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أهداف المحاضرة
 خصائص الصنـاعة . -نشأة الصنـاعة وتطـورىا .

 أنـواع الصـناعـة . التـوزيع الجغـرافي الحالي لمصناعة . جغـرافـية الصـناعـة . -عـوامل تـوطن الصــناعـة .

وتختمف المعايير المستخدمة لتحديد أحجام المنشآت الصناعية من دولة ألخرى تبعاً لممستوى االقتصادي
واالجتماعي والتقني بكل دولة .

التوزيع الجغرافي للصناعــة
تتــوزع الصــناعة فــي العــالم بصــورة ةيــر متجانســة ط حيــث توجــد منــاطق الصــناعات بيــا ك يــرة وأخــرى فقيــرة بيــا
صناعات قميمة ط ومناطق تسودىا أنواع معينة من الصناعات ط بينما تنتشر صناعات أخرى في جيات أخرى .
وتعد الفترة من عام  1820إلى عام  1980من أبرز فترات تغير التوزيع الجغرافي لإلنتاج الصناعي فى العالم ط
ففى خالل ىذه الفترة مرت عمى دول العالم ظروف طبيعية وبشرية متعددة أدت إلى زيادة كمية اإلنتاج الصناعي فى
بعض دول العالم خاصة بعض دول ةرب أوروبا ط حيث أدت ال ورة الصناعية إلى نمو واضح فى اإلنتاج الصناعي
ليذه الدول م ل المممكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبمجيكا ط م دخمت دول العالم الجديد مجال التصنيع لتأخذ حصتيا
من اإلنتاج العالمي م ل دول أمريكا الشمالية
ومنذ بداية القرن العشرين وحتى اآلن ط زاد انتشار األنشطة الصناعية إلى أقطار أخرى لم تعرفيـا مـن قبـلط
وحد ت تطورات صناعية ميمة فى جميوريات االتحاد السوفيتى السابق ط وأمريكا الجنوبية ط وبعض بمدان العالم
ال الــث ط وتطــورت صــناعات دول شــرق ضســيا ونيضــت صــناعيا بشــكل مممــوس ط وأصــبح التنــافس فــى الصــناعة
حاليــا بــين العديــد مــن القــوى الصــناعية العالميــة ط ومــع حمــول القــرن الحــادي العشــرين ط ال تـزال أوربــا والواليــات
المتحدة واليابان أك ر القوى الصناعية فى العالم حاليا .

ويتم ل التوزيع الجغرافي لمصناعة عمى مستوى العالم في األنماط التالية :
المناطق الصناعية التقميدية والمخططة
ىناك دول ك يرة وخاصة الدول الصناعية فى قارة أوروبا وقارة أمريكا الشمالية قد سبقت بقية دول العالم فى
تخطيط المناطق الصناعية .لذلك نجد أن معظم ىذه المناطق الصناعية أو األقاليم الصناعية قد أقيمت وخططت
اعتمادا عمى نوعية المواد الخام المتوفرة فى ىذه المناطق واألسواق التى ستصرف فييا المنتجات المصنعة
معظم المناطق الصناعية فى العالم تتركز بالقرب من أماكن المواد الخام ومصادر الطاقة أو التجمعات السكانية
والمسطحات المائية .ويعتمد كل ىذا عمى نوعية الصناعة واإلستراتيجية الصناعية المتبعة فى كل دولة .فم ال
النطاق الصناعى فى الواليات المتحدة األمريكية الممتد من شماليا الشرقي إلى وسطيا بالقرب من البحيرات
العظمىط تستغل المياه المتوفرة بك رة فى ىذه المناطق وخاصة المسطحات المائية لمبحيرات العظمى .كما أن توفر
ال روات الطبيعية من فحم ونفط المستخرجة من جبال األبالشط أسيمت فى توفير الطاقة والمواد الخام الالزمة لنمو
الصناعة فى النطاق.

المناطق الصناعية المركزة .
توجد الصناعات متجمعة أو متركزة في مناطق متعددة اعتماداً عمى مجموعة من المعايير والمقاييس ط كالمواد
الخام ط والعمالة ط واألسواق ط وشبكة النقل كما ىو الحال في مدينة حموان ط ومدينة شب ار الخيمة ط والمحمة الكبرى
عمى المستوى المحمي ط واقميم المورين بفرنسا ط واقميم الرور في ألمانيا أو مدينة ديترويت أو بتسبرج في الواليات
المتحدة األمريكية ط أو مجنيتوجورسك بروسيا االتحادية ط ويقوم التركز الصناعي في مناطق تواجد المواد الخام م ل :
الحديد في إقميم المورين بفرنسا أو حول الفحم في إقميم الرور بألمانيا ط أو في مناطق األسواق م ل روسيا االتحادية
ط أو في مناطق العمل م ل صناعة النحاس بالواليات المتحدة األمريكية ط أو التركز عمى مجموعة من الصناعات التي
تعتمد عمى بعضيا م ل صناعة الغزل والنسيج أو صناعات تحويل خام الحديد
وتتمتع التركزات الصناعية بانخفاض تكاليف اإلنتاج ألنيا تم ل ال ة أسواق ميمة معاً في مكان واحد  :سوق
لممواد األولية ط وسوق لميد العاممة الصناعية ط وسوق استيالكية لممنتجات المصنوعة ط باإلضافة إلى انخفاض
تكاليف النقل ومن م انخفاض تكاليف اإلنتاج الذي يترتب عميو قدرة أكبر عمى المنافسة ط وبالتالي يمكن القول بأن
 %90من الصناعة في العالم يوجد في عدد قميل من الدول في مساحة صغيرة عدد سكانيا ربع سكان العالم .

المناطق الصناعية الحرة فى العالم
تعد المنـاطق الصـناعية إحـدى النمـاذج الصـناعية المطبقـة عمـى نطـاق واسـع فـى جميـع دول العـالم المتطـورة
والنامية التى تيدف إلى تبادل الموارد الخام والمواد المصنعة بين المناطق المتباينـة فـى نوعيـة المـواد الخـام والمـواد
المصنعة .بين المناطق المتباينة فى نوعية المواد الخام والمواد المصنعة.
إن فكرة المنطقة الحرة تعود تاريخيا إلى العيد الرومانى مم مة فى محطات لتبادل السمع دون فرض الرسوم
الجمركية أو الضرائب .وتيدف فكرة المناطق الصناعية الحرة إلى تخصيص مناطق صناعية تتم فييا عمميات
التخزين واعادة التغميف ومن م إعادة تصديرىا مرة أخرى .وكانت معظم ىذه المناطق تشيد عمى الطرق التجارية
الدولية الميمة .حيث كانت الدول االستعمارية تستغل ىذه المواقع الميمة فى مستعمراتيا إلنشاء المناطق الحرة
وذلك لغرض جذب التجارة الدولية من أجل استغالليا واالستفادة منياط م ل منطقة جبل طارق التى أنشأت فى عام
1407مط ومنطقة سنغافورة فى عام 1819مط ومنطقة ىونج كونج فى عام 1842م.

وبدأت ال ـورة الحقيقيـة فـى العصـر الحـديث إلنشـاء المنـاطق الحـرة فـى السـبعينياتط خاصـة بعـد النجـاح الـذى
حققتو تجربة المنطقة الحرة فى "شانون" إيرلندا فـى عـام 1959م ط حيـث بـدأت المنـاطق الحـرة تنمـو وتنتشـر بشـكل
مطرد وخاصة فى دول العالم ال الث التـى تعـد مرتعـا خصـبا ليـا ط نظـ ار لمـا تقدمـو ىـذه الـدول مـن تسـييالت وحـوافز
ضــخمة خاصــة الح ـوافز الضــريبية والجمركيــة ط إضــافة إلــى تــوفر األيــدى العاممــة الرخيصــةط ممــا شــجع الك يــر مــن
الصناعات األجنبية عمى إقامة فروع ليا فى تمك الدول أو استغالليا كمركز لتوزيع بضائعيا المصنعة فى البمد األم.

