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الممخص :
يتكون االقتصاد الوطني من عدد من القطاعات االقتصادية الرئيسية واىم ىذه
القطاعات ىو القطاع الصناعي فيو القطاع القائد والمحوري في البناء التنموي .
ولذلك فان عممية التصنيع تعتبر الشغل الشاغل لمسمطات السياسية واالقتصادية لمبمد
 .حيث إن استثمارات ىذا القطاع غالبا ما تشكل نسبة كبيرة من الميزانية االستثمارية
لمبمد .
لذلك تتوجب الحكمة االقتصادية أن يكون توزيع ىذه المشاريع الصناعية توزيعا
عمميا يحقق االمثمية االقتصادية في استغالل الموارد االقتصادية ( المادية والبشرية
والمالية ) الوطنية والمستوردة ويمبي طموحات وأىداف السمطات السياسية
واالقتصادية في تحقيق أبعاد الرفاىية االقتصادية واالجتماعية من خالل تحقيق النمو
المتوازن لعموم مناطق البمد ويراعي شروط البيئة والتموث والضوضاء ويعزز الدفاع
الوطني لبعض الصناعات اإلستراتيجية .
ويتحقق ذلك من خالل حصر وتوزيع العوامل الفاعمة والمؤثرة في قيام وتوزيع
الصناعات واعتماد األساليب والطرق العممية في اختيار وتحديد الموقع األمثل
لممشروع الصناعي .
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المقدمة : Introduction
تمثل عممية التصنيع )  ( industrializationالقضية المحورية لمسيرة التنمية
االقتصادية واالجتماعية والقضاء عمى أثار التخمف  ,وان التصنيع يمثل المرحمة
الحاسمة في عممية التنمية التي تنمو خالليا الصناعة أكثر وأسرع من الزراعة إلى
أن تتبوأ تدريجيا الدور القيادي في االقتصاد  .ويعد رسم الخارطة الصناعية

(

 ) industrial mapلمبمد وعممية توزيع المشاريع الصناعية عمى مستوى اإلقميم

(

 ) Regionوالمحافظة والمدينة (  ) communityوالحي

(  ) siteمن أىم

المشكالت التي تواجو سياسة التصنيع .
ولذلك فان عممية اختيار الموقع األمثل )  ( optimal locationلممشاريع
الصناعية يعد من أىم المشكالت التي تواجو اإلدارة أو المخطط االقتصادي والتي
تستوجب الدراسة العممية لتقييم كافة المواقع البديمة  .إذ إن الخطأ في اختيار الموقع
األمثل سيحمل اإلدارة عبئاً ثقيال لذا فان الضرورة تستمزم اختيار الموقع المناسب
الذي يجنب اآلثار الضارة االقتصادية االجتماعية  ,وبالمقابل فان الموقع األمثل

يتوقف عميو نجاح المشروع أو فشمو .
وان عممية االختيار ترتبط بموضوع دراسات الجدوى االقتصادية والفنية
لممشاريع وىذا يحقق االختيار المناسب الذي إذا لم يتحقق كانت الخسارة جسيمة
ليس فقط لممشروع بل لالقتصاد الوطني بكاممو  .لذا يتعين اخذ مجموعة من العوامل
باالعتبار وبما يساعد في تطوير ونمو وتعميق العالقة الشبكية بين مشاريع الصناعة
المختمفة  ,سيما أن الصناعة ىي القطاع الرائد والحيوي في االقتصاد  ,وان عممية
التصنيع بالذات تعتمد عمى عقالنية وترشيد ق اررات االستثمار

( investment

)  decisionسواء من ناحية توزيع الموارد المتاحة بين القطاعات االقتصادية أو
توزيع المشروعات التي يقع اختيارىا عمى الحيز المكاني لمدولة .

98

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

هدف الدراسة : Study Objective
بيان كيفية توزيع المشاريع الصناعية وفق االعتبارات العممية التي تحقق
األىداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ( ( economic policy
وتجنب التوزيع العشوائي الذي يبدد الموارد المتاحة ويثقل كاىل االقتصاد الوطني.

فرضية الدراسة : Study Hypothesis
إن حصر العوامل المؤثرة في رسم الخارطة الصناعية ودراسة األسس العممية
في توزيع المشاريع الصناعية يسيم في االستغالل األمثل لمموارد المتاحة ويعزز
القدرات االقتصادية لممشاريع في المنافسة والديمومة .

أهمية الدراسة : Study Importance
تعتبر مسألة تحديد الموقع األمثل لممشاريع الصناعية من المسائل المحورية في
مسيرة التنمية والبناء االقتصادي ألىمية االستثمارات والتخصيصات المالية من جية
ولصعوبة تغيير الموقع غير األمثل في مراحل الحقة من عمر المشروع من جية
ثانية .

مشكمة الدراسة : Study Problem
تداخل العوامل المقررة لمتوطن الصناعي وبالتالي تباين األىمية النسبية ليا
وكذلك تعدد الطرق واألساليب العممية المحددة لذلك بين طرق كمية ونوعية وبالتالي
اختالف كفاءتيا .
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هيكمية الدراسة : Study Structural
تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة مباحث  ,المبحث األول تضمن ماىية التوطن
الصناعي من حيث مفيوم التوطن والبعد التاريخي القتصاديات التوطن ومزايا
االختيار األمثل لمموقع ومصادر المعمومات بشان الموقع وتضمن المبحث الثاني
دراسة العوامل المؤثرة والفاعمة في التوطن الصناعي وتضمن المبحث الثالث أىم
الطرق واألساليب العممية لمتوزيع األمثل لممشاريع الصناعية مع أىم االستنتاجات
والتوصيات .
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المبحث األول
( ماهية التوطن الصناعي )

أوال  :مفهوم التوطن الصناعي ) ( The concept of industrial location
يتعدى ىذا المفيوم عمم االقتصاد )  ( Economicويأخذ أحيانا بعدا جغرافيا من
خالل فرع الجغرافية االقتصادية حص ار وكذلك يأخذ بعدا اجتماعيا من خالل فرع
االجتماع الصناعي تحديدا وعمى ىذا األساس فانو موضع اىتمام بالغ من الباحثين

في ىذه المجاالت وغيرىا ( .)1ولذلك فان ىذه المفاىيم تتعدد نتيجة تباين الخمفية
الفكرية والتخصصية لمباحثين والمفكرين.
وتنبغي اإلشارة إلى أن ىذا المفيوم يختمف في النظام االشتراكي

)  ( socialismعنو في النظام الرأسمالي )  ( capitalismحيث تكون قاعدتو
واطاره في النظام االشتراكي ىو التخطيط القومي بينما تكون أداتو ىو آلية السوق
في النظام الرأسمالي .
وعموما فانو عمى مستوى االقتصاد يمثل فرعا مستقال من فروع عمم االقتصاد
الذي يعنى بدراسة وتحميل األسباب والعوامل والطرق التي تحدد الموقع األمثل
()2

لممشروع الصناعي

.

ويبدو أن ىناك اتجاىين رئيسين في ىذا الخصوص  ,االتجاه األول يحدد أن
مفيوم التوطن يتحدد باختيار الموطن األمثل )  ( Optimal Locationلممشروع
وخالصتو ىو تحديد موقع اإلنتاج الذي يضمن وصول نفقات نقل السمع وعناصر
اإلنتاج إلى اقل كمفة ممكنة وىذا االتجاه يركز عميو عمم االقتصاد  .واالتجاه الثاني
يقصر مفيوم التوطن باألسباب التي تحكم أو تؤدي إلى توطن نوع معين من
الصناعات في مكان دون غيره وبمعرفة ىذه األسباب يمكن االسترشاد بيا مستقبال
في التخطيط االقتصادي )  ( Economic Planningووفقا ليذه االتجاه أن التوطن
يعني دراسة وتحميل ظاىرة موجودة فعال بما يفيد في التخطيط االقتصادي المستقبمي
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وىذا االتجاه ىو الغالب في الدراسات الجغرافية ( 0)3ويمكننا القول إن االطالع عمى
كال االتجاىين والنظر بشمولية يمثل الحالة الصحية والبيئة المناسبة التخاذ القرار
المناسب في تحديد الموقع األمثل .
ثانيا  :نبذة تاريخية عن التوطن الصناعي :
إبتداءاً يمكن القول أن محاولة االقتصادي األلماني )  ( Von Thununلدراسة

التوطن الزراعي وتحديد نمط توزيع إنتاج المحاصيل الزراعية المختمفة عمى

المساحات الزراعية لمدولة قد ساعد االقتصاديين األلمان بالذات لدراسة اقتصاديات
التوطن الصناعي .
لذلك حاول )  ( Lounhardtدراسة أسباب توطن بعض الصناعات التحويمية
وذلك في الربع األخير من القرن التاسع عشر كما كانت المحاولة الجادة
)  ( Alfred Weberعام  1909لصياغة نظرية التوطن الصناعي وما تالىا من
محاوالت وكتابات )  ( August Loschعام  1945و)  ( Edgar Hooverعام
 1948و)  ( Walter Isardعام  1956وغيرىم تمثل المساىمات الحقيقية في
()4

تأطير اقتصاديات التوطن الصناعي

.

لقد بنى )  ( Alfred Weberنظريتو عمى فرضية أن المستثمر يختار موقع
الصناعة في األماكن التي تكون فييا تكاليف اإلنتاج في حدىا األدنى وقد ركز عمى
ثالث عوامل رئيسية وىي -:
تكاليف النقل  ,وتكاليف األيدي العاممة  ,والتجمعات ) ( Agglomeration
وقد ربط )  ( Weberتكاليف النقل بمعامل المسافة وبوزن المواد المنقولة وتوصل
في النياية إلى إن الموقع األمثل يكون في النقطة التي تكون فييا المسافة بين
مناطق توفر المواد الخام ومناطق تصنيعيا في حدىا األدنى ولمتأكد من ىذه النتيجة
طور )  ( Weberمعامل المادة الخام )  ( material indexوكما يأتي -:
معامل المادة الخام = وزن المادة الخام المحمية
وزن السلعة المصنعة
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فكمما كان المعامل أكثر من واحد تكون عندىا الصناعة متوجية نحو المادة
الخام الن تكمفة نقل المادة الخام عندىا تكون اكبر من تكمفة نقل السمعة المصنعة
الجاىزة .
وفيما يتعمق باأليدي العاممة )  ( Man Powerفان أماكن توفرىا في منطقة
معينة قد يعمل عمى جذب وتوطين الصناعة وذلك إذا كان التوفير في تكاليف
األيدي العاممة لكل وحدة منتجة اكبر من تكاليف النقل اإلضافية المطموبة لكل وحدة
وكذلك فان توفر بعض العوامل المساعدة  ( .مثل األيدي العاممة الماىرة وخدمات
البنية التحتية ) قد يكون عامال مساعدا عمى حدوث التجمعات الصناعية والعكس
بالنسبة إلى بعض المناطق الطاردة مثل ارتفاع أسعار األراضي وارتفاع إيجاراتيا

()5

 .فيما أكد االقتصادي السويدي )  ( Tard Palanderعمى أىمية حجم السوق
ودرجة قدرتو عمى االستيعاب وسعتو التي تتوقف عمى كمفة النقل لمناتج من المصنع
إلى السوق فيما أكد )  ( Greenhultعمى كمفة اإلنتاج أكثر من كمفة السوق بينما
ركز )  ( E.Hooverعمى تكاليف النقل والحظ أن مكان اإلنتاج ليس من الضروري
أن يكون بالقرب من السوق أو بالقرب من المواد األولية وانما قد يكون في مكان
بينيما  .فيما اىتم )  ( August Loschبالموقع الذي يحقق اكبر قدر ممكن من
الربح  ,أما )  ( Walter Isardفقد جعل أىمية النقل كأىمية باقي عوامل اإلنتاج

()6

.
وعموما يعتبر )  ( Alfred Weberالرائد األول لمفكر الرأسمالي في دراسات
التوطن الصناعي حيث تعتبر نظريتو ىي أساس المدرسة التقميدية في التوطن .
بينما يعتبر )  ( August Loschصاحب النظرية الحديثة حيث عالج تركيز

(

)  Weberعمى عامل واحد ىو عامل النقل في تحديد الموقع األمثل في حين انو
ركز عمى عامل الطمب ومن ثم كان اىتمامو بتحديد منطقة السوق
()7

)  Market areaكمعيار لتوطن لممشاريع الصناعية

.

ويمكن أن نذكر إن اتجاىات حديثة ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية في
تحديد واختيار الموقع األمثل لممشاريع الصناعية وتركزت بإقامة المصانع في أماكن
بعيدة عن المدن الكبيرة أي التوطن في ضواحي المدن وبروز ظاىرة التركز
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Industrial

) complexحيث يضم كل مركز صناعي مجموعة من المصانع في منطقة معينة
أو توزيع مصانع مشروع معين في مناطق عديدة وذلك من اجل الدخول في أسواق
()8

جديدة

.

ثالثا  :أهمية ومزايا االختيار األمثل لمموقع -:

ابتداء يمكن القول إِن الموقع األمثل ال يتوفر دائما ولكن اإلدارة أو المخطط

االقتصادي يفتش ويبحث عنو باستمرار وحيث أن االختيار األمثل يعتبر عامال في
غاية األىمية وذلك الن نجاح أو فشل المشروع يعتمد عمى ىذا الخيار وان قدرة
االقتصاد عمى النمو وتحقيق التنمية تتوقف بالدرجة األولى عمى مدى النجاح في
االستغالل األمثل لمموارد المتاحة ويأتي قرار اختيار المشروعات الصناعية وقرار
اختيار الموقع األمثل ليذه المشروعات في المقام األول إذ ال يمكن تصور تنمية
)  ) Developmentحقيقية ومستدامة دون مشاركة القطاع الصناعي والتوسع في
التصنيع الن الظاىرتين متالزمتين ولذلك كان االىتمام كبي اًر بمسألة التوطن
الصناعي إضافة إلى عوامل أخرى ساعدت عمى توسيع دائرة االىتمام
()11

أىميا

-:

أ -الصورة المشوىـة لمتنمية في العالم الرأسمالي نتيجة التوطن العشوائي أو غير
المخطط لمصناعة وما يترتب عمى ذلك من آثار سمبية .
ب -االتجاه الجاد والواضح لدى الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة عمى أساس
التكافؤ والتوازن عمى مستوى المناطق الجغرافية لمبمد .
ج -إن جوىـر اقتصاديـات التوطـن الصناعـي ىي منطقيا تعتبـر األسموب
)  ( Techniqueالعممي لتحقيق االستخدام األمثل لمموارد االقتصادية بيدف
تحقيق أىداف المجتمع بأقصر وقت واقل كمفة .
د -ما أسفرت عنو التجارب العمميـة والعممية لمتخطيط عمى مستوى اغمب الدول
النامية 0
وتبرز ضرورة وأىميـة البحث عن الموقـع األمثل لعالقتو بعمل وديمومة
104
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-:

أ -تكاليف إقامة المشـروع التي تتمثل في معظميا تكاليف ثابتة ) ( fixed Cost
كاألبنيـة واآلالت وبالتالي عمى المبالغ المستثمـرة في تكويـن الموجـودات
الرأسماليـة الثابتـة )  ( Assetsومن ثم في العائـد الذي يمكن أن يحققو ىذا
االستثمار .
ب -اثر اختيار الموقـع اإلنتاجي عمى مجمل التكاليف الخاصة باإلنتاج والتسويق
والمبيعات وبالتالي عمى العائد الذي يمكن أن يتحقق من العمميات اإلنتاجيـة
والنشاطات األخرى ذات الصمة وينبغي القول بان التوطن الصناعي تاريخيا
وعمى مستوى العالم كان عشوائيا وغير مخطط وذلك لغياب الدور التخطيطي
والرقابـي الفعـال لمدولة في مجال توطين المشاريـع إضافـة إلى العوامل
الموضوعيـة والذاتيـة التي تدفع بالمشاريـع الصناعية إلى التوطن بجانب
الصناعات القائمة في المدن الرئيسية بيدف االستفادة من اليياكل االرتكازية
المتوفرة في تمك المناطق من طـرق وخدمـات وكيرباء وماء وغيرىا ومن
الخدمات المصرفيـة واالتصاالت والمواصالت ولوجـود العمالة المدربـة
والميارات في تمك المناطق وقربيا من األسواق .
ويمكن إجمال أىم اآلثار السمبية لمتوطن العشوائي وغير السميم كما

()13

يمي

-:

أ -عدم استغالل الموارد االقتصادية ( الماديـة والبشريـة والماليـة ) في مناطق
عديدة من البمدان .
ب -ازدياد حدة التفاوت في النمو بين مناطق الجغرافيـة المختمفة وخاصـة بين
العواصم والمدن الرئيسية من جية وبين باقي المناطق األخرى .
ج -ارتفاع مستوى الميارة واإلنتاجية ومستوى التشغيل في مناطق معينـة مقابل
البطالة والحرمان والفقر في مناطق أخرى .
د -أدت كثافـة التصنيـع في بعض المناطق إلى مشاكل اجتماعيـة كبيرة بسبب
اليجرة الواسعة من الريف إلى المدن بحثا عن الفرص التي ينتج عنيا مشاكل
سكنية وضغط عمى الخدمات الخاصة بالنقل والمواصالت والتعميم والصحة .
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ىـ -ولكل ىذه العوامل سارعـت الدول إلى التدخل ووضـع السياسـات بيدف
معالجـة وتحجيم اآلثار السمبيـة وبالتالي تحقيـق مزايا وايجابيات التوطن
الصناعي  .وقد أصدرت معظم الدول قوانين وتشريعات تنظم مسألة التوطن
وتقدم الدعم والحوافز  .وتسييالت لمتوطن في أماكن جديدة ومخصصة ليذا
الغرض .
()14

رابعاً  :مصادر المعمومات بشان الموقع األمثل

-:

يمكن الحصول عمى المعمومات الالزمة الختيار وتحديد الموقع األمثل من عدة

مصادر أىميا -:
أ -الغرف التجارية  ,ويمكن الحصول منيا عمى المعمومات بشأن الفرص المتاحة
لمصناعة المعنية في المواقع المختمفة عمى مستوى القطر .
ب -شركات السكك الحديديـة ويمكن الحصول منيا عمى معمومات بشان شبكـة
المواصالت التي تممكيا في المواقـع المختمفة باعتبارىا احـد أىم اليياكـل
االرتكازية .
ج -شركات المياه والكيرباء والغاز باعتبارىا من مصادر الطاقة الميمة .
د -البنوك التجارية وشركات المقاوالت وشراء وبيع العقارات .
ىـ -التقارير التي تصدرىا و ازرة التجارة والعمل والداخميـة والصناعـة والتي
تييئ مسحاً شامالً يعين المخطط االقتصادي .

و -المكاتب الخاصة لالستشارات .
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المبحث الثاني
( العوامل المؤثرة والفاعمة في التوطن الصناعي )
ابتدءاً البد لكل أدارة أو مخطط اقتصادي عند تحديده واختياره لموقع المشروع

أن يفكر بأن عمية توفير وجمب المواد الخام وباقي مستمزمات اإلنتاج إلى الموقع ,
كما أن عمية أن يسوق المنتجات الجاىزة إلى أماكن استيالكيا

المختمفة

 ,وكل ىذا يؤدي إلى تحمل نفقات وتكاليف  ,وعمية فالبد من دراسة وحصر العوامل
التي تؤثر في تحديد واختيار الموقع األمثل .
وان ىذه العوامل المؤثرة تختمف أىميتيا النسبية من صناعة إلى
أخرى  ,ومن مصنع إلى أخر ومن وقت إلى أخر  .وان اختيار الموقع يعتمد
بالدرجة األولى عمى مدى قوة جذب كل عامل من عوامل قيام صناعة  ,إذ تتنافس
العوامل المختمفة لمصناعة فيما بينيا عمى جذب الصناعة إلى مواطن تواجدىا
الرئيسية .
وألن نسبة تكاليف النقل تتراوح بين (  ) %25-1من التكاليف الكمية لإلنتاج
وحسب طبيعة السمعة المنتجة والمواد الخام الداخمة وانتشار المستيمكين  ,وىي نسبة
عالية لذا تحاول اإلدارة جاىدة تخفيض ىذه النسبة قدر اإلمكان  ,وذلك باختيار
موقع يخفض نفقات النقل لممواد الخام والمنتجات  ,فضالً عن اخذ باقي العوامل

بنظر االعتبار في اختيار الموقع(0)15

وما ينبغي ذكره أن عممية اختيار الموقع مرتبطة بدراسات الجدوى الفنية
واالقتصادية لمبدائل المتاحة  ,وىذا يحقق االختيار المناسب الذي إذا لم يتحقق كانت
الخسارة جسيمة لممشروع ولالقتصاد بكاممو  ,لذا يتعين اخذ مجموعة العوامل
باالعتبار وبما يساعد في تطوير ونمو وتعميق العالقة الشبكية بين حقول الصناعة
( )16

المختمفة

.

والبد من اإلشارة إلى أن أي دراسة وتحميل لمعوامل األساسية المؤثرة في اختيار
()17

الموقع ينبغي أن تعتمد عمى

:

أ -طبيعة النشاط االقتصادي .
107

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

ب -طبيعة الموقع الجغرافي وخصائصو .
ج -المستوى التقني لمعممية اإلنتاجية .
وقد أجمل بعض الكتب والباحثين مجموعة العوامل المؤثرة في ثالثة تقسيمات
أساسية ىي :
أ -العوامل الكمية وتتمثل باالعتبارات االقتصادية ذات اآلثار الكمفوية مثل تكاليف
النقل  ,كمف العمل  ,كمف األرض  ,وفورات الموقع .
ب -كل ما يتعمق بسياسـة الدولة  ,سواء عن طريـق آليات التخطيـط أو بفعل
القوانين المحفزة أو المانعة لالستثمار في ىذه المنطقة أو تمك.
ج -مجموعة االعتبارات الذاتيـة واالجتماعيـة لممستثمر في تفضيل منطقة دون
أخرى  ,العتبارات خارج إطار التحميل االقتصاد ي  -الفني لمموقع المقترح
مثل تأثير األواصر االجتماعية أو المزايا الترفييية …
ومن الباحثين من قسميا إلى مجموعتين رئيستين ىما :
أ -عوامل تدخل في حسابات كمفة اإلنتـاج في موقـع العمل مثل األجـور وكمفة
المواد األوليـة وقيمـة الوقود والكيرباء وقيمة االندثار وبدل اإليجار وكمف
أخرى تتضمن الفوائد وقطع الغيار والتصميح والصيانة .
ب -عوامل تيتم بعممية نقل البضاعة وايصاليا إلى السوق ( المستيمك ) .
وتركي اًز عمى جممة العوامل المؤثرة والفاعمة في اختيار و تحديد

الموقع  ,يمكن توضيح ذلك في الجدول (

 )1الذي يجمع أفكار ورؤى عدد من

الباحثين الذي اىتموا باقتصاديات التوطن .
جدول ( )1يوضح العوامل المؤثرة في التوطن من وجية نظر عدد من الباحثين
ت

الكاتب

السنة

Amrine and
Others
1982
1
()18

العوامل المؤثرة في االختيار
القرب من السوق والمصادر األولية  ,وفرة قوة العمل
 ,القرب من الطرق الرئيسية لتسييل
النقل  ,وفرة مصادر المياه  ,القرب من مصادر القوة
المحركة ومن المصانع المتماثمة في نفس الصناعة
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 ,وفرة األرض وتكاليفيا  ,االبتعاد عن المناطق
الخطرة  ,إعفاءات الضريبة  ,الدفاع الوطني ,
التسييالت الخدمية ( وجود مدراس ومستشفيات ) ..
لمعاممين في المصنع

وعوامميم  ,المناخ

 ,السيطرة عمى التموث .
القرب من الطرق الرئيسة  ,توفر األيدي
العاممة  ,توفر األرض الحتماالت التوسع
مستقبالً  ,القرب من السوق  ,القرب من مصادر
المواد الخام  ,توفر وسائل النقل  ,القرب من

مصادر الماء لمصناعات التي تتطمب كمية كبيرة
من الماء ( الورق  ,حفظ األطعمة  ) ..القرب من
مصادر القوى المحركة والكيربائية لإلضاءة
()19

2

حسن

3

قاشات

1988

والتشغيل والخزن  ,وتوفر شبكة صرف
جيدة  ,المناخ ( تربة  ,رطوبة  ,ح اررة ) ..
الضرائب  ,القرب من المصانع األخرى لنفس
الشركة لممتابعة المستمرة واإلشراف
الدقيق  ,االبتعاد عن مواقع ىجوم األعداء
( لصناعات العسكرية )  ,الرأي العام والتبعات
االجتماعية  ,القرب من الصناعات التي تدخل في
أنتاج المصنع ( مصنع المطاط قرب حقول تكرير
النفط )  ,القوانين التي تخضع ليا المنظمة .
ظروف المناخ  ,توفر العاممين  ,عوامل التركز

()20

1991

والتكامل والتخطيط الصناعي  ,العوامل االجتماعية
والبيئية  ,توفر األرض الحتماالت التوسع مستقبالً,
القوانين والضرائب والرأي العام.
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) inputs

القرب من المواد الخام ( المدخالت

واألسواق النيائية ( المخرجات  ) outputsالحصول
عمى الميارات البشرية  ,كمفة األرض وتوفر األرض
 ,وسائل النقل المختمفة  ,المقاولين الفرعين  ,تحقيق
المنفعة العامة  ,طبيعة
4

Bert

()21

1996

الحياة  ,المناخ ,

الضرائب  ,تقبل المجتمع لممشروع  ,تكاليف البناء ,
ثقافة المجتمع المحيط بالمشروع ورد فعل األفراد
الذين يعشون

فيو  ,العالقة مع السكان

 ,التركيب السياسي واالقتصادي والحضري ألفراد
المجتمع سيما عند اختيار مواقع المشروعات متعددة
الجنسية  ,المالئمة لمزبائن  ,قوة وموقع
المنافسين  ,نمو السكان  ,التطورات األخرى .
موقع المنافسين  ,قرص السوق  ,الوقت  ,الكمفة ,
القوانين ( العمل والضرائب )  ,كمف
الخزن  ,كمفة قوة العمل والمواد  ,المواقع المتشابية
( لتسييل اإلشراف وتقميل كمفة اإلعالن وجذب
الزبائن )  ,تكنولوجيا االتصاالت  ,المبادئ والعادات
5

Krajewski
and Ritz
()22
man

المختمفة  ,المغة والعادات والقيم

المختمفة

 , 1999مزيج الكمفة المتوقعة ( عوامل عمى مستوى تحديد
مواقع المشروعات الصناعية )  .أما عمى مستوى
المحمي فيراعى ( القرب من الزيوت والمجيز ) ,
كمف العمل والنقل  ,مواقف المجتمع أذا كانت
حساسة لقرار الموقع  ,عوامل مييمنة مشتقة من
األولويات التنافسية
وقت  ,مرونة ) وثانوية مثل
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النقل الداخمي )  ,أجواء العمل القرب من السوق
ولمجيز  ,جودة الحياة  ,كمف المؤسسات والضرائب
والعقارات  ,كمف التأمين  ,المنافسة لقوة العمل ,
السيطرة عن التموث  ,حجم

المبيعات ,
السكان ,

المخاطر السياسية  ,كثافة
اختناقات المرور .

القرب من مصادر المواد األولية والطاقة واألسواق ,
التوزيع األفضل لمعمل العام مابين المناطق ,
استقالل الموارد المتاحة  ,طبيعياً وبشرياً في التطور
()23

6

العمي

7

برنوطي

2000

االقتصادي لمبمد  ,وفرة الموارد الطبيعية  ,ظروف

المناخ ( الصحراء تتطمب ماالً أضافياً لالستثمار

مثالً )  ,التوزيع الجغرافي لمقوى العاممة  ,التمركز

الصناعي  ,التعاون والتكامل والتخصص الصناعي

 ,وسائل النقل  ,العوامل االجتماعية والبيئية .
سعة المبنى  ,مساحة المبنى  ,نوع التربة واألرض ,
نوع البناء  ,قضايا األمن
()24

2001

والوقاية ,

المخاطر الطبيعية ( الزالزل والفيضانات )  ,حوادث
السرقة والسطو  ,جمالية المبنى ( يتباين من البنوك
والفنادق والمتاجر إلى المصانع وشركات البناء ) ..
.
تم التحديد في أطار توسع العولمة وتطور
المجتمعات وأىم العوامل الدولية المؤثرة في

Hei zer and
( 2001 )25اقتصاديات السوق  ,اتصاالت دولية
8
Render
أفضل  ,سرعة الشحن والنقل واألمن المتوفر
ليا  ,سيولة تنقل رؤوس األموال عبر
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البمدان  ,أجور العمال في الدول ( تخطي قرار
اختيار الموقع لمحدود الوطنية )  ,الكمفة  ,الخدمات
 ,الحجم .
االستيطان في ضواحي المدن العتماد إجراءات
وقائية لتعميق اإلقرار عمى البيئة وتقميل االزدحام
والضوضاء وتحقيق سيولة الحركة
9

العزاوي ,

()26

السمان

والتنقل  ,الكمفة األمثل لألرض  ,المساىمة في الحد
 1990من االكتظاظ السكاني  ,الدخول في أسواق جديدة ,
اختيار مشروعات في دول أخرى بسبب رخص
العمل وتوفر المواد الخام والقرب من األسواق .
والمنافسة ألحكام السيطرة عل األسواق المحمية
والدولية .
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المبحث الثالث

( أهم األساليب أو الطرق في توطين المشاريع الصناعية )
أوال  :تمهيد

يعد قرار تحديد موقع المصنع من الق اررات التي تواجو اإلدارة أو المخطط

االقتصادي وتستمزم أجراء دراسة عممية مستفيضة وتقييم كافة المواقع البديمة الختيار
الموقع  ,الذي يمثل نسبة العائد إلى االستثمار في المدى الطويل .
فإذا أخطأت اإلدارة أو المخطط في اختيار الموقع المناسب سيشكل ذلك عبئا
ثقيالً عمى ربحية وديمومة المصنع  .لذا فأن الضرورة تستوجب اختيار الموقع

المناسب وفق أسس عممية تجنب اآلثار الضارة االقتصادية واالجتماعية والتي غالباً

ما تؤدي إلى تبديد جانب كبير من الموارد النادرة  .وعمية فان ضرورة أتباع المنيجية
العممية ومجموعة األساليب المشتقة من العموم الرياضية اإلحصائية بيدف تعزيز
قدرات االقتصاد في المنافسة والديمومة  ,لذا ينبغي أوال حصر العوامل المؤثرة في
تحديد الموقع وتحديد األىمية ( األوزان ) النسبية لكل واحد منيا ومن ثم اعتماد واحد
أو أكثر من األساليب الختيار الموقع األمثل .
وتتعدد األساليب الفنية المتبعة في اختيار الموقع األمثل فمنيا ما يعرف
باألساليب الكمية ومنيا ما يعرف باألساليب النوعية  ,وىناك من األساليب الكمية ما
يعتمد عمى صياغات أو نماذج رياضية معقدة يصعب تطبيقيا في الواقع العممي .
واذا كان من الصعب تناول كل ىذه األساليب نظ اًر لتعددىا أال أننا سنتناول أىميا :

 -1طريقة تقييم العوامل النوعية  Qualitative Factor Ratingأو ما يسمى
()27

باختيار الموقع بالنقاط أو أسموب تحديد األوزان

.

وفقاً ليذا األسموب يتم تحديد العوامل النوعية المؤثرة عمى الموقع  ,ثم

تخصيص قيم كمية لكل عامل من العوامل النوعية المرتبطة بكل بديل من البدائل
ويتم استنتاج مجموع النقاط المؤلفة لمعامل حيث يمكن استخداميا كأساس
لممقارنة  .وعميو فيجب :
أ -تكوين قائمة لمعوامل المحددة لمموقع .
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ب -تخصيص وزن لكل عامل من العوامل لتحديد األىميـة النسبيـة لكل عامل
( يجب أن يكون أجمالي األوزان ) 100
ج -تخصيص مقياس متدرج لكل عامل ( من صفر

 100نقطة ) .

د -تحديد مجموع النقاط لكل موقع أساسي وفق مقياس التدرج وتضرب مجموعة
النقاط في األوزان .
ىـ -حساب أجمالي النقاط لكل موقع  ,ويتم اختيار الموقع الذي يجمع اكبر عدد
من النقاط .
مثال  -:شركة إلنتاج مستمزمات طبيـة أماميا مسالة اتخاذ قرار إلقامـة مصنع
جديد ولدييا أربعـة مواقـع بديمة وقدم تم تخصيص وزن لكل عامل من
العوامل المؤثرة وكما يوضحو الجدول األتي  ,إضافة إلى مجموع النقاط
الخاصة بكل موقع وفقا لدرجة أىميتو .
المواقع
العوامل
تكاليف
اإلنتاج

الوزن
المخصص
0.32

بغداد
50

الموصل
40

االنبار
35

السميمانية
30

مصادر
المواد

0.25

70

80

75

80

األولية
القوى
العاممة
تكاليف

0.20

55

70

60

45

0.05

80

70

40

50

البيئة

0.02

60

60

60

90

األسواق

0.15

80

90

85

50

المعيشة
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الحل  :تم حسـاب مجمـوع النقـاط الموزونـة وذلك من خالل ضـرب الوزن
المخصص في مجموع النقاط لكل موقع من المواقع  ,ومن ثم تجمع النتائج
ويكون الموقع األمثل ىو الذي يحصل عمى اكبر مجموع من النقاط .
المواقع
العوامل

بغداد

الموصل

االنبار

السميمانية

تكاليف اإلنتاج

16.50

13.20

11.55

9.90

17.50

20.00

18.75

20.00

القوى العاممة

11.00

14.00

12.00

9.00

تكاليف المعيشة

4.00

3.50

2.00

2.50

البيئة

1.20

1.20

1.20

1.80

األسواق

12.00

13.50

12.75

7.50

مصادر المواد
األولية

مجموعة النقاط
اإلجمالية لكل

62.02

65.40

58.25

50.70

موقع
إذن نستنتج أن موقع الموصل ىو األمثل .
 -2تحميل نقطة التعادل الموقعية Locational Break – even Analysis

()28

تعرف نقطة التعادل بأنيا النقطة التي تعبر عن حجم اإلنتاج الذي تتعادل عنده
اإليرادات الكمية مع التكاليف الكمية  ,أي أنيا النقطة التي ال تتحقق عندىا أرباح أو
خسارة  .أذن ىي ذلك المقدار من المبيعات الذي يغطي أجمالي التكاليف الثابتة
والمتغيرة .
وميما كانت التعاريف فان نقطة التعادل وسيمة وليست غاية  ,شأنيا شأن أي
وسيمة إذ يمكن استخداميا في العمل اإلداري والمحاسبي ( تخطيط ورقابة ) في
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أن واحد وتعتمد في تحميل العالقة بين الكمفة واإليراد في المشروع  ,تمثل فييا نقطة
التعادل الحد الفاصل بين تحقيق اإلرباح أو تعرض المنشأة لمخسارة .
ويقوم تحميل نقطة التعادل عمى االفتراضات التالية -:
أ -ثبات سعر البيع ميما تغير حجم اإلنتاج .
ب -ثبات الكمفة المتغيرة لموحدة الواحدة .
ج -سعر بيع أعمى دائما من الكمفة المتغيرة لموحدة الواحدة .
د -الثبات المطمق لمتكاليف الثابتة ميما تغير حجم اإلنتاج .
ومع كون ىذه االفتراضات غير منطقية عممياً  ,إذ غالبا ما يتغير سعر البيع

من تغير حجم اإلنتاج وكذلك التكاليف الثابتة في األمد الطويل  ,فأنو يبقى مؤشر
ذو داللة ميمة في مساعدة اإلدارة من التعرف عمى موقع نشاطيا اإلنتاجي من

ناحيتي الكمف واألرباح في زمن معين ضمن ظروف أنتاج معينة أو مبيعات محددة
 ,مع إمكانية دراسة تأثير ىذه المتغيرات الحقاً .

وتتحدد نقطة التعادل  ,عمى ضوء الفرضيات أعاله أذا توفرت معمومات دقيقة

 ,عن التكاليف الثابتة والمتغيرة وحجم المبيعات أو اإلنتاج ( قيم ووحدات ) حيث
يمكن عندىا تخمين موقع الشركة من ناحيتي اإلرباح والخسارة في عدد من
المستويات اإلنتاجية أو المباعة  ,كما في الشكل البياني التالي -:
رسم بياني ( )1خطوط تكاليف وايرادات المنشاة الصناعية
اإليراد الكلي
التكاليف الكلية
اإليراد
التكاليف المتغيرة

نقطة التعادل

أو
التكاليف

التكاليف الثابتة

حجم اإلنتاج (المبيعات)

* المصدر :أعداد الباحث
من خالل الرسم البياني يتضح ما يمي :
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أ -أن خط التكاليف الثابتـة موازي لحجم اإلنتـاج ( المبيعات ) تعبي اًر عن كونيا

تكاليف ال تتأثر بحجـم اإلنتاج  .كما أنيا تبدأ من نقطة عمى المحور العمودي

( الصادي ) تعبي ار عن وجود ىذه التكاليف حتى لو كان حجم اإلنتاج صف ار .
ب -يبدأ اإليراد الكمي باالرتفاع من نقطـة التقاء المحورين ( محـور اإليراد أو
التكاليف ومحور حجم اإلنتاج ) ومن منتصف الزاوية بافتراض أن سعر البيع
ثابت ال يتغير مع تغير حجـم اإلنتاج  ,فكل زيادة في حجـم اإلنتاج يقابميا
زيادة في اإليراد وبنفس النسبة وىذا يعني عدم وجود أيراد عندما يكون حجم
اإلنتاج صف ار .
ج -أما خط التكاليف الكمية فأنو يبدأ من التكاليف الثابتة لعدم وجود تكاليف متغيرة
في حالة عدم وجود اإلنتـاج  ,ويتصاعد تدريجياً تبعاً لمتكاليف المتغيرة التي

تزداد بزيادة حجم اإلنتاج ( المحـور األفقـي ) ويكون الفـرق بينيا ( بين
التكاليف الكمية والثابتة ) يمثل التكاليف المتغيرة .

د -تتحدد نقطة التعادل عند تقاطع اإليراد الكمي مع التكاليف الكمية  ,حيث يتحمل
المشروع خسارة عند حجم إنتاج ما قبل نقطة التعادل  ,وفي حالة تجاوز حجم
اإلنتاج ليذه النقطة يتحقق الربح .
استخدام أسموب نقطة التعادل الختيار الموقع األمثل -:

إن االختالف في عناصر التكاليف لممواقع التي يقع عمييا االختيار إلقامة

المصنع المقترح  ,تعتبر من المشاكل األساسية التي يواجييا متخذوا القرار عند

أجراء عممية المفاضمة من موقع ألخر  .إذ إِن تكاليف اإلنتاج لموحدة الواحدة تتغير
مع تغير كمية اإلنتاج التي تتأثر بدورىا بمدى كفاءة وأىمية الموقع الصناعي ,
وبالتأكيد فان لكل حجم معين من اإلنتاج موقع اقتصادي أمثل عن بقية المواقع
لموحدة الصناعية المفترضة  ,وبالتالي أمكانية استخدام أسموب نقطة التعادل الختيار

ذلك الموقع المالئم عند حجم إِنتاجي معين  ,بأتباع الخطوات التالية -:
أ -تبويب التكاليف عند كل موقع إلى تكاليف ثابتة ومتغيرة .

ب -رسم مخطط بياني يكون المحور السينـي فيو يمثل حجـم اإلنتاج والمحـور
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الصادي يمثل التكاليف الكمية .

ج -استخـراج التكاليف الكميـة = التكاليف الثابتـة  ( +حجم اإلنتاج × التكاليف
المتغيرة ) .
د -تحديد نقاط التكاليف الكميـة المقترحـة بكل موقع إزاء حجـم اإلنتاج السنوي
المطموب .
ىـ -اإليصال بين الموقع لواحد بخطوط متشابو لكل موقع عمى حده .
و -اختيار الموقـع الذي تكون فيو التكاليف الكميـة اقل ما يمكن لحجم اإلنتـاج
المتوقع وىو يمثل خط التكاليف األوطاً من بين خطـوط المواقـع المقترحـة

وحسب حجم اإلنتاج 0

مثال  :نظ اًر لزيادة الطمب عمى منتجات صناعة الغزل والنسيج تقرر أنشاء مصنع
جديد  ,وعمى ضـوء دراسات الجدوى تم ترشيح أربعـة مواقـع  ,قدرت

تكاليفيا السنوية كما في الجدول أدناه .
عناصر الكمفة ( دينار )

المواقع
أ

ب

ج

د

تكاليف اإلنشاء ( إلف دينار )

400

370

450

420

تكاليف العمل ( لكل واحد )

0.700

1.000

0.600

0.800

0.450

0.600

0.400

0.550

35

25

40

28

تكاليف النقل ( لكل وحدة )

0.100

0.050

0.100

1.050

الضريبة ( ألف دينار )

30

38

40

32

تكاليف مستمزمات اإلنتاج
( لكل واحد )
تكاليف الطاقة الكيربائية والمياه
( ألف دينار )

المطموب  :مساعده الشركة في اختيار الموقع األمثل ,عمى ضوء الكمف أعاله أذا
عممت أن حجـم اإلنتـاج المقترح يتراوح بين  40ألف إلى  150ألف
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وحدة سنوياً .

الحل  :عمى ضوء المعمومـات الواردة في الجدول يتم استخراج مجموع التكاليف
الثابتة والمتغيرة كل عمى حدة وحسب المواقع المرشحة وكما يمي :
التكاليف
مجموع التكاليف
الثابتة
مجموع التكاليف
المتغيرة

أ

ب

ج

ء

465

433

530

480

1.250

1.650

1.100

2400
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واستناداً إلى العالقة اآلتية -:

التكاليف الكمية = التكاليف الثابتة  ( +التكاليف المتغيرة × حجم اإلنتاج )

أ -عندما يكون حجم اإلنتاج صف ار ال توجد تكاليف متغيرة .
إذن  :التكاليف الكمية = التكاليف الثابتة .
وىذا يعني تحديد نقطة البداية لكل خط بياني لمكمف الكمية ليذه المواقع  ,عمى
المحور الصادي مباشرة ( محور التكاليف الكمية ) .
ب -بعد تحديد نقطـة البدايـة لمحور التكاليف الكمية تحدد نقاط ىذه التكاليف لكل
موقع وحسب حجم اإلنتاج المقترح عمى ضوء العالقة السابقة وكما يمي -:
بافتراض حجم اإلنتاج  40000وحدة سنوية فان مجموعة التكاليف الكمية لممواقع
المقترحة ىي -:
الموقع (أ)  515000 = )1.250 * 40000( + 465000 :دينار .
الموقع (ب)  499000 = )1.650 * 40000( + 433000 :دينار.
الموقع (ج)  574000 = )1.100 * 40000( + 530000 :دينار.
الموقع (د)  576000 = )2.400 * 40000( + 480000 :دينار .
وبإتباع نفس الخطوات أعاله فان مجموع التكاليف الكمية لممواقع المقترحة
ستكون كما يمي :
المواقع المقترحة

حجم اإلنتاج
40

80

120

150

ا

515

565

615

652

ب

499

565

631

680.5

ج

574

618

662

695

د

576

672

768

840

120
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ج -يتم تحديد نقاط التكاليف عمى الرسم البياني وحسب المواقع المقترحة وكما يمي
:
840

د
ج
ب

540
520
500

أ

التكاليف الكلية

480
460
440
420
150

120
حجم اإلنتاج

80

40

صفر

د -بعد إيصال خط التكاليف الكمية لكل موقع يتضح أن خط التكاليف لمموقع (ب)
يمثل أوطأ التكاليف عندما يكون حجم اإلنتاج اقل من (  )80ألف وحدة ولذلك
فيو الموقع األفضل عند ىذا الحجم من اإلنتاج .
أما في حالة زيادة حجم اإلنتاج عند ذلك فان الموقع (أ) سيكون ىو األمثل
النخفاض تكاليفو الكمية  ,وبذلك فان :
(ب) ىو الموقع األمثل عندما ال يتجاوز حجم اإلنتاج ( )80ألف وحدة سنويا .
(أ) ىو الموقع األمثل عندما يتجاوز حجم اإلنتاج ( )80ألف وحدة سنويا .
()29

 -3أسموب تحميل الكمف المقارنة

:

يعتمد ىذا األسموب عمى حساب التكمفة المتوقعة لعناصر اإلنتاج الداخمة في
إنتاج سمعة معينة وتكاليف تسويقيا  ,المواقع البديمة  ,وبالمقارنة بين ىذه المواقع
عمى أساس ىذه الكمف  ,ويتم اختيار ذلك الموقع الذي يتميز بأقل كمفة ممكنة
( كمفة اإلنتاج  +كمفة النقل ) .
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إِذن الميمة األساسية ليذا األسموب ىي بإيجاد المواقع المالئمة التي يمكن
اختيارىا عن طريق الكمف المقارنة لمنفقات سواء أكانت تمك التي تتعمق بالعممية
اإلنتاجية كمدخالت )  ( Inputوالتي تختمف من موقع ألخر والقيام بعممية المقارنة
ليذه الكمف واختيار الموقع األمثل .
مثال  :بعد دراسات أولية تم ترشيح ثالثة مواقع إلنشاء وحدة صناعية متخصصة
في أنتاج زيت الزيتـون وكانت البيانات المتوقعة لتكاليف عناصر اإلنتاج
والتسويق كما يمي -:
كمفة المواد
المواقع

األولية
والطاقة

كمفة
العمل

تكاليف

تكاليف
األرض

كمفة النقل

واإلنشاء

تشغيمية
وادارية
مختمفة

أ

50

30

35

40

20

ب

60

25

45

50

40

ج

80

40

30

35

30

الحل  :نجمع التكاليف المتوقعة فتصبح كما يمي -:
الموقع (أ) =  175ألف دينار أجمالي التكاليف .
الموقع (ب) =  220ألف دينار أجمالي التكاليف .
الموقع (ج) =  215ألف دينار أجمالي التكاليف .
يتضح أن الموقع (أ) ىو أكثر المواقع مالئمة الختياره كموقع أفضل لموحدة
الصناعية المقترحة اعتمادا عمى مجموع التكاليف السنوية  .يتمتع الموقع (أ) بميزة
موقعية مقدارىا (  )40ألف دينار سنويا عن الموقع (ج) وبمقدار (  )45ألف دينار
عن الموقع (ب) .
أن ىذا األسموب يبحث عن الموقع األمثل األقل الكمفة أنتاج  +اقل كمفة نقل
مقاسو كميا أي انو يركز عمى الجانب االقتصادي مع إىمالو لمعوامل األخرى عمما
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بأن العوامل االجتماعية واالعتبارات البيئية تمعب دو ار كبي ار في اختيار الموقع األمثل
وبذلك فانو أسموب يالءم اختيار مواقع المشاريع الخاصة ) (Private Firmوىو ذو
فائدة اقل لممشاريع التي تيتم بالكمف والمنافع االجتماعية

( Social Cost and

) . Benefit
ويفترض أن تتسم البيانات المعتمدة في ىذا األسموب باإلضافة إلى الدقة
المطموبة بوجود نوع من االستقرار النسبي خالل الفترة الزمنية المعتمدة في التحميل
إلعطاء مؤشرات أكثر دقة في تحديد ىذه الكمف وىو أمر بالغ الصعوبة وخاصة
في اقتصاديات الدول النامية .
() 30

 -4طريقة القيمة المتوقعة

:

تستخدم ىذه الطريقة في تحديد واختيار الموقع األمثل وكما موضح في المثال
التالي -:
مثال  :نفترض أن قسم بحـوث التسويق ألحد المصانـع قدر حجـم السوق ألحد
المنتجات وعمى مدى العشـرة سنوات القادمـة ألحجام اإلنتاج ( باأللف )
(  )200,100,75,50وحدة باحتماالت (  )0.3,0.1,0.2,0.4عمى التوالي.
المطموب  :تحديد الموقع األمثل باستخدام طريقة أسموب القيمة التوقعية ؟
الحل :
الموقع

حجم اإلنتاج

االحتمال

القيمة المتوقعة

أ

50.000

0.4

20.000

ب

75.000

0.2

15.000

ج

100.000

0.1

10.000

د

200.000

0.3

60.000

القرار  :الموقع (ج) ىو األمثل ألن القيمة المتوقعة اقل ما يمكن .
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 -5أسموب البرمجة الخطية ) ( Linear Programming Method

() 31

:

وىو احد أىم أساليب بحوث العمميات (  ) Operation Researchوأوسعيا
انتشا ار وتطبيقا  ,وتوجد حالياً برمجيات جاىزة (

 ) Software Packagesيمكن

تطبيقيا ميما كانت المشكالت معقدة والمواقف كبيرة وخاصة بعد اتساع استخدام
الحاسبات االلكترونية (  ) Computersويمكن أن نذكر أىم طرق البرمجة الخطية

وىما :
أ -الطريقة البيانية Graphical Method
ب -الطريقة المبسطة Simplex Method
وأخي ار ينبغي القول أن الموقع األمثل ال يتوفر دائما ولكن المخطط االقتصادي
أو صاحب المشروع يفتش ويبحث عنو باستمرار  .وقد يفضل احد المواقع إذا كانت
الفرص متساوية إذا توفر فيو بعض العوامل أو الخصائص األخرى بشكل أفضل
فمثال المنطقة الصناعية تنجذب ألييا الصناعات ألنيا تستفيد من بعضيا البعض
في الخدمات .
وبشأن المفاضمة بين العوامل الكمية والنوعية  ,حيث تتم المقارنة بين أفضل
موقع عمى أساس العوامل الكمية وأفضل موقع عمى أساس العوامل النوعية  ,فإذا
اتفق كمييما عمى موقع واحد تم اختياره  .أما إذا لم يتفقا عمى موقع معين فيجب
عمى اإلدارة أو المخطط االقتصادي أن تتخذ ق ار ار موضوعياً بشأن المفاضمة بينيما .
وعادة يختار أفضل موقع من ناحية العوامل الكمية ويرجع السبب في تفضيل

المقارنة إلى عمى أساس العوامل الكمية ألنيا تعتمد عمى أرقام واقعية في حين تعتمد
الثانية عمى أرقام تحكمية .
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االستنتاجات :
 -1يعتبر موضوع اقتصاديات التوطن الصناعـي احد الفروع الرئيسية والحديثة
لموضوع عمم االقتصـاد  ,ويشترك ويتداخل مع عموم أخرى ( الجغرافية –
االجتماع ) ولذلك ينبغي ايالءة االىتمام والدراسة المستمرة .

 -2إِن التوزيـع األمثل لممشاريع لصناعيـة ( بناء الخارطة الصناعيـة ) عمى
المستوى اإلقميمي أو عمى مستوى المحافظات أو المدن يحقق االستخدام األمثل
لمموارد المتاحـة ويعزز القدرة التنافسيـة والديمومة لممشروع بصفة خاصة
ولالقتصاد بكميتو .

 -3إِن أعداد قاعدة بيانات وطنيـة لحصر وتوزيـع عوامل ومعوقات الصناعـة
عنصر محوري في المساىمة الفاعمة في نجاح سياسية التوطن الصناعي .
 -4تختمف الفمسفـة الرأسمالية في أسس ومبادئ توزيع المشاريع الصناعية عنيا
في الفمسفة االشتراكيـة  ,حيث تعتمد اإلدارة معيار الربحية كمعيار حاسم في
تقرير سياسة التوطن وكذلك في إجراءات وتشريعات الدولة حيث تتدخل بشكل
غير مباشر عن طريق أدوات السياسيـة االقتصاديـة  .بينما تعتمد الفمسفـة
االشتراكيـة عمى معايير المنفعة االجتماعية إضافة إلى معيار الربحية وتعتمد
كذلك أسموب التخطيط الشامل في رسم سياسة التوطن الصناعي .

 -5إِن التوزيـع األمثل لممشاريـع الصناعية يسيم في الحد من اليجرة الداخمية
ويحقق العدالة االجتماعيـة ويساعد في التطويـر المتوازن إلقميم ومحافظات
ومدن البمد .
 -6ينبغي استخدام الطـرق واألساليب العمميـة الحديثـة في اقتصاديات التوطن
الصناعـي واالبتعاد عن سياسـة االرتجال والحـدس والتخمـين في توزيع
المشاريع وأعداد الخارطة الصناعية .
 -7غالباً ما تكون تخصيصات واستثمارات القطاع الصناعي مبالغ ضخمة  ,وان

سياسة التوطن الصناعي العممية وتحقيق التوزيع األمثل لممشاريع يسيم بشكل

كبير في ترشيد السياسة االستثمارية وبناء وتعزيز القدرات االقتصادية لمبمد .

 -8إِن حاجة الدول النامية إلى التوغل في موضوع اقتصاديات التوطن الصناعي
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أكثر من باقـي الدول المتقدمـة  ,ألن ىذه المشكمة لم تعد ممحة بالنسبة لمدول
الصناعية المتقدمة باعتبارىا قطعت شوطاً طويالً في ذلك  ,بينما الدول النامية

ما تزال في بداية طريق الصناعة والتصنيع .

 -9إِن ىذه الدراسة تيتم بسياسة التوزيع األمثل لممشاريع الصناعة  ,وال تتطرق
إلى سياسة التقييم االقتصادي واالجتماعي لممشاريع حيث تكون ميمة ذلك من
واجبات دراسات الجدوى االقتصادية والفنية .
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التوصيات :
 -1ضرورة بناء التعاون والتنسيق األكاديمي بين كميات اإلدارة واالقتصاد وكميات
التربيـة ألعداد رؤى مستقبمية بشأن اقتصاديات وسياسات التوطن الصناعي ,
لتداخل ىذا االختصاص  ,بغية تحقيق التكامل المعرفي وفتح آفاق عممية رحبة
تخدم عممية البناء التنموي البمد .
 -2ضرورة تولي الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات وفروعو في
المحافظـات وكذلك ىيئات االستثمار سياسـة عمميـة في أعداد قاعدة بيانات
لحصر وتوزيع العوامل الفاعمة والمؤثـرة في توزيع المشاريـع الصناعيـة
وتحديثيا سنوياً لتكـون مرشداً ومرجعاً ميما لرسم وأعداد سياسـات التوطن
الصناعي .

 -3ضرورة إِعداد خطة حاليـة ومستقبمية بشأن تطوير االختصاصيين والمعنيين
باقتصاديات التوطن الصناعي  ,واطالعيم عمى احدث األساليب العممية بشأن
التوطن الصناعي من خالل زجيم في دورات داخمية وخارجية .
 -4ضرورة تكوين لجان عمل مشتركـة تجمع بين الكميـات المعنية ( المذكورة
أعاله ) والجياز المركزي لإلحصاء في المحافظة وىيئة استثمار المحافظـة
وان تجتمع دورياً لتوحيد الرؤى العممية والعممية في أعداد الخطط الصناعية

ولممساىمة في تقديم المشورة لمسمطات التشريعية والتنفيذية في أعداد ومتابعة
القوانين والتشريعات لمحد من التوطن الصناعـي العشوائـي وتجميع اآلثار

السمبية لذلك .
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Abstract
The national economy comprises several economical sectors.
One of the most important one is the industrial sector which is
the considered the leading and pivotal sector in the development
construction. Therefore, the operation of industrialization is
considered the central issue of the political and economical
policies of any country. The investment of this sector usually
comprises a big ratio of the investment budget of the country.
Consequently, the economical wisdom necessitates that the
distribution of the industrial firms should be scientific in order
to achieve the economical resources: domestic and foreign
( human , material and financial ) and to satisfy the desire and
aims of the political and economical authorities of achieving the
economical and social welfare and prosperity through the
balance of the growth in all parts of the country taking the
environmental condition of pollution and noise and provide the
national protection for the strategic industries .
All the above-mentioned can be achieving through the
collection and distribution of the active factors in order to start
building and distributing the industrial firms and follow the
scientific methods of assigning the optional location of the
industrial firms .
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