
  قسم االدارة الصناعية     

                                            أدارة عمليـــــــــات                                                                                                        : املــــــــادة 
  الثانية:: املرحلة 

  أختیـــــار موقع المصنع
یعد أختیار موقع المصنع من القرارات المھمة والصعبة التي تواحھ الشركات الصناعیة 

الموظفة في المصانع التي تنشأ حدیثا أو  وذلك لضخامة حجم االستثمارات المالیة
ویشمل مفھموم أختیار موقع المصنع البحث عن موقع المصنع الذي  ٠فیالمصانع القدیمة

ي ینشأ الى جانب مصانع آخرى تابعة للشركة ، ویشمل ھذا ینشأ ألول مرة أو المصنع الذ
المفھوم أیضا أختیار موقع المخازن التابعة للشركة سواء كانت ھذه المخازن للمواد 
المصنعة أم نصف مصنعة أم للمواد الخام وذلك آلن نشاط التخزین یعد مكمآل لنشاط 

كثیرة یجب أن تسبق ھذا القرار االنتاج، وألھمیة قرار أختیار موقع المصنع فأن دراسات 
ویشمل الدراسة تحلیل عدد كبیر من العوامل ذات العالقة بمستقبل المصنع لیكون ھذا 

  ٠الموقع صالحا ألطول مدة ممكنة في المستقبل

تختلف ھذه األھداف بأختالف المنظمات حیث أن أھداف  -:أھداف أختیار موقع المصنع 
  -:تتمثل باآلتيأختیار الموقع للمنظمات الصناعیة 

تشمل كلف شراء االرض واالنشاء والتعمیر واالستئجار والعمال : كلفة الموقع  -١
 ٠والضرائب الحكومیة

ومنھا  تشمل كلف توزیع النتجات من المصانع الى المخازن: كلفة توزیع المنتجات -٢
 ٠الى منافذ البیع  ضمن شبكة التوزیع الجغرافیة

اء المواد االولیة الداخلة في صناعة وكلف تشمل كلف شر: كلفة المواد األولیة  -٣
 ))،٠٠الكھرباء ،المنتجات التغطیة (( شراء المواد المشغلة للمصنع مثل

  -:أما أھداف أختیار الموقع في المنظمات الخدمیة تتمثل بــ
 ٠زیادة سرعة التسلیم في الموعد المحدد -١
 ٠تعظیم األیراد -٢
  



للظروف المناخیة والتوزیع الجغرافي للقوى العاملة أضافة للعوامل آعاله ھناك أیضا تأثیر 
  ٠والمراكز الصناعیة

  -:باآلتي تتمثل ھذه العوامل:  عوامل المفاضلة في أختیار موقع المصنع

  أختیار البلد وتتأثر مجموعة من العوامل-١

  أختیار االقلیم في البلد ویتأثر بمجموعة من العوامل-٢

 من العوامل ویتأثر بمجموعةأختیار المنطقة في األقلیم  -٣
  -:وھناك خمسة عوامل للمفاضلة في أختیار موقع المصتع ھي 

 توافر القوى العاملة -١
 القرب من األسواق -٢
 ٠مالئمة البیئة للمعیشة والسیطرة على التلوث -٣
 ٠القرب من مصادر الطاقة المشغلة والمواد االولیة والطرق الرئیسة -٤
 ٠القرب من الفروع األخرى للشركة -٥

أن أفضل موقع ھو الذي یأخذ بنظر االعتبار أضافة الى العوامل السابقة والتي ھي  كما
  -:تعتبر عوامل ملموسة العوامل الغیر ملموسة  والتي تتمثل بـــ

 ٠مشاعر الناس والمسؤولین في مدینة ما أتجاه موقع المصنع الجدید في مدینتھم -١
 ٠كلفة العمالة ونوعھا من حیث المھارة  -٢

  -:الطرق المستخدمة في أختیار موقع المصنع أألسالیب أو
  

  :تتمثل بنوعین ھما
 أسالیب نوعیة مثل تقییم العوامل النوعیة -١
 :أسالیب كمیة مثل  -٢

v تحلیل نقطة المتعادل الموقعیة 
v طریقة القیمة المتوقعھ 
v طریقة شبكات النقل 
v أسلوب مركز الجاذبیة 


