
 Plant Locationاختيار موقع المصنع 
( أو 2( البحث عن موقع المصنع الذي  ينشذأل لول مذر  )1مفهوم اختيار موقع المصنع: )يشمل 

اختيذار موقذع المخذاان التاب ذش  (3لمصنع ينشأل الي جانب مصذانع أخذر  تاب ذش لشذراش واحذ   )
للشذذراش اذذواا أاانذذا مذذين المخذذاان للمذذوا  المصذذن ش أو نصذذد مصذذن ش أو للمذذوا  خذذام لاذذون 

 التخاين ي   مامال للنشاط االنتاجي.
 

ي   قرار اختيار الموقع مذن الرذراراا الهامذش والصذ بش التذي تواجههذا الشذراش الصذناعيش باذبب 
ليذذش الموةفذذش لذذي المصذذانع المنشذذأل  حذذ ي ا أو لذذي المصذذانع ( ضذذخامش حجذذم االاذذت ماراا الما1)

( يرتبط ميا الررار بااتراتيجياا طويلش الم  التي تؤ ر لي ماتربل الشراش ونجاحها 2الر يمش )
الي ح  ابير ومن تلك االاذتراتيجياا ااذتراتيجيش تجهيذا المذوا  الخذامت وااذتراتيجيش التاذوي ت 

 وااتراتيجيش التخاين.
 

 تيار الموقع:أهداف اخ
 ي تم  اله د االاتراتيجي علي نوع الصناعش )الع أو خ ماا( 

 لاله د االاتراتيجي للشرااا المنتجش للالع يتم ل لي تخفيض التااليد التاليش:
تالفش الموقع وتشمل شراا الرضت وتالفش االنشذاا والت ميذرت وتالفذش ااذت جار ال مذالت  -1

 وقع.والراوم والضرا ب الحاوميش ليلك الم
تالفش توايذع المنتجذاا: وتشذمل التاذاليد المرترنذش بنرذل وتوايذع المنتجذاا مذن مصذانع  -2

الشراش الي مخاانهات  م مذن المخذاان الذي منالذي البيذع ضذمن شذباش التوايذع الج راليذش 
 للشراش.

تالفش الموا  الوليش: يرتبط من التاذاليد باذ ر شذراا المذوا  الوليذش ال اخلذش لذي عمليذش  -3
وم   توالرمات وتالفش شراا الطاقش المش لش للمصنع االطاقش الاهربا يذش والذنفط االنتاج 
 والفحم.  

والهذذذ د االاذذذتراتيجي للشذذذرااا المنتجذذذش للخ مذذذش يتم ذذذل لذذذي ايذذذا   الاذذذرعش لذذذي التاذذذليم 
(Delivery)  لذذي الموعذذ  المحذذ  ت وت ةذذيم االيذذرا اا(Revenue Maximization) 

 لم ل مين الشرااا
تراتيجي الختيذذار موقذع المخذذاان يتاذذون مذذن مذايي ااذذتراتيجيش تخفذذيض التاذذاليد والهذ د االاذذ

 والارعش لي التاليم به د تحري  ميا  تنالايش للشراش.
 وعموما لاله د االاتراتيجي للشراش يتم ل لي ت ةيم منالع الموقع لي الم   الب ي .

 
 عوامل المفاضلة في اختيار موقع المصنع

المصنع ب    خطواا تب أ من باختيار البلذ   ذم باختيذار ايقلذيم وأخيذرا اختيذار يمر اختيار موقع 
 المنطرش.

تختلذذد أمميذذش اذذل مت يذذر مذذن المت يذذراا التذذي تذذؤ ر لذذي اختيذذار الموقذذع مذذن صذذناعش لخذذر ت 
وعموما علذي الشذراش ترلذيل تلذك ال وامذل عذن طريذ  ااذتب ا  ال وامذل أو المت يذراا التذي ال 

-Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2007: 421)التذاليين  تحرذ  أحذ  الشذرطين
422) : 
 أن ياون للمت ير تأل ير واضح ومتباين عن  المفاضلش بين ع   من المواقع. -1
أن ياذذون للمت يذذر  رجذذش أمميذذش واضذذحش ضذذمن المت يذذراا الخذذر  لاذذي يؤخذذي لذذي  -2

 الحابان.
قذذع الذذي مجمذذوعتين : وعمومذذا لهنذذي علذذي الشذذراش تصذذنيد المت يذذراا المذذؤ ر  لذذي المو

الولي: تضم المت يراا المهيمنش والتذي تذرتبط بالاذبرياا التنالاذيش للشذراش ) التالفذشت 



الارعش لذي التاذليمو والجذو  ت والمرونذش(ت وال انيذش: تضذم المت يذراا ال انويذش أ  التذي 
 تضم المت يراا ال انويش أ  التي ال تؤ ر بشال خطير لي الموقع. 

 
 :Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2007)المؤ ر  لي قرار اختيار الموقعال وامل 

 422-42), (Heizeer, Jay, and Render, Barry, 2009, 271-274) : 
 انتاجيش ال مل: -1

وميا ال امذل مذام خاصذش لمنةمذاا الخذ ماا حيذث ي ذ  ال امذل صذاحب مراذا      
 الص ار  بالنابش لها. 

الجور وانتاجيش ال مل )االنتاجيش ال مل = م  ل االنتاج حيث ينب ي مراعا  انخفاض 
 اليومي / أجر ال مل اليومي(

: وياذذون مهمذذا أيضذذا لمنةمذذاا proximity to Marketsالرذرب مذذن الاذذوا   -2
االنتاج لذي حالذش ارتفذاع تاذاليد النرذل للمنتجذاا االمااينذاا ال ريلذش والاذلع اذري ش 

 ج بامياا ابير . التلد والرابلش للاار أو بابب االنتا
 proximity to suppliers & Resourcesالررب من المجهاين والموار   -3

بالنابش للموا  الخام اذري ش التلذد اذاللحوم واللبذان أو تاذاليد نرلهذا عاليذش اهنشذاا 
مصنع إامنا قرب مرالع الحجر أو إنشاا م امذل الذور  قذرب أطذراد ال ابذاا أو 

ماارعت لان لت ذ   المذوا  الوليذش للمصذنع الواحذ  انتاج الخضرواا الم لبش قرب ال
يج ل إماانيش الررب منهذا جمي ذا ماذتحيال لذيلك يجذب اختيذار الموقذع الذي  يراعذي 

 ت    المصا ر الوليش 
: لم رلش مواقع المنالاين الحاليش  Location of Competitorsموقع المنالاين -4

 وايلك ر  ل لهم تجان الموقع الج ي 
 لالب   عن مناط  المنالاين أمرا مامات 

لان ق  ياون الررب منهم مهما لي ب ض الحاالا ام ارض بيع الاياراا ومطاعم 
بالكثافةة الررةةة الوجباا الاري شت حيث تا ي تلك االاذتراتيجيش لخلذ  مذا ياذمي 

Critical Mass  وم نامذا وجذو  عذ   شذرااا متنالاذش لذي موقذع واحذ  يجذيب
مجموع ع   الابا ن اليين يتاوقون لذي نفذا المحذالا لذي منذاط   ابا ن أا ر من

متشذذابهش. بايضذذالش الذذي أن ب ذذض المنشذذتا تفضذذل انتهذذاج ااذذتراتيجيش  اتبذذع الرا ذذ  
Follow-the-leader  

: يتذأل ر Political Risk, Values, Cultureالمخذاطر  الايااذيش والرذيم وال رالذش   -5
ليذذش نحذذو حرذذو  الملايذذش الفاريذذش والتلذذوث البي ذذي اختيذذار الموقذذع بنةذذر  الحاومذذاا المح

والبطالشت ايلك مواقد ال مال تجان  وران ال مل واتحا  ال مذال واالنرطذاع عذن ال مذل. 
ايلك تؤ ر تلك الريم عن  ااتخ ام نفا ال املين عن ما تررر ايجذا  موقذع ج يذ  لمنشذتتها 

ل وليش والتذي تت امذل مذع  رالذاا   لرراراا ال ملياا اراالنتاجيش ومو من التح ياا الابي
مختلفش عن  رالش الشراش ا  م التاام ال املين باذاعاا الذ وام أو عذ م التذاام المجهذاين 

 بالتاليم والي  يؤ ر بشال ابير علي ج اول االنتاج والتاليم ويخل  الفاا  اال ار .
  
 Exchange Rates & Currency riskم  الا الصرد ومخاطر ال ملش  -6

و م  الا الجور لي ب ض ال ول مشج ش ينشاا موقع ج ي  يح   الشرااا إال ق  تب 
 أن م  الا الصرد ق  تنفي ميا الخيار وتج ل الموقع غير اقتصا   

اما أن ق  تاتفي  الشراش من م  الا صرد تشجي يش لل ملش عن طري  ايجا  موقع لي 
 م ل مين ال ول أو عن طري  التص ير لها. 

( التااليد الملمواش ومي التي يمان 1: ومن تااليد الموقع نوعين: )Costsالتااليد  -7
تشخيصها باهولش وحاابها ب قشت وتتضمن تاذاليد الطاقذش وال مذل والمذوا  والضذرا ب 



( التاذاليد غيذر الملمواذش ومذي 2وتااليد أخر  تح  ما ا ار  الحااباا لي الشذراش )
 ليم لي المناط  الرريبش من الموقع وتولر التي يص ب تح ي ما وقيااها وتضم جو   الت

منشتا النرل ال ام وموقد المجتم اا ال وليش من الصناعش والشذراش وماذاممش الشذراش 
 لي تخفيض البطالش وايلك جو   المناخ وإماانيش تألميل ال املين. 

: وياذهم لذي تحريرذي المذ ارا الجيذ   والمرااذا الترليهيذش Quality Lifeجذو   الحيذا   -8
منااباا ال راليذش وطذراا الحيذا ت ويذؤ ر يلذك لذي جذو   الحيذا  الوةيفيذش  لفذي أوربذا وال

% مذذن ال مذذال مذذن المذذ ن الابذذر  باذذبب ارتفذذاع 50الواليذذاا المتحذذ   واليابذذان انترذذل 
 م  الا الجريمش والهبوط ال ام لجوجش الحيا  الوةيفيش.

ومذذو مفيذذ  لذذي موقذذع  :Favorable Labor Climateتذذوالر منذذاخ عمذذل جيذذ   -9
م ذل الصذناعاا  Labor Intensiveالصناعاا التي تراا علي ا الش الرذو  ال املذش 

 النايجيش وااللاترونياا واال اث.
عوامذذل أخذذر : م ذذل وجذذو  مجذذال لتواذذيع الموقذذع وتاذذاليد الرض واينشذذاا وتذذوالر  -10

لطر  الاري ش واا ل النرل المختلفش وتااليد التألمين وتوالر شبااا الصرد وشبااا ا
 وتوالر مصا ر الطاقش المحراش.

 
 
 

 Geographic Information system (GIS)نظام المعلومات الةغرافي 
نةذذرا لا ذذر  ال وامذذل المذذؤ ر  لذذي اختيذذار الموقذذع  خصوصذذا لذذي المواقذذع ال وليذذش لذذهن 

ومذو نةذذام محواذب ياذذاع   GISالشذرااا ال وليذش تلجذذأل الشذرااا الذذي ااذتخ ام نةذذام 
ا لي تحليذل البيانذاا المت لرذش برذرار الموقذع حيذث ي مذل علذي تخذاين وعذرض الشراا

 الم لوماا المرتبطش بالمواقع الج راليش 
 

 التركيز في موقع السلعة والخدمة
وعنذ  اختيذار موقذع  عن  اختيار موقذع المصذنع يذ ور االمتمذام حذول تخفذيض التاذاليدت
 المنةمش الخ ميش ي ور االمتمام حول حجم ال مل ت ةيم ال ا  .   

 
 عولمة العمليات 

أصبحا ال ولمش من الاماا الااايش الختيار المصانع وإقامتهات يرص  بال ولمش خلذ   
اقتصذذا   ولذذي متذذرابط باعتمذذا  ب ذذض الذذ ول علذذي الذذب ض ازخذذرت وي نذذي أيضذذا ايذذا   

 لوار اا بين ال ول بهاالش الريو  التجاريشالصا راا وا
مصذذانع الشذذرااا  وي نذذي انتشذذار تصةةدير رأا المةةال وأحذذ  أب ذذا  ال ولمذذش مذذا ياذذمي بذذ 
 وعملياتها لي ال ول الجنبيش.

 
   Methods of Plant Locationالااليب الماتخ مش لي اختيار موقع المصنع 

  Factor-Rating Methodأالوب ترجيح ال وامل  -1
بااتخ ام ع   من ال وامل التي تذؤ ر لذي اختيذار الموقذع لذي اختيذار الموقذعت ويذتم تح يذ  أواان 
نوعيش لال عاملت ويخصل لال عامل  رجش )نراط( حاب المناط ت  م يتم ضرب ال رجش لي 
الوان النوعي لال عامل نحصل علي ترجيح لجميذع ال وامذل مواعذش حاذب المنذاط ت وبجمذع 

التذرجيح الالذي للمنطرذشت وياذون الموقذع الم ذل الذي  حصذل علذي أعلذي الترجيح نحصذل علذي 
 مجموع .

من مميااا ميا الالوب اهولش ال ملياا الحاابيش وإماانيش شمولها علي ع   ابير من ال وامل 
 أو المت يراا ياا ال القش بالموقع.



واان النوعيذذش ومذذن عيوبذذي أن النتذذا ي ت تمذذ  علذذي الخبذذر  الشخصذذيش والمهذذار  لذذي تح يذذ  ال
 وال رجاا المخصصش لل وامل المؤ ر  لي الموقع. 

 
 Break-Even Analysisتحليل نرطش الت ا ل  -2

 ياتن  ميا النمويج الي مجموعش من االلتراضاات ومي:
 التااليد الاليش تتاون من تااليد  ابتش وتااليد مت ير  -
 ابتذذش ب ذذض  الذذش التاذذاليد مذذي  الذذش خطيذذش لن التاذذاليد المت يذذر  للوحذذ    -

 النةر عن الوح اا المنتجش والمباعش
جميع الوح اا المنتجش يتم بي ها ومن  م لهن االيرا اا تاذاو  اذ ر البيذع  -

 للوح   مضروبا لي الاميش المباعش.
وتاون الاميش التي تحرذ  نرطذش الت ذا ل مذي التذي يتاذاو  عنذ ما التاذاليد 

 الاليش مع االيرا اا
 خطواا الحل:

 التااليد الاليش للمواقع إع ا  م ا لش  - أ
 
 رام الم ا الا - ب

من مميااا ميا الالوب بالبااطش والارعش لذي اختيذار الموقذع وبرلذش البيانذاا الالامذش التخذاي 
 الررار .

ومن عيوبي أني يصلح الختيذار موقذع واحذ  وأنذي يفتذرض  بذاا التاذاليد وحجذم االنتذاج واذيلك 
 يهمل ال وامل الخر  المؤ ر  لي الموقع.

 
 Transportation Network Methodأالوب شبااا النرل  -3

ياتم  ميا الالوب تاميتي من م الجتي لمشاال نرل منتجاا من مصانع مت     الي منذاط  
 مت     به د تخفيض تااليد النرل الي أ ني ح  ممان وت ةيم الرباح المتحررش من يلك 

 ولهيا الالوب مجموعش من االلتراضاات ومي:
 خفيض تااليد النرل الي أ ني ح  مماناله د ت -
 تااليد االنتاج والنرل  ابتش ال تت ير وتحتاب ا الش ل    الوح اا المنرولش -
 أن الطلب واالنتاج يمان الت بير عنهما بوح اا قياا متشابهش -
أن الوح اا المنتجش لذي المصذانع متشذابهش ب ذض النةذر عذن الموقذع الذي   -

 انتجا ليي
نتاجيش للمصنع ياذاو  مجمذوع الطلذب للمنذاط  ولذي أن مجموع الطاقش اال -

حالش ايا   الطاقش االنتاجيذش عذن الطلذب يذتم خلذ  منطرذش ومميذش الاذتهالك 
الايذا   لذي االنتذاجت ولذي حالذش ايذا   الطلذب علذي االنتذاج يذتم خلذ  م مذل 

 وممي لا  الطلب. 
 خطواا الحل:

 إع ا  شباش النرل - أ
االنتاجيش )جانب التجهيا( للم امذل علذي جهذش اليمذين بينمذا تةهر لي مين الشباش الطاقش 

تةهر المخاان )جانب الطلذب( لذي أاذد الشذباشت ويالحذة أن جذانبي الطلذب والتجهيذا 
متااويانت وتةهر تااليد النرل من المصنع الي المخان  اخل مربع ص ير لذي الخانذش 

 الخاصش بها. 
 إيجا  الحل الولي  - ب

 Least-Costيذذي )منهذذا أاذذلوب التالفذذش الصذذ ر  ومنذذاك عذذ   طذذر  للوصذذول ال
Method ت وأاذلوب لوجذال الترريبذيVogel s Approximation Method 



(VAM) وأاذذلوب الااويذذش الشذذماليش ال ربيذذشNorth-West Corner (NWC) 
Method.وايتم ااتخ ام أالوب الااويش الشماليش ال ربيش لبااطتي ) 

من الخليش الولي من جهذش الياذار ويذتم تخصذيل ويتم الب ا من الصد الول للشباش و
أابر اميش ممانش من انتاج الم مل الول الي المخان الول  م االنترال لي اتجان  الذيمن 
أو الافل ولرا للمتبري من االنتاج أو الطلب من الخطو  الاابرش ...الذ  حتذي نصذل الذي 

أن )عذذذ   الخانذذذاا  الخانذذذش الخيذذذر  لذذذي الصذذذد الخيذذذر مذذذن جهذذذش اليمذذذينت ونتألاذذذ 
 (.1-المش ولش=ع   الصفود+ع   العم   

ويتم حااب تالفش النرذل المرترنذش باذل مصذنع ومخذان بالاميذش المخصصذش لهذا لنحصذل 
 علي التالفش الاليش للحل الولي.

 Stepping Stone Methodإيجا  الحل الم ل بطريرش الرفا علي الصخور  -ج 
 ويلك من خالل اتباع ما يلي:

وراذم ماذار  Unoccupied cellsجميع الخاليذا غيذر المشذ ولش  حصر -
لاذذل خليذذش ل ذذرض ترييمهذذات ويلذذك ببذذ ا الماذذار  Closed Pathم لذذ  

الم ل  من تلك الخليذش مذرورا بخاليذا مشذ ولش حاليذا بوااذطش خطذوط ألريذش 
 وعمو يش لرط رجوعا لي نهايش الماار البي نفا الخليش غير المش ولش.

لذذي الخليذذش غيذذر المشذذ ولشت  ذذم  (1+) المذذش موجبذذش نضذذع وحذذ   واحذذ   ب -
لاذل  (1+)وقيم بهشار  موجبش علذي التذوالي  (1-)بوضع قيم بهشار  االبش 

 خليش مش ولش تشال ااويش لرط لي الماار الم ل .
لاذذل ماذذار م لذذ   Improvement Indexيذذتم حاذذاب  ليذذل التحاذذين  -

ويلك بجمع أرقام تاذاليد نرذل الوحذ   لذي اذل خليذش تحمذل عالمذش موجبذشو 
وطرح أرقام تااليد نرل الوح   لي ال خليش تحمل عالمش االبش لهيا اانذا 
قذذيم جميذذع أ لذذش التحاذذين أابذذر مذذن أو تاذذاو  الصذذفر لهذذيا ي نذذي أنذذي تذذم 

تحاين الحل الحالي الوصول الي الحل الم لت وخالد يلك لهناك إماانيش ل
 وترليل التااليد الاليش بالنرل باختيار الماار الي  يرترن بألابر قيمش االبش.

 عن  اختيار الخليذش غيذر المشذ ولش صذاحبش أابذر  ليذل تحاذين يضذاد اليهذا -
الاميذذش الرصذذو  التذذي يماذذن أن تشذذ ل بهذذا ومذذي تم ذذل أصذذ ر قيمذذش عليهذذا 

ها إشار  موجبشت وطرحهذا مذن إشار ت ومن  م لتضاد الريمش لال خليش علي
 الخليش التي عليها إشار  االبشت وعن  ي يحاب أ ر يلك علي التااليد الاليش

التي  والتي تاون انخفضا بمر ار حاصل ضرب  ليل التحاين لي الاميش
تم نرلها الي الخليش التي تم ش لها لي المرحش الخير . ومايا الي أن نصل 

 الي الحل الم ل.
 :Center of Gravity Methodالجايبيش  أالوب مراا -4
توصذذل الذذي موقذذع لمراذذا توايذذع واحذذ  يخذذ م مجموعذذش مذذن  التذذيالرياضذذيش اذذاليب لومذذو مذذن ا

( تاذاليد 3( حجذم البضذا ع المشذحونش )2( مواقذع الاذوا  )1الاوا  حولذي باالعتمذا  علذي )
 النرل 

 وتتم ل خطواا اختيار الموقع اما يلي:
اختيذار موقذع مذن خاللهذا الذي أب ذا  ألريذش ورأاذيش  تجا ش الخريطش المرجح -

 متااويش.
تح يذذ  الب ذذ  اللرذذي والرأاذذي للمواقذذع الحاليذذش )مخذذاانت م امذذلت أاذذوا   -

 ...ال (
تولير م لومذاا عذن حجذم البضذاعش المنرولذش بذين المرااذا )حمولذش قطذارت  -

 طن ...ال (
 تح ي  تالفش نرل )جنيي/ طن /ام م ال( بين المواقع. -



 ااتخ ام الم ا لتين التاليتين: -

    
∑        

∑     
 

   

    
∑        

∑     
 

 أن: حيث

 = الب   اللري للموقع الج ي     

  v  الب   ال مو   للموقع الج ي = 

 = الب   اللري للاو     

 = الب   ال مو   للاو      

 )طن م ال(حجم الموا  المشحونش للموقع        

 تحاب الماالش بين الموقع الج ي  والاوا  من خالل الم ا لش التاليش:

ri2= ai2+bi2 

ri= √         

riطول الوتر = 

ai طول الضلع اللري للم لثت ويحاب بهيجا  الفر  بين النرطتين المم لتين للب   اللري =

 iللموقع الج ي  والب   اللري للاو 

bi= ويحاب بهيجا  الفر  بين النرطتين المم لتين للب   ال مو    طول الضلع ال مو   للم لثت

 iللموقع الج ي  والب   الب   للاو 

وعن  الحصول علي مجموع الوتار يتم ضرب الناتي لي تالفش النرل للحصول علي تالفش النرل 

 الاليش

 

 

 

 

 

 



 

 H G F E الطاقش االنتاجيش
 المخان
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