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الآراء ال�اردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن راأي امل�ؤلف ولي�س عن راأي املعهد



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعل�مات واملعارف لأو�صع �صريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �صرطًا اأ�صا�صيًا جلعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�صرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�صعًا  وال�صفافية  امل�صاركة  على  قائمًا  ن�صاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �صياق  يف  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  على ت�فري مادة مب�صطة قدر امل�صتطاع للق�صايا املتعلقة 

ب�صيا�صات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها مبا ي�صاعد على ت��صيع 

دائرة امل�صاركني يف احل�ار ال�اجب اإثارته ح�ل تلك الق�صايا حيث 

يرى املعهد اأن امل�صاركة يف و�صع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املدين املختلفة، تلعب دورًا 

خ�ص��صية  اإىل  ي�صتند  للتنمية  عربي  ومنهج  من�ذج  بل�رة  يف  مهمًا 

الأو�صاع القت�صادية والجتماعية والثقافية وامل�ؤ�ص�صية العربية، 

مع ال�صتفادة دائمًا من الت�جهات الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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اب مقابله  إعداد: أ.د.إ

  قدمةامل

 
ً
 واســــــعا

ً
تماما ة واملتوســــــطة ا ـــــغ ية الصــــــغر والصـ   يلقى قطاع املشــــــروعات املتنا

ً
ايدا الدول  وم

ــــواء ع حــٍد  النــاميــة واملتقــدمــة ــات ســــــــ ــل املســــــــــــتو ــّل القطــاع ــذا  ينــال، حيــث وع  تمــام  ــات  ا من ا

كومية كومية وغ ا ــات، ا ـــ ـــســ ـــ ـــــســـــــات و  الدولية،يمية و قلاإل واملؤسـ لية،املؤســ لية وغ التمو ورواد  التمو

ادي األعمال ــــــات العمل الر ـ ــ ـ ــــــــــســ ي  ومؤســ ــــات العمل ا ـــ ـــ ــــســ ـ ــ ـ ــ يومؤســ ي .األعمالومنظمات  والتعاو أ ذا  و

ـــام تمــ يجـــــة طبيعيـــــة ل اال ـــذا القطـــــاع من كن ــ ـــه  ـــدور التنموي الكب الـــــذي يلعبــ نلــ ــاديـــــة النـــــاحيت ـــ ـ ــ ــــ ـــ  االقتصـ

ـــاتأبرز  . وقدواالجتماعية ـــ ـــ ر  ت الكث من الدراســـ ـــــات والتقار ــ ــ ــ عاد أبرز  األثر  تقييم ودراسـ ــــادي  أ ـــ ـــ الدور االقتصــ

ــــتوى  ذا القطاع ع مســ تمع ا واالقتصــــــاد الفرد واأل  ل من واالجتما ل ــــرة وا لســ وع   .الوط ك

مية التعرف ع األ ــابقة عادالرغم من أ ـــ ا الســـــــ  وتحليل
ّ
م من أن  ، إال و العمل ع ايجاد اآلليات ذلك  األ

ــمان الالزمة ل ة ضـــ ذااســـــتمرار ا  ـــائل الدور  قيام ــ الطرق والوســ شـــ زه  عز ل ما  وذلك من خالل ،و تقديم 

دمات والدعم يلزم  ذه املشــــــــروعات لمن ا ادة معدالت دخول  ــــــة التوظيف  ،الســــــــوق  إز ــياســ ـــ وتفعيل ســـ

ي ـــتوى التوجو  ،الذا ادة مســــ ســـــــاب النفسه ز ر والعمل  سأ(رفع معدالت ت نحو العمل ا ـــــ مشـــــــروعات  ســ

ة واملتوســطةو  )،جديدة ية الصــغر والصــغ ة املشــروعات املتنا ذا ال يتحقق إال  ، القائمة ضــمان اســتمرار و

ات ذات العالقة بالتعاون  ن مختلف ا ســــــيق ب ــروعاتتطور كما  .والت ــاندةالدعم خدمات  ذه املشــــ  واملســــ

ر  ــل الالزم األعمــالوخــدمــات تطو ــا وتوف التمو ــا ل ــذا بــدوره  مختلف مراحــل دورة حيــا ـــــ، و ــ ـ ــ يــد من ســ

ـــروعات  ذه املشـــــ قلل من فرصمقومات نجاح  ا و د من كفاءة، ع إنجاز مختلف مراحل دورة حياة  كما يز

  ذه املشروعات. 

عادإن معرفة  ة واملتوسطة أمر  أ ية الصغر والصغ الدور االقتصادي واالجتما للمشروعات املتنا

م من ذلك  مكن تحقيق ذل إجراء ضروري، إال أن األ ذا الدور. و ة  من خالل  كما يلزم لضمان استمرار

ذه املشروعات وضمان استمرا العمل ع توف  ر  شغيل وتطو س و ذا يتطلبر مقومات تأس  تظافر  ا، و

لية وغ الدمات اود وتقديم ا لية التمو كفاءةتمو   .الالزمة و

ديث عن  ـــطةمقومات نجاح و إطار ا ة واملتوســـ ــغر والصــــــغ ية الصــــ ــروعات املتنا ، ال بد من املشــــ

ذه إاإلشــــــــــــارة  ا املقومات تنوع  ـــــــروع. بمعبمختلف مراحل عمر  وارتباط ــ ـ ـــــــــروع يتطلب أ املشــ ــ ن نجاح املشـ

ــــــمن تحقيق  بـدقـة وكفـاءة حيـاتـهدورة مراحـل جميع إتمـام  ــ ـ ــ ـل مرحلـةعـاليـة تضـ ـدافـه   ـاليفو  أ  . ـأقـل الت

ذه املقومات  ـــم البعض  ـــ قســ موعة  تتعلق ،ثالث مجموعات إو ــــروع األوا  برائد العمل وصــــــــاحب املشــــ
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ا ( ارت ال يتمتع  ام، الت العمر،وخصـــائصـــه وقدراته وامل ة والفنية، الشـــغف، االل ة اإلدار خصـــص، ا

.. ــــــروع  )، وتتعلقا النوع االجتما ـ موعة الثانية باملشــ ــــائصـــــــــو ا ـــ م هخصــ ل  ،املوقع، (ا اليفي  ،الت

ــا األوليــةاملواد  ،طبيعــة املنتج ،القطــاع ــــــــدر ــ ـ ــ ــلوب ،ومصـ ع اإلنتــاج أســــــــــ ) ..والتوز موعــة الثــالثـــة  ،ا أمــا ا

ارجيةفتتعلق ب ئة ا ئة واألم وحالة االقتصاد (االستقرار االقتصادي الب م، ب افز األعمال، الت و ، ا

عات..و  شر ) ال   . ا

يص وع وجه التفصــــــــــيل، يمكن  ة  اتمقومات نجاح املشــــــــــروع أبرز ت ـــغ ـــ ـــــغر والصــــ ـ ــ ية الصــ املتنا

ــطة  ة (1: (ع النحو التاواملتوســــ ثمار ــليم للفكرة االســــــ قيقي 2) االختيار الســــ ) وجود رائد عمل باملع ا

ــاطرة، األعمــالدخول عــالم لــيمتلــك الرغبــة والشــــــــــــغف  ـــلوكيــة  وتقبــل ا ــة وفنيــة وســـــــــ ــارات إدار متلــك م و

ـــبة ــروع بكفاءةتمكنه من إكمال مختلف مراحل عمر امل مناســـ ــــليم ل تقييمال) 3( شــــ ة لفكرةالســ ثمار ــ من  االســــ

املة قية والقانونية عادترا األ خالل دراســة جدوى شــاملة ومت ســو ية واملالية وال  الســوقية والفنية والبي

ل الفكرة  )4( ـــة  ومرنة لتحو ـــ ة ومدروســ ــــ ـ ـــ ــــب ووضــــــــع خطة تنفيذية وا ثماري املناســــ ــ ـــ  إاتخاذ القرار االســـ

ـــروع حقيقي ( ارجية) و 5مشـــــــــ ــــادر الداخلية وا ـــ ـــ ل املناســــــــــــب (من املصــ ل التمو ي ــــــــول ع ) اختيار  ــ صــ ا

ل الالزم ل األمثل  مختلف املراحل) التمو م التمو ـــب ( (  ) إتمام مرحلة بناء املشـــــــــروع6 الوقت املناســــــ

(
ً
ا مســـــبقا طة ال تم إعداد  ل

ً
ن اال  (وفقا ع ــــب مع األخذ  دراســـــة مكونات  ما تضـــــمنتهعتبار بالوقت املناسـ

دوى  ذه املرحلة التفصيلية ا م املشروع املناسب7( حول  ي املناسب و ل القانو (الطاقة  ) اختيار الش

ل املطلوب واالحتياجات اإلنتاج م التمو ذا يؤثر   ـــماليةية)، و ـــ ـــغيلية الرأسـ ـــ شـ ـــــمان  )8( وال شـــــــغيل ضــ

اليف دون امل املشـــــروع بكفاءة ودة(بأقل الت ــتوى ا ـــاس بمســـ ذه العملية من تفصـــــيالت ســ  أو   بما تتضـــــمنه 

عمل م املشــروع والقطاع الذي  عتمد ع  عة والتقييم املســتمر  )9. ()وطبيعة املنتج به عقيدات   ناملتا

صة السوقية للمشروع م السوق وا     .و

ــــابقــة، إال أن الكث من  ــــ ـــ ــل من واحــد من العوامــل واملقومــات الســ ة ل ميــة الكب وع الرغم من األ

عطى حقه من   من مقومات النجاح (حيث أنه ال 
ً
ام جدا غفلون عن مقوم  ال  ذا ا ن   ــ ـــ ـــــــصـــــــ ــ ـ املتخصــ

يح ملوقع املشروع "اختيار املو  و االختيار ال ن) أال و ك الالزم تمام وال ناقشه اال ذا ما س قع األمثل"، و

ميـــة اختيـــار املوقع  بع أ ــيـــل والتحليـــل. وت ـــ ـــد من التفصـــــــ ـــــروع ـــذه الورقـــة بمز ـــ ـــ من العـــديـــد من األمثـــل للمشـ

ــا: ( ،النقــاط م ـــــيــل ونتــائج  بمختلف إجراءات) ارتبــاطــه 1أ ــ ـ ــ ــروع (ــافــة وتفــاصــ ـــ ـــ ه  تــأث ) 2مراحــل عمر املشــــ

دو  انب3( التفصيليةى مختلف مكونات دراسة ا ان4املا والف ( ن) ارتباطه با ي  ب) عالقته با القانو

حية املشـــــــروع (تأث ) 5والبي ( م اإليرادات ور اليف و ل الت ي  تأث ) 6ه 
ً
ثمار مســـــــتقبال ــــ ـ ه  قرارات االســ

ل رقم ( ن الشــ ب ن لآلخر. و ذه الورقة من ا ا  تضــم ا من النقاط ال ســ  ) 1وغ
ً
 عاما

ً
 وعرضــا

ً
يصــا ت
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ـــب واألمثل.  ة واملتوســـــطة، متضـــــمنة املوقع املناســ ــغ ية الصـــــغر والصـــ ألبرز مقومات نجاح املشـــــروعات املتنا

ن االختيار  يل فع للموقع وعدد من املقومات األخرى، األمثل وتجدر اإلشــــــــــــارة إ وجود عالقة وثيقة ب ســــــــــــ

ــيما تلك  قرب منومســــــتوى اليحدد املوقع خصــــــائص العمالء  ،املثال اليف ال ســــ املوردين والكث من بنود الت

ر  أســـــــلوبال تتعلق بالنقل و  ل والدعم الف وخدمات تطو ــــول ع التمو صـــ ع، كما يؤثر  فرص ا التوز

لفيةاألعمال ة األخرى من خالل الروابط األمامية وا ثمار ــ ــروعات االســــــــ ـــ ـــ يك مع املشــ ــ ـــ ـــ شــ كما  ،، وفرص ال

  يرادات.يؤثر  بنود اإل 

ل رقم ( ة واملتوسطة1الش ية الصغر والصغ   ): أبرز مقومات نجاح املشروعات املتنا

  

ت  آخر،ومن جانب  ثماري سوء اختيار أن  التجاربأثب مه  ،موقع املشروع االس غض النظر عن 

عمل به م عت من ،والقطاع الذي  ة واملتوســــطة، وقد  أ ية الصــــغر والصــــغ ع املشــــروعات املتنا أســــباب 

نا  ر األســــاس  إ أنســــتغرب البعض ذلك، إال أنه ال بد من اإلشــــارة  اختيار املوقع املناســــب بمثابة وضــــع 

جراءات ذا القرار من مراحل و بع  ل ما ي اطئ للموقع قد يؤثر   ــــــروع، فاالختيار ا ـــ كوقرارات للمشـــ ون ، و

س   ،من الناحية املالية فقط التأث ل
ً
ــا ـــ ــ ــ ـ ية والقانونية أيضــ ـــروع كذلك ؤثر موقعو . بل والفنية والبي ـــ ـ ــ ـ   املشــ

ل مرحلة من مراحل  ا املالية وغ املالية دورة حياةنتائج  ى  البند  املشــروع وتبعا ) 1(كما ســ
ً
ؤثر و . الحقا

س فقط   ،قرار اختيـــار املوقع ـــاليف مل بـــل  جميع  ،املتوقعـــة (أي الـــدراســــــــــــــة املـــاليـــة) وااليرادات الت

دوى التفصيلية ى  البند  مكونات دراسة ا ) 2(كما س
ً
  .الحقا

ثماري من  إن ية  ةوتطور واستمرار نجاح مقومات  أبرز اختيار املوقع األمثل للمشروع االس املشروعات املتنا

تلفة. ة واملتوسطة، كما يؤثر  مستوى كفاءة إتمام مراحل دورة حياة املشروع ا إن االختيار  الصغر والصغ

ل ك  ش ه  ع غي املوقع  أو غ السليم ملوقع املشروع يؤدي إ   ما يكون 
ً
ي، وغالبا ل األمثل.و جز   ا

ادة وحب  توفر روح الر

اط رةاملبادرة وتقبل ا

اختيار الفكرة 

ة املناسب ثمار ةاالس

إعداد دراسة جدوى 

املة شاملة ومت

اتخاذ القرار  

ثماري السليم االس

وضع خطة تنفيذية 

ل الفكرة إ  لتحو

مشروع حقيقي

تنفيذ مرحلة بناء 

املشروع بصورة علمية 
وسليمة 

ة  توفر الكفاءة اإلدار

االختيار السليم 

ب  ن والتدر للعامل
املستمر 

ئة ة الب ثمار  االس

املناسبة

ة توفر السوق  استمرار

والقدرة ع الوصول 
إليه

ةالالزمتوفر املعلومات 
صول ع  الدعم ا

الف الالزم 

ل   ع جميتوفر التمو

مراحل عمر املشروع  

شغيل  ارات  توفر م

وتقييم املشروع
اختيار املوقع األمثل

االستقرار االقتصادي  
التقييم املستمر لألداء 

ر والتطو

ارات التعامل مع  م

األزمات واستغالل 

الفرص

عات ناظمة  شر وجود 

ومحفزه

ي  ل القانو اختيار الش

األمثل
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  موقع املشروع ومراحل دورة حياة املشروع .1

ــــــــــروع ـــمن دورة حياة املشــ ــــ ـــ مه ومجال عمله ،تتضــ ـــعبة ودقيقة  ،غض النظر عن  ــــ ـ ــ عة مراحل صــ أر

ال ذا ا ن   ـــــصــــــــــ ن املتخصـــــ ا ب ل رقم (متعارف عل ــــ ــ ــ ل مرحلة  . )2، أنظر الشــ ذه املراحلوتنطوي   من 

ــام ع طوات إتمــ ــة عــــدد من اإلجراءات وا ــ ـــة من القرارات الفنيــــة واملــــاليــــة واإلدار ال و  واتخــــاذ مجموعـ

ارات واملعرفة لدى  ن من امل    املشروع. أو صاحبالعمل ائد ر تتطلب مستوى مع

ثمار قبل ما مرحلة: األو املرحلة   االس

ــافــة األواملرحلــة  تبــدأ ــا من  ــة وتقييم ثمــار ـــــــــ ــ ـــوقيــة و  القــانونيــة النوا بــاختيــار الفكرة االسـ ـــــ ــ الســ

ثماري  ــــ ـ ــ ت باتخاذ القرار االســـــ ية والقومية واالجتماعية، وت لية واملالية والبي قية والفنية والتمو ســــــــــــو وال

ــــروع ســــــــواء بالبدء  ـــ ــــهباملشـ . و  أو رفضــــ
ً
ذه  ،ع وجه التفصــــــــيلليا ــــمن   األعمال) تفك رائد 1املرحلة: (تتضــــ

ة األعمال وتحديدبدخول عالم  ثمار ــــ ــ ــ ار االسـ جراء  عض األف ا مع  تقييم أو و ام ـــــــــ ار ومدى ا ذه ألف  ل

ن االعتبار األ طبيعته ع اراته، مع األخذ  ــــــــه وم ــ ـ ــــائصــ ـــــ ــ ية عادوخصــ ) إعداد 2(. االجتماعية والعائلية والدي

ــة جدوى  ـــ ة واختيار  أولية دراســ ثمار ار االســـــــ لة األف ار وغر ة  األف ثمار ــ ـــ ي عن فرص اســ ل مبد شـــــــ ع  ال 

ا وتحديد معاي 3( .حقيقية ـــروعات ال تم اختيار ــــ ار واملشـــ ـــــل األف ــيلية ألفضـــــ ــــ ) إعداد دراســــــــــة جدوى تفصــــ

ا ـــــلة بي ــ عملية 4( .املفاضـ ـــــروع أي البدء  ـــــاء املشـــ ــ شـ ـــع خطة عمل تنفيذية إل ـــ ثماري ووضــ ) اتخاذ القرار االســــــــ

ناء املشــــــــروع وتحو  ثمار و ـــروع حقيقي إله االســــــــ ـــ ــ  .مشــ ـــ شـــ نا  ذه املرحلة تتضــــــــمن تحديد موقع  إ أنو

ــــاســـــه ــــروع والذي ع أسـ ي للمشـ ح واملبد ــروع املق قية وتقدير  يتم املشـــ ــــو سـ ــوقية وال ــــات الســـ إعداد الدراسـ

ــع  ســـ ــــع آلية ال ـــلوبو  م املبيعات وااليرادات املتوقعة ووضـ ق أســ ــــو سـ ع وال ــــاســـــه أ، كما يتم ع  التوز سـ

اليف تحديد ل الت شـــــغيلية  ،ي اليف  ئجار املوقع (ت ــ ن اســـ ته  أو   )أعحيث تتم املفاضـــــلة ب ي ــــراءه و شـ

اليف رأســــمالية  ــلة، قد يكون للقرار أع(ت ان قرار املفاضــ ما   آ)، وم
ً
ســــلبية ع األداء املا  أو   يجابيةإثارا

حيته) ــــــروع (ر ـ ــ ـ ر  املتوقع للمشـ نا تظ ــــمن مقومات النجاحأ أول  ، ومن  ـــ ــــباب إدراج املوقع ضــــ ـ ــ ـ ــ ــباب أ أو   سـ ـــ ـــ ســـ

.    التع

ل رقم ( ثماري  ):2الش   مراحل دورة حياة املشروع االس

  

مرحلة ما قبل ) 1(

ثمار االس

ثمار ) 2( مرحلة االس

ناء املشروع  و

شغيل ) 3( مرحلة ال

عة ) 4( مرحلة املتا

ر والتقييم والتطو
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س عة مراحل  مرحلة ما قبل التأس ثمار والبناء ،تتضمن دورة حياة املشروع أر ومرحلة  ،ومرحلة االس

شغيل ل ومرحلة  ،ال ش تم تحديد املوقع  ر. و ل األو  املرحلة أو التقييم والتطو ش نما يتم تحديده  ، ب

ه  املرحلة الثانية ته وتج ي ي و دوى من جديد. .ا ب عليه إعادة دراسة ا ت ح ي غي املوقع املق   إن 

ثمار مرحلة: الثانية املرحلة   االس

ــاحباألعمال يبدأ رائد  ـــ ل الفكرة  املرحلة الثانية املشــــــــــروع  أو صـــــ ــــــــروع حقيقي  إعملية تحو مشــ

شـــــــغيل.  ز لل ــــروعجا ــاحب املشـــ ـــ ام صــ ــــــمن م ي 1( :إتمام ما ي رائد العمل أو   وتتضـ ل القانو ــ ـــ ) اختيار الشــ

خيص ( يل وال ــ ـــ ــ تمام عمليات ال ــــروع و ـــب للمشـــ ـــ ـــيلية األمثل ) تحديد مواصـــــــفات املوقع2املناسـ  التفصــــ

افقات املتعلقة به اخيص واملو صــــــول ع ال ته وا ي ــــول 3( واختياره و صــ ل  ع) إتمام عملية ا التمو

ــــول الثابتة واالحتياجات 4( ـــــراء مدخالت الرأســـــــمالية)  توف األصـــ الالزمة، وتوف القوى العاملة  اإلنتاج، وشــ

تلفة ( ا ا ا ـــتو ـــ ــــــغيل ) إتمام بقية املتطلبات الال 5بمســــــ ـ ــ ـ شــ عملية ال ـــغيل والقيام  ـــ ــــ شــ عملية ال زمة للبدء 

ــــروع6التجر ( ـــ ا املشـــــ ـــــتفيد م ـــ ســــ ــــســــــــــــات ال يمكن أن  ـ ــ ــ دمات  ) تحديد املؤســـ ـــيما تلك ال تقدم ا ـــ ال ســــــ

. لية وخدمات الدعم الف ـــــ  التمو ــ ـ ــ شــ نا  ــــايا تتعلق باملوقعع إو ـ ــ ـ ــ ا ذه املرحلة  دة قضــ م ــائل  :أ ـــ ـــ  املســــ

نوقع املناســب  الوقت املناســب، املاملتعلقة بتوفر  الشــراء، ونتائج عملية املفاضــلة  أو   يجار اإل  واملفاضــلة ب

ن امل م األصول  مواصفاتهو وارتباط املوقع  اقع املتوفرة ودقة املعاي املستخدمة  عملية املفاضلة،و ب ب

عات،  إإضــافة  ،ية املتوقعةاإلنتاجوالطاقة  الثابتة وعدد العمال شــر ئة وال عض املســائل ال تتعلق بالب

ذه محط  ـــــتخلص او ـــ ـــ ذه الورقة حيث سـ ــــروعات برز تحديد دقيق أل  إتمام  ـــ ــــ  مرتكزات اختيار املوقع للمشـ

ية ة واملتوسطة.الصغر و  املتنا   الصغ

ن  ته  والثانية تكوت عملية اختيار املوقعاألومع إتمام املرحلت ي ، ولكن  وتصميمه و ل عم ش ت  قد ان

شغيل لم تبد ور ألن عملية ال ثمة قرارات  إ أنعد. وال بد من اإلشارة  أنتائج اختيار املوقع لم تبدأ بالظ

ا أثناء  مه يمكن اتخاذ عدتتعلق باملوقع و شغيل. أو    مرحلة ال

شغيل املرحلة   الثالثة: ال

شغيل عت  ذه املرحلة بما تضمنته الدراسة السوقية  اإلنتاجحلة مر  مرحلة ال ، وترتبط  الفع

ــوقيــة ــــة الســــــــــ ـــ ـــ صـــ ودة ،(ا ـــــة الفنيــة (الطــاقــة  ،وا ــــ ـــ ــــفــات املنتج) والــدراسـ ــــ ـــ واالحتيــاجــات  ،يــةاإلنتــاجومواصـ

ذه املرحلة يبدأ املشـــروع باســـتخدام عناصـــر  الرأســـمالية شـــغيلية). و  تلفة إلنتاج ســـلعة اإلنتاجوال  أو   ا

شـــاطات  املوقع الذي ســـبق اختياره خدمة بمواصـــفات محددة شـــغيل ع الكث من ال . وتنطوي مرحلة ال

ا: ( م ع اإلنتاجعمليات  إدارة) 1أ ق والتوز سو ة () تنظيم الشئون املال2( وال ية واإلدار اس  إدارة) 3ية وا
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ـب ( ـة والتـدر ــــــر ــ ـ ــ شـ ـد و 4املوارد ال و ــــوق وعمليـات ال ـــــــ عـة السـ زون ( دارة) متـا اقبـة جودة 5ا  اإلنتــاج) مر

لك ( لفية إدارة) 6وقياس رضا املس ) 7( وعالقته مع املؤسسات ذات العالقة ،عالقات املشروع األمامية وا

ـــــالحيته  ظتقييم املوقع  ره وصــــ اجة لتطو حث ا ـــــروع و ــ هل النتائج املالية للمشــ غي ــــ   .أو  ـ ــ شــ نا   إ أنو

ــــال  االختيار  م  ســـ ـــا ســــ ــــالســـــــليم للموقع  ـ قية، ســـــــ  ةســ ــو ـــ ســ شـــــــغيلية وال ل  العمليات ال ي م و ؤثر   و

م االيرادات الفعليـة، ـاليف الفعليـة و ـاطئ للموقع  الت ور العــديــد  إو املقـابـل قـد يؤدي االختيـار ا ظ

شغيلية ل ال ع من التحديات واملشا   . ال سيما تلك ال تتعلق بالنقل والتوز

شغيل، وقد  املوقع ع أداء املشروعات ومؤشرات ناك تبعات عديدة لعملية اختيار  حية خالل مرحلة ال الر

ذه التبعات ايجابية  عتمد ع مستوى الدقة عند تحديد موقع املشروع  تكون  ذا  وقد تكون سلبية، و

ته  املرحلة الثانية. ، والدقة والكفاءة  االختيار  من مراحل دورة حياتهاألواملرحلة  ي  الفع للموقع و

ذه املرحلة بالتوجه لتغي املوقع ت    تفاصيله. أو  مساحتهأو  عديل تصميمه أو  وقد ت

عة:  املرحلة ا ر والتوسع التقييم مرحلةالر   والتطو

ر عت  عد   الغالبمن مراحل عمر املشــروع. وتبدأ   آخر مرحلة مرحلة التقييم والتوســع والتطو

عمد رائد العمل وصــاحب املشــروع املشــروع من عمر األو الثالث الســنوات التعرف األداء و  إ تقييم، حيث 

ا ذه  ع املشـــكالت ال تواجه املشـــروع والعمل ع تذليل ر. وتنطوي  من أجل بحث فرص التوســـع والتطو

ا: ( م ــاطات والقرارات أ شــ ة األ  األداء) تحديد معاي تقييم 1املرحلة ع العديد من ال لة وقصــــ ) 2مد (طو

م  يان الوضــــــــــــع اإلنتاجوالطاقة  اإلنتاجتقييم  م املتوقع و ــــــوق الفع مقارنة با ــ م الســــ ية وتقييم 

ـــــــــــروع ( ـــكالت3املا للمشـ ـــ ــــ ) اتخاذ قرارات 4( -إن وجدت- ) تحديد معوقات العمل ومعوقات النمو وحل املشــ

ــع األفقي عداد  أو  التوســـــــ ــــع، و ـ ــ م التوســ إن - االندماج أو   خطة التوســـــــــعالعمودي وتحديد خطوات ونوع و

ــواق جديدة (5( -وجدت غي 6) البحث عن أســـ ن جودة  اإلنتاجوتقنيات  أســـــاليب)  ــ انية تحســـ والبحث  إم

ــــــــ  ) تقييم مــدى الــدقــة والكفــاءة املتعلقــة بــاختيــاراملوقع والقرارات ال تبعــت ذلــك.7( املنتج ــ شــ نــا   إ أنو

ــــــمن التوســـــــــع  نفس املوقع ــ ذه املرحلة قد تتضـ ــــروع نتائج  ـــ ا للمشــ إعادة أو  موقع جديد إاالنتقال  أو  ا

ل ــــــــ ــ شــ ه من القرارات ال ترتبط  ا وغ تب عليه تبعات مالية بآخر باملوقع أو  يئة املوقع ا له ي ذا  ، و

  عديدة.

ـــــ  ــ ـ ــ شــ ــــــــــات  ــ ـــــــــــابقــة، إال أن العــديــد من الــدراسـ ميــة جميع املراحــل الســ إتمــام  إ أنوع الرغم من أ

ــروعات. األو املرحلة ذه املشـــــ ة ل ــــتمرار ـ م مقومات النجاح واالســ عت من أ ـــــروع بكفاءة   من دورة حياة املشــ

ذه  املســألةمثل للمشــروع ما زالت اختيار املوقع األ  مســألةاملرحلة من تفاصــيل، إال  وع الرغم مما تتضــمنه 
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املا  ذه املرحلة  األبرز  ية وقانونية عديدة ل ي ل رقم (من تبعات مالية وفنية و ن الشـــــــ ب ن 3. و ) العالقة ب

  موقع املشروع ومراحل دورة حياة املشروع.

ل رقم ( عاد): 3الش ن موقع املشروع ومراحل دورة حياة املشروع أ   العالقة ب

  

ن من مراحل عمر املشروع ت ن األخ  ،ينعكس قرار اختيار موقع املشروع ع مستوى الكفاءة  إتمام املرحلت

ر  اليف، كما يؤثر  خيارات التطو م االيرادات والت شغيل كونه يؤثر   حيث يؤثر  نتائج عملية ال

  شاطات أخرى. إالتحول  أو  ح قرارات اإلغالق و/ أو  والتوسع، 

   التفصيلية سة اجلدوىموقع املشروع ودرا .2

 
ً
ــــابقا ــــرنا ســ ة  إ أنأشــ ثمار ــــ دوى عملية تقييم الفكرة االســ تندرج  التفصــــــيلية من خالل دراســــــة ا

ـــروع، و  مراحل  مناألوإتمام املرحلة  وخطوات متطلبات ضـــــمن دوى عمر املشــ  التفصـــــيلية عرف دراســـــة ا

افة جوانب املشـــروع" اإع  ثماري  دراســـة شـــاملة ل س  تحديد مدى صـــالحية إســـ  االســـ وجدوى تأســـ

عة ر: املرحلة الرا مرحلة التقييم والتوسع والتطو

 التقييم الفع
قيقي  للمو  قع وا

ي  ا القرار ال
 بخصوص البقاء
غي املوقع أو 

املوقع وقرارات 
جالتوسع واإلندما

م  غي 
املشروع واملوقع

 تقييم التبعات
قي ية ا قية البي
للموقع

أثر املوقع ع 
األداء الفع 

للمشروع

 املوقع والروابط
لف يةاألمامية وا

التحول من 
ئجار إ  اإلس

التملك أو العكس

املوقع وقرار 
  -إن وجد -اإلغالق 

شغيل: املرحلة الثالثة مرحلة ال

تقييم أو لقرار 
 اختيار املوقع مالي
ً
ا

 
ً
يا ي  و

ً
وفنيا

ل والتحديا تاملشا
قع نتائج اختبار املو 

ع االيرادات 
واملبيعات

ار نتائج قرار اإلستج
أو التملك

صة السوقية  ا
قيق يةاملتوقعة وا

ار دقة معاي االختي
ية س واألوزان ال

اجة لتغي امل وقعا
ة التعديالت املطلو 
ا  ع املوقع ا

ا  اليف وت

ثمار: املرحلة الثانية مرحلة االس

ب  اختيار املوقع املناس
الوقت املناسب

قيقية  لفة ا الت
ي ته الختيار املوقع و

ي بخصو  ا ص القرار ال
اإلسئجار أو التملك

شأن  ي  ا القرار ال
 م مواصفات املوقع
اليف  واملساحات والت

شغيلية ال

لفة م وت  املوقع و
األصول الثابتة

ل م التمو  املوقع و
اليف  ل الت ي و

ية  اآلثار البي
عات شر وال

ثمار: املرحلة األو مرحلة ما قبل االس

خصائص 
العمالء 

صة  وا
السوقية

االيرادات 
املتوقعة

اليف  الت
املتوقعة

لية املفاضلة األو 
ن املواقع ب

اتخاذ قرار 
ئجار أو  االس

البناء

سع  آلية ال
واألداء املا 

املتوقع

ل  ي م و
ل املت وقعالتمو

عات  شر ال
ن  والقوان
والدراسة 

ية البي

م املشروع 
اقة املتوقع والط
اإلنتاجية

ة القرارات قابل
للتعديل
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ثمـاري  ــ ـــ ـــ ـــروع اســــ ــــ ـــ عمـل بـه -مشــ مـه والقطـاع الـذي  ومـدى قـدرتـه ع  ،من عـدة جوانـب -غض النظر عن 

داف  ثمر تحقيق أ ـــــ ـ ــ ـ ــــمن "العمل أو رائداملســ ــ ــ ـ دوى . وتتضــ أو كونات املالتفصـــــــــــيلية مجموعة من  دراســـــــــــة ا

ـــــات ـــ ذه  الدراسـ ـــمل  ــــ شــ ثماري، و ا اتخاذ القرار االســـــــــ ــــــ ــ ــاسـ ا القاعدة ال يتم ع أســـــــ ل  مجمل ــ ـــ ـــ شـ ال 

) : قيةالدراســـة ) 2( الدراســـة الســـوقية )1املكونات ما ي ســـو ليةالدراســـة ) 4( الفنية ة) الدراســـ3( ال  التمو

يةلدراسة ) ا5( ثماري 7واالجتماعية ( القوميةالدراسة ) 6( البي    .) الدراسة املالية والقرار االس

نا  ون من أن تحديد املوقع ه و إ أنوتجدر اإلشارة  عتقده الكث  ةبحتو قضية فنية ع خالف ما 

ـــا  ـــديـــث ع ـــــر ا ــ ـــدوى ال تؤثر  بـــا أنـــه و  ،ـــا ع الـــدراســــــــــــــة الفنيـــةتـــأث وعن يقتصـــــ ــــــة ا ـــ مكونـــات دراســـــ

ـــيلية ناالتفصـــ شــــــ  ن  إ ،  افة مكونات دراســــــة ن و  ،اختيار موقع املشــــــروع وتبعاتهقرار االرتباط الوثيق ب

دوى التفصــيلية ا ا قية ومســتوى  .ال ســبق اإلشــارة ل ســو ن نتائج الدراســة الســوقية وال ناك ارتباط ب ف

ـــادة اخ ــــ ـ ــ يات نه يؤثر  أيار املوقع، كما ترشــ ــــاتنتائج وحي ـ ــ ـ ــ لية والقومية الدراســ ية والتمو ، واالجتماعية البي

ل رقم (   ).4أنظر الش

ل رقم ( دوى التفصيليةو ): موقع املشروع 4الش     مكونات دراسة ا

   

قية 1.2 سو   موقع املشروع والدراسة السوقية وال

ــوقية، حيث نتائج اختيار املوقع ع  لقرار كب  تأث ناك    -شـــــقيه دراســـــة الســـــوق ن أالدراســـــة الســـ

  -جــانــب الطلـــب وجــانــب العرض
ً
ــــروع تتم بــدايــة ـــ حــة للمشـــــ اقع املق ر  عـــد تحـــديــد املو نـــا تظ ل معـــاي أو  (و

حة) اقع املق ن املو ل ، املفاضلة ب عد تحديد  اقعحيث يتم  ذه املو دفة من   ، املوقع دراسة الفئة املس

ا م ي ،و ال ــــ ا االسـ ا ،ونمط ــ ــــائصـــ ا الشـــــرائية ،وخصـ غرا ،وقدر ا العمري وا ع تحديد ، كما أن وتوز

 موقع املشروع

ومكونات دراسة 

دوى  ا

الدراسة 

السوقية

الدراسة 

قية سو ال

الدراسة 

الفنية

الدراسة 

لية التمو

الدراسة 

ية البي

الدراسة 

القومية 
واالجتماعية

الدراسة 

املالية والقرار 
ثماري  االس
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حة  اقع املق ناملو ــــ م، ،ســــــــــــاعد  دراســــــــــــة املنافســــــــ ل م م  ممدى و  و ــار ـــ ــــ شـــ م التنافســــــــــــية ،ان  ،وم

ــايا. إن تحديد فجوة الســــو و  م  االســــتحواذ ع الســــوق وغ من القضــ ــا م وســــياســ ق يتطلب دراســــة قدرا

 الطلب والعرض  جان
ً
ح، لذاللبيانات واملعلومات املتوفرة عن ا ولكن وفقا ـــليم  ،ملوقع املق فإن االختيار الســـ

ادة    ز
ً
با ــــ ــــ ـ ــ ـــة الســــــــــــوقيةللموقع قد يكون سـ ـــ ـ ــ ـ صــ م املبيعات ا م االيرادات املتوقعة و التا  ، وقد و

 وكث  يكون العكس.
ً
ــــــوقية ما تخرج ا ـ ــ ـ ـــة الســ ــــ ـ ــ ذا املوقع غ مناســــــــــــب من الناحية  الدراســ ا بأن  يجة مفاد بن

ــــــوقيــة حيــث ال مجــال للــدخول  ـــ ـ ــا وجود أ أو  للســــــــــــوق  الســ ــــب ـ ــ ــــ ــا الكث من املتــاعــب سـ تــا ن عمليــة الــدخول ي

ن م املنافس م وقدرا م وطبيع م م السوق  أو  و دفة ضعف القدرات الشرائية أو  صغر   للفئات املس

ا    سباب.من األ وغ
ً
عت  أسلوبما سبق، فإن املوقع يؤثر   إ إضافة قية، حيث  سو طة ال ق وا سو ال

 من 
ً
ان املشروع واحدا ج واملنتج)، كما أن  أبرز م و ان والسعر والعمالء وال قية (امل سو مرتكزات العملية ال

ؤثر  آلي داف العمالء و ــ قة اســـ ق و  اتاملوقع قد يؤثر  طر ــــو سـ ــلوبال ع، أســـ ل رقم ( التوز ن الشـــــ ب ) 5و

عاد ن موقع املشـــروع و  أ قيةالدراســـة و  الدراســـة الســـوقيةل من العالقة ب ســـو ـــ  .ال ت ل و ولو  –من الشـــ

قة غ مباشــرة ل من الدراســة الســوقية ( أبرز أن موقع املشــروع يؤثر   - بطر ا  ات ال تتضــم الســـعر املتغ

م املبيعات املتوقع ،املتوقع ــة  ،وعدد العمالء ،و ة املتوقعة) والدراســـ م االيرادات الســـــنو قيةو ــو ســـ  ال

ع أســـلوب( ذا بدوره يؤثر   أســـلوبو  ،التوز ق)، و ســـو اليف ال احم وت حية األر  املتوقعة ومؤشـــرات الر

ا الدراسة املالية. املتوقعة  ال تتضم

ل رقم ( قية5الش سو   ): موقع املشروع والدراسة السوقية وال

 

موقع املشروع 
والدراسة 
السوقية 
سوقية وال

مستوى 
السعر وآلية 

سع  ال م ونوع 
وأدوات 
املنافسة

أسلوب 
ع التوز

أسلوب 
وسياسة 
اليف  وت
ق سو ال

االيرادات 
فجوة السوق  املتوقعة

صة  وا
السوقية

م 
املنافسة 

ا ونوع

الفئة 
دفة  املس
ا وخصائص

الطلب 
املستقب 
انية  م و
التوسع

انية  إم
التوسع 
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م املبيعات وااليرادات املتوقعة، كما يؤثر املوقع    ن االختيار األمثل ملوقع املشروع و ثمة عالقة وثيقة ب

سع وأسلوبآلية  ع وسياسة ال ال قالتوز نا يبدأ وخطط التوسع املستقبلية سو ل من  تأث ، و املوقع ع 

اليف ال سيما تلك ا عض بنود الت ق.االيرادات املتوقعة و سو    ملرتبطة بال

 الفنية والدراسة املشروع موقع 2.2

 
ً
نادا ـــة الفنية اســــ ـــة الســــوقية عتبدأ الدراسـ صـ ــمنت تحديد ا  نتائج الدراســــة الســــوقية ال تضــ

م املشروع املتوقعة ح (الطاقة  و ذا بدوره يحدد االحتياجات  املوقع الذي تم اختياره ية)اإلنتاجاملق ، و

ؤثر  مواصفات املوقع الرأسمالية شغيلية و عض التفصيالت وال عمل . و افة  دراسة عذه ال و تحليل 

ـــــروع ـــــ انب الفنية املتعلقة باملشــ و حة و ( ا اقع املق  األمثل وتحليل تبعات االختيار، اختيار املوقعتحليل املو

، ،يةإلنتاجاوالعملية ية، اإلنتاجوالطاقة  ن والبعد البي ان عات والقو شــر شــغيلية وغ  وال واالحتياجات ال

ـــــغيلية) ــــ شــ ــــاء املشـــــــــــروع ،ال ـ ــ ـ ــ شـ و مرتبط بإ ل ما  انه أي ب  األولية، وآالته ومعداته، واحتياجاته من املواد وم

قية  ،املباشـرة وغ املباشـرة والعمالة شـغيليةو شـغيلية وغ ال تقدير ل ما يتعلق بو  ،الالزمة االحتياجات ال

شــغيلية. ة وال ثمار اليف االســ نا  الت شــ  ن مكونات الدراســة الفنية إو واملســائل ال  العالقة الوثيقة ب

ا ا الدراســــة، كما أن له  وموقع املشــــروع، فاختيار  عا عا املوقع بحد ذاته جزء من املســــائل الفنية ال 

ة ع نتائج  شــــغيلية  الدراســــة الفنية، فقد يؤثر اختيار تبعات كث اليف ال  ، كما يؤثر املتوقعةاملوقع  الت

ا، و فعملية التوظي ا وتخز اليف املواد األولية ونقل ا، و ت اليف اليف  ونوعية العمالة املتوفرة وت الت

ــمالية  لقرار  الرأســـ
ً
ئجااملتوقعة (تبعا ــ عود ذلك. والتملك) ر االســـ ــــعر  و سـ لفة األرضالرتباط املوقع   البناء أو 

ذا ال  أو  ا، و ــموح  ــة الســــوقية ال ع  تأث ال يلاملســــاحة املســ ن املوقع ونتائج الدراســ ا أاملتبادل ب ســــاســــ

ل رقم (يتم البدء بالدراسة الفنية ن الش ب عاد ونتائج عملية تملك املوقع 6. و ن أ ئجاره.أو ) مقارنة ب   اس

ل رقم ( ئجاره6الش عاد ونتائج عملية تملك املوقع  أو  اس ن أ   ): مقارنة ب

 

تملك املوقع ئجار املوقع اس

روج ولة االنتقال وا س

شغ ة األو من ال امات مالية  الف يلال

شغيلية اع والتدفقات النقد اليف  يةت

اجة شغيليه عند ا قروض 

ضمانات أع للممول 

اجة ة االنتقال عند ا صعو

ة التصميم والتعديل والتوسع حر

ل أع م التمو اليف الرأسمالية و الت
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ذا مـــا  ـــد من التحليـــل لردنـــا أو ـــاليف ال يؤثر تـــأث املوقع، فـــإننـــا نـــدرج  تـــأث مز ه ع بقيـــة بنود الت

ع واملعدات الرأســــمالية الالزمة لذلك). اليف النقل والتوز ا (ت ل رقم ( املوقع ف ن الشــــ ب ل رقم 7و ــ ) والشــ

اليفأبرز بنود ) 8( شـــــغيلية والر  الت  أال
ً
  ســـــمالية ال تتأثر ايجابا

ً
ته. أو ســـــلبا ي ــروع و بقرار اختيار موقع املشـــ

د من البيان أل ل رقم ( عادوملز ن الدراسة الفنية وعملية اختيار موقع املشروع، أنظر الش  .)9العالقة ب

ل من  م  اليف املتوقعة و ل الت ي ل كب   ش إن نتائج قرار اختيار موقع املشروع ومواصفاته يؤثر و

نا  حية املشروع املتوقعة، ومن  التا يؤثر  صا الدخل ور شغيلية املتوقعة، و اليف الرأسمالية وال الت

رت النداءات الرامية إ    للمشروع. مية قرار اختيار املوقع األمثلأظ

ل رقم (  7الش
ً
شغيلية ال تتأثر ايجابا اليف ال   ): أبرز بنود الت

ً
ته أو سلبا ي   بقرار اختيار موقع املشروع و

  

ل رقم ( اليف الرأسمالية ال تتأثر 8الش  ايجابا ): أبرز بنود الت
ً
ته أو سلبا ي   بقرار اختيار موقع املشروع و

  

ل رقم (   ): موقع املشروع والدراسة الفنية9الش

 

اليف العمال اليف نقل املنتجأجور العمالت اليف نقل املواد األولت دمات العامةيةت اليف ا ت

ن عدد العمالة غ املباشرة اليف التأم اليف الصيانةت قأجرة املوقعت سو مخصصات ال

اليف التخلص من النفايات  ت
ة واملنتجات غ الصا

ن اليف التخز اليف التصميم والتنفيذت ن

لفة شراء األرض لفة البناء ت ت
اليف معدات النقل  ت

للمواد األولية والعمال
لفة األ ثاث واللوازمت

م األصول الثابتة 

ا ال بجميع أش

رأس املال العامل
اليف ما قبل  عض ت

شغيل ال

اليف التوسع    ت

املستقبل
غي املوقع اليف  ت

موقع املشروع   والدراسة الفنية

ل    ش

التصميم 

ومواصفات

سعر األرض 

والبناء

االيجار 

ل  ي و

اليف  الت

شغيلية  ال

والراسمالية

اليف  ت

النقل

اسلوب 

اليف  وت

ع  التوز

م 

األصول 

الثابتة

عمر 

املشروع 

واملوقع 

العلمية 

االنتاجية

توفر األيدي 

العاملة 

ا  واجور

ا اليف وت

املواد 

األولية 

اليف  وت

ا  نقل

ا وتخز

بنود 

اليف  الت

األخرى 
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لية 3.2  موقع املشروع والدراسة التمو

نــد  ــــةســــــــــــ ـــ ــــ ـ ـاليف  الــدراسـ ـ م الت ــا تحــديــد  م ــــة الفنيــة وال من أ ـــــــ ليــة ع نتــائج الــدراســ التمو

ــمالية ـــ ـــ سالالزمة  الرأســــ ـــــ ـــ ـ ــ ـــميم و  لتأسـ ـــ ـــ يئةتصـــ ناء و   و
ً
ـــروع، وال غالبا ـــ ــــ ــاؤال ما املشــ ـــ ســـــــ ر  حول كيفية  تيظ

لية عدة بنود ــــمن الدراســــــــــــة التمو ـــ ــــ ا. وتتضـ ل ا ،تمو م لية  )1: (أ ع  وذلك بناءتحديد االحتياجات التمو

ل (داخ تحديد) 2( الفنيةتفاصيل الدراسة  ما) ( أو  خار أو  مصدر التمو عند  نوع القرض ) تحديد3كال

ارجية وء للمصــادر ا ل األجل أم ( ال م  )4( )"حســب االحتياجات"قصــ األجل م أمتوســط طو تحديد 

تملة) 5( القرض األمثل اض ا تحديد معاي ) 6( ســــــــــــالمي وتجاري حكومي وخاص و  -تحديد مصــــــــــــادر االق

ــــــادر  ــ ـ ــ ن املصـ ة تتعلق بر ، و املتوفرةاملفاضــــــــــــلة ب ــــب (عوامل كث ـــ ــــ ل املناسـ ـــدر التمو ــــ ـــ س املال ورائد أاختيار مصــ

ي و 7( )األعمــال ــا ــل  ــ ـــ ـــ شــــ ــل  ــل التمو ي لفــة ) تحــديــد  ـــــاب ت ـ ــ ـ ــ ــلحســ ـــنوي من  التمو ـــ ـ ــ ـ ـــــط الســ ـــ ـــ جــل أوالقسـ

ا  الدراسة املالية.    استخدام

ل رقم ( لية10الش   ): موقع املشروع والدراسة التمو

 

ــــارة  ذا اإلطار، ال بد من اإلشـــــــ ل املطلوب  إ أنو  ــــادره-م التمو ـــــ عتمد  -غض النظر عن مصــ

ل    رئ عش
ً
ان مستأجرا ثمر حول املوقع وفيما إذا  ئجار املوقع ينعكس ع أم قرار املس ، فاس

ً
ا مملو

ة  شــــغيلية قصــــ ــــ (وقد يخلق  املســــتقبل طلب ع قروض  ل رئ ــ شــ شــــغيلية  اليف ال ـــطة أو الت متوسـ

ل املطلوب  م التمو اليف الرأسمالية و ذا يؤثر  الت ان القرار بالشراء والبناء والتملك ف األمد)، أما إذا 

موقع املشروع   
والدراسة 
لية  التمو

م  
ل  التمو
املطلوب

لفة  ت
ل التمو

ة السداد  ف
ة السماح  وف
وعمر املشروع

عدد بدائل 
ل  التمو
وفرصة 

صول ع  ا
ل سقف التمو

اإلئتمان 
وشروط 

االقراض 
والضمانات

مزايا 
تفضيلية 

لبعض 
اقع املو

رفض 
ل  التمو

ب املوقع س

ل  التمو
واملناطق 
ة  التنمو

والصناعية

ل  ي
اليف  الت

ل ونوع التمو
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س. وعليه، يم ـــــ ـــ لية، بل أن  مرحلة التأســــ ـــــــــة التمو ــ كن القول أن اختيار املوقع وتبعاته تؤثر  نتائج الدراسـ

لفة  ل املتاحة أمام رائد العمل، كما قد ينعكس ذلك ع ت اليف املوقع قد تقلل من خيارات التمو ارتفاع ت

اليف  ض أك وت ـــيكون املبلغ املق ـــ اليف املوقع أع ســـ انت ت لما  ل ومدة القرض، ف ل كذلك التمو التمو

ل رقم ( ــ ن الشــ ب ة الســــداد أطول. و ــروع ونتائج ومك10أك وف ن موقع املشــ عاد العالقة ب ـــة و ) أ نات الدراســ

لية.  التمو

ته  ي اليف  اليف  يؤثر موقع املشروع ومساحته ومواصفاته وت م  ،الرأسماليةم الت التا   و

ل املطلوب،  ذا التمو ل وعمر القرضت يؤثر  بدورهو ة السماح لفة التمو ل وقيمة  وف ونوع التمو

ة قساطاأل ة والسنو ر يارات الش ل  املتاحة، كما يؤثر  ا ل ال سيما عندما يكون مبلغ التمو  أعللتمو

ل املسموح به.  ب ما يُ من سقف التمو س ذه قد يختار رائد العمل املوقع  منطقة ما  ثمر   منح املس

ل سط) املنطقة من مزايا تفضيلية تتعلق بالتمو عنصر  أك املوقع يكون  قدو  .(سعر فائدة أقل وشروط أ

ل   .ع  املمول ع منح التمو

ية 2.4   موقع املشروع والدراسة البي

  تتضـــــــــــمن
ً
ية تحليال ـــــــة البي ــ ميع االدراســ  

ً
ـــــــــامال ية شــ ـــلبية آلثار البي ـــ ـــ ـــــروع وقع امل االيجابية والســ ــ ــ ملشــ

ناإلنتاجوالعمليات  ع والتخز ارجية ، والنقل ية وعمليات التوز ئة ا ا من العمليات ال تؤثر ع الب وغ

ـــروع ية لعملية  للمشــ ا اآلثار البي الك املنتجبما ف ن املوقع ونتائج اســـــ ــ مما ســـــبق العالقة الوثيقة ب ـــ ت . و

ية ـــة البي غي املوقع إ ثر البينتائج تحليل األحيث قد تؤدي  ،الدراســ عض التعديالت  أو   قرار  ع إجراء 

يل املثال، إذا ترتب عتصميمه أو  مه  شغيل  . فع س أي  موقع املشروع الذي تم اختياره عمليات ال

واء، أو تلو تلوث نوع من أنواع التلوث ( بة،   ثال ي أو تلوثال ـــا ـــ ذا قد يتطلب )ضـــــــوضـ عض ، فإن  اتخاذ 

ــذه الاإل  ـــا التقليـــل من  ــأ ــــ ـــ ـ ــ ــ ح  اتتــأث جراءات ال من شــ ـــ ـــ ســــ اخيص ي افقـــات وال ـــــول ع املو ــ ـ ــ صــ ا

ة ذا بدوره يؤدي املطلو اليف  إ، و ور بنود جديدة  قائمة الت شـــــغيليةو/ الرأســـــماليةظ ، وقد يكون أو ال

دوى املالية ذلك  حية وا   تراجع مؤشــــــرات الر
ً
با ـــروعســــــ ل رقم ( .للمشـــ ــــ ن الشــ ب ن موقع 11و ) العالقة ب

عادنتائج و املشروع و  ية.أ   الدراسة البي

ية ومختلف القضايا   ن موقع املشروع ومعاي اختياره ونتائجه ع مكونات الدراسة البي ناك ارتباط وثيق ب

شغيلية  تب ع قرار اختيار املوقع تبعات مالية  ا، كما قد ي عا ذا بدوره يؤثر ع أو رأسماليةو/ال  ، و

بداله  ا واس ية قرار بتغي املوقع ا حية املشروع. قد تكون نتائج الدراسة البي مؤشرات األداء املا ور

  بموقع آخر.
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ل رقم ( ية): موقع املشروع والدراسة 11الش   البي

  

 واالجتماعية القومية والدراسة املشروع موقع 2.5

ثماري  اتتأث إبراز  إدف الدراســـة القومية واالجتماعية  ــ مه  - املشـــروع االسـ غض النظر عن 

عمل فيه تمع ا  - والقطاع الذي  ل، حيث تركز ع ا ـــــاد ك ـــــروع وع االقتصــــــــ ب من املشـــــــ ذه القر

ـــــة ـــ ـ ــ ـ ــد ع  الــــدراســـ ــديــ تمع اتحــ ــــادة  و ،دوره  خلق فرص العمــــل ألبنــــاء ا ــــد وز توف الوقــــت وا

يـــارات املتـــاحـــة  نا لك ــــ ـــــ ــ م النـــاتج ا تـــأث . كمـــا تركز ع أمـــام املسـ ليـــة ك ات ال عض املتغ ه ع 

ــــادرات و اإل  ــ ــ ـ ــ م الصــ ــــــتحدثة ومعدل البطالة  املنطقة و ــ ـ ــ االحتياطيات من م جما وعدد الفرص املسـ

شــــــــــــ  العمالت الصــــــــــــعبــة. نــا  ــا العــديــد من  إ أنو ــا يمنح ن  منطقــة بحــد ذا ـــــروع مع ـــ ـــ اختيــار موقع مشـ

ــــب واملزايا لم تكن  ـــ ـ اســ ذا  لتتحققامل نبدون  ب ــــــــروع، و ل رقم ( املشــ ن موقع املشــــــــــروع 12الشــــــــــ ) العالقة ب

  .القومية واالجتماعيةوالدراسة 

ل كب بالدراسة القومية واالجتماعية ال سيما وأن اخ ش ع يرتبط موقع املشروع  ه  تيار موقع دون غ

تمع ا من  اسب ا ذا املشروع  املنطقة. وتتمثل م ه من وجود  تمع دون غ استفادة جزء من ا

ية. تب عليه آثار بي اقتصادية، كما قد ي اسب اجتماعية و تب ع وجوده من م   املشروع بما ي

  

  

موقع املشروع   
ية  والدراسة البي

واء  تلوث ال
بة وال تلوث ناجم 

عن اإلنتاج 
ع او التوز

تلوث ناجم 
عن 

ن التخز

تلوث ناجم 
عن عمليات 

النقل

التلوث 
ي القائمة الضوضا

السوداء 
ورفض 
املوقع

اليف  ت
شغيلية 
إضافية

اليف  ت
رأسمالية 

إضافية

ات  تأث
ية  بي

ايجابية

غي املوقع 
وتبعاته
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ل    القومية): موقع املشروع والدراسة 12رقم (الش

  

ة  ثمار ا وخلق التوازن التنموي  املناطق الفق ع االس ود توز  ع احتذاب أو تركز ج
ً
األقل نموا

ثمار ا ورواد  ود قد تتأثر بندرة  األعمالاالس ذه ا م، إال أن   ملشروعا
ً
انا ا م ذه املناطق واختيار إ 

  نطقة. العمالة  امل

ثماري  املالية والدراسة املشروع موقع 2.6   والقرار االس

ا إدف الدراســــة املالية   حية املشــــروع من خالل عدد من املؤشــــرات املالية املتعارف عل ، تقييم ر

ا من  ــــتخدام البيانات ال تم تجميع ــيليةوذلك باســـ ـــ ــــة الســـــــوقية  مختلف مكونات الدراســـــــة التفصــ (الدراســـ

ــــة القوميــة  ـــ ـــ ـ يــة والــدراســ ــــة البي ـــ ــــ ليــة والــدراســـــــــــــة الفنيــة والــدراســ ــة التمو ـــ ـ ــ ــــ قيــة والــدراسـ ــــو ـــ ــــ سـ ــــــة ال ــ ـ ــ والــدراســ

ل رقم (واالجتماعية ن  الشــــــــــــ و مب ح و ). 13)، كما  ل صــــــــــــر ـــــ ـ ــ ـ ــ شـ ل و ــ ـــ ن الشـــــــ موقع املشــــــــــــروع ع  تأث ب

ثماري، باعتباره  ة وع القرار االســــ حية التجار قةيؤ مؤشــــرات الر صــــة مباشــــرة  أو غ مباشــــرة  ثر بطر  ا

م املبيعــات املتوقعــة والســــــــــــعر  ـــاليــباملتوقع و  الســــــــــــوقيــة و ـــ ــــ ــالتــا  أســـ ق املتوقعــة، و ــو ـــ ســـــــ ــاليف ال  وت

ة اليف ةقعو املت االيرادات السنو م االحتياجات والت لفة  الرأسمالية. كما يؤثر   م وت شغيلية، و وال

ــل ــة  ،التمو ــاليف الالزمــة ملعــا م الت ـاليفأو ـ ــا من بنود االيرادات والت يــة، وغ  .االجمــاليــة يــة آثــار بي

ص  ل رقم (و ــ ـــ عاد أبرز ) 14الشـــ ناءه ع األداء املا املتوقع والقرار  تأث قرار  أ ــميمه و ـــ اختيار املوقع وتصـــ

ثماري    .االس

موقع املشروع   

والدراسة 

القومية 

واالجتماعية 

تمع  تنمية ا

ا
التوازن 

التنموي 

فرص عمل 

تمع  البناء ا

ا

التنمية 

االجتماعية 

ع مستوى 

الفرد واالسرة

ادة خيارات  ز
لك  املس

ا

فرص 

ة  ثمار اس

إضافية 

جديدة

يع  

ادة  التوجه لر

األعمال 

ر والعمل ا

ادة االنتاج   ز
الك 

واملؤشرات 

لية ال

شاط  ز ال  عز

 املنطقة
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ل رقم ( ثماري 13الش   ): موقع املشروع والدراسة املالية والقرار االس

 

ل رقم ( ص ب14الش عاد أبرز ): م ثماري   تأث  أ ناءه ع األداء املا املتوقع والقرار االس   قرار اختيار املوقع وتصميمه و

  

عت اختيار املوقع من محددات األداء املا املتوقع أناك ت ثمار، و ث كب لقرار اختيار املوقع ع قرار االس

قة مباشرة وغ مباشرة  نوع  و يؤثر بطر التا ف ثماري.للمشروع، و غي املوقع إ  القرار االس قد يؤدي 

تب ع  ا. وقد ي ثماري من رفض الفكرة إ قبول غي القرار االس تحسن مختلف املؤشرات املالية و 

مه.أو املوقع بتغي الدراسة املالية توصية    عديل 

الدراسة 

والقرار  املالية

ثماري  االس

نتائج الدراسة 

السوقية

نتائج الدراسة 

قية سو ال

نتائج الدراسة 

الفنية

نتائج الدراسة 

لية التمو

نتائج الدراسة 

ية البي

الدراسة نتائج 

القومية 

واالجتماعية

فرص استخدام التمي 

السعري 

سع ومستوى  آلية ال

األسعار

النمو  االيرادات 

ة املتوقعة السنو

صة السوقية  ا

واملبيعات املتوقعة

القدرة الشرائية ونمط 

الك للعمالء  االس

ق سو أسلوب ال ق سو اليف ال ت ع اليف النقل والتوز ت ن اليف التخز ت سب التالف

اليف الرأسمالية الت شغيلية  اليف ال الت
يالت  س افز وال و ا

ئة األعمال و

صول ع  فرص ا

ل التمو
ل لفة التمو

ل  ل التمو ي
توفر األيدي العاملة 

ة املطلو

لفة  لفة االيجار وت ت

التمليك
أجور االيدي العامة اليف األيدي العامة ت

نوع االحتياجات 

لية التمو
ا املنافسة بأنواع

اليف التوسع  ت

واالندماج

روج من  اليف ا ت

يل س السوق وال
م ن وقدرا عدد املنافس

ف املنتج سرعة تصر
التدفقات النقدية 

الداخلة

التدفقات النقدية 

ارجة ا
موسمية اإلنتاج والدخل

ا  ال اطر بأش ا

تلفة ا
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  موقع املشروع االستثمارياختيار  مرتكزات .3

ــيما  مجال املشــــروعات تؤكد ثمار  ال ســ ــ  العديد من الدراســــات االقتصــــادية والفنية املتعلقة باالســ

ية الصــــــغر و  ة واملتوســــــطة املتنا ـــغ ـــروع أن  عالصـــ م القراراتعت اختيار موقع املشـــ اتيجية  من أ ــ  االســــ

ا نجاحقد ال  ــــــل  أو   يتوقف عل ـ ــ ــ ـــروعفشــ ــــ ـــ اليف االيرادات  م ع هتأث لوذلك  ،املشــ ل الت ي م و و

ل ل التمو ي ــا التدفق النقدي و  و ـــ ــرات وصــــ ـــ ةمؤشــــ ـــــتمرار حية واالســــ  . الر
ً
ذه الورقة تحليال ـــت  ـــ ـ وقد عرضــ

ا ع مختلف مكونات  ـــــــت تأث ـــــروع، كما عرضـــ ــ لعالقة عملية اختيار املوقع بمختلف مراحل دورة حياة املشـــ

دو  ـــــة ا   وعليه، فقد أصــــــبح من الضــــــروري ى. دراسـ
ً
ــروري جدا ـــ حة  بل والضـ اقع املق إيالء عملية تحديد املو

ة، بحيث مية كب ا أ ــلة بي ية ع اعتبارات وعملية املفاضــــــــــ ــليمة مب ـــ ـ ــ ــ قة ســ ـــروع بطر ـــ  يتم اختيار موقع املشــــــ

ة وفنية اقتصـــادية ومعاي  ــية  ،وعلمية وتجار صـ ـــ ســـت ع اعتبارات  مكن  .دروســـةغ معشـــوائية و ول و

ســلســل يص  ي ت ا ثماري أل  عملية اختيار املوقع ال عدد من املراحل ال تبدأ بتحديد فكرة  ي مشــروع اســ

حة اقع املق ـــــروع، ثم تحديد املو ذه الف املشـــــــ دوى كلتنفيذ  تقييم ثم ، األوليةرة وذلك بناء ع دراســــــــــــة ا

 لعـدد من 
ً
ـا وفقـا ـــــــــلـة بي ــ اقع واملفـاضـ يـة و أو  ال قـد تختلف املعـاي واملرتكزاتـذه املو ـــــ ـــ ـــ سـ ـا ال ــاأزا  ،مي

ــــروع ونمط و  م املشــ  
ً
ا تبعا ختلف عدد ــلوبو   اإلنتاج أســــ

ً
ــا زء عرضــــ ذا ا تضــــــمن   والقطاع، و

ً
مفصــــــال

م    .املشروع اختيار موقعاملعاي واملرتكزات املستخدمة   أل

ب  ور   الرئ املوقع قد يكون الس ة،  الفكرةظ ثمار ثمر موقع  يالحظ فقداالس  يمتاز بمواصفات مااملس

حية مرتفعة ثمر للبحث عن  مما، خاصة تنطوي ع ر ة يحفز املس ثمار ذا فكرة اس ذا املوقع، و تالءم 

حة. اقع املق ن املو مية عملية املفاضلة ب   يل أ

عت عملية ــــليم لوقع امل اختيار وتحديد و ـ م خطوات الســـ ـــــروع من أ ـــة الفنية مكونات لمشـــ ـــ  الدراســ

دوى التفصـــيلية توقف علدراســـة ا حيته مدى صـــالحية املشـــروع ا، و معاي املفاضـــلة . وتختلف وأداءه ور

حة  اقع املق ن املو ســــــب املوقع وتحديدب ثمر  األ ــ كومة واملســــ ن ا اص ب ـــــات أ، إال من القطاع ا ن الدراسـ

ن ي وم املوقع األمثلركزان ع أجمعت أن القطاع ن  اختيار املوقع األمثل تمر مرحلةو  للمشــــــروع. مف بمرحلت

ن، يتم   ت ا املشـروع، و  األواملرحلة أسـاسـ افية ال سـيقام ف غر  ةاملرحلة الثاني تم تحديد املنطقة ا

ذه املنطقة ــــل  إ أن، تحليل املوقع داخل حدود  ــــ ـــ ن األمثل!املوقع  إيتم التوصـ ن املتخصــــــــــــصــــــــــــ  وقد برز ب

ـــــيطة اختالف ــــ ســـ وم "حول ات  ور أعنه  تمخض، األمر الذي "املوقع األمثلمف يم مختلفةظ عة مفا عتمد  ر

ــوقية والطلب  صــــة الســ لفة، معيار ا ا ع معيار مختلف (معيار الت حية، معيار  ،واألســــعارل م معيار الر

لك)، أنظر  لفة ع املس ل رقم (ال    ).15الش
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ل رقم ( ثماري 15الش   ): معاي تحديد املوقع األمثل للمشروع االس

  

ت الظروف وحصلت مستجدات  غ ة ما غ مناسب إذا    ف
ً
ان مناسبا تؤثر  األداء  قد يصبح املوقع الذي 

   .املا للمشروع وقدرته ع االستدامة

النظر   ا تركز ع ااملعاي الســــــــــــ إو ا  مجمل ـــاديةبقة، نرى أ ــــارة  العوامل االقتصـــــــــ ـــ ــــ  إدون اإلشـ

ــة و العوامـــــل واملعـــــاي  ــــاعيـــ ــة و االجتمـ يـــــةالفنيـــ ن مختلف األالبي مع ب يـــــل ا ـــاد. و ســــــــــــ ـــــة  عــ ــــــــــادي ــ االقتصــــ

ية والفنية والقانونية، ن  واالجتماعية والبي ــصــــ عض املتخصــ ــية لتحديد املوقع  ثالث إأشــــار  ســ خطوات رئ

ثماري ألي  األمثل ي:  تتمثل مشروع اس   اال

  : طوة األو ا ا ئة العامة ال يختار ف  املوقع املطلوب، وذلك وفقتحديد الب
ً
ا ،لعدد من العوامل ا م  أ

يل املثال ال  صر:ع س ام ومختلف مدخالت  ا ، القرب من الفئات اإلنتاجالقرب من املواد ا

ة، توفر مصادر الطاقة  األسواقو  دمات العامة الضرور ية التحتية وا دفة، توفر املواصالت والب املس

ية واملناخية.       و واملياه،   توفر املتطلبات البي

  :طوة الثانية ئة ا اصةاختيار الب  وفقوذلك ، املشروع ملوقع ا
ً
ا ،لعدد من العوامل ا م يل  أ ع س

صر افر املثال ال ا ة، تقارب مستوى األجور،  األيدي: تو ارات املطلو العاملة باألعداد والتخصصات وامل

افز  و ائب وا لفية واملشروعات املكملة، مستوى الضر ابط األمامية وا توفر مقومات و ، املمنوحةالرو

سية. ة املشروع الرئ     استمرار

  :طوة الثالثة تمع األك ما ي للمشروع  ا ا وفق العوامل التالية:  ، وذلكالءمةاختيار املوقع ال

اءمالومدى  األرض وجدت، القدرة ع نقل املواد إن من حيث املساحة مع خطط التوسع املستقبلية  م

اليف، و واملنتجات من  األولية ية التحتية ومصادر ممالئو املشروع بأقل الت الب ة املقومات األخرى 

ا.   الطاقة واملياه وغ

لفة ع  معيار الت

لك املوقع : املس

لفة ع  األقل 

لك املس

معيار 

لفة املوقع الذي :الت

ب عليه أقل  ت ي

لفة ت

 املوقع:معيار السوق 

تب عليه  ال ي

أع حصة سوقية 

سع ومرونة ال

حية :  معيار الر

تب  املوقع الذي ي

اح عليه أع االر



 

19  

 

 

ثماري  األمثلاملوقع   يحقق أك قدر من الشروط واملعاي املستخدمة  عملية و املوقع الذي  ألي مشروع اس

م   سا حة، و اقع املق ن املو داف املشروع بكفاءة تحقيق املفاضلة ب  أ
ً
اقع البديلة. مقارنة املوقع قد  باملو

ور  ب ظ ا. أو و/الفكرة يكون س ال  تنفيذ   االست

ر وقد  يفات من عددظ ـــــ ـ اقع التصـــ تلفة للمو غض النظر  نأ يمكن ال ا ا  ـــــــروعات عل تقام املشــ

اعن  ام ذهاوقطاع أ اقع  ا. وقد قســــــــــــمت  اقع1: (إالدراســــــــــــات املو ى  واملدن املراكز  داخل ) مو  الك

اقع) 2( تلفة ( داخل مو ا ا ــميا ـــ ة بمســـ انية الصــــــــغ ــ ـــ اقع) 3التجمعات الســـ ـــــواداخل  مو ـ ) 4( املدن ضــ

اقع شاط املتخصصة باملناطق مو اضنات العامة واملتخصصة واملناطق اع (املناطق الصناعية و املشرو  ب

ة) ـــــ  .التنمو ـــ ـ ــ شـ نا  ا قبل  إ أنو ــلبيات ال بد من مراعا ـــ ـ ــ ــ اقع له ايجابيات وســ ذه املو اتخاذ القرار ل من 

ي باختيار  ا   املوقع. ال

 

ثماري  املوقع يمكن تقسيم العوامل ال تؤثر  اختيار  سية األمثل للمشروع االس س  إ عوامل رئ (الوزن ال

ة مرتفع) س  وعوامل ثانو ا البعض إ عوامل كمية وعوامل نوعية، وتقسم )منخفض(الوزن ال قسم ، و

يمنة إ عوامل القطاع  كذلك حسب يمنة  الصناعة وعوامل م كذا. م دمات والتجارة و    ا

ـــــاؤل  ـــ ســ ر ولكن ثمة  انية التوصــــــــــل  ام يظ  للمشــــــــــروع يحقق  إنا حول مدى إم
ً
موقع مثا تماما

شـــــــــ  نا  ة؟ و ـــــروط املطلو ــ ا األ أنإجميع الشــ عدد الدراســـــــــات ال تناقش  مجمل  عاده وع الرغم من 

ا  ية والقانونية، إال أ ــادية والفنية واالجتماعية والبي ة أجمعت عاالقتصــــ ــــعو ــــل  صــ موقع مثا  إالتوصــ

ــــــروع. و حال  ــ ة ال تالءم رائد العمل وطبيعة املشــــ ـــفات املطلو ـــ انية إد يحقق جميع املواصــــــ البعض إم

ذه النظرة قد  ـــوأأو  لألحســــــــنتتغ ذلك، فإن  ر، فقد لألســـــ ــــغيل والتطو ـــ شـ  مع مرور الزمن وخالل مراحل ال

ـــبح ــــ ـــ يــد املوقع يصــ يجــة غ  املنــاســـــــــــــب وا  ن
ً
الفئــة  أو انتقــالو/ األوليــةبوفرة املواد  لظروف تتعلق منــاســــــــــــبــا

دفة و/ ناملســــ ور منافســــ ن جديدة. أو و/ أو ظ عات وقوان شــــر ور  عرض فيما ي ظ معاي ومرتكزات  أبرز و

حة  اقع املق ن املو ـــلة ب ــ إلقامة املفاضـــــــــ شــــــــــ ثماري، إال أننا  ــــ ــ ــ ـ ـــروع االســـ ـــ ــــ عكس  إ أناملشــ ا ال  ور ب ظ ترت

  . ســ ا ال ا ووز مي نا أ تم عرض و ذه املعاي إالنتائج ال توصــلت  أبرز وســ ا الدراســات ذات العالقة  ل

  من باب املقارنة واالستفادة من أفضل املمارسات.

موقع 
املشروع

املب الشارع ال املنطقة املدينة الدولة
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سية املؤثرة  املوقع بحيث ة عامة تكون بمثابة أساس لتحديد العوامل الرئ تطبق  جميع  ال يوجد نظر

م املشروع والقطاع وطبيعة املنتج وعملية  غض النظر عن  االت  دفة.  اإلنتاجا ال يوجد و والفئة املس

امل الشروط واملعاي الالزمة.  حقق  ايا و افة املز ان واحد   موقع مثا حيث من الصعب أن يتوفر  م

  األولية املوادو  اإلنتاج دخالتممن  القربو  املشروع موقع 1.3

ن أن قرب موقع املشـــروع من املواد  ــ   األوليةيرى الكث من املتخصـــصـ
ً
رتكزوا  ذلك ضـــروري جدا ، و

ـاالت  ـا  أغلـب ا ــــف ــ ــــ رات يمكن وصــ ــــــــدر بـع عـدة م ــ ـ ن املوقع ومصــ ـا معقولـة. ولكن البـت  العالقـة ب أ

ــان املواد  ليــة) يحتــاج  األوليــةوم ــد من التحليــل و  إ(ا ســـــــــــــاؤالت ال تتعلق  مز إجــابــة ع عــدد من ال

ـــــنعة األولية) طبيعة املواد 1ور التالية: (مباأل  ــ ـ ــ ـــــف  أو   (مصــ ـــ ـــ ــــنعة  نصـ ـــلعة   أو مصــــــــ ا 2( )خدمة أو ســـــــــ ) قابلي

ن ن للتخز اليف التخز ا 3( وت اليف نقل اقع البديلة ( إ) ت ل عام األولية) قابلية املواد 4املو ــ ـــ شـــــــ   للتلف 

ـــــغيلية و  االحتياجات) أثر املوقع ع 5( أثناء النقل أو  شـــــــ اليف) الرأســــــــــــماليةال اليف نقل 5( (مجمل الت ) ت

ي  ا دف  إاملنتج ال     .األوليةاملواد  السرعة  تلبية االحتياجات منومدى املوردين عدد ) 6(السوق املس

ــــب من املواد  ــ بــــأن يكون املوقع قر ــــــــــ ـــه  حــــاالت عــــديــــدة ين فض وذلــــك  األوليــــةوعليــــه، فــــإنـ

ب  ســــــ م  دفة غ م ــــ ـــيما وأن القرب من الســــــوق والفئات املســ اليف، ال ســـ ــر  أســــــلوبالت ع غ املباشــــ التوز

ســتخدمه املشــروع (البيع  ن للعميل من خالل  غ املباشــر الذي  ام  أو تجار موزع ملة).  ولكن ثمة ســؤال  ا

ذا العامل   امل ع  ل  ــــ شــ ل يمكن االعتماد  نا،  ر  انقع اختيار مو يظ  اإلجابةاملشــــــروع؟ بالطبع  أو م

  ،"ال"
ً
ــا ـــ ـ ــ ــــــــوصــــ ــ عتمد ع عدد كب من املواد  خصــ ـــروع  ـــ ان املشــــــ ي أاملتوزعة ع مناطق عديدة (ف األوليةإذا 

اقع ســيختار؟)،  عتمد ع مدخالت إنتاج مســتوردة،  و أاملو ان املشــروع  ى  –أن ذلك يتأثر حيث إذا  كما ســ

 
ً
عمل فيه، وطبيعة املنتج ( -الحقا م الســوق، والقطاع الذي  م املشــروع، و  أســلوب)، و ســل أو خدميب

ا  ـــول ـــ ولة وصــ رة وســــــــ دمات العامة، وتوفر العمالة املا ية التحتية وا ع، وتوفر الب ا  إالتوز املوقع، وغ

العامل ا ــــ وامن العوامل األخرى  ص الســــيا . و ل رقم (ألم ــ ا  أبرز ) 16لشــ باه ل املســــائل ال يجب االن

ه من املواد  قية مدخالت  األوليةعند اختيار املوقع ومدى قر   .اإلنتاجو
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ل رقم ( ه من ): موقع املشروع و 16الش     اإلنتاجمدخالت قر

  

 من 
ً
با ا قر ستحيل أن يكون موقع عض املشروعات  ان  اإلنتاجمدخالت  سوق أو مصدر ناك  ما   تأث م

اليف عود ذلك لعوامل تتعلق بطبيعةذلك ع الت دفة  املشروع وطبيعة ، و ان السوق والفئة املس املنتج وم

اليف نقل املنتج و  ع والتعامل املباشر مع  أسلوبوت ور والروابطالتوز م لفية، ا ا. األمامية وا  وغ

، بل يمكن إعطاءه كمعيار وحيد ورئ الختيار املوقع األوليةيمكن االعتماد ع معيار القرب من املواد  ال

س مرتفع ال سي   .ما  املشروعات الصناعيةوزن 

  والعمالء القرب من السوق و  املشروع موقع 2.3

ــاليف نقـــل  عت  ـ ـــروعت ـــــــ ـــــواق إ منتجـــات املشــ ـــامـــة  األســـــــ اختيـــار املوقع ال تؤثر  من العوامـــل ال

ال ، للمشــروع املناســب ســتمر إ ووصــل ا ناك مجموعة من املشــروعات ال يمكن أن تن و التعميم بأن "

عيدة عن الســوق والعمالء". انت  رى الكث إذا  ســاعد أن  ونو  تقديم خدمات قرب املشــروع من الســوق 

ــــــل  ـ ــ ن، للعمالءأفضـــ لك ــــ ـــــ ــ اليف  واملسـ مكن القول  .نقل املنتجوع توف جزء كب من ت ناك عدد من  إنو

ا  ال يجب املســائل دفة، ومن مناقشــ ديث عن عالقة املوقع بالســوق والعمالء والفئة املســ اأعند ا : م

ن (2) (ســلعة أو خدمه) نوع املنتج (1( اليف التخز ن وت  ) مدى اســتقرار الســوق املتاح3) قابلية املنتج للتخز

صــــــة الســــــوقية (  املوقع ا للت اإلنتاج) مدخالت 4وا ا ومدى قابلي ا وتخز لفة نقل ) خدمات ما 5لف (وت

ــاليف النقــل6عــد البيع ( ن جــدد 7( ) قــابليــة املنتج للنقــل واحتمــاليــة التلف وت ) احتمــاليــة دخول منــافســــــــــــ

غي  )8( سع و آلية القدرة ع  ق. أسلوبال سو ع وال     التوز

  

موقع املشروع 

والقرب من 

مدخالت اإلنتاج

وزن و م وثقل 

مدخالت اإلنتاج
سرعة تلف 

مدخالت اإلنتاج

أثر املوقع ع  
االحتياجات 
الرأسمالية 
شغيلية وال

صول  سرعة ا
ع مدخالت 
اإلنتاج عند 

اجة ا

ية التحتية   الب
اء   ر واملاء والك
نت والوقود واالن

أماكن مدخالت  
اإلنتاج ومستوى 

التنوع

االحتياج إ 
مة من  كميات 

ام املواد ا

مصدر مدخالت  
محلية ام : اإلنتاج

مستوردة

لفة نقل  ت
املدخالت مقارنة 

ي ا  باملنتج ال
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نا تختلف املعاي بحيث يتم  لك  دولة أخرى، و ودة قد يكون املوقع  دولة واملس لفة وا ك ع الت ال

ز القدرة التنافسيه للمنتج. عز   من أجل 

ل رقم (   والقرب من السوق والعمالء): موقع املشروع 17الش

  

ة واملتوســــطة بات  أن إذا اإلطار، تجدر اإلشــــارة  و ــغ ية الصــــغر والصــ عض املشــــروعات املتنا

مة تكمن  اختيار املوقع  نأمن املتعارف عليه  ب من العمالء، وأن امل ــوق وقر ا يجب أن يكون  الســ موقع

ن القرب من  س املفاضـــــــلة ب ــــوق (ول ـــــوق أو القربالدقيق  الســـ ). ومن األمثلة ع اإلنتاجمن مدخالت  الســ

ســتخدم ذلك الكث ة واملتوســطة ال  ية الصــغر والصــغ دمية املتنا ة وا  أســلوب من املشــروعات التجار

لك). كما تجدر اإلشــــارة  ــ ــر (دون وســــيط للمســ ا بالقرب  أن إالبيع املباشــ عض املشــــروعات ال دا لوجود

ـــيما و  ـــوق ال ســـ لك مع تتعامل ال  اأمن الســـ ل املســــــ ــر  شــــــ ـــ ـــلوب( مباشـ ن  أســـ ب ـــــيط). و ع من خالل وسـ التوز

ل رقم ( ن موقع املشروع والسوق والعمالء. 17الش عاد العالقة ب ن) أ ب ل و ال  أبرز املسائل) 18( رقم الش

اختيار موقع املشروع   .تتعلق بالعمالء و

ب من  ا يجب أن يكون  السوق وقر ة واملتوسطة موقع ية الصغر والصغ  العمالءعض املشروعات املتنا

سيطة) دمية ال ة وا مة تكمن  اختيار املوقع الدقيق و ، (املشروعات التجار وقرب  السوق  داخلامل

س العمالء ن القرب من السوق   (ول   .)اإلنتاجالقرب من مدخالت  أو املفاضلة ب

موقع املشروع والقرب من 

السوق 

نوع املنتج

دورة اإلنتاج

ة نقل  صعو

املنتجات

قابلية املنتج 

ن  للتخز

اليف والت

انتقال السوق 

غ الفئة  و
املستدفة

انخفاض

ة املنتجقيم

التمي السعري 

وفصل االسواق

مدخالت طبيعة

اإلنتاج

عد  خدمات ما 

البيع

ا  املنافسة بانواع

تلفة ا

التوجه القادم 

ثمر للمس
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ل رقم (   ): قضايا تتعلق بموقع املشروع والعمالء18الش

  

تج سلعة ما مرتكزات إن  ل كب  ختلفتقرار اختيار موقع املشروع الذي ي ش مرتكزات اختيار موقع  عن و

يع  ب من السوق أاملشروع الذي ي ي قر ب من املواد األولية والثا و يوزع نفس السلعة، فقد يكون األول قر

ن لك  أل  واملس
ً
ع سلوبوذلك تبعا   .التوز

  العاملة األيدي توفر و املشروع  موقع 3.3

ـــروع بمدى  تتأثر  ــــ ـ ــ ـــروع من  القدرةعملية اختيار موقع املشــ ـــ ـ ــ  العاملة األيديع تلبية احتياجات املشـــ

بــة املنــاطق أو   املشــــــــــــروعموقع  منالالزمــة  موقع املشــــــــــــروع  إ االنتقــالبــ العمــالرغبــه  بمــدىكمــا تتــأثر  ،القر

ل دائم ل أو   شــــــــــــ ــــ ــــ ـ ــ ا ،مؤقت شـ عتمد ع عوامل عديدة م ذا بدوره  ـــافة )1: (و ـــ ــ ــ ان  املســ ن املوقع وم ب

اليف) 2( الســــكن اطر ) 3( املوقع من و  االنتقال ت افقة ا  أو  الليلال ســــيما  أوقات  االنتقال لعملية املر

ة الظروف  و ن بدالت االنتقال )4( الصعبة ا ية توفر ) 5( ال تدفع للعامل دمات العامة التحية الب  وا

ــــالت ل  ونظام املواصــ شــــــ ــــاعة و دمات ع مدار الســ ة ا ـــتمرار ــــاعات يالئمواســـ  م) 6( العمل وأوقات ســ

ـــاط ـــ ـــ شـــ ــتقرار  األمنو  املنطقة  ال ــــ ـــ ا. وقد يؤثر  واالســـ ه دون  ما موقع اختيار وغ  ع معدالت ترك العمل غ

 
ً
ــــلبــا ــــ ـ ــ ) أو  (سـ

ً
ــب والتــ ،ايجــابــا ــاليف التــدر العــاملــة  املوقع الــذي تم  األيــديالنقص   لتغطيــة يــلأوع ت

مية من الرغم عو اختياره.   هتأث  قوةأن  اختيار املوقع، إال  مرتكزات أو   محددات من كواحد العامل ذا أ

ـــروع م ع عتمد ـــ ــــ ن، املشــ ــات وتنوع ودقة ية،اإلنتاجوالعملية  وطبيعة املنتج وعدد العامل ـــ ــــ ـــــصـــ  التخصـــــــ

ـة، ـــــائص  املطلو ــــ م وخصــــ ـا من العوامـل.  األيـديو ـة وغ صالعـاملـة املطلو ـل و  أبرز ) 19( رقم الشــــــــــــ

ات ذات العالقة ل من موقع املشروع ومعيار توفر  املتغ   العاملة. األيديب

  

الك وأذواق  نمط االس

ن لك املس
أفراد أم مؤسساتعدد العمالء القوة الشرائية

اور   -ةالنفاذ إ املناطق ا

عمالء جدد
مرونة الطلب ع السلعةاستقرار العمالء

ع  دائل التوز أسلوب و

سع  وال

الوالء للمنتج
فرص انتقال العمالء إ 

أسواق أخرى 

ن العميل  الفرق ب

ي ا لك ال واملس

ن  عدد وقوة املنافس

م ع وتوز
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ل رقم (   املباشرة): موقع املشروع وتوفر القوى العاملة املباشرة وغ 19الش

  

ــــــة  ومن ـــ دير بالذكر أن الدراسـ ــــة  األوليةا ـــ ـــــتمل ع دراســـ شـــــ حة يجب أن  اقع املق ــــروع واملو ـــ ـ للمشــ

ن للعمل الســتكشــاف مدى قدرة ســوق  ن عن العمل واملتاح ان املنطقة، وتخصــصــات العاطل صــائص ســ

ــــروعات من  ـــ ـ ــ عض  األيديالعمل  املنطقة ع تلبية احتياجات املشــ ـــرة، و  ـــــ ــ ــــــــرة وغ املباشــ ــ العاملة املباشــ

عمل خصــــائص  ان من القطاع  األيدياألحيان  ثمر ســــواء  العام أو العاملة  منطقة ما كعامل جذب للمســــ

اص سمع  ،ا  من 
ً
ا ثمر ما  نأفكث جب  .املنطقة بناءأعدد من  لتوظيفمنطقة ما  مشروع  قامأمس  أال و

 
ً
اليف  ن أن اختيار املوقع وفقا م األجور وت ذا املعيار يؤثر    إالعاملة (غ األجور)، إضافة  األيديل

يل ب والتأ اليف املرتبطة بالعمالة مخصصات التدر ا من بنود الت   .وغ

ا باألجور السائدة  السوق من  األيديعت توفر   ا  العمل وقبول ذب  أبرز العاملة واستمرار عوامل ا

االت.   ومعاي  م  الكث من ا ست املعيار األ ا ل حة، لك اقع املق ن املو   املفاضلة ب

  ناسبةامل باملساحات واملواصفات األرضتوفر موقع املشروع و  4.3

ة بكث من املشــــــــــروعات اإل  إن ثمار ة من أســــــــــ تلفة تحتاج ع مســــــــــاحات كب ا ا ــــ ام ــــــ األرا

ا شــــــغيل ا و ا إلقام ر ــــاحات بمناخوتطو ذه املســ ن ، وقد ترتبط  يل أظروف و  أو  مع ــــ ســــــعار معينة، فع ســ

ـــــــروعات الزراعية  ــ ـ ـــــاحات إاملثال، تحتاج املشــ ــ ــ ـ ة  كث من األحيان، مســ ولكن  منطقة تمتاز بدرجات  كب

ـــة معينـــة. إن  ــــليم للموقع يجـــب أنحرارة ورطو ــــ ـــ ن االعتبـــار أيـــ االختيـــار السـ ع ـــا األرضتوفر خـــذ  ـــ ــــ ـــ ــبـــاملسـ ات حـ

ة  للدراسة الفنية للمشروع، أي واملواصفات املطلو
ً
 ته املستقبليةاوتوسع قامة املشروعزمة إلال ال األرض وفقا

واحتياجاته موقع املشروع 

من األيدي العاملة

توفر العمالة 

الالزمة  

املنطقة عدد العمال 

م ام وم

م  اليف نقل ت

املباشرة وغ 

املباشرة

م  مدى استقرار

ومعدالت ترك 

العمل

اليف السكن  ت

ولة الوصول  س

د( )الوقت وا

توفر املرافق 

املطاعم (العامة 

)واملدارس

ية  توفر الب

اذبه  التحيتة ا

لأليدي العاملة

و العام  ا

عواملناخ  املوق

توفر السكن 

داخل املوقع

انية سكن  إم

ن   العامل

املنطقة
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د ـــــة ا ـــ نة  خطة العمل ودراســ ذه أو  ،وى)(املب ة إل األرضن تكون  ـــــا ـ ــ ــــصــ شــــــ ي وم ت املشــــــــــروع آقامة مبا

افة خدماته الةو ذه ا   األرضعت ثمن  . و 
ً
   عامال

ً
ا   ثانو

ً
ثمارات   اختيار املوقع اعتمادا م االس ع 

لية للمشروع. ل رقم ( ال ن الش ب ة وموقع املشروع. أبرز ) 20و   املسائل املتعلقة باملساحات املطلو

ل رقم ( ن موقع املشروع واملساحات والتصاميم20الش عاد العالقة ب   العامة للمشروع ): أ

  

 
ً
ة وفقا ن االعتبار توفر األرض باملساحات واملواصفات املطلو ع إن االختيار السليم للموقع يجب أن يأخذ 

ذه املسللمشروعللدراسة الفنية  عاد مالية واجتماعية وفنية.أ، و ا أ وء إ يضطر وقد  لة ل ثمر ل املس

سعر مقبول. ة  صول ع املواصفات املطلو عيدة ل   مناطق 

تلفة توفر وسائل النقلاملوقع و  5.3      ا

ة  معيار توفر  عت  ثمار مة  تحديد موقع العديد من املشــروعات االســ وســائل النقل من املعاي امل

ــــواء للمنتج اإلنتاجال تنطوي عمليات  ــــ ا ع عمليات نقل سـ ع ف فإنه . لذا، والعمل األوليةلمواد ل أو  والتوز

ةتاخ يجب اليف يار املوقع الذي تتوفر فيه وســــائل النقل املطلو أقل الت نا وال ي .و ديث  توفر  عنقتصــــر ا

ية ــــائل النقل ال ـ ــ ة بل  ،وســــ ديث عن وســـــــــــائل نقل املنتج البحر عض األحيان، كما ال يقتصـــــــــــر ا ة   و وا

 عن واملواد األولية، بل 
ً
ل رقم (أيضا ن، أنظر الش لك   ).21وسائل النقل للعمالة واملس

تلفة يؤثر   ية توفر وسائل النقل ا س وسائل النقل و ، من السوق واملواد األولية ملعاي القرباألوزان ال

  من و املشروع. واملوردين ،والعمال والعمالء، واملواد األولية، ،للمنتجات

ل رقم ( ن موقع املشروع ومعيار توفر وسائل النقل): 21الش عاد العالقة ب   أ

  

املساحة الالزمة للبناء
املساحة الالزمة للسكن 

ةوالعمليات غ املباشر 
ن  مواقف العمالءمواقف العامل

املساحات الالزمة 

للتوسع املستقب

املساحات ومسألة األمن 

ماية وا

ا  املساحة وعالق

بالسعر

ة  املساحة املطلو

بة واملناخ وال

 توفر وسائل نقل العمال من

لفة و املشروع والت

نقل مدخالت اإلنتاج إ 

لفة املشروع والت

ع املنتجات إ  نقل وتوز

لفة العمالء والت

ولة وصول العمالء إ  س

املوقع

ا تنوع وسائل النقل وتوفر

ع مدار الوقت

ية التحتية الالزمة  الب

لوسائل النقل

وسائل نقل خاصة باملشروع 

لفةالراسمالية والت
لفة عقود النقل والت
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دمات و  قعو امل 6.3    العامةتوفر ا

ا  دمات العامة ال يحتاج ثماري معيار توفر ا املشــــروع ترا خطوات اختيار موقع املشــــروع االســــ

ن ل أفيه و  أو العامل ش م سواء  ل رقم ( مباشر أو غ سر ن الش ب دمات العامة ال  أبرز ) 22مباشر، و ا

سيط. ل  ش ش  تؤثر  اختيار املوقع ولو  نا  ذا املعيار  إ أنو مية  م املشروع وعدد  تزدادأ ادة  مع ز

د  املشــــــــــــروعات العاملة  قطاع ما  ن فيه، كما تز ــناعية ال يحتاج  دون العامل ـــ ـ ــ املشــــــــــــروعات الصــــ ه،  غ

ا  ة من الطا إالكث م ف املياه. محطاتأو  قة و/كميات كب   تصر

ل رقم ( دمات العامة22الش   ): موقع املشروع ومعيار توفر ا

  

دمات العامة  اء واملاء واالتصاالتكال –معيار توفر ا ية التحتية ر محددات برز أمن  - والصرف الص والب

ااختيار املوقع، بل يمكن القول    ستخدمة.املعاي املمن أبرز  إ

و الضرائب املوقع ومعيار  7.3 ية فز اوا ية وغ  الضر   الضر

كومات  ا ا ــــرائب ال تفرضــــــــــــ ـــــــ ــــروعاتتؤثر الضـ عض املشــــــــ  اختيار موقع عض املناطق  أو  ع 

ــــروع، ومن ن  منطقة ما  املشـــ ثمر ية املمنوحة للمســـــــ ـــــر ية وغ الضــ افز الضـــــــر و جانب آخر قد تكون ا

دد ن ا ثمر ــ ـــ ذه املناطق عامل جذب للكث من املســـــــ  إ 
ً
ذا ما يحصــــــــــــل فعال  يتوجه العديد منحيث  ،، و

ثمر  م املس صول ع املزايا  أو  املناطق الصناعية إن بمشروعا ة ل ستقر املناطق التنمو املمنوحة ملن 

ذه املناطق.    

نو  املوقع 8.3 عات التنظيمية القوان شر ر  وخطط وال ضري  التطو   ا

حة أل  اقع املق ن املو ـــمن عملية املفاضـــــلة ب ـــروع تتضــ عات و لومراجعة  دراســـــةي مشــ شـــــر ن ل ان القو

ا املن ــــــروع، ال تخضــــــــــــع ل حة إلقامة املشــــــ ن اطق املق ل  املنطقة ع خطط البناء فقد تؤثر القوان ــ ـــ وشـــــــ

ا املشروع  التصميم .والتوسعات ال يحتاج
ً
ا عامل   مستقبال عات القائمة املعمول  شر ذا قد تكون ال و

  طرد للبعض اآلخر.لبعض املشروعات  منطقة ما، وقد تكون عامل جذب 

  

مصادر املياه اء ر مصادر الك
ولة  صالحية الشوارع وس

االنتقال 

دائق العامة وأماكن  ا

فيه  ال

اري والصرف  شبكة ا

الص

ولة  مصادر الوقود او س

وصوله للموقع
خدمات االتصاالت دمات التعليمية ا
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 فيه عمل الذي والقطاع املشروع موقع 9.3 

ـــروع إطاره  عمل الذي القطاع عت  ـــ ثماري  املشــــ  العوامل أبرز من  مه، عن النظر  غض ،االســــــــــ

ــروع الزرا والتجــاري   تؤثر  ال ــنــا يختلف عن املشــــــــــ ـــ ـــ تحــديــد واختيــار موقع املشــــــــــــروع، فــاملشــــــــــــروع الصــــ

عض دمي من حيث  قية يةاإلنتاجو الفنية  التفاصيلو  القضايا وا سو ذا ،وال  معاي  ع ينعكس بدوره و

ــذه املعــاي قــد تختلف من فرع هذــ من ــل موقع اختيــار  بــاه أن  آخر داخـــل  إ املشــــــــــــروعــات. وامللفــت لالن

ـــناعات  ــــ ــروعات الصــ ـــ ـــ ــية ملشـ ــــ ـ ـــوصــ ـــ ـ ناك خصــ ةالقطاع الواحد، ف ــــــروعات  الكيماو ــ ا  مشـ ا تختلف عن نظ

ـــناعات  ية أو الصـــ ــ ـــ شـ ونيةاإل ا كذا.أو  لك رفية و نو  ا لال ب ــ ـــ ل) 23( رقم شـ ـــــ ل) 24( رقم والشـ ــ ـــ  والشـ

ات ال تؤثر  اختيار موقع 25( رقم م املتغ .  املشــــــــــــروعمن  ل) أ ــــنا ع التوا التجاري والزرا والصــــــــ

.
ً
ل قطاع كما أشرنا سابقا كة، إال أن ثمة معاي خاصة ب عض املعاي املش ال وجود  ذه األش الحظ من    و

عمل فيه املشروع  م  تحديد املوقع ال القطاع الذي   عامل م
ً
شارا سيما وأن طبيعة القطاعات األك ان

دمات.  دمختلفة إ حد كب ال سيما عن ل من التجارة وا قد يرتبط موقع و مقارنة الصناعة والزراعة ب

ن. ن املشروع ان ثمة روابط أمامية وخلفية ب   مشروع ما  قطاع ما بمشروع آخر  قطاع آخر إذا 

ل رقم ( ات ا23الش عض املتغ ا عند اختيار موقع املشروع التجاري ):  ك عل  ل يجب ال

  

ل رقم ( ا عند اختيار موقع املشروع الزرا24الش ك عل ات ال يجب ال عض املتغ  :( 

  

اسلعة ام خدمة -املنتج نوع عقد االيجار واملرونة املبيعات م السوق و نوع التجارة املرغوب ف
ولة الوصول املتوقعة للموقعس

اصة بمواقف  يالت ا س ال
السيارات

اليف واملوقع جرةاأل عالقة   بت
اإلعالن

 البعد عن املتاجر األخرى 
املنافسة

ة ال قد تجعل  القيود اإلدار
من املوقع املناسب غ 

مناسب
خ املوقع  التجاري تار

دفة  -تركز الفئة املس
ائن انية دخول سعر االرض والبناء والتملكالز م السوق و

ن منافس
ع والعالقة من  أسلوب التوز

العمالء
فرد أم  -طبيعة العمالء

مؤسسة

موقع وا للعيان والعمالء 
دد من خارج املنطقة انية التوسع  ا م ة السوق املوقع و عات املنظمة استمرار شر استقرار ال

ائنللمنطقة ان مخصص للز م

وجود مساحة 
افية من األرض

قرب املشروع من 
الطرق ووسائل 

والنقل االتصاالت

ة   و الظروف ا
ة من حرارة ورطو

عدم وجود أية 
ية تؤ  ثر ملوثات بي

ع كمية أو وجود 
املنتجات

قرب املشروع من 
 العمالة الالزمة 

أماكن املوقع و 
ق املنتجات  سو

ع  أو املصا
لية التحو

 حالة  االسعار
التملك

ه من اسواق  قر
عناصر االنتاج 

االخرى 

نوع املنتج    دورة االنتاج موسمية االنتاج امل والروابط  الت
لفية االمامية وا

ساقط  معدل 
األمطار

متطلبات تتعلق 
بة بال

اليف ومتطلبات  ت
ن التخز

سوق املنتج ومدة 
الصالحية

اليف النقل ت ة االستمرار مح  -نوع السوق 
ودو

ع  -أسلوب التوز
مباشر او غ 

مباشر

وسائل الري عند 
اجة ا

الروابط األمامية 
لفية وا

توفر العمالة 
باستمرار

 
ً
موقع بحوافز وفقا

عات شر لل
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ل رقم ( ا عند اختيار موقع املشروع الصنا25الش ك عل ات ال يجب ال عض املتغ  :( 

  

    أخرى  عوامل 10.3

قة مباشرة ناك عوامل ومحددات أخرى تؤثر  اختيار إضافة إ العوامل السابقة،   أو  املوقع بطر

: ذه العوامل ما ي  غ مباشرة، ومن أبرز 

  واالستقرار.األمن عنصر 

  اقععدد ثمر مماأاملتاحة  املو  .رائد العمل واملس

  ل والقرب من العائلة وساعات العمل املتقطعة صية تتعلق برائد العمل (البعد عن امل اعتبارات 

 .)واالنتقالقات الدوام واملواصالت أو والرقابة ع العمال خارج 

  اخيص افقات وال يةاملو عات البي شر  .وال

 شاط  . املنطقة االقتصادي م ال

 بة عامل  .الفنيةواالحتياجات  املناخ وال

 تمع ا العادات والتقاليد  . ا

 يل س ا وعملية ال لف  .م األصول الثابتة وت

 انية التوسع م طط املستقبلية و  .ا

 ات شاط إ آخر توج  .التحول من 

 لفية  .معيار التوطن والروابط األمامية وا

 معيار املسئولية االجتماعية. 

  ولة االستدالل ع املوقع  ة.والوصول اليه ووضوحه للمار س

ه من السوق   قر

ه من املوردين  قر

واملواد االولية 

سية   الرئ

ه من العمالة  قر

رة الرخيصة   املا

ا من مصادر  قر

الطاقة 

ائية ر  الك

ن  القوان

والتعليمات 

لية  وافز ا وا

نوع املنتج 

ع واساليب التوز

ه من وسائط  قر

ة النقل الضرور
ية االمور البي

العناقيد 

الصناعية 
شابك وال

ية التحتية الب
ع  اسلوب التوز

لفة والبيع والت

مصدر املواد 

ا األولية وعدد

نوع املواد األولية 
ن  التخز

والصالحية

ية  اآلثار البي

املتوقعة

ائية ام  سلعة 

وسيطة

ا ام : السوق 

ما ار ام كال ا

م املشروع 

وعدد العمال

التخصصات 

ةالدقيقة املطلو
دمات العامة ا

التخطيط 

ضري  ا

ة املوقع واستمرار

روج اآلمن ا
انات التوسع  إم

 نفس املوقع 
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ار ومدارس وخالصــــــــــــة القول  رت عدة أف موقع اختيار عملية  مختلفة  مجال التعامل مع، فقد ظ

ة واملتوسطة ية الصغر والصغ ذه املدارس وتحديد مواصفاته وتفاصيله املشروعات املتنا  عت ، فبعض 

لك عوامل الطلب ــــ ــــ الك وخصــــــــــائص  ،(املســ م ونمط اســــــــــ دفة)و ـــــ ـــ ن والعرض الفئات املســ ــ ـــ ـــ  ،(املنافســ

م التنافســـــــــية م وم ســـــــــع املتبعة ،وعدد ــاس )وجودة املنتج ،وآلية ال ـــ لك  األســــ ــ عت   ،وطبيعة املســـــــ و

تـــب الـــذي  املوقع و  األمثـــلالبعض اآلخر املوقع  ــــمـــاليـــة لفـــةت عليـــه أقـــلي ـــ ــاليف رأســـــ ـ ــانـــت ت ـ ــــــواء  ـ ــ ـ  أو  (ســ

ـــغ ـــ و الذي يحقق يلية)شــــــ ب آخرون للقول أن املوقع األمثل  نما يذ اح أع، ب م  األر غض النظر عن 

اليف شــغيلية الت رى آخرون  .ســماليةأوالر  ال ولة الوصــول أو ليه من قبل إن املوقع األمثل يتحدد بمدى ســ

شــ  أو  العمالء عض الدراســات ال  رت  ن إاملوردين. وقد ظ ن عامل من العوامل الســابقة   أو أك الدمج ب

لفـــةمثـــل  ـــول  الت ـــ ـــ ولـــة الوصـــ ــ ـــ ـــ ـــدول رقم ( إوســــ ن ا ب كـــذا. و ة من 1املوقع و ــ قـــائمـــة كب ـــ ـــــــ ) نتـــائج م

ـــــات  ــألة اختيار املوقع من مختلف النوا ال دراســـــــة)  27(الدراســ ـــــت مناقشـــــــت مســـــ صــ  ومعاي  حدداتو

ة ثمار عمل به اختيار املوقع للمشروعات االس ا والقطاع الذي  م دول . غض النظر عن  الحظ من ا و

كة  ومرتكزات أن ثمة عوامل ـــاتومتكررة مشـــــــــــ ـــ ذه الدراســـــ ا  ــمن ا  ، وقد تم تضـــــــــ ذه الورقة  التطرق ل

زء الســــابق ل دراســــة قد كما يالحظ أن عدد العوامل ال تضــــم .ا ا  ن  تراوحن د من  عامل. 12إ  1ب وملز

ميـة  عكس أ ـذا  ــــات، و ــ ــ ـ ــ ـذه الـدراســ   
ً
  ـذه العوامـلالتـدقيق والتحليـل، تم تحـديـد أك العوامـل تكرارا

ل رقم (تحديد املوقع ل من العوامل قيد الدراســـة إ عدد 26، أنظر الشـــ نة أمام  شـــ عدد النقاط املب ). و

ـــــات  مية الدراسـ ل تحديد موقع املشــــــروع.  املعيار أو ذا العامل ال أكدت ع أ ــــ الحظ من الشــ برز أ أن و

م تلفة العوامل ال تؤثر  تحديد موقع املشــروع تلك ال تتعلق بالعمال وتوفر ولة  بالتخصــصــات ا وســ

شـــغيلية.  اليف ال ل كب  الت شـــ ذا بدوره يؤثر  م إ املوقع، و جاء  املرتبة الثانية، مســـألة توفر و وصـــول

ما أقل العوامل ألنقل املنتجات إ السوق.  أو  ع املشروع األوليةلنقل املواد    للعمال أو  وسائل النقل سواءً 

و  ا ف ــــ ــ   الدراســــــات ال تم م
ً
ـــة وعامل تكرارا نا أشــــــ  .األرضعامل املنافســـ ه ال يوجد قائمة من إ أنو

 
ً
ــع  كث من األحيان إو أاملعاي واملرتكزات معتمدة عامليا ـــ  الختيار املوقع األمثل، بل إن املوضــــــوع يخضـ

ً
قليميا

سيط  تمام  ية واجتماعية مع ا صية ودي عاد وظروف  وانب إ أ ذا مبا ا نجم عنه الفنية واملالية، و

ا الرئ سوء اختيار املوقع. ان سب   ارتفاع معدالت التع ال 
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  وتصميمه وجتهيزه بعض األخطاء الشائعة يف اختيار موقع املشروع .4

 
ً
ه  إ أنأشــرنا ســابقا ع   

ً
با غالقهاالختيار غ الســليم ملوقع املشــروع قد يكون ســ إ  نتقالهاو أ و

م األخطاء   أل
ً
ـــــروع ورائد العمل. فيما ي عرضـــــــا  ع املشــ

ً
ــلبيا االت يكون تأث ذلك ســـــ ل ا موقع آخر، و 

عة عند رواد  ث األعمالالشا ن عند اختيار موقع املشروع:مواملس  ر

 .ية  من العوامل الفنية واملالية والبي
ً
صية والعائلية واالجتماعية بدال ة للعوامل ال  إعطاء األولو

  ة صالحية موقع املشروع وقدرته ع تحقيق تمام بموضوع استمرار ثمر أعدم اال لة األمد داف املس ، طو

اقع قد تكون ممتاز  ثمر ع ترك املوقع مثل: مدة عقد  ةفبعض املو إال أن عوامل عديدة قد تج املس

ي أو  ،االيجار عات والتخطيط العمرا شر دفة أو  ،ال ا. و أ ،دخول منافس شرس أو  ،انتقال الفئة املس  غ

  
ّ
ن دوى، فقد ب اليف تصميمه بمختلف عناصر دراسة ا  أن إغفال عالقة موقع املشروع وت

ً
املوقع ا سابقا

 يؤثر  جميع مكونات الدراسة التفصيلية.

  ،اليف ذه الت لك إ املوقع ع اعتبار أن املستم ال يدفع  اليف وصول املس ل ت ناتجا لف  و نت

د الوقت ع اليف وا  .النقدية والت

 ه وعمل الديكورات يئة املوقع وتج اليف  وال  اإلنتاجال سيما تلك ال ترتبط  عملية  ،املبالغة  ت

دمةالسلعة تؤثر  جودة   املنتجة. أو ا

  ن خيار ئجار عدم املقارنة ب نا أو التملكاالس ئجار كذلك. و يح، واالس يار ال  ا
ً
س دائما ، فالتملك ل

ا ،ال بد من مراعاة عدد من العوامل م اليف  ،عة املشروعطبي ،رأس املال املتاح ،عمر املشروع :أ ت

ثمر،خصائص  ،االنتقال ة املس ا. ،االستمرار  وغ

  أجرة اختيار املوقع األقل 
ً
ل الطرف اآلخر من املعادلة أو سعرا ذا يتجا لفة، و ك ع عنصر الت ، أي ال

م الطلب وااليرادات املتوقعة. و   و

  ن عدد من ل سمعة املوقع عند املفاضلة ب ختجا ا وتار اقع، فبعض املشروعات قد تكون سمع  ااملو

 .أو العكس املنطقة عامل جذب،  ي التجار 

 .دفة ن والفئات املس لك غرا للمس ع ا تمام بالتوز ن وعدم اال  عن املنافس
ً
عيدا  اختيار املوقع 

 اليف إضافية وشكوك لدى املس تب عليه ت ذا ي ن.النقل املستمر ملوقع املشروع، و  لك

 .قية سو أداة  ات املوقع  ق واالعتماد ع مم سو ل عنصر ال  تجا

 ذه العادات  عدم مراعاة ا، فقد تكون  جاذبة العادات والتقاليد ألبناء املنطقة ال يتم تنفيذ املشروع ف

عزز  ة. و ن من املشروعات وتقلل من فرص االستمرار  شاط املشروع، وقد تكون طاردة لنوع مع

 ن موقع املشروع و تج ل العالقة ب ع. أسلوبا ق والتوز سو اليف ال ع وت  التوز
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  ن ال تؤثر  اختيار عات والقوان شر تمام بخطط  عدم اإلملام بال ته، وعدم اال املوقع واستمرار

ا املشروع. عمل  ر  املنطقة ال   التطو

  ل  .ملوقعاالنتقال من و اع مدار اليوم وقدرة العمال  ساعات العمل تجا

 انت السابقة  عدم االستفادة من التجارب ة أو سواء  ة. نا  متع

 ا لف دمات العامة  املوقع وت مية توفر ا باه إ أ   .عدم االن

  تمام بالعوامل ال قد تؤدي إ انت نقل عدم اال ية أو فنية املشروع إ موقع آخر، سواء    . اقتصاديةأو بي

  اليف ل الت ي م املشروع  ولة  الرأسماليةإغفال عالقة املوقع و س شغيلية وعالقة ذلك  وال

ل لفة التمو ل وت صول ع التمو  .ا

  روج من السوق (ترك أعدم وضع ان إ آخر ضمن خطة العمل  أو االنتقالاملوقع) ية احتمالية ل من م

دوى   .ودراسة ا

  ة تمام بمدى صعو لك أو عدم اال ولة الوصول للموقع من قبل املس  .املورد أو  س

  ل مسألة اقفتجا اصة بالعمالء واملوردين  املو ولة ا يلوس  .التحميل والت

  الوصول إ املشروعإغفال خصائص العمالء من حيث النوع االجتما والعمر ومسألة. 

 اأعدم مراعاة مس روج م ولة دخول املنطقة وا  .لة س

  غي مجال املشروع و انية  ن االعتبار إم ع غّ  اإلنتاجعدم األخذ  دفةو  . الفئة املس

  ن االعتبار و ع ان دون أخذ املساحة  تمام باملوقع وامل شغيلية و  تأث اال اليف ال  .الرأسماليةذلك ع الت

  س تمام باملدى القص ول لباال  .املدى الطو

  تمام الالزم عند اختيار موقع  اإلنتاجعدم إعطاء تفاصيل عملية ن اال ن موقع املشروع أو والتخز  .التخز

 ند افية عدم إعطاء البعد ال مية ال  .للموقع األ

  يك والقرب من املشروعات ذات ش مية لفكرة ال  العالقة.عدم إعطاء أ

   أسباب انتقال املشروع وتغيري املوقع .5

ــادية  ـــ ــــ اقتصــ ــباب مالية و ـــ ــــ ــــــثمر  كث من األحيان إ نقل موقع املشـــــــــــروع ألســ ـ ــ أ رائد العمل واملســ ي

غي املوقع: م أسباب   أل
ً
عية وأمنية، وفيما ي عرضا شر ية و ي  واجتماعية و

 االعائد املتوقع  امل ديد أع من املوقع ا  .وقع ا

 ا ا عند اختيار املوقع ا ثمر بتعديل األخطاء ال ارتك  .رغبة املس

  ا اإلنتاجغ مدخالت غ مصدر ا و   .وانتقال موقع
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  صة السوقيةو التغ  الطلب ة تراجع ا ض مما أثر ع القدرة ع االستمرار ل غ قابل للتعو   .ش

  عديل أغ افزو  و ن وا عات والقوان شر   .ال

 ن ائتالفات  .مشروعات أخرى  مع تكو

 ن ثمر   .انفصال املس

  ألسباب مختلفةالتوسع.  

  امل اإلنتاجغي مجال ديد ،بال شاط ا ا موقع غ مناسب لل   .األمر الذي يجعل من املوقع ا

 اليف اإلنتاجتقليل  محاولة   .ت

  الكية مختلفةعن أالبحث  .سواق أك وأنماط اس

 ة ية وأسر  .أسباب اجتماعية ودي

 لفة  .التع ونقص السيولة األمر الذي يحتم االنتقال إ موقع آخر أقل ت

 تقل من موقع مستأحيث يمكن  ،غ نمط امللكية امل أو العكسأن ي  .جر إ موقع مملوك بال

 ا تالك ية التحتية وا اليف ،تردي الب شغيلية والت  .األمر الذي يؤثر  العمليات ال

  اجة إ مساحات ومواصفات إضافية أسلوبغي  .اإلنتاج وا

 ا  .عدم القدرة ع التوسع  املوقع ا

  ا ارتفاع االيجار  . املوقع ا

 يك مع املشروعات ذات العالقة ش  .الرغبة  التوطن وال

  ل إ االنتقال من العمل   .السوق  امل

  ع أسلوبغي   .التوز

 ل ك ش  .االعتماد ع التصدير 

 غ األوضاع األمنية.  

ــروري أن يقوم رائد العمل  ذا التحليل، نرى أنه من الضــــــــ اية  ثمر باإلجابة ع قائمة أو  ــــ ـ ــ و املســـ

ي ومدروس  ل عقال ــ شـــــــ ـــئلة  ـــ ــــول إ اختيار أمثل ملوقع املشـــــــــروع املزمع تنفيذه. ومن من األســـ من أجل الوصـــــ

) : ـــــئلــة مــا ي ـ ــ ـ ــ ــذه األسـ ـــــول املوردين والعمالء  )1األمثلــة ع  ــ ولــة وصـــــ ــ ـــ ـــ ن  إمــا مــدى ســــ ع املوقع مع األخــذ 

لفة؟ ــــة الفنية؟) 2( االعتبار الت ة  الدراســـــــ ــــاحات املطلو ـــــــاحات ) 3( ل تتوفر  املوقع املســـــــ ــ ل تتوفر مســ

يل وســــــكن العمإ اقف الســــــيارات والتحميل والت ثار آية اإلنتاجل للعملية ) 4( ل؟اضــــــافية عند اللزوم كمو

ــا؟بي ـــ ــا ـــــل يمكن معـــ ؟ و تمع ا اخيص  )5( يـــــة ع ا افقـــــات وال ـــــول ع املو ــــ صـــ ـــــل يمكن ا

انية التوسع  املستقبل  نفس املوقع؟) 6( الالزمة؟ ل يمكن 7( ما إم وء)  لتغي املوقع  املستقبل؟  ال
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دمات) 9( م التملك؟أجار ئفضــل خيار االســأما أ) 8( امل ا افق العامة الالزمة للمشــروع  ل تتوفر  واملر

ن فيه؟ ــــلة  عاي مل تختلف ) 10( والعامل ـــ ـــب القطاع؟املفاضـــــ ــــ ـــ ُ 11( حســ يجة  ـــروع عن ) ما ن ـــ عد موقع املشــــــ

عــــة؟ ( ــد العمــــل وتــــأث ذلــــك ع املتــــا ل رائــ ــــةــــل ) 12م ـــاليف فض  األولو ـ عظيم أ، اإليراداتم أالت م 

اح يـة واالجتمـاعيـة؟13( ؟األر ل فكرت بالعوامل الدي ن املوقع وســـــــــــــاعات العمـل؟ 14( )  ل من عالقة ب  (

ان؟ (16( انية للتوســــــــع  نفس امل ناك إم ل  ة  17)  ــــــروع ع االســــــــتمرار د  املوقع؟) ما قدرة املشــ وللمز

ل رقم ( ــــ ن الشــ ســــــاعد  اتخاذ قرار اختيار املوقع، يب امة ال  ادفة وال ســــــاؤالت ال ص 27من ال برز أل ) م

  املعاي 
ُ
ا ق   بيل اختيار موقع املشروع.والعوامل واملرتكزات ال يجب مراعا

ل رقم ( ثماري 27الش م محددات اختيار موقع املشروع االس ص بأ   ): م
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ال بد من التأكيد ع ما جاءت به نتائج العديد من الدراسات املتخصصة، وع ما وخالصة القول، 

ــت عنه تجارب الكث من رواد  ـــية قرار اختيار موقع املشــــروع  األعمالتمخضــ ن، حول مدى حســــاسـ ثمر واملســــ

اقع  ن املو ته، وضـــرورة تو الدقة واملوضـــوعية والعقالنية أثناء عملية املفاصـــلة ب ي وتفاصـــيل تصـــميمه و

م املتوفرة. ن قرار امل عميق كمـــا أنـــه ال بـــد من ف ــــــتوى العالقـــة ب ــ ـ ــ ـــــــــــــة خسـ تيـــار املوقع ومختلف مكونـــات دراسـ

ـــدوى التف عكس ا ـــذا بـــدوره  ـــة تـــأث صــــــــــــيليـــة، و ـــــــــنو ــ ــل االيرادات السـ ـ ي ـــل من  ــاليف  ،القرار ع  ـ والت

ـــغيلية شـــــــ اليف  ،ال م الت ــــــــماليةو تلفة الرأســ ــ  ،ا ـــ ـــ شــ ثمار. و ـــــ ــ ـ ؤثر بالتا ع قرار االســ  أو
ً
ــا ـــ  إ أنيضـــــ

ة واملتوسطةاختيار  ومرتكزات محددات عدد كب من ال موقع املشروعات الصغ ا ،عواملتتأثر  ما يتعلق  :م

عمل به ا ما يرتبط باملشـــــــروع والقطاع الذي  ـــائصـــــــه ورغباته، وم ـــ ائد العمل وخصـ مه وطبيعة املنتج  بر و

عأوعمليــة اإلنتــاج و  ـــــــــلوب التوز ــ يــة وقــانونيــةسـ ي ــــــــــاديــة واجتمــاعيــة و ــ عوامــل اقتصـ ــا مــا يرتبط  يــة ، وم . ودي

ائية تحدد  ة  ومرتكزات معاي ومحدداتوعليه، فإنه ال يوجد قائمة  ـــغ ــــروعات الصـــــــــ ــــ ـــ اختيار املوقع للمشـ

ــائ ب تنوع خصــــ ــ ســــ ــــواملتوســــــطة وذلك  ا و صــ ا وقطاعا ـــاليبا ومنتجا ر  اإلنتاج أســـ ومتطلباته. فعندما تظ

ا األفضل واأل  ون أ عتقد الكث ذه العوامل و ي دراسة جديدة تضيف إ تأ شمل،دراسة تحدد قائمة من 

ميــوامــل جــديــدة ــذه القــائمــة ع ــات  .عوامــل أخرى  ةوتقلــل من أ ود من ا ــد من ا وعليــه، ال بــد من مز

ة واملتوســــــــــــطة، كذات  ــروعات الصــــــــــــغ ـــ ثمارات  املشـــــــ ع االســــــــــــ ــــــــتوى كفاءة توز ــ ز مســ ما يجب العالقة لتعز

داف املرتبطة  ثمار لتحقيق مجموعة األ ع االســـــــــ ــــــروع وتوز ـ ــــوع موقع املشــ موي التن بالتوازن اســـــــــتغالل موضـــــ

لية. ود التنمية ا ا أنه من الصعب التوصل إ قائمة من املعاي واملرتكزات ال  وج ونختم بحقيقة مفاد

.يمكن  تغ  ســـ
ً
ذه املعاي حتما ية ل ســـ ن وجدت فإن األوزان ال ا اختيار املوقع األمثل للمشـــروع، و  من خالل

ن يُمكن االر  ذه الورقة أساس مت .ولكم ما قدمناه   ل كب ش از عليه    ت

ثماري و ال يوجد قائمة محددة  ن محددات اختيار املوقع املناسب للمشروع االس مية  ائية تب وتحدد األ

م املشروع والقطاع وطبيعة عملية  ن االعتبار  ع ددات مع األخذ  ذه ا ل من  ية ل س وطبيعة  اإلنتاجال

حات  نماو املنتج،  صوص.ناك توصيات ومق ذا ا   عامة 
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الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون



الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

ال�شتثمارات البينية العربية

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون

الثامن والثمانون



فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية

خرائط فر�س ال�شتثمار واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

القت�شادية:  التنمية  يف  ودوره  املادي  غري  املال  راأ�س 

حالة الدول العربية

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

د. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد املناور

د. ايهاب مقابله

د. وليد عبدموله

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

املائة والواحد والع�شرون

املائة والثاين والع�شرون

املائة والثالث والع�شرون

املائة والرابع والع�شرون

املائة واخلام�س والع�شرون

املائة وال�شاد�س والع�شرون



لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm

القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

النمو ال�شامل

تقييم اأداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

تطوير متويل التنمية

ال�شغرى  امل�شروعات  ومتويل  التجارية  البنوك 

وال�شغرية واملتو�شطة

متكني املراأة العربية يف املجال التنموي

حا�شنات الأعمال وامل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة

الدول العربية وتنويع ال�شادرات

ال�شغر  املتناهية  للم�شروعات  التنموي  الأثر 

وال�شغرية واملتو�شطة

امل�شروعات  ومتويل  القرو�س  �شمان  برامج 

ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة

من الأهداف التنموية لالألفية اإىل خطة التنمية 

امل�شتدامة 2030: التقييم وامل�شتجدات

 ال�شيا�شات ال�شناعية احلديثة يف جتارب الدول 

املتقدمة والنا�شئة

اجلدارة يف العمل

التنمية املحلية امل�شتدامة وامل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة

التخطيط ال�شرتاتيجي وا�شتخدام بطاقات الأداء 

املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف املوؤ�ش�شات العامة

ومتويل  امل�شرفية  غري  التمويلية  املوؤ�ش�شات 

امل�شروعات املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة

تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة 

)2017-1960(

العمل التطوعي والتنمية

للم�شروعات  املوقع  اختيار  وحمددات  مرتكزات 

املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة

د. نواف اأبو �شمالة  

د. اأحمد الكواز

د.نواف اأبو �شمالة

د. اأحمد الكواز

د. اإيهاب مقابله

د. في�شل املناور

د. اإيهاب مقابله

د. حممد اأمني لزعر

د. اإيهاب مقابله

د. اإيهاب مقابله

اأ.د. ح�شني الطالفحه

اأ. عمر مالعب

د. نواف اأبو �شماله 

د. فهد الف�شالة 

د. حممد باطويح 

د. عوين الر�شود

د. اإيهاب مقابله

د.علم الدين بانقا

د. في�شل املناور

اأ. عبداهلل بوعجيلة

د. ايهاب مقابله

املائة والثامن والع�شرون

املائة والتا�شع والع�شرون

املائة والثالثون

املائة والواحد والثالثون

املائة والثاين والثالثون

املائة والثالث والثالثون

املائة والرابع والثالثون

املائة واخلام�س والثالثون

املائة وال�شاد�س والثالثون

املائة وال�شابع والثالثون

املائة والثامن والثالثون

املائة والتا�شع والثالثون

املائة والأربعون

املائة والواحد والأربعون

املائة والثاين والأربعون

املائة والثالث والأربعون

املائة والرابع والأربعون

املائة واخلام�س والأربعون

املائة وال�شاد�س والأربعون
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