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  المشروع موقع اختيار

@مفاضلة أساليب& عوامل& أهمية @

c@NxìÇüa@‡à«@Š†bÔÛa‡jÇ

�
 

  :   المقدمة
  اهللا الرحمن الرحيمبسم   
الحمد هللا رب العالمين الذي اعاننا علي انجاز هذا البحـث المتعلـق بموقـع                

  .المشروع، ومدى اهميته وعوامل اختياره
وصـناعية  أواقتـصادية   أرغم انتشار المشاريع بمختلف انواعهـا انـشائية           

 ان العديـد    وغيرها في انحاء البالد المتفرقة وفي جميع دول العـالم، اال          أ... وخدميةأ
منها يصل إلى مرحلة الفشل واالخفاق بأسباب مختلفة منها عدم اختيار الموقع بالشكل             

  .المالئم وبطريقة غير علمية ومدروسة
لذلك تم انجاز هذا البحث ليتناول اهمية اختيار المواقع المناسـبة للمـشاريع               

لمفاضلة والدراسة بـين    والعوامل المؤثرة فيه واألساليب الممكن اتباعها اثناء عملية ا        
المواقع المقترحة، وليكون هذا البحث عوناً للدارسين والمهتمين فـي هـذا المجـال              
لغرض الوصول إلى افضل المواقع وليسهم في نجاح المشروع وليحقق ارباح للمالك،            
مما ينتج عنه زيادة في الدعم لالقتصاد الوطني ومحافظة علي المـال العـام، وذلـك        

واردات واحالل االنتاج والخدمات المحلية محلها ولتوفير فرص عمـل          بالتقليل من ال  

                                                 

 . زليتن-المعهد العالي للتقنيات الهندسية عضو هيئة تدريس ب  -�
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 ومعيشتهم، مما يحقق مجتمع راقي      لهمرفع مستوى دخ  في  ألفراد المجتمع والمساهمة    
  . ومزدهر، وتناول الباحث الجانب الفني في اختيار موقع المشروع

  :مشكلة البحث
  :تتلخص مشكلة البحث في النقاط التالية  

 .عدم القيام بدراسة موقع المشروع �
 .عدم إدراك متخذي القرار بمدى اهمية موقع المشروع �
 .االختيار الخاطئ لموقع المشروع سبب من أسباب فشله �
  .يتم اختيار موقع المشروع علي المدى القصير وليس علي المدى الطويل �

  :أهداف البحث
  :يهدف البحث للتحقيق النقاط التالية  

 .توضيح أهمية اختيار موقع المشروع •
 .تحديد العوامل الرئيسية والغير رئيسية الختيار موقع المشروع •
  .ق المتبعة الختيار الموقع المناسب للمشروعدراسة األساليب والطر •

  :أهمية البحث

  :يمكن ايجاز اهمية البحث في التالي  
 .يقود البحث إلى إقامة مشاريع ناجحة من خالل االختيار المناسب لموقع المشروع �
 .القتصاد القومي وذلك بالحد من فشل المشاريعالتقليل من خسائر ا �
 .ابراز مدى اهمية اختيار الموقع للسادة المدراء وصناع القرار بالمشاريع المختلفة �
  :مقدمة. 1

تستند عملية اختيار وتحديد الموقع المقترح للمشروع علي العديد من العوامل             
متها نمط ونوع النشاط المزمع تنفيذه  للمشروع، الن اختيار المواقع           المختلفة وفي مقد  

ـ للمشاريع بصفة عامة يحتاج إلى القيام بأعمال دراسات الجدوى الف          ة واالقتـصادية   ني
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، ويعتبر موقع المشروع عامالً رئيسياً      )3(للبدائل المتاحة بهدف اختيار افضل الخيارات     
لمشروع أو فشله، لـذلك فقـد اصـبح مـن           ومن العوامل التي يتوقف عليها نجاح ا      

المواضيع التي نالت اهتمام ودراسة المختصين فـي مجـال المـشاريع الـصناعية              
 من المشاريع، ورغم كل الدراسات التي اجريت اال انـه       اوالتجارية واالنشائية وغيره  

لم يتم التوصل إلى نظرية عامة تكون اساساً لتحديد العوامل الرئيـسية التـي ترشـد                
  .ائمين علي المشاريع الختيار مواقعهم وتكون مقبولة من جميع األطرافالق

من خالل الدراسات المختلفة تم التوصل إلى انه من الصعب ان يتوفر موقع               
مثالي للمشروع، اذ انه من الصعوبة إلى امكانيـة الحـصول علـي منطقـة تـشمل        

صفات متميـزة ال    موصفات كثيرة وصعبة التحقيق، والموقع المقترح للمشروع كموا       
يمكن ان يستمر ثابتاً مع مرور السنين وطول الفترة الزمنية، اذ يتوقف اهمية الموقـع               
علي العديد من العوامل التي تتغير مع مرور السنين، فقد يـصبح الموقـع المناسـب                
والجيد غير مناسباً اذا تغير ظروف وبيئة المشروع من جانب التـسويق أو مـصادر               

لمواصالت أو استعمال بدائل أخرى وغيرها، وهذا ما يغيـر مـن            المواد أو وسائل ا   
أهمية موقع المشروع، كما ان التطور المستمر يقود إلى ضرورة مراجعة العديد مـن              
االعتبارات المتعلقة بأهمية موقع المشروع، لكل ذلك يتحتم علي الدراسين والمهندسين           

ـ         رورة االلمـام بالعوامـل     اللذين يقومون بعملية دراسة وتخطيط موقع المشروع ض
  )2 (.المؤثرة علي موقع المشروع وجعله مثالي علي المدي الطويل

وبصورة عامة فأن الوصول إلى قرار صائب من الجانب االقتصادي والفني             
بشأن تحديد موقع محدد يتطلب دراسة العديد من العوامل المختلفة المؤثرة علي قـرار   

  .اختيار الموقع



òîàÜÇ@ÖbÏe@ @

  مجلة كلية الدراسات العليا بالجامعة األسمرية اإلسالميـة

 

 12

  ا	ولا���د 

�� 2018/أ

  :للمشاريع وخصائصهاأصناف المواقع . 2
هناك العديد من التصنيفات للمواقع المختلفة التي يمكن ان نختارها لتـوطين              

  :وإقامة المشاريع ومنها التالي
  . مواقع داخل المراكز والمدن الكبرى�
  .رياف مواقع داخل المدن الصغرى واأل�
  . مواقع ضواحي المدن�
  . مواقع بالمناطق المتخصصة بنشاط المشروع�

ومن المعروف لذا المختصين بأنه لكل موقع من المواقع خصائص يخـتص              
تحفـزهم إلقامـة   بها عن غيره، فمن المواقع لها مزايا تجلب اصـحاب المـشاريع و        

المشروع في هذا الموقع، وبالعكس فمنها عيوب قد تسبب في ابعاد اصحاب المشاريع             
عليها، ويتفاوت تأثير واهمية كل عامل من هذه العوامل سلباً أو إيجاباً حـسب كـل                
موقع، فقد يكون مناسباً لمشروع وغير مناسباً لمشروع اخر اما علي حـسب طبيعـة               

ته من الموارد البشرية أو الموارد المالية مـن مـواد خـام        المشروع أو حسب متطلبا   
ليات ومعدات أو حسب رأس المال المتوفر أو حسب الظروف البيئية واالجتماعيـة             آو

  :)1(وغيرها، وتتغير المواقع لعدة مؤثرات واسباب منها التالي... واالقتصادية
وع مثل المواد الخام ومستلزمات االنتاج فـي المـشاريع           التغير في مدخالت المشر    �

  .وغيرها.. االنتاجية
  . تحوير المخرجات كالتغير في الطلب في المناطق الجغرافية المختلفة�
ملة أو مشابهة لهـا أو   القيام بعمليات ائتالف وادماج مؤسسة أو شركة مع شركة مك        �

  .القيام بعملية االنفصال عن بعض
 التوسع لغرض ادخال منتجات أو أعمال جديدة يتطلب ذلك البحـث عـن مواقـع                �

  .جديدة
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ومن وجهة نظر الباحث فأن الموقع المناسب واالمثـل للمـشروع وحـسب               
 العوامـل واالعتبـارات االساسـية والفنيـة         طبيعته هو الموقع الذي تتوفر فيه اغلب      

واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، علي ان يستند اختيار الموقع علـي دراسـة مـن              
طرف مختصين في مجال نشاط المشروع وان يكون االختيار للموقع علـي المـدى              

  .الطويل
  :]عيوب& مزايا [خصائص المواقع المختلفة للمشاريع . 1.2

  :واقع داخل المراكز والمدن الكبرىمزايا الم. 1.1.2
تعتبر المدن الكبرى مراكز تسويق عالية االستهالك ومـصدر توزيـع لألسـواق             * 

  .المجاورة
  . وغيرها....توفر مراكز الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية واالمنية* 
  .توفر االيدي العاملة المهرة وبمختلف التخصصات* 
  .عامة والبنية التحتية بالمدناالستفادة من المخططات ال* 
  .توفر وسائل النقل المتعددة وقربها من الموقع* 
  .توفر مصادر الطاقة وتعددها* 
  .توفر المراكز البحثية والتخصيصية والتدريبية لتقديم المشورة بمختلف انواعها* 
  . القرب من المراكز المكملة لنشاط المشروع* 
  .ن نظراً لقربهم من اماكن سكنهمعدم الحاجة لتجهيز إقامة للعاملي* 

  :عيوب المواقع داخل المراكز والمدن الكبرى. 2.1.2
مصدر لتكدس وزيادة لعدد السكان بالمدن والناتج عن الهجـرة العكـسية ألهـالي              * 

  .االرياف والضواحي
االلتزام بالمخططات داخل المدن ادى إلى محدودية االر اضي والمواقع مما سـبب             * 

  .ارهافي ارتفاع اسع
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 إلى ارتفاع مستوي المعيشة مما نتج عنه ارتفاع فـي مرتبـات             أدياإلقامة بالمدن   * 
  .واجور العاملين

  .ارتفاع ثقافة المجتمع بالمدن سبب في فرض قيود علي المشاريع* 
االلتزام بالضوابط والقوانين كدفع الضرائب وغيرها  من اإلتاوات يسبب في زيادة            * 

  .التكاليف بالمشروع
  :ريافمزايا مواقع داخل المراكز والمدن الصغرى واأل. 3.1.2

  .جورألانخفاض مستوى المعيشة مما يساعد علي انخفاض مستوى المرتبات وا* 
  .توفر ظروف مناسبة صحياً وبيئياً* 
انخفاض اسعار االراضي يساعد في اختيار المواقع المناسبة وبـالحجم المناسـب            * 

  .ةويعطى فرصة للتوسعات المستقبلي
  .فرصة الحصول علي حوافز ألصحاب المشاريع لتوطين مشاريعهم بهذه المناطق* 
  .انخفاض لتكاليف العمل والعمال يؤدي إلى انخفاض تكاليف المشروع* 

  :ريافعيوب مواقع داخل المراكز والمدن الصغرى واأل. 4.1.2
تـصريف  البعد عن مصادر المواد الخام بعض األحيان وكذلك البعد عن اسـواق ال            * 

  .وما ينتج عنه في زيادة تكاليف النقل وغيرها
 والتدريبية ينتج عنه زيادة تكاليف تدريب وتأهيـل         صصيةعدم وجود المراكز التخ   * 

  .العاملين
  .نقص االيدي العاملة المهرة والمتخصصة وعزوفها عن العمل باألرياف* 
  .قلة المراكز الخدمية بمختلف انواعها* 
  .عامة وطرق المواصالتقلة وسائل النقل ال* 
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  :ميزات وعيوب مواقع ضواحي المدن.  5.1.2
ضواحي المدن هي تجمعات تتمركز بمسافات غير بعيدة عن المدن الكبـرى              

 جملةوليست قريبة منها، فهي تجمع العديد من خصائص المدن الكبرى والصغرى في             
والقرب من مصادر   من العوامل مثل توفر وسائل المواصالت واأليدي العاملة المهرة          

  . وغيرها..... المواد األولية وتفاوت في اسعار االراضي ومدى توفر مراكز الخدمات
  :مزايا مواقع بالمناطق المتخصصة بنشاط المشروع. 6.1.2

  .توفر االيدي العاملة المتخصصة في مجال المشروع* 
ة بمختلـف   توفر المراكز المتخصصة في مجال النشاط وتوفر المعلومة واالستشار        * 

  .أشكالها
  .المعرفة والشهرة للمنطقة لجميع المهتمين والمستفيدين من المشروع* 
  .توفر البنية التحتية والمجهزة حسب متطلبات المناطق التخصيصية* 
  .تعتبر سوقاَ متعارف عليه من الجميع* 
  .تعتبر مركز للتنافس بين االنشطة والمشاريع المشابهة* 

  :لمناطق المتخصصة بنشاط المشروععيوب مواقع با.  7.1.2

تعتبر العيوب في هذا النوع من المواقع محدود جداً، وذلك الن هذه المواقـع                
تصمم وتجهز بناء علي دراسات وتخطيط مـسبق، وبمـا يتماشـى مـع متطلبـات                

 عليه، ويرى الباحث بـأن موقـع المـشروع فـي        المشروعالتخصص المزمع إقامة    
  .وقع المثاليم المواقع وقد يصل إلى ما يسمى بالالمناطق التخصصية من افضل

  :)6( عوامل اختيار موقع المشروع.3
تقسم العوامل التي يتوقف عليها اختيار موقع اى مشروع وذلك حسب الشكل              

  ):1-3(رقم 
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  يوضح عوامل اختيار موقع المشروع) 1-3(الشكل 

  :مل االساسية الختيار موقع المشروعالعوا. 1.3
هناك العديد من العوامل االساسية الختيار موقع المـشروع تـدرج حـسب               

اهميتها، ولكل موقع مشروع تصنيف معين ألهمية العوامل بعـضها يعتبـر مـصدر     
المواد الخام في مقدمة العوامل وبعضها يـضع وسـائل المواصـالت فـي مقدمـة                

 يتوقف علي نوع نشاط المشروع وطبيعتـه، والعوامـل          وغيرها، كل ذلك  ... العوامل
  :االساسية هي

  :)2(سواقمدى قربه من األ. 1.1.3
يقصد باألسواق هي المكان الذي يتم فيه تصريف انتاج المشروع في حالـة               

نشاط المشروع انتاجياً، وفي حالة المشروع خدمياً أو غير ذلك فـان الـسوق يعتبـر     
وترويج واالستفادة من الخدمات المقدمة مـن المـشروع،         المكان الذي يتم فيه تسويق      

فمن المهم ان يكون موقع المشروع اقرب ما يكون من السوق مما ينتج عنـه تـوفير                 
وتخفيض في تكاليف النقل واعمال المناولة وغيرها، كما يكون عامل مشجع للمستهلك            

همية هـذا العامـل     لالستفادة من منتج المشروع سواء كان منتجاً أو خدمةً، وتظهر ا          
بالنسبة للمشاريع الصغرى بسبب محدودية رأس المال وضرورة تـصرف انتاجهـا            
بالسرعة الممكنة، ويفضل ان يكون موقع المشروع علي حدود المدن أو قريبة منهـا،              
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ويالحظ اهتمام مدراء المشاريع التي تقوم بخدمات مختلفة للصناعة كأعمال الـصيانة            
 علـي   بـق  من موقع تلك الصناعات، وبالمثل هذا ما ينط        واالصالح ان تقوم بالقرب   

  .وغيرها... هالك كالحلويات والخبيزستالمشروعات التي تقدم السلع سريعة اال
وعموماً ال يعتبر القرب من السوق من اولويات العوامـل خاصـة اذا كبـر           

نشاط المشروع كما هو الحال في بعض الصناعات كصناعة االلكترونات والسيارات           
همية كعامل من عوامـل     غير ذلك، ففي هذه الحالة يعطى القرب من السوق نفس األ          و

اختيار الموقع، لذلك يتم فتح عدة فروع وفي مواقع مختلفة لغرض تـصريف المنـتج               
  .والبقاء قريباً من السوق

  :)7(مدى قربه من االيدي العاملة. 2.1.3

ساسياً في اختيـار موقـع      تلعب وفرة الموارد البشرية من اليد العاملة دوراً ا          
المشروع وبالخصوص المشاريع التي تحتاج إلى مجهودات عاليـة مـن العمـل، أو              
المشاريع التي تحتاج إلى كفاءات ومهارات عالية وخبرة مميزة، فعلي سـبيل المثـال         
المواقع في المناطق التي تتمركز فيها العمالة الماهرة والخبرة المتراكمة فـي مجـال              

الرخام هي القاعدة المهمة إلقامة مـشاريع لهـذا النـشاط وبالمثـل             اعمال وصناعة   
  .لمشاريع أخرى

وتعتبر المدن الكبرى مركزاً لتجمعـات األيـدي العاملـة وبالتخصـصات              
المختلفة، وكلما كان مكان إقامة العاملين قريباً من موقع المشروع وفر علي المشروع             

م الخدمات اليومية لهم وما يصاحب ذلـك  عدم اعداد مقر إلقامة العاملين وقلل من تقدي       
عمال التجهيز وغيرها، مما يكون سبباً في تقليـل التكـاليف بالمـشروع، مـع               أمن  

جور العاملين ومدى تأثيره علي اختيار موقع       أضرورة التركيز علي مستوى مرتبات و     
 جور العاملين مرتفع في منطقة الموقع ما ال يتماشى مع         أالمشروع، فقد يكون متوسط     
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جور المطلوبة، خـصوصاً ان التكـاليف األخـرى للعمـل          قدرة المشروع بتغطية األ   
  .والعاملين ترتفع مع ارتفاع مستوى المعيشة واالجور

  :)7 (مدى قربه من  وسائل المواصالت. 3.1.3
يعتبر مدى توفر وسائل المواصالت بأنواعها الثالث البرية والبحرية والجوية            

جب مراعاتها واالهتمام به عند اختيار موقـع المـشروع،          من العوامل الحساسة والوا   
 م، فمـنه  اولويته من ناحية وسيلة المواصالت المزمع اسـتخدامه       أوكل مشروع يضع    

يستخدم النقل البحري النخفاض تكاليفه رغم طول الزمن المستغرق فـي التوريـد أو              
و الـشحن  النقل الجوي نظراً لضرورة سـرعة النقـل أ  نشاطه   يتطلب   مالشحن، ومنه 

وغيره، كل ذلك يتوقف علي طبيعة نشاط المشروع، كما ال ننسى مدى اهمية تـوفر               
طرق المواصالت بالنسبة للمستفيدين من المشروع وتعتبر عامل مشجع للتعامل مـع            
مثل هذه المشاريع، كما ان بعد المسافة ما بين مواقع االنتاج من جهة وبـين موقـع                 

موقع االسواق والمستهلكين من الجهة الثالثة، تلعب       المواد الخام من جهة أخرى والي       
دوراً هاماً في عملية المفاضلة وتحديد موقع المشروع وخاصةً الـصناعية منهـا، اذ              
تشكل تكاليف النقل للمواد الخام والوقود نسبة عالية من التكاليف الكلية لإلنتاج النهائي             

  .في العديد من مخرجات المشاريع الصناعية
  :ى قربه من مصادر المواد الخاممد. 4.1.3

أغلب السياسات المتبعة في المشاريع التركيز علي العوامل المهمـة للتقليـل              
التكاليف، ويعتبر قرب موقع المشروع من مصادر المواد الخام من العوامل المـؤثرة             
وبشكل جداً مهم لرفع التكاليف أو التقليل منها، فكلما كان موقـع المـشروع يتميـز                

 قلل من التكاليف وبشكل كبير، ويرتبط قرب المواد الخام وبعدها علي تكاليف             بالقرب
النقل فكلما ازدادت تكاليف النقل فكلما كان من الضروري التركيز علي قرب المـواد              
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الخام، وكلما قلت تكاليف النقل كلما قل التركيز علي مصدر المواد الخام، وكذلك حجم              
  .ن العواملوزانها وغيرها مأالمواد الخام و

  :مدى قربه من مصادر الطاقة. 5.1.3
ى تشكل تكلفة الطاقة المستغلة في المشروع نسبة كبيرة من التكاليف الكلية أل             

قل أوب) غيرها... الكهربائية، والوقود (ن توفر مصادر الطاقة المختلفة      إمشروع، لهذا ف  
ب التركيـز عليهـا     مور الواج سعار في الموقع المزمع إقامة المشروع عليه من األ        األ

نه يكون  إعند تحديد الموقع، وفي حالة عدم وجود مصدر للطاقة أو بعده عن الموقع ف             
 عوامـل   أهـم  توفر الطاقة مـن   امكانية  لهذا يعتبر مدى    و في زيادة المصاريف،     اسبب

  .المفاضلة عند اختيار موقع المشروع
  :العوامل الغير اساسية الختيار موقع المشروع. 1.3

العوامل االساسية من العوامل المهمة الختيار موقع المـشروع، اال          قد تكون     
 وتساعد علي اختيـار الموقـع       ا كبير اانه هناك عوامل اخري غير اساسية تلعب دور       

غلـب العوامـل الغيـر      أللمشروع وبمراعاتها قد يتحقق توفير العديد من التكاليف، و        
  -:امل الغير اساسية التالياساسية تكون ضمن منطقة الموقع وال تتعداه، ومن العو

  : مدى وجود مراكز الخدمات. 1.2.3
يحتاج المشروع إلى شبكات المياه وشـبكات الـصرف الـصحي وشـبكات        

االتصال وغيرها من الخدمات، فكلما كان الموقع المقترح قريباً من هـذه الخـدمات              
سـسات  زادت درجة المفاضلة عن غيرها، باإلضافة إلى وجود مراكز الخدمات كالمؤ          

التـي  التعليمية والمراكز الصحية والثقافية والتجارية والترفيهية وغيرها من المراكز          
لعمالـة  اتعتبر عامالً محفزاً للعاملين لالنضمام للمشروع ويكون من عوامل استقطاب           

  . في تقليل التكاليفاالمهرة ويكون سبباً في تقليل متطلباتهم مما يكون سبب
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  :وصناعات مكملة للنشاطمدى وجود خدمات . 2.2.3
بعض األحيان يتوقف اختيار موقع المشروع علـي مـدى تـوفر خـدمات                

وصناعات مكملة يحتاج لها نشاط المشروع في تقديم خدمة أو منتج معـين، وعلـي               
جـزاء  سبيل المثال مشاريع صناعة األجهزة االلكترونيـة تحتـاج إلـى بعـض األ             

 كان عامالً مشجعاً الختيار الموقع، وكذلك       جزاءالكهربائية، فكلما وجد مصدر لهذه األ     
في صناعة السيارات فإن العديد من االجزاء ليست من نشاط مصانع السيارات مثـل              

ضاءة والكراسي وغيرها، لذا من الضروري توفر       طارات ومنظومات الفرامل واإل   اإل
مثل هذه الصناعات المكملة ويعتبر من عوامل المفاضـلة بـين المواقـع المقترحـة               

  .للمشروع
  :)5(مدى تكاليف األصول الثابتة. 3.2.3

 بيـع   عنـد األصول الثابتة بالمشروع هي رأس مال مجمد يمكن استرجاعه            
المشروع ويدفع لمرة واحدة، ومن األصول الثابتة المبنى وقطعـة االرض وغيرهـا،            

ن وجـدت بـالموقع،     إراضي والمبـاني    ومن الضروري التركيز علي مدى توفر األ      
مكن شراء مـساحات    أراضي كلما   سعار األ أراضي فكلما انخفضت    عار األ سأوكذلك  

تساعد علي حرية البناء والتجهيز حسب المتطلبـات وبأقـل          التي   يراضكبيرة من األ  
  .تكاليف وكلما اعطى فرصة للتوسع المستقبليال

  :مدى احتمال التوسع المستقبلي. 4.2.3
 المستقبلي ولبقاء المـشروع     عند إقامة المشروع من الواجب التخطيط للتوسع        

مكانيـة  إعلي المدى الطويل، يستوجب ذلك التركيز علي المواقع القابلة للتوسع مثـل             
راضي ومراكز الخدمات وغيرها من العوامل التي تشجع علي االسـتثمار،           وجود األ 

ومما يستلزم في المشاريع المقامة في السابق ضرورة البحث عن مواقع جديدة خارج             
  .زدحام والمدن وذلك لغرض التوسع والنمومناطق اال
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  :األساليب المستخدمة لتقييم المواقع المقترحة للمشروع. 4
نه من الضروري اقتراح عدة مواقع      إعند القيام بدراسات الجدوى للمشروع ف       

فضلها وبما يتناسب مـع     أللمشروع، وتخضع هذه المواقع لعملية تقييم لغرض اختيار         
سباب التي تلعب دوراً حساساً في عملية التقييم هو         هم األ أن  نوع ونشاط المشروع، وم   

 بالمـشاريع  ةعامل التكلفة واغلب المشاريع تعتبره عامالً رئيسياً لتقييم، وتصنف التكلف     
  :)5(إلى صنفين وهما

وبدقة ويمكـن   التكاليف الملموسة وهي تكاليف يمكن قياسها بالنقد        :  الصنف األول  �
 وتمييزها بسهولة، ومن التكاليف الملموسة تكـاليف األصـول الثابتـة مـن              هاتحديد

راضي والمباني واآلالت والمعدات والمواد الخـام، وتكـاليف النقـل والمناولـة              األ
  .وغيرها من التكاليف التي يمكن قياسها

لغير الملموسة وهي التكاليف التي اليمكن قياسها نقداً ولـيس          التكاليف ا :  الصنف الثاني  �
تتعلق بمستوى المعيشة التي تؤثر علي تعيـين   التي  تكاليف  ال ذلكمن السهل تحديدها، ومن     

عمال التي يقومون بها، وموقف المجتمع بشكل عـام         العاملين ومستوياتهم العلمية ونوع األ    
 ومدى تأثيره بالمـشروع وسـمعة المـشروع         من المشروع، باإلضافة إلى عوامل المناخ     

  . دارته والعاملين به وغيرها من العوامل الغير قابلة للقياسإو
ولكي تتم عملية التقييم البد من توفر المعلومات الضرورية، وهذه المعلومات             

قد تكون كمية اى بمعنى امكانية قياسها نقداً أو غير كمية اى ال يمكن قياسـها نقـداً،                  
  -:كالتالي) غير الكمية(ية التقييم بناء علي العوامل الكمية والعوامل النوعية وتتم عمل

  :العوامل الكمية. 1.4
جميع المشاريع تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من األربـاح، واختيـار الموقـع         

المناسب للمشروع يساعد في التقليل من التكاليف بالمشروع ويساهم في الوصول إلى            
  :تمد هذا التحليل علي االستراتيجية التاليةالهدف المنشود، ويع
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  .خرآن التكاليف تكون مرتفعة في موقع ما ومنخفضة في موقع أ اعتبار �
  .خذ في االعتبار جميع عناصر التكاليف المتغيرة األ�

  :)4(لكمياألساليب المتبعة للتقييم ا. 1.1.4
ساليب للقيام بعملية التقييم للعوامل الكمية المختلفة الختيار موقع         أتستخدم عدة     

  :همها التاليأالمشروع ومن 
  . أسلوب تحليل التكاليف الكلية�
  . أسلوب تحليل التعادل�
  . أسلوب النقاط�
  . أسلوب النقل�
  . أسلوب التكاليف�

ويتميز كل أسلوب من هذه األساليب بجوانب إيجابية وجوانب سلبية مما جعل              
 تقييم موقع معين، ويـتم      كثر من أسلوب عند   أالمختصين بأعمال الدراسات الستخدام     

فضل النتائج،  أالتركيز علي التقاطع بين محصالت األساليب المستخدمة للوصول إلى          
وعادة تتم الدراسة في هذا الجانب من المختصين في مجال االقتصاد، ويرى الباحـث              
ضرورة القيام بأبحاث عملية علي المشاريع المقامة لغرض تحديد نقاط القوة ونقـاط             

تطلب هذه األبحاث تكوين فريق عمل مـن        تواقع الحالية لهذه المشاريع، و    الضعف للم 
وغيرها، وسيتم التطرق إلـى     ..... تخصصات مختلفة اقتصادية وفنية هندسية وبيئية     

  :أسلوبين منها وهي
  :أسلوب تحليل نقطة التعادل/ أوالً

ار يستخدم هذا األسلوب بشكل واسع نظراً لتميزه بالبساطة والسرعة في اختي            
الموقع وبقلة البيانات الالزمة التخاذ القرار، والستخدام هذا األسلوب االسـتناد إلـى             

  :مجموعة من االفتراضات وهي
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  . تتكون التكاليف الكلية من تكاليف مباشرة وغير مباشرة�
ن التكاليف المتغيرة في المشروع للوحـدة       لتكاليف وذلك أل   تمثل الدالة الخطية دالة ا     �

  .الواحدة ثابتة بغض النظر عن الوحدات المنتجة أو الباعة
  -: جميع الوحدات المنتجة بالمشروع مباعة وتحسب االيرادات من المعادلة التالية�
  مباعة الكمية الXسعر البيع للوحدة = يرادات اإل

على أن تكون الكمية التي تحقق نقطة التعادل هي النقطة التي يتساوى عندها               
  .التكاليف الكلية مع االيرادات

  :األتيوتشمل خطوات الحل علي   
  .ترح للمشروعق إعداد معادلة التكاليف الكلية للموقع الم�
  . رسم المعادالت�

ومن عيوب هذا األسلوب عدم صالحيته الختيار موقع واحد وأنه يعتمد علي              
افتراض أن التكاليف وحجم االنتاج ثابتة كما أنه يهمل العوامل األخرى المؤثرة فـي              

  . الموقع
  :أسلوب شبكات النقل/ ثانياً

من مشاريع  سمى بهذا االسم بسبب معالجته لمشاكل نقل المعدات والمنتجات            
ليل من تكاليف النقل إلى أقل ما يمكـن وزيـادة           قمتعددة إلى مناطق مختلفة بهدف الت     

األرباح الناتجة من ذلك، والستخدام هذا األسـلوب االسـتناد إلـى مجموعـة مـن                
  :االفتراضات وهي

  .ى حد ممكن يكون الهدف من االستخدام تقليل تكاليف النقل إلى ادن�
 اعتبار تكاليف االنتاج والنقل ثابتة وال تتغير وتحتسب كدالة ألعداد الوحدات التـي              �

  .تم نقلها
  .التعبير بوحدات قياس متشابهة عن الطلب واالنتاج�
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 أن الوحدات المنتجة في المشاريع متشابهة بغض النظر عن المواقع محـل              اعتبار �
  .االنتاج

 اعتبار أن مجموع الطاقة االنتاجية للمشروع يساوى مجموع الطلب للمناطق، وفي            �
ـ       حالة زيادة الطاقة اإل    ي نتاجية عن الطلب يتم خلق منطقة وهمية الستيعاب الزيـادة ف

  .االنتاج، وفي حالة زيادة الطلب علي االنتاج يتم خلق معمل وهمي لسد الطلب
  :)2(العوامل  الغير كمية. 2.4

لمدى أهمية العوامل الغير منظورة والتي ال يمكن قياسه باألساليب الـسابقة،              
تقييم والمفاضلة بين المواقع، فعلي سبيل المثال       اللذلك يجب أن تؤخذ في االعتبار عند        

دم وجود مراكز تعليمية وخدمية ألبناء العاملين يجعل من الصعب الحصول علـي             ع
  :كميةال من العوامل غير اًالعاملين المطلوبين، والشكل التالي يبين بعض

  
   يبين بعض من العوامل الغير كمية بالمشروع1-4الشكل 
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ل يتطلب ذلك استخدام األساليب الغير كمية والتـي ال  وللتعامل مع هذه العوام     
  .تعتمد القياس النقدي

  :)2()الغير كمي(األساليب المتبعة للتقييم النوعي . 1.1.4
  :يستخدم المختصين عدة اساليب للقيام بالتقييم للعوامل الغير كمية منها التالي  

  .الغير كمية أسلوب تحليل العوامل �
  . أسلوب المدخل الموزون في التقييم�

وكما سبق في األساليب الكمية فإن هذه األساليب كل منها لها جانب إيجـابي                
نـسب لتحقيـق هـدف الدراسـة        األسلوب األ األخذ ب وجانب سلبي، وعلي الدارسين     

  .ر الموقع المناسب للمشروعوالخروج بنتائج تساعد في المفاضلة واختيا
  :النتائج. 5

  :استنتج الباحث مجموعة من النقاط وهي  
مـور الـشائكة     إن عملية اختيار الموقع المناسب من بين المواقع المقترحة من األ           -1

 .بسبب تفاوت مميزات المواقع بعضها عن بعض
  االختيار الخاطئ للموقع ينتج عنه مضاعفات تـؤثر علـى مخرجـات ونتـائج              -2

 .المشروع
 . تزداد تكاليف المشروع باالختيار الغير مناسب والمالئم لموقع المشروع-3
 التركيز علي العوامل الكمية وإهمال العوامل الغير كميـة عنـد تقيـيم المواقـع                -4

 .  المقترحة

 عدم إدارك مدراء المشاريع بمدى أهمية موقع المشروع وبأن يتم اختيـار موقـع       -5
 .  الطويلالمشروع علي المدى

  :التوصيات. 6
  :تيبناء علي النتائج التي تم التوصل اليها فإن الباحث يوصي باأل  



òîàÜÇ@ÖbÏe@ @

  مجلة كلية الدراسات العليا بالجامعة األسمرية اإلسالميـة

 

 26

  ا	ولا���د 

�� 2018/أ

األخذ في الحـسبان العوامـل      مع   ضرورة القيام بأعمال التقييم للمواقع المقترحة        -1
 .الكمية والغير كمية وال يتم إهمال أو ترجيح عامل على آخر

ختصين ومن ذوي الخبـرة والدرايـة        ضرورة أن تتم الدراسة بمعرفة اشخاص م       -2
 .والفهم ألهمية كل من نوعي العوامل

 القيام بأعمال توعية لمدراء المشاريع ومتخذي القرارات ألهمية اختيـار موقـع             -3
المشروع، وأن تؤخذ القرارت بكل حكمة معتمداً على األسـاليب العلميـة والخبـرة              

 . المستقبلالتجريبية والنظرة الواعية إلى الماضي والحاضر و
 التركيز على أن يكون الموقع المقترح للمشروع مناسب للمدى الطويـل ولـيس              -4

 .للحظة اإلنشاء
  مع التركيز على عوامل ضـمان الجـودة        زيادة األبحاث في هذا المجال    ب نوصى   -5

 .لكي نضمن نجاح مشاريعنا وما يصاحبه من المحافظة علي االقتصاد الوطني
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