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 ...العالقات الصناعية الثانية..املحاضرة 

يتحددددددددددددددددددددددددددددد معةدددددددددددددددددددددددددددو  العالقدددددددددددددددددددددددددددات الصدددددددددددددددددددددددددددناعية  م موعدددددددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددددددددددر ا   الو يعيدددددددددددددددددددددددددددة     

ماميددددددددددددددددددة  ال لعيددددددددددددددددددة ال دددددددددددددددددد  قددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددين ال  دددددددددددددددددد ة الصددددددددددددددددددناعية نعسددددددددددددددددددةا املتو نددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددي ال 

إقلدددددددددددددددددددديم معدددددددددددددددددددديني  مددددددددددددددددددددع ال  دددددددددددددددددددد ة االقتصددددددددددددددددددددادية ال ددددددددددددددددددددر   ا قلدددددددددددددددددددديم الدددددددددددددددددددد ي  تددددددددددددددددددددو   فيدددددددددددددددددددد ي 

 ا ضددددددددددددددددافة إ ددددددددددددددددص القدددددددددددددددداليم ال ددددددددددددددددر  امل ددددددددددددددددا رة  قلدددددددددددددددديم الصددددددددددددددددناعة.    ددددددددددددددددون ل جددددددددددددددددم الصددددددددددددددددناعة 

القددددددددددددددددددة   بدددددددددددددددددداي  أنددددددددددددددددددوا   دددددددددددددددددد ه   بيعتهددددددددددددددددددا  مسددددددددددددددددددتو  الت نولوجيددددددددددددددددددا الصددددددددددددددددددناعية املسددددددددددددددددددت دمة ع

ن دددددددددددددددددددر إل هدددددددددددددددددددا كمصددددددددددددددددددد    اقتصدددددددددددددددددددادي  الدددددددددددددددددددر ا  .  العالقدددددددددددددددددددات الصدددددددددددددددددددناعية  ندددددددددددددددددددا ي ب دددددددددددددددددددي أن ال ي 

 .بسدددددددددددددددددي ي ل واهدددددددددددددددددا  مثددددددددددددددددد  عالقدددددددددددددددددات   امددددددددددددددددد   اسدددددددددددددددددعة مدددددددددددددددددع امل ددددددددددددددددداالت االقتصدددددددددددددددددادية امل تلعدددددددددددددددددة

  م ددددددددددددددددددددد  أن نبدددددددددددددددددددددين نمدددددددددددددددددددددا   العالقدددددددددددددددددددددات الصدددددددددددددددددددددناعية البي يدددددددددددددددددددددة ال ددددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددد  ضدددددددددددددددددددددم  ال يددددددددددددددددددددد  

ن ال  ددددددددددددددد ة الصدددددددددددددددناعية املتو ندددددددددددددددة نعسدددددددددددددددةا مددددددددددددددد  جةدددددددددددددددةي  مدددددددددددددددع امل دددددددددددددددا ف لبقلددددددددددددددديم الجغرا دددددددددددددددي  دددددددددددددددي

ال  ددددددددددددددددددددددددد ة االقتصدددددددددددددددددددددددددادية  ال دميدددددددددددددددددددددددددة ال دددددددددددددددددددددددددر   ا قلددددددددددددددددددددددددديم الددددددددددددددددددددددددد ي  تدددددددددددددددددددددددددو   فيددددددددددددددددددددددددد   لددددددددددددددددددددددددد  

 -ال   ة الصناعية  القاليم ال ر  م  جةة أ ر  علص النحو اآلتف :

العالقددددددددددددددددات امل انيددددددددددددددددة لت  دددددددددددددددد ة الصددددددددددددددددناعية ضددددددددددددددددم  ا قلدددددددددددددددديم الدددددددددددددددد ي  تددددددددددددددددو   فيدددددددددددددددد ..   دددددددددددددددد ه -1

  ال...     عدة أش

العالقدددددددددددددددددات امل انيدددددددددددددددددة ال ددددددددددددددددد     ددددددددددددددددد   دددددددددددددددددين ال  ددددددددددددددددد ة الصدددددددددددددددددناعية  ا قلددددددددددددددددديم الددددددددددددددددد ي  تدددددددددددددددددو    -أ

فيدددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددالل مددددددددددددددددددا متددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددي  دددددددددددددددددد ا ا قلدددددددددددددددددديم مدددددددددددددددددد  م ومددددددددددددددددددات جغرافيددددددددددددددددددة لتددددددددددددددددددو   

الصدددددددددددددددددناعة.   ندددددددددددددددددا سدددددددددددددددددت ون العالقدددددددددددددددددة متبادلدددددددددددددددددة التددددددددددددددددد  ي ي  اعتبدددددددددددددددددار إن ا قلددددددددددددددددديم الجغرا دددددددددددددددددي 

بددددددددددددددددددددات  ددددددددددددددددددددو   ال  دددددددددددددددددددد ة يمثدددددددددددددددددددد  الوعددددددددددددددددددددا  أ  ال يدددددددددددددددددددد  امل ددددددددددددددددددددا ف الدددددددددددددددددددد ي  تددددددددددددددددددددوفر فيدددددددددددددددددددد  مت ل

 الصناعية كاملواد ال ا  ال لية  املوارد الب ر ة... الخ. 

العالقددددددددددددددددددددات امل انيددددددددددددددددددددة الو يعيددددددددددددددددددددة ال دددددددددددددددددددد     دددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددين ال  دددددددددددددددددددد ة الصددددددددددددددددددددناعية  ال  دددددددددددددددددددد ة  -ب

عددددددددددددددددددددددددددد الصددددددددددددددددددددددددددناعة مدددددددددددددددددددددددددد  أك دددددددددددددددددددددددددد  ال  دددددددددددددددددددددددددد ة 
 
االقتصددددددددددددددددددددددددددادية ال ددددددددددددددددددددددددددر   ددددددددددددددددددددددددددي ا قلدددددددددددددددددددددددددديم. ا  ت

ل   لددددددددددددددددددد  عالقدددددددددددددددددددات االقتصددددددددددددددددددادية ال ددددددددددددددددددد   ملددددددددددددددددددد  مر ندددددددددددددددددددة كبيددددددددددددددددددد ة  ددددددددددددددددددي ال ركدددددددددددددددددددة أ  االنت دددددددددددددددددددا

ار بدددددددددددددداش   يعدددددددددددددددف مدددددددددددددددع ال  ددددددددددددددد ة االقتصدددددددددددددددادية ال دددددددددددددددر   دددددددددددددددي ا قلددددددددددددددديمي  مددددددددددددددد   دددددددددددددددم ا سدددددددددددددددةا  



 دددددددددددددددددددي دعدددددددددددددددددددم    دددددددددددددددددددو ر  ددددددددددددددددددد ه ال  ددددددددددددددددددد ةي كال  ددددددددددددددددددداش ال راعدددددددددددددددددددي  ال  ددددددددددددددددددد ة ال دميدددددددددددددددددددة  دددددددددددددددددددي 

ا قلدددددددددددددددددددديم. حيدددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددد  د الصددددددددددددددددددددناعة ال  ددددددددددددددددددددا  ال راعددددددددددددددددددددي  مددددددددددددددددددددا يحتاجدددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددد  معدددددددددددددددددددددات 

سدددددددددددددددددةم منت دددددددددددددددددات ال  دددددددددددددددددا  ال راعدددددددددددددددددي  دددددددددددددددددي  ددددددددددددددددد
 
وفي  مدددددددددددددددددد الت االنتدددددددددددددددددا   م دددددددددددددددددام ..الخي كمدددددددددددددددددا ت

 الصناعي للصناعات ال راعية. 

عالقدددددددددددددددددددات االر بددددددددددددددددددداش الدددددددددددددددددددو يعف  دددددددددددددددددددين ال  ددددددددددددددددددد ة الصدددددددددددددددددددناعية ال ددددددددددددددددددد   تدددددددددددددددددددو    دددددددددددددددددددي إقلددددددددددددددددددديم -2

معددددددددددددددددين مددددددددددددددددع القدددددددددددددددداليم ال ددددددددددددددددر .  تحدددددددددددددددددد العالقددددددددددددددددات  نددددددددددددددددا أمددددددددددددددددا بعالقددددددددددددددددات تسددددددددددددددددو  ية  ددددددددددددددددين 

ا قلددددددددددددددددديم الددددددددددددددددد ي  تدددددددددددددددددو   فيددددددددددددددددد  الصدددددددددددددددددناعة مدددددددددددددددددع القددددددددددددددددداليم امل دددددددددددددددددا رة   ددددددددددددددددد ا لددددددددددددددددد  أ ميدددددددددددددددددة 

حاجدددددددددددددددددددة الصددددددددددددددددددناعة إ دددددددددددددددددددص مدددددددددددددددددددا متددددددددددددددددددوفر  دددددددددددددددددددي القددددددددددددددددددداليم ال ددددددددددددددددددر  مددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددد  الت  كبيدددددددددددددددددد ةي أ  

  نمو ة كاملواد ال ا  ال لية  ال و  العاملة.. الخ. 

 Forward and Backwardالعالقدددددددددددددات الصدددددددددددددناعية الماميدددددددددددددة  ال لعيدددددددددددددة.   -3

Industrial Relations   ال دددددددددددددددد   ددددددددددددددددر ب   هددددددددددددددددا ال  دددددددددددددددد ة الصددددددددددددددددناعية املتو نددددددددددددددددة  ددددددددددددددددي  )

ه العالقددددددددددددددة مدددددددددددددد   ددددددددددددددالل اعتمدددددددددددددداد  ال  دددددددددددددد ة الصددددددددددددددناعية  علددددددددددددددص  تضدددددددددددددد   دددددددددددددد  إقلدددددددددددددديم معددددددددددددددين.

منت دددددددددددددددددددددددات أ  ددددددددددددددددددددددد ة أ ددددددددددددددددددددددددر   متو ندددددددددددددددددددددددة ضدددددددددددددددددددددددم  ا قلدددددددددددددددددددددددديم كمدددددددددددددددددددددددد الت  دددددددددددددددددددددددي عمليا هددددددددددددددددددددددددا 

 عددددددددددددددد  امتصدددددددددددددددا  العدددددددددددددددام  مددددددددددددددد  اليددددددددددددددددي العاملدددددددددددددددة.   دددددددددددددددي  ددددددددددددددد ا ا  دددددددددددددددار 
ع
ا نتاجيدددددددددددددددة. فلدددددددددددددددال

يم ددددددددددددددددد  أن نبدددددددددددددددددين نمدددددددددددددددددا   للعالقدددددددددددددددددات الماميدددددددددددددددددة  ال لعيدددددددددددددددددة ال ددددددددددددددددد   دددددددددددددددددر ب   هدددددددددددددددددا ال  ددددددددددددددددد ة 

 -و نة  ي ا قليم علص النحو اآل دددددددف:الصناعية املت

 ددددددددددددددددددددددرا   رألدددددددددددددددددددددد   أمددددددددددددددددددددددامف.. أن  بيعددددددددددددددددددددددة العالقددددددددددددددددددددددات الصددددددددددددددددددددددناعية الناشدددددددددددددددددددددد ة  ددددددددددددددددددددددي االر بدددددددددددددددددددددداش -أ 

الرألدددددددددددد     ددددددددددددون مدددددددددددد  ضددددددددددددم  العددددددددددددر  الصددددددددددددناعي نعسدددددددددددد   لدددددددددددد   مددددددددددددع فددددددددددددر   ددددددددددددناعي أ ددددددددددددر.   دددددددددددد ا 

لدددددددددددددددددد  أ ميددددددددددددددددددة كبيدددددددددددددددددد ة مدددددددددددددددددد  حيدددددددددددددددددد  اسددددددددددددددددددت رار السددددددددددددددددددو  مددددددددددددددددددع  وافدددددددددددددددددد  ا نتددددددددددددددددددا  حسدددددددددددددددددد   جددددددددددددددددددم 

   الرألدددددددددددددددددددددد   سددددددددددددددددددددددي رة املصددددددددددددددددددددددنع علددددددددددددددددددددددص كدددددددددددددددددددددد  مراحدددددددددددددددددددددد   صدددددددددددددددددددددد يع السددددددددددددددددددددددو .    صددددددددددددددددددددددد  ددددددددددددددددددددددال  ا

 السلعة ال ا  ح ى يتم  وزيعةا  ي السو . 

ف مددددددددددددددد   دددددددددددددددالل ار بددددددددددددددداش املصدددددددددددددددنع  دددددددددددددددرا   رألددددددددددددددد    لعدددددددددددددددف  أمدددددددددددددددامف.. يتمثددددددددددددددد  ال ددددددددددددددد ا   ال لعددددددددددددددد-ب

مدددددددددددددع املدددددددددددددواد ال دددددددددددددا ي   نمدددددددددددددا يتمثددددددددددددد  ال ددددددددددددد ا   المدددددددددددددامف مدددددددددددددع السدددددددددددددو  لتصدددددددددددددر   ا نتدددددددددددددا .   يددددددددددددد  

مثددددددددددددددددددال لدددددددددددددددددد ل   ددددددددددددددددددو ار بدددددددددددددددددداش مصددددددددددددددددددا ع ال ديددددددددددددددددددد  الصددددددددددددددددددل  بعالقددددددددددددددددددات ار بدددددددددددددددددداش  لعيددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددع 

شدددددددددددددددددددددددددددددركات إنتدددددددددددددددددددددددددددددا  ال ديدددددددددددددددددددددددددددددد ال دددددددددددددددددددددددددددددا ي  ار با ةدددددددددددددددددددددددددددددا بعالقدددددددددددددددددددددددددددددات ار بددددددددددددددددددددددددددددداش أماميدددددددددددددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددددددددددددع 

 يد.. الخ(. نا  السع / س   ال د السو  مصا ع



 دددددددددددددددرا   أف دددددددددددددددف..  دددددددددددددددي  ددددددددددددددد ا الندددددددددددددددو  مددددددددددددددد  العالقدددددددددددددددات يددددددددددددددد داد ار بددددددددددددددداش املصدددددددددددددددا ع مدددددددددددددددع بعلدددددددددددددددةا -ت

الددددددددددددددددبع ي   تضدددددددددددددددد   لدددددددددددددددد  مدددددددددددددددد   ددددددددددددددددالل ار بدددددددددددددددداش املصددددددددددددددددنع  دددددددددددددددد ك   مدددددددددددددددد    ددددددددددددددددناعة  دددددددددددددددد  ده  مددددددددددددددددا 

 
ع
يحتاجدددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددد الت ا نتدددددددددددددددددددددددا  الصدددددددددددددددددددددددناعيي أي أن  ددددددددددددددددددددددد ا املصدددددددددددددددددددددددنع س  ددددددددددددددددددددددد   سدددددددددددددددددددددددوقا

العدددددددددددددددر  الصدددددددددددددددناعيي  ددددددددددددددد  مدددددددددددددددع ملنت دددددددددددددددات عددددددددددددددددة مصدددددددددددددددا عي  ال ددددددددددددددد ا    ندددددددددددددددا ال ي دددددددددددددددون مدددددددددددددددع نعددددددددددددددد  

فددددددددددددددددددر   م تلعدددددددددددددددددددة.  مثدددددددددددددددددددال  لددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددو مصددددددددددددددددددا ع   ميدددددددددددددددددددع  إنتدددددددددددددددددددا  السددددددددددددددددددديارات ال ددددددددددددددددددد  ت ددددددددددددددددددد   

 ملنت ات مصا ع م تلعة
ع
  .سوقا

 فدددددددددددددددددددددد ن  ح يدددددددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددددددد ا   الددددددددددددددددددددددو يعف  م تلدددددددددددددددددددددد  انواعدددددددددددددددددددددد  
ع
الصددددددددددددددددددددددناعية  لت  دددددددددددددددددددددد ةعمومددددددددددددددددددددددا

  ات ابعددددددددددددددداد  نمو ددددددددددددددددة عديددددددددددددددددة  تمثدددددددددددددددد   لبقلددددددددددددددديمضدددددددددددددددم  ال يددددددددددددددد  امل ددددددددددددددددا ف 
ع
سددددددددددددددددي     عليددددددددددددددد  ا ددددددددددددددددارا

 تف.. اال

ان ز دددددددددددددددددددددددددادة العالقدددددددددددددددددددددددددات الصدددددددددددددددددددددددددناعية ا  ال ددددددددددددددددددددددددد ا    دددددددددددددددددددددددددين اال  ددددددددددددددددددددددددد ة الصدددددددددددددددددددددددددناعية  ع ددددددددددددددددددددددددد   -1

 استمرار  و   الصناعة    ور ا مست بال    ا ي     علي  ما يآتف..

ز ددددددددددددددددددادة العوامددددددددددددددددددد االقتصددددددددددددددددددادية املتح  ددددددددددددددددددة لةدددددددددددددددددد ه اال  دددددددددددددددددد ة  مدددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددم االقلدددددددددددددددددديم الدددددددددددددددددد ي  -أ

  تو   في  .

 انيددددددددددددددددات التنمو ددددددددددددددددة املتاحددددددددددددددددة  ددددددددددددددددي ز ددددددددددددددددادة قدددددددددددددددددرة اال  دددددددددددددددد ة الصددددددددددددددددناعية علددددددددددددددددص اسدددددددددددددددد ثمار االم  -ب

 االقليم .

ا  دددددددددددددددددددد ال   ددددددددددددددددددددالي  االنتددددددددددددددددددددا  الصددددددددددددددددددددناعي مددددددددددددددددددددع ز ددددددددددددددددددددادة العوامددددددددددددددددددددد االقتصددددددددددددددددددددادية املتح  ددددددددددددددددددددة   -ت

 لة ه اال   ة .

  وفي  فر  عم  اكب  لل وة العاملة  امتصا  العام  منها  ي االقليم .  -ث

يح ددددددددددددددددددددد  االر بددددددددددددددددددددداش الدددددددددددددددددددددو يعف   دددددددددددددددددددددور الصدددددددددددددددددددددناعة مددددددددددددددددددددد  حيددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددوفي  سدددددددددددددددددددددو  محلدددددددددددددددددددددي   - 

ت آ دددددددددددددددددددناعية معيندددددددددددددددددددة علدددددددددددددددددددص منت دددددددددددددددددددات م  ددددددددددددددددددد تآم  دددددددددددددددددددناعية كاعتمددددددددددددددددددداد الصددددددددددددددددددد لت  ددددددددددددددددددد ة

  ددددددددددددددددددو مددددددددددددددددددا  ع دددددددددددددددددد   جددددددددددددددددددود   امدددددددددددددددددد    يعددددددددددددددددددف  ددددددددددددددددددي عالقددددددددددددددددددات ال سددددددددددددددددددو    ددددددددددددددددددين  دددددددددددددددددد ه  ا ددددددددددددددددددر  

  دددددددددددددددددد ا عامدددددددددددددددددد   سددددددددددددددددددا م ايلددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددي  عدددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددالي  االنتددددددددددددددددددا  مددددددددددددددددددع ز ددددددددددددددددددادة  ال  دددددددددددددددددد ةي

 ععددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددد  ي  اقتصددددددددددددددددددددددددددداديات الت تددددددددددددددددددددددددددد   الصدددددددددددددددددددددددددددناعية لت  ددددددددددددددددددددددددددد ةاالربدددددددددددددددددددددددددددا  املتح  دددددددددددددددددددددددددددة 

 علددددددددددددددددددص ز ددددددددددددددددددادة مسددددددددددددددددددتو  الصددددددددددددددددددناعي.   دددددددددددددددددد ا مدددددددددددددددددد  الناحيدددددددددددددددددد
ع
ة التنمو ددددددددددددددددددة سدددددددددددددددددد نع   اي ا ددددددددددددددددددا

سدددددددددددددددددددةم  دددددددددددددددددددي امتصدددددددددددددددددددا  
 
الدددددددددددددددددددد   املتح ددددددددددددددددددد   مددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددم ام انيدددددددددددددددددددة  دددددددددددددددددددوفي  فدددددددددددددددددددر  عمددددددددددددددددددد  ت



العددددددددددددددددددام  مددددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددددو  العاملددددددددددددددددددة املع لدددددددددددددددددددة أ  العاملدددددددددددددددددددة عدددددددددددددددددد  ال اجدددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددد  أ  ددددددددددددددددددد ة 

 .  من  ة الت ت  لت   ة الصناعية ناعية معينة ا ص أ ر  ضم

(  دددددددددددددددددددددددددددددي Agglomeration Economiesتع  ددددددددددددددددددددددددددددد  د ر اقتصددددددددددددددددددددددددددددداديات الت تددددددددددددددددددددددددددددد     - 

اسدددددددددددددددددددددت  اب اال  ددددددددددددددددددددد ة الصدددددددددددددددددددددناعية  مددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددم   دددددددددددددددددددددو ر مسدددددددددددددددددددددتو ات التنميدددددددددددددددددددددة امل انيدددددددددددددددددددددة 

مدددددددددددددددد   ددددددددددددددددالل اسددددددددددددددددةا  العالقددددددددددددددددات الصددددددددددددددددناعية  ددددددددددددددددي  ددددددددددددددددوفي   لبقلدددددددددددددددديمضددددددددددددددددم  ال يدددددددددددددددد  امل ددددددددددددددددا ف 

  دددددددددددددددددددددددددددالي  االنتدددددددددددددددددددددددددددا    ان عدددددددددددددددددددددددددددا م ايدددددددددددددددددددددددددددا  اي ا يدددددددددددددددددددددددددددات الت تددددددددددددددددددددددددددد  الصدددددددددددددددددددددددددددناعي املتمثلدددددددددددددددددددددددددددة 

 الصناعي  ز ادة العوامد االقتصادية. 

 ح يدددددددددددددددددددد  النمددددددددددددددددددددو االقتصددددددددددددددددددددادي السددددددددددددددددددددريع لت  دددددددددددددددددددد ة الصددددددددددددددددددددناعية  جددددددددددددددددددددود  ركدددددددددددددددددددد  يت لدددددددددددددددددددد   -2

 In Few large  دددددددددرا     يعدددددددددف لةددددددددد ه ال  ددددددددد ة ضدددددددددم  مراكددددددددد  كبيددددددددد ة  محدددددددددددة  

centers اعتبدددددددددددددددددددار أن  لددددددددددددددددددد  املراكددددددددددددددددددد  لةدددددددددددددددددددا ال ددددددددددددددددددددرة علدددددددددددددددددددص  ح يددددددددددددددددددد  م ايدددددددددددددددددددا اقتصددددددددددددددددددداديات  .)

سدددددددددددددددددددددةم  دددددددددددددددددددددي  عددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددالي  ا نتدددددددددددددددددددددا  الصدددددددددددددددددددددناعي  ز دددددددددددددددددددددادة العوامدددددددددددددددددددددد 
 
الت تددددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددد  ت

 Industrialتصددددددددددددددددددددددادية املتح  ددددددددددددددددددددددة  ت دددددددددددددددددددددد   قددددددددددددددددددددددو  اسددددددددددددددددددددددت  اب  ددددددددددددددددددددددناعي  االق

Polarization Forces ت دددددددددددددددددد   اقتصدددددددددددددددددداديات الت تدددددددددددددددددد  أسددددددددددددددددددا  فاعليتهددددددددددددددددددا  ا  دددددددددددددددددداه )

   ت  ال   ة الصناعية ضم  مراك  كبي ة  محددة.

عددددددددددددددددددد ز فاعليدددددددددددددددددددة د ر ال  ددددددددددددددددددداش االقتصدددددددددددددددددددادي كمحدددددددددددددددددددر  لعمليدددددددددددددددددددة  ح يددددددددددددددددددد    -3 إن ا دددددددددددددددددددرز مدددددددددددددددددددا   

( For ward Linkagesالر با ددددددددددددات الماميددددددددددددة   التنميددددددددددددة امل انيددددددددددددةي  ددددددددددددو م موعددددددددددددة ا

( ال ددددددددددددد  يوجدددددددددددددد ا  لددددددددددددد  ال  ددددددددددددداش Back ward Linkages االر با دددددددددددددات ال لعيدددددددددددددة  

 دددددددددددددددددجع عمليدددددددددددددددددة االسددددددددددددددددد ثمار علدددددددددددددددددص التددددددددددددددددددف   دددددددددددددددددي 
 
االقتصدددددددددددددددددادي. لن االر با دددددددددددددددددات الماميدددددددددددددددددة ت

أ  دددددددددددددددددد ة اقتصددددددددددددددددددادية  ددددددددددددددددددالل املراحدددددددددددددددددد  املتعاقبددددددددددددددددددة لبنتددددددددددددددددددا ي امددددددددددددددددددا االر با ددددددددددددددددددات ال لعيددددددددددددددددددة 

 ددددددددددددددجع ع
 
مليددددددددددددددة االسدددددددددددددد ثمار  ددددددددددددددي املراحدددددددددددددد  املب ددددددددددددددرة لبنتددددددددددددددا ي ممددددددددددددددا يدددددددددددددد دي  لدددددددددددددد  إ ددددددددددددددص فهدددددددددددددد  ت

( مت املددددددددددددة Integrated Economic Activitiesقيددددددددددددا  أ  دددددددددددد ة اقتصددددددددددددادية رديعددددددددددددة  

سدددددددددددددددددددةم  دددددددددددددددددددي تع  ددددددددددددددددددد  قددددددددددددددددددددرة  لددددددددددددددددددد  ال  ددددددددددددددددددداشي  مدددددددددددددددددددع ال  ددددددددددددددددددداش االقتصددددددددددددددددددداديي   ددددددددددددددددددد ا مدددددددددددددددددددا   

سدددددددددددددددددةم  ددددددددددددددددي تع  ددددددددددددددددد  فددددددددددددددددر    دددددددددددددددددو ر 
 
 ا ضددددددددددددددددافة إ ددددددددددددددددص  ندددددددددددددددددو  ال  دددددددددددددددد ة االقتصدددددددددددددددددادية ال دددددددددددددددد  ت

 ستو ات التنمية امل انية ضم  ال ي  امل ا ف لبقليم.م

 


