘ح هرالصٌاعٖ نٕ اى الوصٌ  ٌُا قس ٗطذثم 

  ٌاعح ذجو٘  الؽ٘اضاخ . -:

نلاللكرطًّ٘نناخ  –العجنناج  –الوننْاز الثالؼننر٘ك٘ح  –الِ٘اكنن   –ا  ننٌاعح ا انناضاخ  ــننـ ننٌاعح ذجو٘نن  الؽنن٘اضاخ ـــ

 . ّالكِطتائ٘اخ ش

قرصنازٗح ا ذنطٓ اّ هن  ا قنال٘ن كلوا اظزازخ الزالقاخ الصٌاع٘ح الوائوح ت٘ي ا ً تح الصٌاع٘ح ًةؽِا ّا ً نتح ا 

ا ذطٓ كلوا ؼاُن شلك فٖ ذزعٗع قسضج ا ً تح الصٌاع٘ح علٔ ا ًؽاى فٖ ذتْٗط هؽرْٗاخ الرٌو٘ح الوكاً٘نح منوي 

 -ا قل٘ن ّفوا لالعرثاضاخ الرٌوْٗح ا ذ٘ح :

ذنْاي الصنٌاعح ّذتْضُنا اى ظٗازج الزالقناخ الصنٌاع٘ح اّ الرنطاتم تن٘ي ا ً نتح الصنٌاع٘ح ٗزٌنٖ اؼنروطاض  -: اوال

 هؽروثال ُّصا ٗؽاُن فٖ ظٗازج الزْائس ا قرصازٗح الورحووح لِصٍ ا ً تح ّهي ثن ا قل٘ن الصٕ ذرْاي فَ٘ .

 ظٗازج قسضج ا ً تح الصٌاع٘ح علٔ اؼر واض ا هكاً٘اخ الرٌوْٗح الوراحح فٖ ا قل٘ن . -:ثانيا 

ح ٗؽنناُن فننٖ اذرننعاا ذكننال٘ف ا ًرنناج الصننٌاعٖ هنن  ظٗننازج الزْائننس الرننطاتم الننْظ٘ةٖ تنن٘ي ا ً ننتح الصننٌاع٘ -:ثالثييا 

 .ا قرصازٗح الورحووح لِصٍ ا ً تح 

 ذْف٘ط فط  عو  اكثط للوْج الزاهلح ّاهرصا  الةائض هٌِا فٖ ا قل٘ن . -: رابعا

از هٌ ناخ ٗحوع ا ضذثاا الْظ٘ةٖ ذتْض الصٌاعح هي ح٘ث ذْف٘ط ؼْى هحلٖ لالً نتح الصنٌاع٘ح كاعرون -: خامسا

 ٌاع٘ح هزٌ٘ح علٔ هٌرجاخ هٌ اخ اذنطٓ ُّنصا عاهن  ٗؽناُن اٗضنا فنٖ ذةنض ذكنال٘ف ا ًرناج هن  ظٗنازج ا ضتناا 

 الورحووح لالً تح الصٌاع٘ح .


