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ملخص 
الى تحقيق التكامل الصناعي مع وشبه الصناعية  تسعى القوات المسلحة في الدول الصناعية الكبرى

ون معه في إرساء صناعات مشتركة دعمًا وتطويرًا للصناعات الحربية القطاع الخاص الوطني والتعا
واستثمارًا للطاقات واإلمكانات المتوفرة لدى الصناعات الحربية واستثمارًا للطاقات واإلمكانات المتوفرة 

وتعتبر الواليات . لدى الصناعات الوطنية الخاصة لخدمة التصنيع الحربي وٕادخال صناعات جديدة
االمكان االستفادة من تجربتها الطويلة وب ا لهذا التكامل الصناعيناجح االمريكية نموذجالمتحدة ا
ومن هذا المنطلق تقدم هذه الورقة مختصر عن تجربة الواليات االمريكية . في هذا المجال والناجحة

ئات وهيتمثل في سياسات وانظمة ت ين الحربي والصناعي والتيالمتحدة في نقل التقنية بين القطاع
وزارة رة في تفعيل الشراكة بين جميعها تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباش وبرامج دعم وآليات تفاعل

.  كنظومة وطنية متكاملةالخاص الصناعي القطاع و االمريكيةالدفاع 
 

  
 
 
 

 
 
 



مقدمة 
 

تعتبر صناعة الدفاع والصناعات المتعلقة بها كالطيران واالنظمة االكترونية اكبر 
) القطاع الخاص(وقد كان تطور صناعة الدفاع . في الواليات المتحدة االمريكيةصناعة 

: في امريكا نتيجة لعدة عوامل منها
. اعتماد وزارة الدفاع على شركات صناعية خاصة منذ البداية -1
دفع الصناعة على تطوير منتجات جديدة ذات اداء اعلى ومبنية على احدث  -2

 .التقنيات

في مجال البحث والتطوير ) مالي وفني واداري وتنظيمي(الدعم القوي للصناعة  -3
.     وتحسين االنتاج والجودة

 

 
 ءً طويل بد زمناستثمرت الحكومة االمريكية في اعداد القطاع الصناعي الخاص منذ لقد 

تطورت العالقة الى عقود ما لبثت ان بالعالقة التقليدية من خالل عقود التشغيل ثم 
المعدات واالنظمة ومن ثم الى عقود انتاج االسلحة والتقنيات انتاج القطع واالجهزة و

).  Booz Allen & Hamilton 2000(المتقدمة  والصواريخ الفضائية 
 
تساعد  تالتي ساعدت والزال البرامجوتقدم هذة الورقة ملخص للسياسات واالنظمة و 

صناعة ل الميةالحصول على الريادة العاالمريكي في القطاع الخاص في صناعة الدفاع 
. اسلحة وانظمة الدفاع والطيران

 
 
 
 



) defense industry(صناعة الدفاع  حجم سوق
 

وبلغ حجم سوق . في العالم تصنع الواليات المتحدة االمريكية نصف اسلحة الدفاع
حصل ستة تو. م2002بليون دوالر في عام  197الطيران والفضاء المتعلق بالدفاع 

 Boeing) (Northrop Grumman) (Raytheon) (General(و ) Lockheed Martin(شركات هم 

Dynamics) (BAE Systems  2003عام ( من المبيعات العالمية%  55على ) البريطانية .(
على نسبه كبيرة من  )defense & aerospace industry(صناعات الدفاع والطيران  وتستحوذ

وبلغت المبيعات . ون شخصاالقتصاد االمريكي ككل حيث توظف حوالي نصف ملي
. بليون دوالر امريكي 74.4م 2002في عام  المتعلقة بالدفاع الكبر عشرة شركات

.  )NDIA 2002( حجم مبيعات اكبر عشرة شركات في هذا المجال 1 ويوضح الجدول-
 

 حجم مبيعات الدفاع الكبر عشرة شركات  1جدول-
 

Lockheed Martin Corp. $17.0 billion 

Boeing Co. $16.6 billion 

Northrop Grumman Corp. $8.7 billion 

Raytheon Co. $7.0 billion 

General Dynamics Corp. $7.0 billion 

United Technologies Corp. $3.6 billion 

Science Applications International Corp. $2.1 billion 

TRW Inc.   $2.0 billion 

Health Net, Inc. $1.7 billion 

L-3 Communications Holdings, Inc. $1.7 billion 

 
 

  



 
للبحث والتطوير التقني في امريكا حيث يمثل انفاق وزارة  ممولالدفاع اكبر  عتبريو

من اجمالي االنفاق الحكومي على البحث والتطوير في % 60الدفاع االمريكية اكثر من 
. )2006بليون عام  70.8سيبلغ الى ( م2004بليون دوالر عام  64البالد حيث بلغ 

احدث التقنيات وآخر ما توصل  البحث والتطوير على ويتركز انفاق وزارة الدفاع على
 Dual( كما تركز وزارة الدفاع على التقنيات التي تكون ذات استعماالت ثنائية. العلم اليه

Use Technology (ي التي يمكن استخدامها في تطبيقات حربية أو تطبيقات غير حربيةأ 
)Bradley 2005(   .
 

     
 

   لعالقة ا تدعمالتي  السياسات -1
 

طورت الواليات المتحدة االمريكة عبر الزمن العديد من التشريعات والسياسات واالنظمة 
ويرجع معظم هذه . التي كانت بمثابه الدافع الحقيقي لنهضه صناعات الدفاع في امريكا

: المتعلق بالدفاع الوطني 10الى نظام الكوغرس العام رقم  السياسات
 

  10 USC - NATIONAL DEFENSE TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL BASE, DEFENSE 
REINVESTMENT, AND DEFENSE CONVERSION 

     

 
كما  عالقة وزارة الدفاع مع القطاع الصناعي التي انبثقت من هذا النظام اللوائحوتحدد 

باالضافة الى العديد من الجهات الحكومية ذات  يشترك في هذه العالقة وزارة التجارة
على تنظيم سياسات دعم ورفع كفاءة المنبثقة من هذا النظام وتركز اللوائح  .العالقة

القطاع الصناعي الخاص من حيث االنتاج والعمالة والتقنية ليتمكن من مساندة وزارة 
الدفاع بافضل االسلحة والمعدات واالجهزة التي تمكن الواليات المتحدة االمريكية من 



طرح وقنية تنقل الوائح عمليات اللالسياسات وتنظم و. والسايدة تحقيق االمن القومي
واندماج  وتمويل البحث والتطوير وتمويل شركات القطاع الصناعي المشاريع والمشتروات

  .الشركات
 

) 2514-10(كما ينبثق من النظام االساسي عدة سياسات ولوائح من اهمها الالئحة 
-10(لخاص والالئحة الصناعي ا الى القطاعلتشجيع نقل التقنية من القطاع الحكومي 

الئحة اللمشاركة القطاع الصناعي في برنامج تطوير منتجات الدفاع و) 7049
لبرنامج التوازن ) 2532-10(الئحة اللبرنامج تصنيع التقنيات المتقدمة و) -252110(

.  االقتصادي
 
صات يوضح نظام مشتريات وزارة الدفاع بشفافية كامل التفاصيل المتعلقة بالمناقو

االمور التي لها عالقة بالمشتريات  واالعالنات وتقديم العروض والتاهيل وكامل
واحتياجات وزارة الدفاع وتوفر الوزارة كامل المستندات واالجراءات والنماذج واالعالنات 

). http://www.acq.osd.mil/dpap/index.htm(على موقع خاص تابع للوزارة 
 

حقيق متطلبات وزارة الدفاع تلقدرات القطاع الصناعي في وتقع مسؤولية التقييم الدوري 
تقوم الوزارة و، )USC - 2505 10 حسب النظام(ق وكالة الوزارة للسياسات الصناعية تعلى عا

. العالمامريكا وبمراقبة االحتياجات الدفاعية والقدرات الصناعية والتقنيات على مستوى 
 Priority Allocation of Industrial( ي يسمىوطنعسكري تترأس وكالة الوزارة فريق عمل و

Resources Taskforce (PAIR)     ( هي التاكد من ان الموارد الصناعية الرئيسية والذي مهمته
بطريقة متكاملة ) او الطارئة(كافية لتحقيق اولويات وزارة الدفاع الحالية والمستقبلية 

  .وشاملة
 



 )814-10( تحدد الالئحة رقمالخاص ف اما بالنسبة الى تمويل القطاع الصناعي
(PRODUCTION CAPABILITIES IMPROVEMENT FOR CERTAIN ESSENTIAL ITEMS USING 

DEFENSE INDUSTRIAL BASE CAPABILITIES FUND)  تكوين وسياسة عمل صندوق
  .تطوير القدرات الصناعية

 
ومهمة  ،دفاععلى وزير التطوير القدرات الصناعية وتقع مسؤولية ادارة صندوق 

الصندوق الرئيسية هي تمويل القطاع الصناعي الخاص لغرض الرفع من كفائته واداءه 
 :والمحددة في  في انتاج منتجات محدده من قبل وزارة الدفاع وتحقق االمن القومي

)military system essential item breakout list ( و)defense critical technologies (    .
 
 
 

 يةهيئات والجهات الوطنية التي تنظم العملال -2

 
يقدم هذا الجزء نبذة مختصرة عن اهم الجهات التي تنظم العالقة بين وزارة الدفاع 

. وصناعات الدفاع الخاصة
 

مشاريع ابحاث الدفاع المتقدمة وكالة  - 
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 

 
الدفاع وتقوم بادارة وتوجيه مشاريع ابحاث وتطوير علمية  جهة حكومية تابعة لوزارةهي 

وهدف هذه الوكالة هو المحافظة على التفوق التقني . مستهدفة لمصلحة وزارة الدفاع
للقوات المسلحة االمريكية من خالل رعاية ودعم ابحاث علمية في غاية التقدم باالضافة 

وتستهدف . يثة بتطبيقات حربية جديدةالى االبحاث التي تربط االستكشافات العلمية الحد
هذه الجهة االبحاث والتقنيات التي تكون عالية المخاطرة ولكن ذات مردود عالي من 



ويوضح الشكل . حيث رفع كفائة واداء وتقدم اسلحة ومعدات وانظمة الدفاع االمريكية
خالل االربع  ادناه مثال لالنجازات التي حققتها هذه الوكالة لصالح وزارة الدفاع االمريكية

.  عقود الماضية
 

انجازات وكالة مشاريع ابحاث الدفاع المتقدمة  1الشكل-

 
 DARPA 2005: المصدر 

 
 
  وزارة التجارة برنامج دعم التبادل التجاري العسكري - -

The Defense Trade Advocacy Program 

 
التي تكون  على مساعدة الشركات االمريكية بجميع احجامها -الحكومي يعمل هذا البرنامج 

سوق االسلحة العالمي النجاح في في  متخصصة في صناعة االسلحة والمعدات العسكرية -
اء العالمية وصفقات الشرويقوم البرنامج بمراقبة وتحديد الفرص . والذي يعتبر عالي التنافسية



في  1994ونجح هذا البرنامج منذ عام . ومخاطبة الحكومات بالنيابة عن الشركات االمريكية
  .   بليون دوالر من المبيعات الى دول اخرى 22مساعدة الشركات االمريكية تحقيق ما يقارب 

 
وزارة التجارة   -هيئة الصناعة واالمن القومي -

 Bureau of Industry & Security (BIS)      

تقوم هذه الهيئة بتقييم الشركات الصناعية ذات العالقة بالصناعات الحربية وتقدير 
وتعمل هذه الهيئة العديد من الدراسات والمسح الميداني  .الدفاعوزارة قدرتها على مساندة 

التغيرات التي تحصل في الشركات من  لقياس الصناعة والحكومة من من خالل خبراء
وترفع التقارير والتوصيات . االنتاج والوضع المالي والبحث والتطويرحيث التوظيف و

كما تقوم هذه الهيئة .   بصفة دورية الى صانعي القرار في القطاع الحكومي والخاص
بربط المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ببرامج الدعم المالي المخصص لهم من 

لغرض تحسين أدائهم  )Small Business Administration( جهة حكومية متخصصة خالل
التقنيات االمريكية أو تصدير وتنظم هذه الهيئة عملية ترخيص   .أو إنتاجهم أو تقنياتهم

.  لجهات خارج الواليات المتحدة االمريكية المصنفة بثنائية االستعمال

  

مركز معلومات الدفاع الفنية  -
 Defense Technical Information Center 

التقنية ات كمعلومات تساعد الشرالتابع لوزارة الدفاع فاع الفنية دمعلومات اليقدم مركز 
في االستحواز على المعرفة العلمية الالزمة لتطوير او تصنيع منتجات تحقق الصغيرة 

احتياجات وزارة الدفاع، كما يساعد المركز هذه الشركات في الحصول على التمويل 
جهات التمويل التابعة لوزارة الدفاع  التصنيع منالمالي المخصص للبحث والتطوير او 

 (و )Small Business Technology Transfer ( و) Small Business Innovation Research( مثل
Defense Advanced Research Projects Agency ( 



لغرض االستعماالت  ومن مهام هذا المركز نقل التقنية لنتائج البحث والتطوير الحكومي
.  جاريةالت

 
 الرابطة الوطنية لصناعات الدفاع -

 National Defense Industry Association  )NDIA (

  
وهي جهة غير حكومية تقوم بمتابعة جميع اعالنات ومناقصات القطاع العسكري 

للقطاع الصناعي الخاص كما تقوم بمتابعة أو اقتراح اإلجراءات واألنظمة والسياسات 
قة التجارية بين القطاع الصناعي الخاص والجهات الحكومية التي تؤثر على العال

العسكرية، ولعمل هذا تقيم هذه الرابطة عالقة قوية مع جميع الجهات الحكومية ذات 
العالقة كما تعمل هذه الرابطة على إقامة ورش العمل والمعارض وتوفر العديد من 

موردين مؤهلين للمشتروات المطبوعات مما يتيح للجهات الحكومية سهولة الوصول الى 
.     العسكرية الحكومية من حيث االسلحة والمعدات وقطع الغيار

 
  مركز نقل التقنية الوطني -

National Technology Transfer Center 
 

التابعة  بمهمة تنسيق نقل التقنية بين المختبرات الحكوميةالشبة حكومي يقوم هذا المركز 
وبعد تحديد التقنيات . الى القطاع الخاص )NASA(الوطنية  ووكالة الفضاءوزارة الدفاع ل

الثنائية االستعمال التي يرغب القطاع الحكومي في ترخيص استعمالها للقطاع الخاص 
وطور هذا المركز . قوم هذا المركز المتخصص بتحديد اآللية المناسبة لنقل هذه التقنيةي

.   حقيق الهدف المنشود منهعدة آليات وقنوات تواصل يستخدمها من اجل توقنن 
 
 
 



ادارة االعمال الصغيرة  -
 Small Business Administration (SBA) 

 
تقوم هذه الجهة الحكومية بدعم المنشآت الصغيرة ماديا وفنيا واداريا وقانونيا من خالل 

وتتركز جهود هذه االدارة بالنسبة لصناعات الدفاع في . العديد من البرامج واآلليات
. في الجزء الالحق الذان سيتم نقاشهملوا) STTR(و ) SBIR(ن مميزين وهما برنامجي

 
 
 

برامج الدعم وآليات التفاعل  -3
 

بين وزارة  والتفاعل العالقة تدعمالتي  البرامجيقدم هذا الجزء نبذة مختصرة عن اهم 
. الدفاع وصناعات الدفاع الخاصة

 
 
  اتفاقيات البحث والتطوير المشترك -
 )CRADA(Cooperative Research and Development Agreement  
  

العالقة بين مراكز وتحدد معتمدة من الحكومة االمريكية النموذجية إن هذه االتفاقية 
االبحاث الحكومية ومراكز االبحاث الغير حكومية في حالة شروع الجهتين في عمل 

هذه االتفاقية عملية نقل وتسهل . بحث علمي او تطوير تقني لصالح الحكومة االمريكية
كما ان . المشروع عنالمعرفة بين الجهتين وتوضح حقوق الملكيات الفكرية الناتجة 

 بامكان المؤسسةالتي لهذه االتفاقية وهناك العديد من الحوافز االقتصادية المصاحبة 
هذه اطراف  من اطرف في حالة كونهامنها  االستفادة ةالخاص ةأو الصناعي ةالبحثي
.    فاقيةاالت

 



 
 
الصغيرة   المنشآتفي االبتكارية بحاث االبرنامج  -

Small Business Innovation Research Program (SBIR) 
 

ويتم تمويله سنويا من قبل ) SBA( "ادارة االعمال الصغيرة"الحكومي هذا البرنامج يتبع 
آلية ويعتبر طاقة ووزارة ال) NASA(مثل وزارة الدفاع ووكالة الفضاء عدة جهات حكومية 

ويمول . للمنشآت الصغيرة والمتوسطةذات طابع ابتكاري لتمويل مشاريع ابحاث وتطوير 
وتمول وزارة الدفاع المشاريع . الممولة جهاتالهذا البرنامج المشاريع التي تخدم مصلحة 

.  التي تعتمدها خالل هذا البرنامج بمبلغ قدرة بليون دوالر سنويا
 
 
 قنية للمنشآت الصغيرة برنامج نقل الت -

  Small Business Technology Transfer Program (STTR)  
 

ويتم تمويله سنويا من قبل ) SBA" (ادارة االعمال الصغيرة"يتبع هذا البرنامج الحكومي 
ووزارة الطاقة ويعتبر آلية ) NASA(عدة جهات حكومية مثل وزارة الدفاع ووكالة الفضاء 

وتطوير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على مشاريع  لتمويل مشاريع ابحاث
ويمول هذا البرنامج . ابحاث وتطوير مشتركة مع الجامعات أو مراكز ابحاث اخرى

وتمول وزارة الدفاع المشاريع التي تعتمدها . المشاريع التي تخدم مصلحة جهات الممولة
.  خالل هذا البرنامج بمبلغ قدرة بليون دوالر سنويا

 

برنامج التقنيات ثنائية االستعمال  -

 Dual Use Science & Technology Program 

 



تقوم وزارة الدفاع بالعمل عن كثب مع الشركات التي تعمل في أحدث ما توصلت اليه 
لتمويل دوالر مليون  110العلوم والتقنية وتوفر الوزارة من خالل هذا البرنامج ما يقارب 

لها استعماالت مصنفة بثنائية االستعمال اي ان ت التي تكون البحث والتطوير للتقنيا
.   في آن واحد غير حربيةحربية ووتطبيقات 

 

الخاتمة 

لقد قدمت هذه الورقة ملخصا موجزا عن التجربة االمريكية في صناعة الدفاع لغرض 
القة إن الع. االمريكي العالقة بين وزارة الدفاع االمريكية والقطاع الصناعي الخاصشرح 

وتمثل  قوية وطويلة المدى هي عالقة دعم وشراكة التي تم تلخيصها في هذه الورقة
تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين القوات لغرض  نموذج في االمكان االستفادة منه

.  في المملكة العربية السعوديةالمسلحة والقطاع الصناعي الخاص 
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