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 Plant Locationاختيار موقع المصنع 

 يشًم يفٕٓو اخزيبس يٕلغ انًصُغ: 

 ( انجحش ػٍ يٕلغ انًصُغ انزي يُشؤ ألٔل يشح 1)

 ( أٔ نًصُغ يُشؤ اني عبَت يصبَغ أخشي ربثؼخ نششكخ ٔاحذح 2)

يصُؼخ أٔ ( اخزيبس يٕلغ انًخبصٌ انزبثؼخ نهششكخ عٕاء أكبَذ ْزِ انًخبصٌ نهًٕاد انًصُؼخ أٔ َصف 3)

 نهًٕاد خبو نكٌٕ انزخضيٍ يؼذ يكًال نهُشبغ االَزبعي.

 

يؼذ لشاس اخزيبس انًٕلغ يٍ انمشاساد انٓبيخ ٔانصؼجخ انزي رٕاعٓٓب انششكخ انصُبػيخ ثغجت               

         ( ظخبيخ حغى االعزضًبساد انًبنيخ انًٕظفخ في انًصبَغ انًُشؤح حذيضب أٔ في انًصبَغ انمذيًخ 1)

( يشرجػ ْزا انمشاس ثبعزشاريغيبد غٕيهخ األيذ انزي رؤصش في يغزمجم انششكخ َٔغبحٓب اني حذ كجيش ٔيٍ 2)

 رهك االعزشاريغيبد اعزشاريغيخ رغٓيض انًٕاد انخبو، ٔاعزشاريغيخ انزغٕيك، ٔاعزشاريغيخ انزخضيٍ.

 

 أهداف اختيار الموقع:

 يؼزًذ انٓذف االعزشاريغي ػهي َٕع انصُبػخ )عهغ أٔ خذيبد( 

 فبنٓذف االعزشاريغي نهششكبد انًُزغخ نهغهغ يزًضم في رخفيط انزكبنيف انزبنيخ:

ركهفخ انًٕلغ ٔرشًم ششاء األسض، ٔركهفخ االَشبء ٔانزؼًيش، ٔركهفخ اعزئغبس انؼًبل، ٔانشعٕو ٔانعشائت  -1

 انحكٕييخ نزنك انًٕلغ.

صيغ انًُزغبد: ٔرشًم انزكبنيف انًمزشَخ ثُمم ٔرٕصيغ انًُزغبد يٍ يصبَغ انششكخ اني يخبصَٓب، ركهفخ رٕ -2

 صى يٍ انًخبصٌ اني يُبفز انجيغ ظًٍ شجكخ انزٕصيغ انغغشافيخ نهششكخ.

ركهفخ انًٕاد األٔنيخ: يشرجػ يٍ انزكبنيف ثغؼش ششاء انًٕاد األٔنيخ انذاخهخ في ػًهيخ االَزبط ٔيذي  -3

 ٔركهفخ ششاء انطبلخ انًشغهخ نهًصُغ كبنطبلخ انكٓشثبئيخ ٔانُفػ ٔانفحى.   رٕافشْب،

في  (Delivery)ٔانٓذف االعزشاريغي نهششكبد انًُزغخ نهخذيخ يزًضم في صيبدح انغشػخ في انزغهيى 

 نًضم ْزِ انششكبد (Revenue Maximization)انًٕػذ انًحذد، ٔرؼظيى االيشاداد 

بس يٕلغ انًخبصٌ يزكٌٕ يٍ يضيظ اعزشاريغيخ رخفيط انزكبنيف ٔانغشػخ في ٔانٓذف االعزشاريغي الخزي

 انزغهيى ثٓذف رحميك ييضح رُبفغيخ نهششكخ.

 ٔػًٕيب فبنٓذف االعزشاريغي نهششكخ يزًضم في رؼظيى يُبفغ انًٕلغ في انًذي انجؼيذ.

 عوامل المفاضلة في اختيار موقع المصنع

 رجذأ يٍ ثبخزيبس انجهذ صى ثبخزيبس اإللهيى ٔأخيشا اخزيبس انًُطمخ.يًش اخزيبس يٕلغ انًصُغ ثؼذح خطٕاد 
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رخزهف أًْيخ كم يزغيش يٍ انًزغيشاد انزي رؤصش في اخزيبس انًٕلغ يٍ صُبػخ ألخشي، ٔػًٕيب ػهي 

 : ٍنزي ال رحمك أحذ انششغيٍ انزبنييانششكخ رمهيص رهك انؼٕايم ػٍ غشيك اعزجؼبد انؼٕايم أٔ انًزغيشاد ا

 ٌ نهًزغيش رؤصيش ٔاظح ٔيزجبيٍ ػُذ انًفبظهخ ثيٍ ػذد يٍ انًٕالغ.أٌ يكٕ -1

 أٌ يكٌٕ نهًزغيش دسعخ أًْيخ ٔاظحخ ظًٍ انًزغيشاد األخشٖ نكي يؤخز في انحغجبٌ. -2

ٔػًٕيب فئَّ ػهي انششكخ رصُيف انًزغيشاد انًؤصشح في انًٕلغ اني يغًٕػزيٍ : األٔني: رعى انًزغيشاد 

انًٓيًُخ ٔانزي رشرجػ ثبألعجميبد انزُبفغيخ نهششكخ ) انزكهفخ، انغشػخ في انزغهيى، ٔانغٕدح، ٔانًشَٔخ(، 

 أي انزي ال رؤصش ثشكم خطيش في انًٕلغ.  ٔانضبَيخ: رعى انًزغيشاد انضبَٕيخ أي انزي رعى انًزغيشاد انضبَٕيخ

 

 :العوامل المؤثرة في قرار اختيار الموقع

اَزبعيخ انؼًم: ْٔزا انؼبيم ْبو خبصخ نًُظًبد انخذيبد حيش يؼذ انؼبيم صبحت يشكض انصذاسح ثبنُغجخ  -1

انيٕيي / أعش نٓب. حيش يُجغي يشاػبح اَخفبض األعٕس ٔاَزبعيخ انؼًم )االَزبعيخ انؼًم = يؼذل االَزبط 

 انؼًم انيٕيي(

: ٔيكٌٕ يًٓب أيعب نًُظًبد االَزبط في حبنخ اسرفبع proximity to Marketsانمشة يٍ األعٕاق  -2

ركبنيف انُمم نهًُزغبد كبنًبكيُبد انضميهخ ٔانغهغ عشيؼخ انزهف ٔانمبثهخ نهكغش أٔ ثغجت االَزبط ثكًيبد 

 كجيشح. 

ثبنُغجخ نهًٕاد انخبو عشيؼخ : proximity to suppliers & Resourcesانمشة يٍ انًغٓضيٍ ٔانًٕاسد  -3

انزهف كبنهحٕو ٔاألنجبٌ أٔ ركبنيف َمهٓب ػبنيخ كئَشبء يصُغ إعًُذ لشة يمبنغ انحغش أٔ إَشبء يؼبيم 

انٕسق لشة أغشاف انغبثبد أٔ اَزبط انخعشٔاد انًؼهجخ لشة انًضاسع، نكٍ نزؼذد انًٕاد األٔنيخ نهًصُغ 

كبَيخ انمشة يُٓب عًيؼب يغزحيال نزنك يغت اخزيبس انًٕلغ انزي يشاػي رؼذد انًصبدس انٕاحذ يغؼم إي

 األٔنيخ 

: نًؼشفخ يٕالغ انًُبفغيٍ انحبنيخ ٔكزنك سد فؼهٓى رغبِ  Location of Competitorsيٕلغ انًُبفغيٍ -4

في ثؼط انحبالد  فبنجؼذ ػٍ يُبغك انًُبفغيٍ أيشا ْبيب، نكٍ لذ يكٌٕ انمشة يُٓى يًٓب انًٕلغ انغذيذ

بالكثافة كًؼبسض ثيغ انغيبساد ٔيطبػى انٕعجبد انغشيؼخ، حيش رغؼي رهك االعزشاريغيخ نخهك يب يغًي 

ٔيؼُبْب ٔعٕد ػذح ششكبد يزُبفغخ في يٕلغ ٔاحذ يغزة صثبئٍ أكضش يٍ  Critical Massالحرجة 

يغًٕع ػذد انضثبئٍ انزيٍ يزغٕلٌٕ في َفظ انًحالد في يُبغك يزشبثٓخ. ثبإلظبفخ اني أٌ ثؼط انًُشآد 

 "Follow-the-leaderرفعم اَزٓبط اعزشاريغيخ "ارجغ انمبئذ 

: يزؤصش اخزيبس انًٕلغ ثُظشح Political Risk, Values, Cultureانًخبغشح انغيبعيخ ٔانميى ٔانضمبفخ   -5

انحكٕيبد انًحهيخ َحٕ حمٕق انًهكيخ انفكشيخ ٔانزهٕس انجيئي ٔانجطبنخ، كزنك يٕالف انؼًبل رغبِ دٔساٌ 

انؼًم ٔارحبد انؼًبل ٔاالَمطبع ػٍ انؼًم. كزنك رؤصش رهك انميى ػُذ اعزخذاو َفظ انؼبيهيٍ ػُذيب رمشس 

ذ نًُشآرٓب االَزبعيخ ْٕٔ يٍ انزحذيبد انكجيشح نمشاساد انؼًهيبد انذٔنيخ ٔانزي رزؼبيم يغ ايغبد يٕلغ عذي

صمبفبد يخزهفخ ػٍ صمبفخ انششكخ كؼذو انزضاو انؼبيهيٍ ثغبػبد انذٔاو أٔ ػذو انزضاو انًغٓضيٍ ثبنزغهيى ٔانزي 

 يؤصش ثشكم كجيش ػهي عذأل االَزبط ٔانزغهيى ٔيخهك انفغبد االداسي.
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لذ رجذٔ يؼذالد األعٕس في : Exchange Rates & Currency riskؼذالد انصشف ٔيخبغش انؼًهخ ي -6

ثؼط انذٔل يشغؼخ إلَشبء يٕلغ عذيذ إلحذٖ انششكبد إال أٌ يؼذالد انصشف لذ رُفي ْزا انخيبس 

ٔرغؼم انًٕلغ غيش الزصبدي كًب أٌ لذ رغزفيذ انششكخ يٍ يؼذالد صشف رشغيؼيخ نهؼًهخ ػٍ غشيك 

 يغبد يٕلغ في يضم ْزِ انذٔل أٔ ػٍ غشيك انزصذيش نٓب. ا

( انزكبنيف انًهًٕعخ ْٔي انزي يًكٍ رشخيصٓب ثغٕٓنخ 1: ٔيٍ ركبنيف انًٕلغ َٕػيٍ: )Costsانزكبنيف  -7

ٔحغبثٓب ثذلخ، ٔرزعًٍ ركبنيف انطبلخ ٔانؼًم ٔانًٕاد ٔانعشائت ٔركبنيف أخشي رحذدْب اداسح انحغبثبد 

بنيف غيش انًهًٕعخ ْٔي انزي يصؼت رحذيذْب ٔليبعٓب ٔرعى عٕدح انزؼهيى في انًُبغك ( انزك2في انششكخ )

انمشيجخ يٍ انًٕلغ ٔرٕفش يُشآد انُمم انؼبو ٔيٕلف انًغزًؼبد انذٔنيخ يٍ انصُبػخ ٔانششكخ ٔيغبًْخ 

 انششكخ في رخفيط انجطبنخ ٔكزنك عٕدح انًُبخ ٔإيكبَيخ رؤْيم انؼبيهيٍ. 

: ٔيغٓى في رحميمّ انًذاسط انغيذح ٔانًشاكض انزشفيٓيخ ٔانًُبعجبد انضمبفيخ Quality Lifeعٕدح انحيبح  -8

% يٍ 55ٔغشاص انحيبح، ٔيؤصش رنك في عٕدح انحيبح انٕظيفيخ  ففي أٔسثب انٕاليبد انًزحذح ٔانيبثبٌ اَزمم 

 ظيفيخ.انؼًبل يٍ انًذٌ انكجشٖ ثغجت اسرفبع يؼذالد انغشيًخ ٔانٓجٕغ انؼبو نغٕعخ انحيبح انٕ

: ْٕٔ يفيذ في يٕلغ انصُبػبد انزي رشكض ػهي Favorable Labor Climateرٕافش يُبخ ػًم عيذ  -9

 يضم انصُبػبد انُغيغيخ ٔاالنكزشَٔيبد ٔاالصبس. Labor Intensiveكضبفخ انمٕي انؼبيهخ 

ػٕايم أخشي: يضم ٔعٕد يغبل نزٕعيغ انًٕلغ ٔركبنيف األسض ٔاإلَشبء ٔرٕافش ٔعبئم انُمم  -15

انًخزهفخ ٔركبنيف انزؤييٍ ٔرٕافش شجكبد انصشف ٔشجكبد انطشق انغشيؼخ ٔرٕافش يصبدس انطبلخ 

 انًحشكخ.

 


