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 الفصل الثالث

 ياتتسهيالت العمل

 

  operations facilities: العمليات تسهيالتمفهوم . 1
 مجموعة " :على أنها تسهٌل العملٌات أو ما ٌعرف بالتسهٌالت عّرفٌ

وورش العمل و  األبنيةو األرضالطبيعية والمادية مثل ) الموارد
من السلع و المطلوب  إلنتاج الخ( الضرورية..التجهيزات.و اآلالت

 ." محدد في مكان جغرافي المتواجدة الخدمات
أي ، المقصود بذلك هو بناء المصنع  أنمن خالل هذا التعرٌف نجد 
 ،مٌن بقٌة التسهٌالت الالزمة للبناءٌار الموقع المناسب للتشٌٌد ثم تؤاخت

أرض  الضرورٌة لبناء المصنع من اإلنتاجوالمتمثلة ببقٌة عناصر 
تجهٌزات و معدات و غٌرها من لوازم البناء و  وأبنٌة و آالت و

 التشٌٌد.

 Facility Decisionsقةةةةرارات التسةةةةهيالت: هميةةةةة أ. 2

Importance   
تعتبر قرارات التسهٌالت فً غاٌة األهمٌة بالنسبة لمختلف أنواع 

، على وظٌفة العملٌات فً المنظمة لتؤثٌرهامنظمات األعمال، وذلك 
زم لالستثمار معرفة رأس المال الال علىو ها،المراد إنتاجالكمٌِة  علىو

 فً تلك التسهٌالت.
ٌعنً ذلك أن قرارات التسهٌالت تشمل جمٌع الوظائف التنظٌمٌة فً 

تلك المنظمة، لذلك غالباً ما تتخذ تلك القرارات بمشاركة وتعاون جمٌع 
 ن عملٌةأ ، على اعتبارالعلٌا اإلدارةبما فٌها  ،الوظائف فً المنظمة
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 نتظار للكثٌر من قرارات التسهٌالت التً تتراوحء تتطلب وقت االبنا
هذه الفترة باختالف  ، وبالطبع تختلفمن سنة إلى خمس سنوات عادة

  المصنع المراد إنشاإه. حجم وطبٌعة
ثم تركٌب أو استئجارها، ففً السنة األولى ٌتم عادة تشٌٌد األبنٌة 

منً المحدد بخمس الز اإلطار. كما و ٌشمل التجهٌزات والمعدات
وخاصة إذا كان المصنع ، سنوات القٌام بالعدٌد من التسهٌالت المعقدة 

المزمع تشٌٌده كبٌراً، كما هو الحال عند إنشاء مصافً النفط، أو 
 مصانع الورق، أو الحدٌد و مصانع تولٌد الطاقة و غٌرها. 

اذ من ذلك. و عند اتخ أطوللفترة زمنٌة  هذه التسهٌالت وربما تحتاج
العلٌا متخذة القرارات أن تجٌب  اإلدارةٌجب على  قرارات التسهٌالت

 :ةالتالٌ األساسٌة األربعة األسئلةعلى 
 .المطلوبة؟ الكلٌة اإلنتاجٌةما هو حجم الطاقة  .1
ما هو الحجم الذي ٌجب أن تكون علٌه كل وحدة إدارٌة معنٌة  .2

 .الكلٌة؟ اإلنتاجٌةبالطاقة 

 .لوبة؟الطاقة المط إلىمتى نحتاج  .3

 .ما هً أنواع قرارات التسهٌالت وبالتالً الطاقة الالزمة؟ .4

فً الواقع قد تبدو تلك القرارات منفصلة عن بعضها البعض، لكنها 
 ٌجب دراستها وتحلٌلها بمزٌد من التؤنً لذلكمتداخلة إلى حد كبٌر، 

حجم التسهٌالت  وفً ضوء اإلجابة على تلك األسئلة ٌتحدد والصبر.
 .ام بهالمراد القٌ

  Facility Strategyالتسهيالت:  إستراتيجية. 3
 إلستراتٌجٌةالمكونة  األساسٌة األجزاءالتسهٌالت أحد  إستراتٌجٌةتعتبر 

أحد المداخل  ٌعدو التسهٌالت  اإلنشاءاتاتخاذ قرارات ألن العملٌات، 
إستراتٌجٌة  تعدلذلك  .الهامة للقدرة التنافسٌة للمنظمة فً المستقبل

 العملٌات.  إستراتٌجٌةء أحد أجزا تالتسهٌال
 األساسالقرارات تعتبر حجر بل أن  تلك  ال ٌقف عند هذا الحد، األمرو

، وسلسلة اإلنتاجٌةكقرارات تصمٌم العملٌة  ،أخرى إستراتٌجٌةلقرارات 
وتتكون اسراتٌجٌة  التورٌد، وقرارات إدارة جودة العملٌات وغٌرها.

 من العناصر التالٌة:العملٌات 
 للمصنع. اإلنتاجٌةكمٌة الطاقة  .أ 
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 .اإلنتاجٌةحجم الوحدات  .ب 
 .اإلنتاجٌةتوقٌت  تغٌرات الطاقة   .ج 
 .فً المدى البعٌد أشكال التسهٌالت المطلوبة .د 
التسهٌالت بشكل  إلستراتٌجٌةهذه العناصر المكونة ٌجب أن تدرس و

المنظمة  إستراتٌجٌةو بالتالً مع ، العملٌات  إستراتٌجٌةمتكامل مع 
 إلستراتٌجٌةأن تلك العناصر المكونة  إلىلكن ٌجب التنوٌه  ككل.

 التسهٌالت تتؤثر هً بدورها بالعوامل التالٌة:

  Predicate demandالطلب المتوقع:   . 3-1
لو كان  حتى ،التسهٌالت ٌتطلب التنبإ بالطلب إستراتٌجٌةإن تكوٌن 

تسوٌق فً إدارة التتولى . وكبٌراً  بلالتباٌن واالختالف فً هذا الط
ٌمكن  المنظمة عملٌة التنبإ بالطلب، حٌث ٌوجد العدٌد من الطرق التً

سنتعرض لدراستها فً فصل  بهالتنبإ د هذا الطلب وٌتحد من خاللها
 التنبإ بالعملٌات.

 

  Cost of facilitiesتكلفة التسهيالت:  . 3-2
، ساسٌةاألالتسهٌالت، وتعتبر أحد مكوناتها  إستراتٌجٌةتإثر التكلفة فً 

وحجمها الالزم بناإها خاصة إذا أخذنا بعٌن االعتبار نوع التسهٌالت 
كما تإثر التكلفة على حجم الطاقة اإلنتاجٌة  .،أم كبٌرةكانت صغٌرة 

المضافة عند أي وقت من األوقات. )التوقٌت الزمنً( وعلى مواقع 
حساب التكلفة ٌدخل فً تقٌٌم التكالٌف أن . وال شك التسهٌالت

من إستراتٌجٌة  المتوقعة ، والعائداتللتسهٌالت قبلٌة المقدرةالمست
   .ذاتها التسهٌالت

 Likely behavior of: للمنافسةةين سةلو  المحتمةلال . 3-3

competitors 
ٌعنً ذلك أن االستجابة للمنافسة المنخفضة ٌدفع بالمنظمة لزٌادة الطاقة 

 اآلخرونسون ٌصبح المناف أنوذلك لالمساك بالسوق قبل  اإلنتاجٌة
نافسة المتوقعة قد أقوٌاء. و من ناحٌة أخرى فإن االستجابة السرٌعة للم

 ٌدفع بالمنظمة للحذر فٌما ٌتعلق بتوسٌع حجم الطاقة اإلنتاجٌة.
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  Business strategy: األعمال إستراتيجية . 3-4
 أو ،ٌها نوع من التشدٌدلقد تفرض ع ،أعمال المنظمة إستراتٌجٌةإن 

ستقدمها، أو على المرونة فً  على عنصر التكلفة والخدمة التً التؤكٌد
 اختٌار التسهٌالت. 

قد ترشد  ،ومثال ذلك، إستراتٌجٌة األعمال التً تقدم أفضل الخدمات
 ترشد ، أواإلنتاجٌةإلى التسهٌالت المناسبة مع بعض الزٌادة فً الطاقة 

المقدمة فً تلك  سرٌعةالخدمات ال لالستفادة من األسواقعدد من لمواقع 
ض استراتٌجٌات األعمال قد ترشد إلى تخفٌض التكلفة أو عوب .األسواق

 ألي شكل من أشكال التسهٌالت المختارة.
 

  International considerations: االعتبارات الدولية . 3-5

طبٌعتها، األمر الذي بعالمٌة  أكثر األسواقفً الوقت الراهن أصبحت 
تخذ طابعاً عالمٌاً أٌضاً. و هذا ٌشمل لٌس جعل من التسهٌالت أن ت

بل تمركز  ،األولٌةو المواد  مجرد البحث عن رخص الٌد العاملة
وبالتالً اتخاذها طابعاً دولٌاً  ،خارج الحدود اإلقلٌمٌة للبلد التسهٌالت

  .فً الخارج لموقعالتً ٌحققها اوذلك على قاعدة المزاٌا اإلستراتٌجٌة 

 :التسهيالت إستراتيجيةعناصر . 4
 تتكون استراتٌجٌة التسهٌالت من العناصر التالٌة: 

  Amount of Capacity :اإلنتاجيةحجم الطاقة . 4-1
مثثن عناصثثر  األولحجثثم الطاقثثة اإلنتاجٌثثة للمصثثنع العنصثثر ٌعثثد حٌثثث 

ٌُشتق بدوره من حجم الطلثب الم إستراتٌجٌة وقثع علثى تالتسهٌالت، الذي 
 –= الطاقثة لمنتج مثا  الطاقة اإلنتاجٌة فمثالً  .منتجات و خدمات المصنع

 متوسط الطلب
الطاقثة  أنبمسثتوى معثدل الطلثب. و اٌُعبر عنه اإلنتاجٌةحٌث أن الطاقة 

زٌثثادة فثثً الطاقثثة أعلثثى مثثن معثثدل  تحقثثق ة ٌجثثب أنالموجبثث اإلنتاجٌثثة
معثدل الطلثب ٌتجثاوز  أنٌعنثً  ة لثذلك المنثتجالطاقثة السثالب أنالطلب. و
 . للمصنع اإلنتاجٌةالطاقة 

قثثد ٌكثثون  األمثثر ألن،  اإلنتاجٌثثةبثثالطبع لثثٌس الهثثدف هنثثا زٌثثادة الطاقثثة 
بثل كٌفٌثة  ،فثً مثثل هثذه الحالثة األكٌثد رلثب غٌثمستحٌل فً مواجهة الط

   مالءمة تسهٌالت االنتاج مع حجم الطلب وبالتالً حجم الطاقة اإلنتاجٌة.
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  Size of Units: اإلنتاجيةحجم الوحدات . 4-2
تحدٌد حجم أو اتساع الوحدات  ٌجب اإلنتاجٌة،مستوى الطاقة  بعد تحدٌد
ٌتعلق بثالحجم االقتصثادي  أمرالتً ٌجب أن تكون علٌها. وهذا  اإلنتاجٌة

الثذي ٌقثوم علثى فكثرة أساسثٌة   Economies of scaleللمصثنع ككثل 

ن ألالوحثثدات االقتصثثادٌة الكبٌثثرة تكثثون أكثثثر كفثثاءة اقتصثثادٌة  أنهثثً 
تتثثوزع علثثى عثثدد كبٌثثر مثثن الوحثثدات  Fixed costsة التكثثالٌف الثابتثث

  وبالتالً ٌقل نصٌب وحدة المنتج من مجموع التكالٌف. المنتجة
التسثهٌالت. أمثا  إلسثتراتٌجٌةثثانً السثبب الالحجثم االقتصثادي  ٌعدلذلك 

تكثثثالٌف البنثثثاء وعملٌثثثات التشثثثغٌل الكبٌثثثرة ٌكمن فثثثً فثثث األولالسثثثبب 
 حجثثثمزاٌثثثد بشثثثكل خطثثثً مثثثع زٌثثثادة تتال  التثثثً والتجهٌثثثزات والمعثثثدات

مثثل نفقثات  ثابتثةات عامثة قثنف توجثد الواسثعةو مثع التسثهٌالت . اإلنتثاج
 .الكبٌر اإلنتاجٌمكن تغطٌتها بوحدات التً والعاملٌن  اإلدارة

 Timing of facility: اإلضةافيةتوقيةت التسةهيالت  . 4-3

additions  . 
حجثم الزٌثادة فثً هثو  التسثهٌالت إستراتٌجٌةمن عناصر  خرآلاالعنصر 
وبالتثثالً  اإلنتاجٌثثة. أي متثثى ٌمكثثن زٌثثادة حجثثم الطاقثثة اإلنتاجٌثثةالطاقثثة 

نا ٌوجد إسثتراتٌجٌتان متناقضثتان هو .اإلنشاءاتالتوسع فً التسهٌالت و
 هما: 

  Preempt the competitionامتال  المنافسة:  .أ 
ً فً هذه الحالة تقود المنظمثة السثوق مثن خثالل موقعهثا التنافسثً فث

السوق كونها تلبً احتٌاجاته، وبالتالً تكون الطاقثة اإلنتاجٌثة محثددة 
اٌجابً  نحو توفٌر دعم اإلستراتٌجٌةهذه تمٌل مسبقاً بشكل مدروس. 

ولثو  منافسٌن من دخولهاهذا ٌحفز السوق وٌمنع الواإلنتاجٌة، للطاقة 
آبثل شثركة التثً اتبعتهثا  اإلسثتراتٌجٌةلفترة من الثزمن. ومثثال ذلثك، 

Apple  ًحٌثث بنثت األولى أٌامهاللحاسبات الشخصٌة المحمولة ف ،

 األسثثدحصثثة  اكثثان لهثثف ٌن الطلثثب علثثى منتجاتهثثا مسثثبقاً تكثثوعوامثثل 
Lions share األخرىقبل أن تدخله الشركات المنافسة  منها. 

  Wait and seeاالنتظار وتتبع ما يحدث:  .ب 
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ار حتثثى تزٌثد مثن الطاقثثة فثً هثذه الحالثة ٌجثثب علثى المنظمثة االنتظث
قثد  اإلسثتراتٌجٌةهثذه واإلنتاجٌة عندما ٌثزداد الطلثب علثى منتجاتهثا. 

تسثثمح  التقانثثةو الثثة عنثثدما تكثثون قنثثوات التوزٌثثع الرئٌسثثٌةتكثثون فعّ 
 على حصة من السوق.  االستحواذللمتتبع 

لصثثناعة الحاسثثبات كانثثت قثثد  IBMومثثثال ذلثثك، شثثركة أي بثثً إم 

للحاسثثبات الشخصثثٌة السثثوق لفتثثرة مثثن  سثثمحت أن تقثثود شثثركة آبثثل
من السوق وذلك بسبب المزاٌا  بعادهاإالزمن، لكن عملت الحقاً على 

 اإلنتثاجكالعالمة التجارٌة والصورة الذهنٌثة وحجثم  ،الممٌزة للشركة
 وحضورها فً السوق.

   Type of facilitiesالتسهيالت:  نواعأ. 5
ٌؤخثثثذ بعثثثٌن  ت الثثثذيالتسثثثهٌال إسثثثتراتٌجٌةمثثثن  األخٌثثثروهثثثو العنصثثثر 

إلثى  وبشكل عام تقسم التسثهٌالت موضوع التسهٌالت المتعددة. االعتبار
 :األنواع األربعة التالٌة

 Product-focused: السلعةالتسهيالت المرّكزة على . 5-1
وهً المنظمات التً تنتج نثوع واحثد مثن المنتجثات لتغطٌثة سثوق واسثع 

 ركثز فثً مكثان جغرافثًتٌالت ٌهذا االتجاه من التسثهو. من المستهلكٌن.
ٌُسثتفاد مثن انخفثاض التكثالٌف المتغٌثرة، أو مثن اقتصثادٌات  واحد، حٌث 

  الحجم فً مثل هذه الحالة.

 Market-focused: لتسهيالت المركزة على السوقا. 5-2
. وٌمكثن إدراج عملٌثات األسثواقحٌث تقام التسهٌالت أو المنشآت داخل 

التثً  لمنظمثاتا هٌالت، ال سثٌما تلثكالخدمات ضمن هثذه الفئثة مثن التسث
المصانع التً تتطلب استجابة سرٌعة  كذلك. والنقل والشحن خدماتتقدم 

أو اإلنتاج حسب الطلثب، تثدرج تحثت هثذه الفئثة مثن لرغبات المستهلك، 
 التسهٌالت.

-Processالتسةةةةةهيالت التةةةةةي تركةةةةةز علةةةةةى العمليةةةةةة:  . 5-3

focused 
. نوعٌن علثى األكثثر ، أوالتقانةمن التً تملك نوع وحٌد  المنظماتوهً 

جثل أو هذه التسهٌالت تنتج مكونات أو أجزاء تنقل لتسهٌالت أخرى من 
 عملٌات تالٌة أو عملٌات تجمٌعٌة. 
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 إنتثثثاجمصثثثانع تثثثزود كمثثثا هثثثو الحثثثال فثثثً صثثثناعة السثثثٌارات، حٌثثثث 
المنثثتج  إلنتثثاجالرئٌسثثة  اإلنتثثاجالمحركثثات خطثثوط التجمٌثثع فثثً مصثثانع 

هذا ٌتم داخل البلد الواحد و ،والبرمجٌاتالحاسبات  إنتاجك وكذل النهائً.
 وخارجه.

-General: العامةةةةةةةةةة األغةةةةةةةةةراضالتسةةةةةةةةةهيالت  ات . 5-4

purpose 
مثن العملٌثات  أنثواععدة أنواع من المنتجثات واسثتخدام عثدة  إنتاجٌمكن 

الصثغٌرة  المنظماتهذه التسهٌالت من قبل آالف تستخدم و فً آن واحد.
فثثً  أكثثر مثثن منشثؤةلنفسثها إقامثثة كثً تبثثرر  ،محثثددجثم التثً لثٌس لهثثا ح

 إنتثثثثاج. و مثثثثثال ذلثثثثك، طباعثثثثة الكتثثثثب، والمنطقثثثثة الجغرافٌثثثثة الواحثثثثدة
 .وغٌرها االحتٌاجات الخاصة بالمكاتب

 بتحدٌثثدعثثادة منظمثثات األعمثثال تقثثوم مثثن  كبٌثثراً  عثثدداً  ممثثا تقثثدم نجثثد أن
سثثوق أو العملٌثثة أو ال ،جمثثع المنثثت   إمثثا بمثثا ٌنسثثجم االنتاجٌثثة تسثثهٌالتها
   اإلنتاجٌة.

 Location اختيار الموقع: قرارات العوامل المؤثرة على . 6

Decisions Factors 
مثثثن العوامثثثل األساسثثثٌة المثثثإثرة فثثثً خٌثثثارات  أساسثثثٌٌن نثثثوعٌنٌوجثثثد 

التثً تسثمى أو مكان إجراء العملٌثات اإلنتاجٌثة  ،موقعالباختٌار المنظمة 
   وهما:بالتسهٌالت 

 إلثثى: أي مجموعثثة العوامثثل المتعلقثثة بالوصثثول يالتسةةوي  المةةدخل .أ 
 .Access to markets المستهدفة األسواق أوالسوق 

 .Access to resources مدخل الحصول على الموارد .ب 

فالمنظمثثة ٌمكثثن أن تختثثار الموقثثع المناسثثب لعملٌاتهثثا اإلنتاجٌثثة فثثً البلثثد 
لثى السثوق بحٌث ٌمكنها ذلك من الثدخول إ ،المحدد أو المنطقة الجغرافٌة

المنشود. لذلك فثإن قثرارات اختٌثار الموقثع تبثدو فثً غاٌثة األهمٌثة وفثً 
حٌثثث ٌجثثب أن تبنثثى علثثى أسثثاس إمكانٌثثة الوصثثول إلثثى  ،هثثذا المجثثال

ال سثثثٌما ، ( والقثثثوة العاملثثثة الرخٌصثثثةاألولٌثثثةالمادٌثثثة )المثثثواد المثثثوارد 
 .المتخصصة من ذوي الكفاءات العالٌة

ن االعتبثار هثذٌن النثوعٌن مثن العوامثل عٌن أن ٌؤخثذوا بعثٌوعلى المصثنّ 
 السالفة الذكر عند اتخاذهم قرارات اختٌار الموقع. رئٌسٌةال
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إقامثثة  ،فثثً الوقثثت الثثراهن تحثثاول أغلثثب المنظمثثات بمختلثثف أنواعهثثا
األمثر الثذي ٌجعثل إدارتهثا تؤخثذ  أوطانها،الموقع فً بلدان أخرى خارج 

 هكذا قرار.  اهبعٌن االعتبار العدٌد من العوامل عند اتخاذ
فئثة مثن العوامثل التثً  13( حثددت 2003فدراسة )ماكثارثً وأثٌرونث  

أثثثرت فثثً قثثرارات اختٌثثار الموقثثع فثثً الخثثارج للعدٌثثد مثثن المواقثثع التثثً 
 .كما هو موضح فً الجدول رقم تمت دراستها

 ةبثٌن أهثم الحثوافز المسثاعد ،لقد حاول الباحثثان إٌجثاد نثوع مثن التطثابق
لبلد من خالل عرض قائمة واسعة من آراء الخبثراء فً التصنٌع خارج ا

 وهً:فً هذا المجال مرتبة حسب األهمٌة 
إمكانٌة الوصول إلى تكالٌف قوة عمل منخفضة ومهثارات عمثل  .أ 

 مرتفعة.
 إمكانٌة الوصول إلى األسواق المجاورة. .ب 
رسوم التشجٌع والتحفٌز واالعتبارات الخاصثة المقدمثة مثن قبثل  .ج 

 الحكومة المضٌفة.
 .التقانةانٌة الحصول على المواد األولٌة وإمك .د 
 مواجهة المنافسٌن. .ه 

إن العوامثل الخمثس السثالفة الثذكر تعتبثر ذات تثؤثٌر كبٌثر علثى قثثرارات 
 تتوافر:اختٌار المواقع خارج البلد عندما 

 األقل. اإلجمالٌة التكالٌف  .أ 
 البنٌة التحتٌة.  .ب 
 .الموارد البشرٌة المطلوبة خصائص  .ج 
 .المإاتٌة والحكومٌة العوامل السٌاسٌة  .د 
 .المإاتٌة العوامل االقتصادٌة  .ه 

وبثذلك فثإن العوامثل العشثثر السثابقة الثذكر تثإثر بشثثكل كبٌثر أٌضثاً علثثى 
 : أٌضاً  قرارات اختٌار الموقع خارج البلد عندما تتوفر

 جودة قوة العمل. .1
 وسائل النقل. .2
 نوعٌة وجودة وسائل النقل. .3
 إمكانٌة االنتفاع من القوة العاملة. .4
 وعٌة الفوائد التً ٌمكن الوصول إلٌها.ن .5
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 معدل األجور والرواتب. .6
 حوافز العاملٌن. .7
 أنظمة االتصاالت. .8
 االستقرار السٌاسً فً البلد. .9

 قوانٌن العالقات الصناعٌة. .10
نظمثثات التثثً تعمثثل فثثً كمثثا ٌجثثب التؤكٌثثد علثثى أن الحثثوافز المشثثجعة للم

الموقثع فثً تلثك ، والعوامثل المثإثرة علثى قثرارات اختٌثار خارج بلثدانها
وهثذا مثرتبط بطبٌعثة  ،سوف تكثون متباٌنثة بثٌن منظمثة وأخثرى ،البلدان

الحال بنوع الصناعة وبنوع المنتج الثذي ترٌثد المنظمثة إنتاجثه ، وكثذلك 
 بالمنطقة الجغرافٌة المعنٌة بالموقع. 

فبعض الصناعات كالصناعة االستخراجٌة والصثناعات الزراعٌثة تكثون 
ألن األمثثر مثثرتبط بمصثثدر المثثواد  ،لموقثثع قلٌلثثةبثثدائل عملٌثثة اختٌثثار ا

نوع مثن الصثناعات، وكثذلك بدرجثة تركثز الصثناعة علثى الاألولٌة لهذا 
كما ٌثرتبط  والصناعة االلكترونٌة التجمٌعٌة.قوة العمل كصناعة األلبسة 

أي بمعدل تكلفة اإلنتاج للوحثدة ، بمعدل األجور المنخفضة النظر  األمر 
 تً تإثر على قرارات اختٌار الموقع خارج البلد.الواحدة المنخفضة ال

العوامةل المةؤثرة علةى قةرارات اختيةار الموقةع. 7
 

منظمةات فثً 

 : الخدمات

وبشثثكل عثثام ٌمكثثن القثثول أنثثه ٌوجثثد سثثت عوامثثل ٌجثثب أخثثذها بعثثٌن 
 :ر اختٌار موقع منظمات الخدماترااالعتبار عند اتخاذ ق

 The nature of :الخدمثة المقدمثة للزبثون تسثلٌم ٌثةطبٌعثة عمل .1

the service delivery process .  إذا كانثت الخدمثة مقدمثة

ٌثثر عملٌثثة اإلنتثثاج الكبعبثثر أو  ،رأس المثثال تركٌثثز عثثن طرٌثثق
، عندئٍذ ستكون التسهٌالت المركزة هً المفضثلة. أمثا إذا المكثف

عندئثثٍذ  العمثثل،قثثوة مرونثثة كانثثت الخدمثثة مقدمثثة مثثن قبثثل عملٌثثة 
 ة هً المفضلة.ستكون الخدمات المتمركز

 The nature of the serviceطبٌعثثة المنثثتج الخثثدمً  .2

product  إن الخدمة الموحثدة المقدمثة للزبثون تكثون أفضثل مثن

والخدمثة المقدمثة وفقثاً لطلثب الزبثون ٌمكثن  ،التسهٌالت المركزة
 أن تكون أفضل ما هو مقدم محلٌاً.
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 Whether customer :إذا مثا اسثتطاع الزبثون تحدٌثد حاجاتثه .3

can specially their needs   ٌكثثثون التمركثثثز المناسثثثب

األفضل للتسثهٌالت عنثدما ٌعثرف الزبثون مثاذا ٌرٌثد ، وٌسثتطٌع 
إن التسثثثهٌالت أن ٌحثثثدد حاجاتثثثه بدقثثثة. ومثثثن ناحٌثثثة أخثثثرى فثثث

 Circumstancesركثثثثزة تكثثثثون أكثثثثثر مالءمثثثثة للظثثثثروف المت

مثثثاذا ٌرٌثثثد، أو ال عنثثثدما ال ٌعثثثرف الزبثثثون بالضثثثبط  ،المحٌطثثثة
 تطٌع أن ٌحدد ماذا ٌرٌد.ٌس

التواصثل الشخصثً ٌتطلثب أن ٌحثدد الزبثون  كان فً حال إذا ما .4
حاجاته بدقة: فبعض الخدمات تتطلب التواصل المباشثر المسثتمر 
مع الزبون بغٌة مساعدته فثً تحدٌثد حاجاتثه بدقثة ، وهثذه الحالثة 
تناسثثب غالبثثاً خثثدمات المهنٌثثٌن وبالتثثالً فثثإن تركٌثثز التسثثهٌالت 

 ثر مالءمة لمثل الحاالت.ٌكون أك
فً حال بعض األشٌاء المادٌثة تتطلثب مواجهثة مباشثرة مثع مقثدم  .5

الخدمة : فثبعض الخثدمات المقدمثة تتطلثب وجثود بعثض األِشثٌاء 
المادٌة. وفً بعض الحاالت التً تتطلب إٌصثال بعثض الخثدمات 

أو  حالثة الشثًء تبثدلالشخصٌة مثل )خدمات الحالقة( أو عندما ت
مثثثالً( وهنثثا فثثإن  اتكمثثا فثثً حالثثة إصثثالح السثثٌارنفسثثه ) الجثثزء

 تركٌز التسهٌالت تتجه نحو تفضٌل هذه الحاالت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فثثثً حثثثال كانثثثت الخدمثثثة المقدمثثثة فثثثً جوهرهثثثا تتطلثثثب تبثثثادل  .6
هنا ٌمكثن تركٌثز التسثهٌالت أو اإلنشثاءات إذا كانثت  للمعلومات:
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هثذه  الخدمة ٌمكن إٌصالها إلى أمثاكن بعٌثدة وعلثى نطثاق واسثع.
إعالمٌثثة فثثً الحالثثة خاصثثة إذا كانثثت الخدمثثة المثثراد توصثثٌلها 

منطوقثثة ٌمكثثن توصثثٌلها إلثثى الزبثثائن عثثن  وأرقمٌثثة  وأ ،طبٌعتهثثا
 طرٌق شبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة.

. 


