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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االولى رة ضمحاال                                                       معامل االغذيةاىمية 

تنشأ معامؿ االذغذةة في االساس لتحقةؽ االمف الغذائي واستقباؿ المحاصةؿ والمنتجات الزراعةة وتوفةر فرص    
في ثبةت الدخؿ القومي وانعاش  الركائز االساسةة مف وتعدواستةعاب الكفاءات مف الخرةجةف  العمؿ لمعاطمةف

  وةمكف اجماؿ اىمةتيا في النقاط التالةة:صاد االقت

حفظ المواد الغذائةة الصالحة لمخزف لفترات زمنةة طوةمة اقؿ او اكثر مف سنة وباستخداـ طرؽ الحفظ  -1
 المعروفة.

االستفادة مف الفائض الزراعي كالفاكية والخضار خالؿ موسـ الجني وحفظيا الى موسـ اخر واالستفادة  -2
 مجاالت اخرى.مف ىذه االذغذةة في 

 انتاج اذغذةة صحةة خالةة مف االحةاء المرضةة والضارة . -3
استخالص المواد الغذائةة مف خاماتيا لغرض استخداميا في مجاالت اخرى مثؿ استخراج الزةوت مف  -4

 البذور. مثؿ السمسـ او استخالص السكر مف القصب ....الخ.
 لالستيالؾ البشري. تحسةف النوعةة لكثةر مف االذغذةة لكي تصبح صالحة اكثر -5
 اةجاد وتوفةر اذغذةة بدةمة لبعض الحاالت المرضةة مثؿ حاالت مرض السكر والحاالت االخرى. -6
 مف الناحةة االقتصادةة : -7

 توفةر فرص عمؿ لكثةر مف الشباب العاطمةف. - أ
 توفةر دخؿ قومي لمبمد مف خالؿ العمؿ عمى سد الحاجة المحمةة مف االنتاج الوطني  ومنع االستةراد - ب

 ذغةر الضروري.
 تشجةع الصناعة المحمةة وتطوةرىا  لمعمؿ عمى تحقةؽ االكتفاء الذاتي. - ت

  
  مخزن                               بعد الوجبة                    بانلال امعمل  تنظيف
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 : اىمةتيا ووظائفيا ؟  االدارة

 تعريف االدارة العام :

ىي عبارة عف النشاط الخاص الدارة وتوجةو وتنمةة االفراد وتخطةط وتنظةـ ومراقبة العممةات      
–لممشروع ، وتشمؿ العناصر الرئسةة لممشروع )القوة العاممة والتصرفات الخاصة بالعناصر الرئةسةة 

االسواؽ( ولتحقةؽ اىداؼ المشروع المحددة باحدث الطرؽ وبأقؿ –االمواؿ –اآلالت والمعدات –المواد 
 التكالةؼ.

واالدارة تعني انجاز وتنفةذ االعماؿ مف قبؿ االخرةف بقصد الوصوؿ الى ىدؼ معةف  ومف ىنا تكوف 
 : وعمم فناالدارة 

ىي قدرة االدارةةف في التاثةر والترذغةب والتحفةز بةف صفوؼ العاممةف لغرض انجاز االعماؿ  -:االدارة كفن
والوصوؿ الى اليدؼ ، وةجب اف ةتصؼ االداري بشخصةة فذة وقدرة وذكاء وخبرة عممةة لغرض تحقةؽ ىذه 

 االىداؼ.

 لنظرةات التي ةتـ بمورتيا لحد  اآلف عف االجيزة االدارةة.ىي مجمؿ القواعد واالسس واالفكار وا -: االدارة كعمم

 اىمةة االدارة ووظائفيا ؟

 توجةو االفراد لتحقةؽ اىداؼ محددة باقؿ جيد واقصر وقت واقؿ كمفة. -1
 قةادة االفراد وتنسةؽ جيودىـ وحؿ مشاكميـ االنسانةة والمادةة باسالةب فنةة وعممةة. -2
 لتصرفات الخاصة بالعناصر الرئةسةة لممشروع.تخطةط وتنظةـ ومراقبة العممةات وا -3
 القةاـ بالتدرةب العممي لمعماؿ وعمى مختمؼ النشاطات . -4
 دفع اجور العماؿ وحسب الميارة وقدـ ومدة خدمة العامؿ . -5
 تيةئة الظروؼ المالئمة لمعمؿ داخؿ المعمؿ. -6

 وظائف وحدات االنتاج:

ةمةة الى بضائع تامة الصنع والتي تؤدي الى منفعة ىو تحوةؿ المادة االولةة الى اجزاء تكم-االنتاج :
 عامة الشباع حاجة مف حاجات االنساف .
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 وألنشاء اي مشروع تجاري البد مف وسائؿ أو عوامؿ االنتاج وىي :

 رأس الماؿ -1
 القوة البشرةة )الةد العاممة أو القوة العاممة( -2
 االجيزة واالالت والمعدات -3
 المواد االولةة -4
  االبنةة والمكاف -5

ةعتبر مف اىـ العوامؿ الالزمة النشاء اي مشروع صناعي وبو تستطةع شراء كؿ وسائؿ  رأس المال-1
 االنتاج االخرى مثؿ االبنةة والمكاف واالالت ...الخ وكذلؾ دفع اجور العاممةف والموظفةف.

اؿ والميندسةف والفنةةف تشمؿ كؿ الكوادر التي تساىـ في العممةة االنتاجةة ابتداءًا مف العم االيدي العاممة-2
 واالدارةةف وبدوف ىذه الكوادر الةتمكف المعمؿ مف االستمرار بعممةة االنتاج.

 

   
 صورة تبةف تنظةـ سكف العاممةف ومتابعة الكشؼ الصحي الدوري.

التي تستخدـ في عممةات االنتاج ومنيا اجيزة الفحص واالختبار والنقمال  االجيزة واآلالت والمعدات-3
 االجيزة ةجب اف تكوف بمواصفات جةدة وحدةثة. وىذه

وتشمؿ المواد االولةة الخاـ والمساعدة والتكمةمةة التي تستعمؿ بصورة مباشرة او ذغةر المواد االولية -4
 مباشرة في عممةة االنتاج وةجب اف تكوف المواد االولةة الخاـ ذات نوعةة جةدة وذغةر تالفة.
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عمؿ وبمواصفات معةنة كقربو مف المدف ومف المواد االولةة او تشمؿ مكاف الماالبنية والمكان -5
 االسواؽ والمخازف ومكاف االدارة والموظفةف وكذلؾ وجود سائؿ النقؿ والمواصالت.

 اسباب انشاء مشاريع الصناعات الغذائية

 تعتمد فكرة انشاء مشروع الصنات الغذائةة عمى االسباب التالةة :

نفعة عامة ةحتاجيا المواطف وتكوف في متداولة بةف اةدةيـ لتقمةؿ الرذغبة في انتاج منتج ذات م -1
 االعتماد عمى االسواؽ االجنبةة.

وجود مواد اولةة فائضة في موسـ جنةةيا وتتعرض لمتمؼ عند عدـ تصنةعيا كالحمةب مثاًل ةحوؿ الى  -2
ع الى منتجات منتوجات االلباف المتعددة مثؿ الزبد والجبف والقشطة والةوكرت او الخضراوات تصن

 معمبة مثؿ المعجوف مف الطماطة والمربى مف الجزر والمشمش.
استغالؿ المنتوجات العرضةة مف االنتاج مثؿ الشرش والموالس، وةصنع الشرش )الناتج العرضي مف  -3

تصنةع الجبف( الى منتجات خاصة ذغنةة بالبروتةف،وألف بقاء الشرش في المعمؿ او في المجاري 
 موضة عالةة ورائحة ذغةر جةدة وتجمع الحشرات.ةسبب مشاكؿ منيا ح

والدوؿ المتقدمة استغمت الشرش وذلؾ بتصفةتو واستخدامو كعالج لمحةوانات، وفي انتاج حامض 
)الناتج العرضي مف صناعة السكر( وةضاؼ الى عالئؽ  ويجفف الموالسالالكتةؾ  والخمةرة، 

 في انتاج مركزات البروتةف. المجازر مخمفاتالحةوانات وفي انتاج الخمةرة اةضًا، وتستخدـ 
اةجاد مواد اولةة لصناعات قائمة تعتمد عمى االستةراد مثؿ صناعة مركزات البروتةف مف مخمفات  -4

 المجازر .
تكامؿ الصناعة حةث اف بعض الصناعات القائمة تعتمد عمى مواد نصؼ مصنعة مثؿ االستفادة مف  -5

ةنةة االساسةة التي تستخدـ في تدعةـ الغذاء مثؿ االحةاء المجيرةة النتاج بعض االحماض االم
 السرةالؾ وحمةب االطفاؿ...الخ.

 التوسع في االنتاج لسد حاجة السوؽ المحمةة.-6
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                                 (2محاضرة )ادارة معامل                                                               

 ريعدراسة اقامة المشا

 عند دراسة اقامة اي مشروع لمصناعات الغذائةة ةجب اف ةتظمف النقاط التالةة:

 دراسة حجـ الطمب المتوقع  -1
 الجدوى الفنةة -2
 موقع المشروع  -3
 تقدةرات االستثمار -4
 ربحةة المشروع -5

 دراسة حجم الطمب المتوقع؟

 توجد عدة طرؽ لتقدةر حجـ الطمب المتوقع عمى منتج )سمعة( معةف منيا:

السؿ الزمنةة، وىي مجموعة مف البةانات التارةخةة التي تقةس حجـ االنشطة والفعالةات االقتصادةة الس-أ
 المختمفة عمى طوؿ فترة زمنةة محددة وىناؾ نوعةف منيا:

استعماؿ الرسـ البةانػػػػػػػػػي وذلؾ باستخداـ االرقاـ المتوفرة لمسنوات السابقة ورسـ خط مستقةـ ةمػػػػر بأكبر عدد -1
 ممكف مف النقاط أو قرةب منيا.

 استخداـ المتوسطات المتحركة وةعني استخداـ قةمة متوسطة لمجموعة مف البةانات ولعدد معةف مف السنةف .-2

 ربحية المشروع؟ 

ربحةة المشروع والربحةة التجارةة لممشروع ىو الربح الصافي بعد دفع التكالةؼ والضرائب والنفقات االخرى وةمكف 
 ى الربح الصافي بالمعادلة التالةة:الحصوؿ عم

 التكالةؼ -صافي= مقدار المبةعات الربح ال

 القيادة االداريـــــــــــــــــــــــــــــــــة؟

القةادة ىي فف االدارة، وىي النشاط الذي ةنصب عمى اكتساب ثقة االخرةف وتوجةييـ لتحقةؽ االىداؼ المرسومة 
 ميارات خاصة متمةزة عف االخرةف.وةتصؼ القائد بصفات وممةزات و 

 ىناؾ نظرةات لتوصةؼ القةادة االدارةة مثؿ:



                                                                             ذغذةة ة معامؿ االادار                                             جامعة االنبار        
 7  /قسـ عمـو االذغذةةالمرحمة الثانةة   ة                          ذغذةالعمـو اقسـ  الزراعة كمةة

 النظرية الذاتيـــــــــــــة وتقسم الى عدة نظريات:-1

 نظرية السمـــــــــــــــــات -أ

 –ىذه النظرةة تيتـ بالخصائص الفردةة الالزمة لبناء الشخصةة لالفراد لةصبحوا قادة ومنيا )الصحة الجسمةة 
 القدرة عمى تقدةر الموقؼ واتخاذ القرار( –الذكاء 

 نظرية الرجل العظيــــــــــــم -ب

 تعتبر ىذه النظرةة القادة ذو مواىب فذة ونادرة والتتوفر لدى الجمةع اال القمة.

 نظرية التابعين -ج

 . تعتمد ىذه النظرةة اعتماد كمي عمى قدرة القادة في اشباع الحاجات االساسةة لمجماعة

 النظرية الموقعية -2

تستند ىذه النظرةة عمى اساس شروط التأىةؿ الالزمة لشغؿ وظةفة معةنة في مكاف معةف  وةرفع شعار )الشخص 
 المناسب في المكاف المناسب (.

 النظرية التفاعمية -3

مبات الموقؼ وىي وسط بةف النظرةة الذاتةة والموقعةة فيي تتطمب التكامؿ والتفاعؿ بةف خصائص القائد ومتط
 القةادي وضرورة التفاعؿ بةف شخصةة القائد وجمةع المتغةرات المحةطة في المشروع او العمؿ.

 اساليب القيادة 

 تقسـ الى:

 القةادة التسمطةة )االسموب التسمطي(-1

 القةادة الدةمقراطةة )االسموب الدةمقراطي(-2

 القيادة التسمطية؟

ر والقرارات)القةادة( بةد شخص واحد وةكوف ىو صاحب القرار وال ةسمح في ىذا النوع مف القةادة تكوف االوام
الحد بالتصرؼ مالـ ةوافؽ عمةو، وفي ىذا النوع مف القادة ةعتمد عمى سمطتو وعمى القوانةف واالنظمة بدال مف 

ف الوقوع في االعتماد عمى االمكانةات الذاتةة المتمةزة، وةؤدي ىذا النوع مف القةادة الى خفض الثقة والخوؼ م
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الخطأ والخطأ فةو ذغةر مغتفر بؿ ةؤدي الى فرض عقوبات صارمة مف القةادة، وىناؾ سمبةات اخرى في ىذا 
 النوع مف القةادة.

 االسموب الديمقراطية؟

في ىذا النوع مف القةادة ةسمح لغةر القادة مف المنتسبةف باتخاذ القرارات وابداء الرأي والمقترحات مماةساعد في 
روح االبداع واالبتكار، وةساعد في رفع روح المعنوةة والثقة بةف القةادة والعاممةف داخؿ العمؿ او المشروع، تنمةة 

 وتوجد اةجابةات كثةرة اخرى في ىذا النوع مف القةادة وىو االفضؿ في اسالةب القةادة .

 

 واجبات القيادة:

 التخطةط  -1
 التنظةـ -2
 التنسةؽ  -3
 شؤوف العاممةف  -4
 التموةؿ  -5
  الرقابة -6
 العالقات العامة  -7
 اصدار القرارات الميمة  -8
 اجراء الدراسات والبحوث لتطوةر المشروع. -9

 التخطيط؟-1

 ةقصد بالتخطةط رسـ السةاسة العامة لممشروع عمى ضوء احتماالت المستقبؿ ووفؽ االمكانةات المتاحة.

 ىو اعداد اليةكؿ التنظةمي المناسب لممشروع.التنظيم؟ -2

 التنسيق؟-3

ط المتعمؽ بالتوفةؽ والترابط بةف جيود العاممةف في مختمؼ االقساـ حتى ةتـ تنفةذ العمؿ بشكؿ تاـ ىو النشا
 ومتكامؿ.

 ىو كؿ ماةتعمؽ بتعةةف العماؿ والفنةةف واالدارةةف. شؤون العاممين؟-4
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 ةقصد بو التموةؿ المالي لممشروع بكؿ جوانبو.التمويل؟ -5

 التنفةذ مطابؽ لمخطة الموضوعة واصالح االخطاء المحتممة.ىي المتابعة والتأكد بأف  الرقابة؟-6

 ىي اقناع الرأي العاـ )المستيمكةف( باىمةة ونوع المنتوج عف طرةؽ وسائؿ االعالـ. العالقات العامة؟-7

 اصدار القرارات؟-8

ي اصدار ىذا وفي ىذه الحالة ةعتمد عمى كفاءة وميارة القةادة في اصدار القرار واالةماف بمشاركة اآلخرةف ف
 القرار.

 اجراء الدراساات والبحوث اتطوير المشروع؟-9

وذلؾ بأستخداـ وحدة ادارةة مف ذوي الخبرة واالختصاص والكفاءة لمقةاـ بمثؿ ىذه الدراسات وةمكف االعتماد عمى 
 المؤسسات البحثةة الجراء مثؿ ىذه االعماؿ.

 تصمةـ معامؿ االذغذةة

س شروط ومواصفات معةنة حسب نوع المنتج واالىداؼ المرسومة لممشروع ، تصمـ معامؿ االذغذةة عمى اسا    
والنظافة والظروؼ الصحةة في معامؿ االذغذةة شرط اساسي في اي مشروع، والمستيمؾ ةبحث دائما عف منتوج 

 ذغذائي جةد النوعةة خالي مف المواد الضارة وصحي ورخةص الثمف .

االوساخ والشوائب الغرةبة بكافة انواعيا )المرئةة وذغةر المرئةة( والمظير  والنظافة تعني خمو المنتج الغذائي مف   
النظةؼ ةدؿ عمى ذغةاب االوساخ المرئةة اال انو الةعتبر دلةؿ قاطع عمى النظافة التامة، حةث اف تواجد االحةاء 

 المجيرةة وخاصة المرضةة تسبب اضرار وامراض لممستيمؾ.

وؼ الصحةة عند تصمةـ معمؿ االذغذةة وىناؾ نقاط تؤخذ بنظر االعتبار عند ةبدأ االىتماـ بالنظافة والظر    
 تصمةـ معامؿ االذغذةة :

 ةجب اف تكوف ىناؾ ممرات واضحة واماكف عمؿ كافةة.-1

 وجود اماكف مالئمة لمخزف المواد واالدوات.-2

 اف تكوف ىناؾ ادوات وعدة ومكائف كافةة لنقؿ المواد والمنتجات.-3

 طرؽ التصنةع التسمح باالوساخ. ةجب اف تكوف-4

 ةجب اف توجد انارة وتيوةة جةدة.-5



                                                                             ذغذةة ة معامؿ االادار                                             جامعة االنبار        
 11  /قسـ عمـو االذغذةةالمرحمة الثانةة   ة                          ذغذةالعمـو اقسـ  الزراعة كمةة
 تصنع الجدراف واالرضةات والسقوؼ بشكؿ ةسمح بالحد االدنى مف التصمةح والصةانة.-6

 ةجب اف تكوف اماكف ووسائؿ خدمات صحةة مثؿ المرافؽ والدوالةب والمطعـ.-7

 كف وقوى السةارات .ضرورة وجود حدائؽ وممةزات خارجةة اضافة الى اما-8

 ةجب اف تكوف اماكف لجمع االوساخ والفضالت وتصرةؼ المةاة الثقةمة.-9
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                                 (3محاضرة )                                     تصمةـ معامؿ االذغذةة

ذةة عمى اساس شروط ومواصفات معةنة حسب نوع المنتج واالىداؼ المرسومة لممشروع ، تصمـ معامؿ االذغ    
والنظافة والظروؼ الصحةة في معامؿ االذغذةة شرط اساسي في اي مشروع، والمستيمؾ ةبحث دائما عف منتوج 

 ذغذائي جةد النوعةة خالي مف المواد الضارة وصحي ورخةص الثمف .

الغذائي مف االوساخ والشوائب الغرةبة بكافة انواعيا )المرئةة وذغةر المرئةة( والمظير  والنظافة تعني خمو المنتج   
النظةؼ ةدؿ عمى ذغةاب االوساخ المرئةة اال انو الةعتبر دلةؿ قاطع عمى النظافة التامة، حةث اف تواجد االحةاء 

 المجيرةة وخاصة المرضةة تسبب اضرار وامراض لممستيمؾ.

نظافة والظروؼ الصحةة عند تصمةـ معمؿ االذغذةة وىناؾ نقاط تؤخذ بنظر االعتبار عند ةبدأ االىتماـ بال   
 تصمةـ معامؿ االذغذةة :

 ةجب اف تكوف ىناؾ ممرات واضحة واماكف عمؿ كافةة.-1

 وجود اماكف مالئمة لمخزف المواد واالدوات.-2

 اف تكوف ىناؾ ادوات وعدة ومكائف كافةة لنقؿ المواد والمنتجات.-3

 ةجب اف تكوف طرؽ التصنةع التسمح باالوساخ.-4

 ةجب اف توجد انارة وتيوةة جةدة.-5

 تصنع الجدراف واالرضةات والسقوؼ بشكؿ ةسمح بالحد االدنى مف التصمةح والصةانة.-6

 ةجب اف تكوف اماكف ووسائؿ خدمات صحةة مثؿ المرافؽ والدوالةب والمطعـ.-7

 افة الى اماكف وقوى السةارات .ضرورة وجود حدائؽ وممةزات خارجةة اض-8

 ةجب اف تكوف اماكف لجمع االوساخ والفضالت وتصرةؼ المةاة الثقةمة.-9

 عالمات ودالئل عدم النظافة في معامل االغذية

 .وجود زجاج متكسر واجزاء مف العبوات عمى االرض 
 .وجود انابةب واجيزة قدةمة تسمح بتسرب المواد الغذائةة 
 قوؼ واالنابةب واالجيزة.عدـ صبغ الجدراف والس 
 .وجود مواد ذغذائةة جافة عمى االنابةب واالجيزة والجدراف 
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 . النوافذ تكوف ذغةر نظةفة ومكسرة 
 .الساللـ والساحات وذغرؼ العاممةف والمرافؽ الصحةة ذغةر نظةفة وكذلؾ مالبس العماؿ المجاري 

 صحة ونظافة العاممين

ر االعتبار ىي صحة ونظافة العاممةف وةشترط لمف ةتعةف او مف االمور الميمة والتي ةجب اف تؤخذ بنظ   
ةعمؿ الوؿ مرة اف ةحصؿ عمى شيادة السالمة مف االمراض المعدةة والسارةة مف جيات رسمةة بعد اجراء 

 الفحوصات الطبةة االزمة عمةو.

 –السياؿ بانواعو ا –الدزنتري  –الكولةرا  –اىـ االمراض التي ةجب اف تؤخذ بنظر االعتبار ىي: )السؿ    
االجياض الساري (...الخ وةجب اف ةتعرض العماؿ الى فحوصات دورةة لضماف خموىـ مف االمراض وكذلؾ ةتـ 
التاكد مف النظافة  الشخصةة لمعامؿ واجراء حمالت تثقةفةة وتوعوةة الرشاد العاممةف عمى وسائؿ واسالةب النظافة 

 عدـ التدخةف وضماف ذغسؿ االةدي ومالبس العمؿ.كالتأكةد عمى ذغظاء الرأس ونظافة المالبس و 

 

 التنظيف والمنظفات

 ىو عممةة ازالة االوساخ بطرةقة مناسبة. التنظيف

 ىي مواد تستعمؿ في عممةة التنظةؼ مع الماء باالستانة بوسائؿ دعؾ واحتكاؾ كالفرشاة. المنظفات

 غذية ىناك نقاط تساعد تساعد عمى تسييل عممية التنظيف في معامل اال

تصمةـ اجيزة التصنةع بحةث تكوف سيمة التنظةؼ خالةة مف النتوءات والحواؼ ، وعادة تكوف مصنوعة مف -1
الفوالذ الغةر قابؿ لمصدأ )ستالس ستةؿ(.جب اف تكوف ىناؾ انارة تامة لجمةع نواحي المعمؿ وخاصة مناطؽ 

 واسطح المواد المراد تنظةفيا.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة .ةجب اف تكوف ىناؾ تيوةة جةػػػػ-3

ةجب اف تصنع ارضةة المعمؿ مف مواد تسيؿ عممةة التنظةؼ ومقاومة لمحوامض والقواعد وخالةة مف -4
 الشقوؽ.

 ةجب اف تثبت االجيزة بعةدة عف الجدراف والسقوؼ وعف االجيزة االخرى وبمكاف سيؿ التنظةؼ.-5
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 خطوات عممية التنظيف؟

 ظةؼ ةجب اف تتـ في نياةة كؿ وجبة عمؿ وتشتمؿ الخطوات التالةة:عممةة التن

 .تفكةؾ وفتح المكائف واآلآلت بقدر االمكاف 
 .ازالة االوساخ قدر االمكاف بواسطة الفرش او اةة اداة مناسبة 
 .ذغسؿ اسطح االجيزة واالآلت وةستخدـ لذلؾ تةار مف الماء البارد او الحار في حالة وجود الدىوف 
 الماء بضغط عالي مع مواد كةمةائةة منظفة بيةئة محموؿ مائي حار ةستعمؿ الزالة المواد  استعماؿ

 الصمبة العالقة عمى سطوح االجيزة واالنابةب.
  تنتيي عممةة التنظةؼ باستعماؿ تةار مف الماء الدافئ او البارد بضغط منخفض الزالة آثار المحالةؿ

 والمنظفات الكةمةائةة.

 يةأوساخ معامل االعذ

تشتمؿ ىذه االوساخ المواد الغذائةة المسكوبة والمصنعة منيا واالذغذةة التالفة والمتبقةة عمى سطوح االجيزة 
 واالنابةب بعد انتياء عممةة التصنةع.

 

 تقسم ىذه االوساخ الى قسمين:

 مواد ذغذائةة سائمة او رطبة ةسيؿ ذغسميا بالماء.-أ

 ب جيدا ذغةر اعتةادةًا الزالتيا.مواد ذغذائةة جافة عمى اسطح االجيزة تتطم-ب

 التركيب الكيميائي ال أي مادة غذائية :

 االمالح والمعادف . -5الدىوف  -4البروتةنات  -3الكاربوىةدرات  -2الماء  -1

، ولكف عندما تجؼ تصبح صعبة المعدنية االمالحةسيؿ ازالتيا بالماء البارد او الحار وكذلؾ   * الكاربوىيدرات
 ازالتيا عندئذ باستعماؿ االحماض والقواعد المخففة.االزالة فةجب 

فةمكف ازالتيا مف االجيزة باستعماؿ مادة قاعدةة لتحوةميا الى صابوف وكمةسةروؿ مع استعماؿ تةار   الدىون *
 مائي حار مع الدعؾ بالفرشاة.

ماؿ قاعدة مخففة ثـ بالماء ةسيؿ ازالتيا بالماء الحار والبارد وعندما تجؼ ةتطمب ازالتيا باستع  البروتينات* 
 الحار والبارد.
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 (4ادارة معامل                                                       محاضرة )

 خصائص الماء النظيف؟

ةستعمؿ الماء في معامؿ االذغذةة بكثرة الذغراض متعددة، وفي بعض المعامؿ ةستعمؿ الغسؿ بالماء الخاـ      
معامؿ اخرى توجد وحدات معالجة معالجة المةاه كوحدات التصفةة والتقطةر الخاصة، )ماء الحنفةة(، وفي 

وةستخدـ ىذا الماء لغسؿ المواد الخاـ الداخمة في التصنةع وةستعمؿ اةضا في وحدات التصنةع وكذلؾ ةستعمؿ 
 لغسؿ االجيزة واالدوات الخاصة بالمعمؿ.

 شروط الماء المستعمل في الغسيل 

 اء ةسرا ولةس عسراً اف ةكوف الم -1

 اف ةكوف خالي مف الشوائب -2

 أف ةكوف خالي مف االحةاء المجيرةة وخاصة المرضةة -3

 اف ةكوف خالي مف الطعوـ والروائح الغرةبة -4

 اف ةكوف خالي مف المواد السامة -5

 اف ةكوف متوفر بكمةات كبةرة داخؿ المعمؿ -6

 

ماء اف وجدت بالطرؽ الكةمةاوةة كما تقوـ بتصفةتو وتنقةتو مف تقـو معامؿ االذغذةة بازالة العسرة مف ال **
 الشوائب وذلؾ بانشاء وحدات خاصة لمتصفةة .

ةجب التخمص مف ماء الغسةؿ والتنظةؼ لتفادي المشاكؿ الناجمة عنو والتي قد تسبب مشاكؿ بةئةة واضرار  **
 في المنطقة المحةطة بالمعمؿ.

 كما بمي:تصؼ مواد التنظةؼ : مواد التنظيف 

 عوامؿ تخفض الشد السطحي وتشمؿ الصابوف بانواعو  -1
 مركبات الفوسفات المعقدة وتشمؿ فوسفات رباعةة الصودةوـ  -2
 المواد القاعدةة )القواعد(مثؿ ىةدروكسةد الصودةوـ  -3
 المركبات العضوةة مثؿ بعض الحوامض العضوةة مثؿ حامض الخمةؾ -4
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 لفوسفورةؾاالحماض المعدنةة مثؿ حامض النترةؾ وحامض ا -5
 مواد تجارةة اخرى -6

 وظائف المنظفات

 الترطةب والتغمغؿ وتعمؿ عمى كسر االتصاؿ بةف االوساخ المترسبة وسطوح  االجيزة -* 

 االستحالب حةث تقـو المنظفات بربط االوساخ الدىنةة مع الماء مكونة المستحمب  -*

 ف ةسيؿ ذغسمو التصوبف ، تقـو المنظفات بتحوةؿ االوساخ الدىنةة الى صابو  -*

 التجزئة، تعمؿ المنظفات عمى ابقاء االجزاء الغةر ذائبة مف االوساخ بحاالة معمؽ -*

 االذابة، تعمؿ المنظفات عمى اذابة االوساخ مف المواد الكربوىةدراتةة واالمالح -*

 تحوؿ المنظفات الماء العسر ماء ةسر ةسيؿ ازالتو -*

 المنظف المثالي 

رةع الفعالةة وتاـ الذوباف وذغةر ميةج لمبشرة وذغةر متمؼ لالجيزة ةمكف ذغسمو بالماء ىو المنظؼ الذي ةكوف س
االعتةادي بسيولة وةحافظ عمى خواصو  التنظةفةة اثناء الخزف ، وفعاؿ في قتؿ المكروبات باالضافة الى انو 

 اقتصادي ومتوفر في االسواؽ المحمةة .

 

 مواد التطيير والتعقيم 

 د تستعمؿ لقتؿ االحةاء المجيرةة وتجرى دائمًا بعد االنتياء مف عممةة التنظةؼ.مواد التطيةر ىي موا

 تصنؼ المواد المطيرة الى :

 اليواء  الحار  - أ
 الماء او البخار الحار  - ب
 -المطيرات الكةمةاوةة ومف امثمتيا : - ت

 الكػػمورةف ومنيا مادة ىاةبوكمورات الصودةـو التي تعطي الكمورةف-1

 واد الحاوةة عمى الةود( مثؿ االةوساف واالةودوفوـر الةػػػود )مف الم-2
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 مركبات االمونةـو الرباعةة -3

 الكموروفةنوؿ -4

 ضة واال فأنيا قد تسبب مشاكؿ عند استخداميا بتراكةز عالةة.فتستخدـ ىذه المواد بتراكةز منخ

ارتفاع النسبة فوؽ الحد  ( كحد أعمى وعندppm 511 -111بتراكةز قمةمة جدا ةتراوح بةف )  الكمورينةستعمؿ 
 المقرر فانيا تعتبر مادة قارضة ومذةبة .

(، وتتمةز 5 -3( في اس ىاةدروجةني حامضي ةتراوح بةف )ppm 111 – 12فتةتعمؿ مف ) اليــــــوداما مركبات 
 مركبات الةود بانيا سرةعة الفعالةة وذغةر قارضة لالجيزة وقمةمة السمةة.

 مواد التعقيم :

مؿ لمقضاء التاـ عمى كافة االحةاء المجيرةة المرضةة وذغةر المرضةة وتعتبر المواد المطيرة  مواد ىي مواد تستع
 تعقةـ .

 وةستخدـ في التعقةـ دائمًا الضغط العالي كما في تعقةـ الحمةب.

 : شروط اختيار المادة المطيرة

 قدرتيا عمى قتؿ االحةاء المجيرةة  -1
 درجة ثباتةتيا عالةة وسيمة الخزف -2
 تاثةرىا عمى المعادف واالجيزة  عدـ -3
 رائحتيا تكوف ذغةر ميةجة وذغةر سامة  -4
 رخةصة ومتوفرة في االسواؽ المحمةة  -5
 ذات خواص كةمةائةة وفةزةائةة جةدة  -6

 من اىم المشاكل التي تحدث داخل معامل االغذية:

 : وجود الحشرات ؟أوالً 

دـ النظافة وىي تسبب مشاكؿ صناعةة متعددة ةعتبر وجود الحشرات داخؿ معامؿ االذغذةة دلةؿ واضح عمى ع   
 وقد تسبب ىذه الحشرات او أجزائيا او بةوضيا حاالت مرضةة اف وجدت داخؿ العمب او داخؿ المادة الغذائةة.

وتستخدـ اجيزة كيربائةة لمتخمص مف ىذه الحشرات وةمكف استخداـ المبةدات ولكف خارج المعمؿ وبوقت معمـو 
 وبطرةقة محددة.
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ستخدـ تةارات اليواء توجو الى خارج المعمؿ لمحفاظ عمى جو المعمؿ مف التموث  بالحشرات وتستخدـ وعند ا
 كذلؾ المشبكات عمى االبواب والشبابةؾ لمنع دخوؿ الحشرات.

 : وجود الحةوانات القارضة ؟ثانياً 

الوساخ والجراثةـ الى داخؿ الفئراف والجرذاف تسبب اضرار بالغة في معامؿ االذغذةة حةث تنقؿ الفئراف كثةر مف ا 
معامؿ االذغذةة كذلؾ تسبب فضالتيا روائح كرةية وىي بدورىا تنقؿ كثةر مف االمراض مثؿ مرض الطاعوف 
والجذاـ والتاةفوئةد وتعمؿ اةضًا عمى سد المجاري وتأكؿ االكةاس والعوازؿ وكؿ شي ةعترض طرةقيا وتنقمو الى 

 رعة قةاسةة.داخؿ المجاري وتعمؿ اعشاشيا وتتكاثر بس

 ومف االضراض الفادحة بسبب القوارض ىي تطاةر شعرىا في جو المعامؿ وةسبب تموث االذغذةة المصنعة .

: الةسح بوجود القوارض وال سموميا في معامؿ االذغذةة وةفضؿ استخداـ الطرؽ الوقائةة بداًل مف مالحظة@ 
 استخداـ السمـو .

 ومن الطرق الوقائية  لمتخمص من الفئران ؟

 ازالة اماكف اعشاش الفئراف داخؿ وخارج المعامؿ -*

 تبمةط الساحات المحةطة بالمعمؿ -*

 ذغمؽ مخابئ الفئراف  -*
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 (5ادارة معامل                                                                        محاضرة )

 ما كان نوعيا لالسباب التالية:اليسمح رمي مخمفات معامل االغذية في االنيار القريبة مي

المواد العضوةة كالبروتةنات والكاربوىةدرات والدىوف تستيمؾ االوكسجةف المذاب في ماء النير مما ةجعؿ  -1
 االنير ذغةر صالحة لعةش االسماؾ وبقةة االحةاء النيرةة.

ائةة وىذه ( ةصبح مظير النير ذغةر مقبوؿ ومشجع لمتفاعالت الالىو 3ppmتقؿ كمةة االوكسجةف عف ) -2
واذا قمت  ppm(8-7تسبب روائح كرةيو، عمما اف كمةة االوكسجةف الموجودة في االنير تتراوح بةف )

 فاف جمةع االحةاء المائةة تموت. 3عف 
تتحمؿ الكاربوىةدرات الى حوامض بوجود االحةاء المجيرةة او االنزةمات، حةث تتحوؿ الى حامض  -3

 ضة النير الذي ةوثر عمى نمو االحةاء النيرةة.الالكتةؾ والخمةؾ مما ةسبب زةادة حمو 
عند تعرض البروتةف الى الظروؼ الالىوائةة وبوجود االنزةمات المحممة تتحمؿ الى احماض امةنةة بفعؿ  -4

االنزةمات تتحوؿ ىذه االحماض االمةنة الى احماض دىنةة وامونةا وثاني اوكسةد الكاربوف ومةثاف 
 وائيح الكرةية.وكبرةتةد اليدروجةف مما ةسب الر 

اف تحمؿ المواد العضوةة التي تستخدـ في تغذةة الطحالب وفي تغذةة االشنات)نوع مف الطحالب( تجعؿ  -5
 مظير ماء النير ذغةر مقبوؿ وذغةر جذاب.

رمي مواد التنظةؼ والمواد الكةمةائةة االخرى في النير تؤثر عمى نوعةة المةاه وصالحةتيا لالستيالؾ  -6
 في معامؿ االذغذةة.البشري او استعماليا 

 

 معالجة مشاكل الفضالت 

 منع او تقمةؿ الفضالت الى اقؿ ماةمكف  - أ
 االستفادة مف المنتوجات الثانوةة مثؿ الشرش النتاج حامض الالكتةؾ او تجفةفيا وتحوةميا الى عمؼ  - ب
 مخمفات المجازر ةمكف تحوةميا الى مركزات البروتةف  - ت
 السائمة ورمةيا الى النير فصؿ المخمفات الخشنة ومعالجة المواد  - ث
 ةمكف استخداـ المخمفات السائمة في السقي كسماد لالراضي الزراعةة - ج
 ةجب خمو المخمفات السائمة التي ترمى في النير مف االحةاء المجيرةةالمرضةة - ح
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 Chemical Oxygen Demand (COD)متطمبات االوكسجين الكيميائية 

لالزمة الكسدة النفاةات باستعماؿ مواد مؤكسدة كةمةائةة تحت ىي عبارة عف الكمةة المكافئة لالوكسجةف ا
 ـ لمدة خمسة اةاـ(.21ظروؼ محددة مف درجة الحرارة وفترة زمنةة محددة)

 Biological oxygen demand (BOD) متطمبات االوكسجين الحيوية 

المجيرةة( لممواد  عبارة عف كمةة االوكسجةف المستيمكة خالؿ االكسدة الحةوةة )اي باستخداـ االحةاء
 العضوةة تحت ظروؼ معةنة مف درجة حرارة وفترة زمنةة محددة.

 وىذه المتطمبات تحتاج الى اجيزة خاصة لقةاسيا.

 

 التسويق 

ىو مجموعة مف االنشطة المتعمقة بتدفؽ السمع والخدمات مف المنتجةف الى المستيمكةف او المنتجةف    
 وف موجودةف بةف ىذه المجامةع.االخرةف. وقد ةكوف ىناؾ وسطاء ثانوة

اما الجمعةة التسوةقةة االمرةكةة فانيا عرفت التسوةؽ بأنو القةاـ بمختمؼ االنظمة التجارةة المطموبة لتدفؽ او 
 انسةاب السمع والخدمات مف مصادر انتاجيا الى اماكف استعماليا واستيالكيا.

 

 أىمية التسويق

 او نقؿ البضاعة مادةًا بةف المنتج والمستيمؾ.نقؿ ممكةة السمع بةف البائع والمشتري  -1
 تعرةؼ المستيمكةف بالسمع المتواجدة في االسواؽ. -2
 دراسة حاجة المستيمؾ والعمؿ عمى تمبةتيا. -3
 تصرةؼ السمع المنتجة في المصانع، الذي ةؤدي الى انعاش االقتصاد الوطني. -4
 ات بةف بمد  وآخر.التسوةؽ ةنظـ اسس تخطةط التجارة الدولةة وةسيؿ تبادؿ المنتج -5
 كثةر مف العاممةف ةمتينوف التسوةؽ مما ةجعمو مصدر دخؿ ليـ  وةحؿ مشكمة البطالة. -6
 ةعمؿ التسوةؽ عمى اةجاد توازف بةف العرض والطمب. -7
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 الوظائف التسويقية

مبةة ىذه الوظةفة تتولى مياميا ادارة المشترةات والمبةعات او مدةر المشترةات لت وظيفة البيع والشراء -*
 حاجة معامؿ االذغذةة مف المواد االولةة والمواد المساعدة لغرض تصنةع المنتجات المختمفة.

 وىي الطرؽ المتبعة الةصاؿ السمع والخدمات الى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيؾ. منافذ التوزيع -*

 االعالن والترويج. -*

 دراسات وبحوث التسويق. -*

 االىتمام بعممية النقل وتخزين السمع، وىناك وظائف تسويق اخرى. -*

  وظائف مدير المشتريات 

 *العمؿ عمى امداد قسمي االنتاج والمبةعات بما ةحتاجونو مف مواد وسمع.1

 *العمؿ عمى استثمار اقؿ رأس ماؿ ممكف مف مواد السمع المشترات.2

 الفي التمؼ.*العمؿ عمى تالفي االسراؼ في المشترةات وت3

 *مراعات التجانس في المشترةات قدر االمكاف.4

 *التعامؿ مع مصادر تمتـز بعقود الشراء وتجيز المواد المتفؽ عمةيا.5

 

 

 انواع منافــذ التوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:

 مباشر وةكوف مف المنتج الى المستيمؾ مباشرة بدوف وجود وسةط.التوزةع ال - أ
ةكوف التوزةع بةف المنتج ووسةط الى المستيمؾ )ةكوف التوزةع بةف المنتج والمستيمؾ بوجود وسةط   - ب

 بةنيما(.
 وجود اكثر مف وسةط واحد بةف المنتج والمستيمؾ. - ت

 ي تصؿ الى المستيمؾ.** كمما زادت منافذ التوزةع والوسطاء زاد سعر السمعة الت
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 االختيار بين منافذ التوزيع 

 مف االمور التى ةجب اخذىا بنظر االعتبار عند اختةار منفذ التوزةع:

 حجـ المبةعات  -1
 كمفة التوزةع  -2
 سةاسة التوزةع -3
 ىدؼ الربح -4
 خط سةر وسائؿ النقؿ  -5
 تدرةب وتوعةة جياز التوزةع  -6
 الحوافز المادةة والمعنوةة -7
 طبةعة السوؽ -8
 فسة بةف الشركاتالمنا -9
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 االعالن والترويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

ىو جمةع االنشطة التي ةمارسيا معمؿ االذغذةة مف اجؿ تنشةط وزةادة حجـ مبةعاتو ، وةتـ االعالف  االعالن
 عف طرةؽ:

 عرض السمع في واجيات ونوافذ العرض الخارجية  -*

 زةع النماذج واليداةا واالشتراؾ في المعارض الدولةة.عف طرةؽ تو تنشيط المبيعات -*

 خمؽ عالقة جةدة بةف معمؿ االذغذةة والمستيمؾ عف طرةؽ االشتراؾ في المناسبات العامة واالجتماعةة. -*

 أىداف االعالن:

 االعالـ عف السمع الجدةدة المنتجة والتي لـ ةسبؽ لممستيمؾ التعرؼ عمةيا. -1
 جنبي في االسواؽ العالمةة بالمنتجات المراد تصدةرىا.تعرةؼ المستيمؾ والوسةط اال -2
 تحسةف وضع السمع الوطنةة اماـ السمع االجنبةة. -3
 الحث عمى توسةع نوعةة المنتجات الوطنةة عف طرةؽ المنافسة بواسطة االعالف. -4
 تثقةؼ المستيمؾ العراقي بنوعةة وجودة المنتجات واسعارىا وكةفةة استعماليا. -5
 ؾ وترشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةده.توجةو االستيػػال -6

 

 

 

 

كمةة الزراعة. -المصدر: الجنابي، خالد جاسـ. )محاضرات موجزة في ادارة معامؿ االذغذةة(. قسـ عموـ االذغذةة
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  (6محاضرة )                          وسائل االعالن عن المنتوجات 

وةشمؿ الصحؼ والمجالت واالعالف في االماكف المكشوفة وعمى وسائط  -االعالف المكتوب والمصور: - أ
 النقؿ. 

وجمةع مواقع التواصؿ  وةشمؿ مكبرات الصوت والرادةو والتمفزةوف واالنترنت -االعالف الناطؽ والمرئي: - ب
 .والتجاري االجتماعي

 وتشمؿ عرض السمع في النوافذ والمعارض.-وسائط اخرى : - ت

 

 المعمل مدير                            -موقع االدارة التسوةقةة:

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                

 مدير االفراد         االنتاج     مدير       تدير المالية والحسابام        مدير التسويق              

 التشريعات الغذائية

تعتبر التشرةعات الغذائةة ميمة بالنسبة لمغذاء خاصة وفي ىذه الحالة ةجب االىتماـ بثالثة امور ىي  الجودة 
 عف ىذه العوامؿ.والنوعةة والسعر ، والمستيمؾ دائمًا ةبحث 

وىذه القوانةف لحماةة المستيمؾ مف االستغالؿ وحماةة المنتج  باألذغذةةولذلؾ ةجب تشرةع قوانةف خاصة 
 اةضًا.

  :اىداف التشريعات الغذائية

 حصوؿ المستيمؾ عمى االذغذةة الصحةة الغةر مغشوشة والخالةة مف الشوائب والمواد الغرةبة. -1
 مى قةمة ذغذائةة عالةة.ضماف احتواء المادة الغذائةة ع -2
 تأمةف ذغذاء ةباع لممستيمؾ بالنوعةة المطموبة وبالسعر المناسب. -3
 .مةات الغش التجاري ومف امثمتياالسةطرة عمى عم -4

 او المكونات الغذائةة. باألوزافالتالعب -أ
 عفاف والحشرات .المجيرةة واأل باألحةاءالتموث -ب
 وجود المواد الكةمةائةة مف مصادر مختمفة.-ج



                                                                             ذغذةة ة معامؿ االادار                                             جامعة االنبار        
 24  /قسـ عمـو االذغذةةالمرحمة الثانةة   ة                          ذغذةالعمـو اقسـ  الزراعة كمةة

 تيدؼ التشرةعات الغذائةة السةطرة عمى المواد االولةة لمحفاظ عمى القةمة الغذائةة. -5
 تسيةؿ تجارة االذغذةة داخمةًا وخارجةًا. -6
 تشجةع الطرؽ الحدةثة والمتطورة في التصنةع والخزف والنقؿ والتوزةع. -7

 محتويات التشريعات الغذائية

 محتوى الغذاء مف المواد والعناصر الغذائةة.وةعني  نوعةة ونقاوة وتركةب الغذاءجانب تنظةـ -1

 لالستيالؾ البشري. صحة وسالمة الغذاءجانب -2

 الغذائةة. المضافاتجانب ةخص  -3

 مف عدـ وجودىا. والتأكدالزراعةة  واآلفاتبالمبةدات الجانب المتعمؽ -4

وتعمةمات االستعماؿ وتارةخ المدونة عمى العبوات كمكونات الغذاء  بالعالمات والمعموماتالجانب المتعمؽ -5
 الصالحةة وذغةرىا.

 الذي قد ةحصؿ في االذغذةة. بالتموثجانب ةتعمؽ -6

 لمتحمةؿ وعدد النماذج. اخذ النماذججانب ةتعمؽ بكةفةة -7

 .والمةكروبيالفحص الكةمةائي جانب ةتعمؽ بالطرؽ الواجب اتباعيا في -8

 رض العقوبات المناسبة لممخالفةف.جانب ةتعمؽ في تطبةؽ وتنفةذ ىذه التشرةعات مع ف-9

 

 المواصفات الغذائية

 التي ةجب توفرىا في المادة الغذائةة)خاـ او شبو مصنعة( لتؤدي الغرض الشروط والمتطمباتىي مجموعة مف 
 او الخدمة المطموبة بصورة متكاممة او مطابقة لممواصفات القةاسةة.
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 المواصفات االمور التالية: تتضمن

 العنواف-1

 التركةب الكةمةاوي. –الحجـ  –المظير  –الجودة وتشمؿ: الموف -2

 القةمة الغذائةة. –المواد المضافة -3

المواصفات القةاسةة الخاصة ولكؿ مادة ذغذائةة ومنيا منظمة االذغذةة والزراعة   بإعدادىناؾ لجاف دولةة تيتـ 
FAO  العالمةةومنظمة الصحة WHO  لمدولة المعنةة مثؿ المواصفات وىناؾ اةضًا لجاف دولةة خاصة

 االمرةكةة الخاصة.

 

 واقع التشريعات الغذائية في العراق

عند مالحظة االذغذةة المطروحة لمبةع واالستيالؾ في السوؽ العراقي نجد بانو اذغمب االذغذةة ذغةر مطابقة 
مشروط الصحةة كوجود وعدـ مطابقة الغذاء ل بأنواعولممواصفات القةاسةة حةث ةالحظ الغش التجاري والصناعي 

الى وجود  باإلضافةالتموث البكتةري والمواد الكةمةائةة السامة ووجود الواف ذغةر طبةعةة )صبغات صناعةة( 
المبةدات والسموـ المعدنةة وكذلؾ انتياء تارةخ الصالحةة والخزف السةئ وكؿ ذلؾ ةؤدي الى تغةر في تركةب 

 المادة الغذائةة.

 

 والسيطرة النوعيةالجياز المركزي لمتقييس 

 ـ 1979تـ انشاء ىذه المؤسسة عاـ 

اـ ومعاقبة المخالفةف ةقوـ ىذا الجياز بمراقبة السوؽ العراقي ومراقبة المعامؿ ومراقبة القطاعةف الخاص والع
 والمقصرةف.
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 اىداف الجياز:

 تحسةف وتنسةؽ وتبسةط انشطة وفعالةات المؤسسات والمعامؿ  -1
 منتجةف والمعامؿ والمسوقةف.رفع الكفاءة االنتاجةة لم -2
 تحسةف سمعة المنتجات داخؿ البمد وخارجو -3
 تعةةف الوسائؿ القةاسةة لمعمؿ -4
 حماةة المستيمؾ مف الغش والضرر والغبف -5
 المحافظة عمى سالمة المستيمكةف الصحةة  -6
 وموحدة لممقاةةس هاةجاد مراجع معتمد -7
 تحدةد المواصفات القةاسةة لكافة المنتجات  -8
 ئؿ الالزمة لتطبةؽ المواصفات القةاسةة ومراقبة ذلؾتيةئة الوسا -9

ومنظمة االغذية  WHOالعالـ كمنظمة الصحة العالمةة  فيالتنسةؽ بةف الجياز والمؤسسات المشابية -11
 .FAOوالزراعة  

 

 

 

(. ادارة معامؿ 1986المصدر: التكرةتي، ىةالف حمادي عمي؛ ةونس، ذغانـ محمود؛ العمراف، ناجح موسى.)
 عمـو االذغذةة. قسـ -كمةة الزراعة -ةة . جامعة بغداداالذغذ
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 المحاضرة السابعة                      اليندسة الصحية في تصميم معامل األغذية

 ا( اختةار موقع المصنع :

إلى  اقتصادي عاؿ وضمف وقت قصةر وتصؿ باقؿ التكالةؼ ونوعةة جةدة ومردود ءوؿ عمی بناصمف أجؿ الح
 وقت ةجب أف تتوفر الشروط االتةة في موقع المصنع: عبأسر السوؽ 

قرب المصنع مف المواد األولةة وخاصة سرةعة التمؼ كالحمةب، والمحوـ والمواد الغذائةة سرةعة التمؼ األخرى -1 
 وقت ممكف. بأسرعلغرض وصوليا إلى المصنع 

 أف ةكوف قرةب مف السوؽ لتقمةؿ كمفة النقؿ. -2

والمكائف  لغسؿ األجيزة االذغذةةا في معامؿ اه الصالحة لمشرب لكثرة استعماليقرةب مف مصادر المة -3
الماء مف المواد األولةة  المحالةؿ السكرةة والممحةة، وةعدواالدوات واالرضةات والحاجة لمماء في تحضةر 

في أجيزة کرةـ فضال عف استعماؿ الماء  ت، مثؿ المشروبات الغازةة واألةساالساسةة في كثةر مف الصناعا
 تسبب تراكـ المموثات واألحةاء المجيرةة. الماةكروبات والعسرة لكي ال التكثةؼ، واف ةكوف الماء خالي مفالتبرةد و 

 توافر األةدي العاممة واف تكوف قرةبة مف المعمؿ.-4

 بسيولة .والمنتجات  ف المعمؿ لةسيؿ نقؿ المواد الخاـتوفر شبكات المواصالت والنقؿ والتي تكوف قرةبة م -5

والمكائف وخاصة الثقةمة  قع العمؿ( متحممة لمعدد وااللةاتأف تكوف نوعةة األرض التي ةنشأ عمةيا المعمؿ )مو -6
 منيا فضال عف ابتعاد منسوب المةاه الجوفةة فةيا .

الفضالت قد تصؿ  ألف توفر شبكات الصرؼ الصحي في المصنع لمتخمص مف الفضالت السائمة والصمبة-7
معامالت التعمةب التي تصؿ الفضالت  %( وبعض15لباف ألف تصافي الجبف )كما في صناعات األ% 85الى 

المشجعات والبةئات الجةدة لنمو األحةاء المجيرةة المموثة والمتمفة  ي المواد الخاـ والتي قد تكوف مففةيا الى ثمث
 .والمرضةة

 واقع ىجـو األعداء.قرةب مف مصادر الطاقة والمعامؿ ذات العالقة وبعةدة عف م -8
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 ب( تصميم المصنع

 سعة مساحة األرض المخصصة إلنشاء المشروع الستةعاب التوسع المسقبمي لمصناعة.-*

حجـ وقدرة الطاقة الكيربائةة لممصنع التي تكوف مضاعفة الى أكثر مف مرة لتحمؿ التوسعات المسقبمةة -*
 والحاجة مف مصادر الطاقة الكيبائةة المتزاةدة .

 لتوسع في شبكات المةاه وشبكات الصرؼ الصحي لمحاضر والمستقبؿ.ا-*

 البنايات

ذو الطابؽ  ي معامؿ األذغذةة وتمتاز البناةاتىناؾ البناةات ذو الطابؽ الواحد والبناةات متعددة الطوابؽ ف   
 الواحد بما ةمي:

 # انخفاض وقت وتكالةؼ انشائيا )شرط أف الةحسب سعر األرض( 

 األفقي بسيولة. #  ةمكف التوسع

 #  نقؿ المواد ةكوف اسيؿ وانسةابةة اكبر.

 #  الحصوؿ عمى ضوء وتيوةة افضؿ.

 وسيولة مراقبة العممةة الصناعةة.#  سيولة في تغةةر مواقع المكائف واعادة ترتةب المعمؿ 

 تجييز البنايات

البد مف توفةر الشروط التالةة في  ألجؿ أف ةؤدي العاممةف واجباتيـ لزةادة االنتاج وتقمةؿ االصابات والحوادث
 بناةة المعمؿ:

 * اليواء المكييف: 

% 21تقؿ نسبة االوكسجةف عف ال لتقمةؿ الحرارة الناتجة مف االالت واألشخاص والمصابةح والبخار واف   
نيا % ، خاصة واف كثةر مف المنتجات الغذائةة تمتص الروائح عند خز 3والتزةد نسبة ثاني أوكسةد الكربوف عف 

بدوف تكةةؼ كالدىوف والطحةف والحمةب المجفؼ مما ةتسبب في نمو الفطرةات وانتشار الروائح ذغةر المرذغوةة ، 
 %.71- 31ـ والرطوبة النسبةة  21-15وةنصح أف تتراوح درجة حرارة المصنع والمخازف 
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 * اإلضاءة: 

وةة او الخافتة الى الحوادث أو إلى األرباؾ حجـ االضاءة ميـ لمعممةة الصناعةة ولمعاممةف فقد تؤدي اإلضاءة الق
وبالتالي ةنعكس عمى األداء وةفضؿ أف تكوف االضاءة قرةبة مف الطبةعة لذلؾ ننصح بكثرة الشبابةؾ الف 

وةعتمد مقدار االضاءة عمى نوع العممةة اإلنتاجةة فيي تزداد عند  21االضاءة الطبةعةة تزةد اإلنتاج بنسبة %
في العممةات التصنةعةة األخرى وتنخفض إلى أقصى حد في المخازف والمستودعات و  الفرز والتدرةج وتقؿ

األلوف واالصباغ: ىناؾ الواف تمتص أشعة الشمس القوةة مثؿ األسود واألحمر واخرى تعكس أشعة الشمس لذلؾ 
وةمتص جزء مف  لوف ىادئ ومرةح ألنوتفضؿ أف تطمى الجدراف بااللواف الفاتحة وتطمى المكائف بالموف األخضر 

 األشعة.

 * السيطرة عمى الضوضاء : 

وال ةمكف  واآلالتمزعج عمى العماؿ وبالتالي عمى مستوى االنتاج وابرز مصادرىا المكائف  تأثةرالضوضاء ليا 
التخمص مف الضوضاء بشكؿ نيائي بؿ ةمكف تقمةؿ الضوضاء بإجراء الصةانة الدورةة لممعدات وتزةتيا وتقمةؿ 

ولد لألصوات المزعجة واستبداؿ المكائف القدةمة بأخرى جدةدة واستعماؿ عوازؿ ماصة لمصوت االحتكاؾ الم
 المزعجة في الجدراف مثؿ المطاط والفمةف والمباد.

 * توفر المستمزمات الخدمية الميمة : 

ومواقؼ  مثؿ االسعافات األولةة والمطاعـ ومواد التنظةؼ والمساحةؽ الصحةة واماكف الراحة وأماكف العبادة
 السةارات وذغةرىا .

 الترتيب داخل المصنع

لزةادة كفاءة اإلنتاج ةتطمب ترتةب قسـ االنتاج بشكؿ ةزةد اإلنتاج وةقمؿ الكمفة والوقت ، واف ةكوف ترتةب    
 وساحة صغةرة لمصاالت الصناعةة. لألفرادفضؿ االتحرؾ مالمكائف واالالت صحةح ل

مصانع األذغذةة ، إذ توضع  ةعد ىذا الترتةب ميمة في -لسمعي(:الترتيب عمى أساس المنتج )الترتيب ا -1
 المكائف وفؽ تسمسؿ مف دخوؿ المادة الخاـ وحتى خروج المنتج.

 دخوؿ المادة األولةة             الموقع االوؿ                       الموقع الثاني      

         

 الموقع الثالت                        المنتج                    الموقع الرابع         
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 ميزات ىذا الترتيب:

 خصوصةة كؿ موقع في عممةة واحدة 
 قمة الماؿ في الموقع الواحد 
 انتظاـ االنتاج والحاجة الى المواد االولةة باستمرار دوف تكدس في المخازف 
 قمة راس الماؿ لممواد االولةة 
 ة المشغولة والتعاوف بةف العماؿسيولة االشراؼ لتقارب العممةات وصغر المساح 

 مساوئ ىذا الترتيب:

 تعطؿ اي الة ةوقؼ العمؿ*

 *رأس الماؿ لممكائف متخصص جدا وةصعب بةع ىذه االت بعد االستغناء عنيا

 * ذغةاب بعض العماؿ ةعطؿ لذلؾ ةكوف حاجة الى عماؿ احتةاط ليذا الترتةب.

 ت الصناعية :عمى أساس الوظيفة أو عمى اساس العمميا الترتيب -2

تركةب المكائف ذو طبةعةة معةنة مثاًل مكائف لمتقطةع ومكائف لمخراطة ثـ تجمع كؿ المكائف المتشابية وىذا 
 ةصنع اكثر مف منتج واحد ألنوالترتةب الةشمؿ التصنةع الغذائي 

 الترتيب عمى أساس الجمع بين أكثر من طريقة : -3

 ائي وةجب أف تؤخذ بنظر االعتبارةستعمؿ ىذا الترتةب في مجاؿ التصنةع الغذ

 $ حسابات المستقبؿ ألي مف المتغةرات

 $ أف ةكوف سعة مف المكاف

 $ األماف والراحة لمعماؿ

 $ سيولة مراقبة العمؿ
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 المبادئ األساسية في استعمال األجيزة واألدوات ومعدات التصنيع الغذائي

 سيولة تفكةؾ وترتةب األجيزة وتنظةفيا -1

 طح اجيزة التي ةتماس مع الغذاء ممساء وناعمة وخالةة مف الشقوؽ والتكتالتأف تكوف اس -2

 مقاومة لمحموضة في حالة استعماؿ المصادر الحامضةة بمعنىاف تكوف مناسبة لمغذاء ، أي  -3

 اف تقؿ فةيا عممةات المحاـ والتوصةالت -4

 تصبح مصدرا لممةكروبات ة لكي الأف تقؿ فةيا الزواةا الحادة لسيولة التنظةؼ وعدـ تراكـ األذغذة -5

 المكثفةالتشحةـ والمةاة  موادالغذاء مف ةحمي تكوف مف النوع الذي  -6

 ، وبعةدة عف الجدرافاسفمياممكاف الذي لسيولة التنظةؼ  التصمةـ،سيولة -7

   ألجيزة والمكائن والمعدات

 ء في العممةة التصنةعةةةفضؿ أف تكوف األجيزة والمعدات والمكاف المي بتماس مباشر مع الغذا

مف  خمةط والباقي دةدوىي سمةكة مصنوعة مف الح Stanless steelمصنوعة مف سبةكة الحدةد المقاوـ لمصدا 
ىةكؿ االجيزة  ضة والرطوبة واليواء المحةط، أمايا مقاومة لمحمو ئص% نةکؿ ومف خصا8% كروـ و 18

التحمؿ الضغوط الصناعةة  تصنع مف الحدةد المقاوـجةة ر تمس الغذاء وىي اإلطارات الخا واألحواض التي ال
 والظروؼ داخؿ العممةة التصنةعةة.
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 حساب عدد المكان في المعمل

 تحدد أةاـ العمؿ السنوي الفعمي، وعدد ساعات العمؿ في الةـو الواحد الوجبة الواحدة والقابمةة

 االنتاجةة لمماكنة فتكوف لدةنا الفرضةات التالةة

 ،8ةوـ=  د الساعات د، عـبو  311-، عدد أةاـ العمؿ سنوةا  7211111نوةة المتوقعة=المبةعات الس

 ةكوف% لذا 75لكؿ عممةة انتاجةة= ساعة ، الطاقة المتحققة /وحدة 211الطاقة االنتاجةة =

 وحدة/ساعو. انتاجةة151=75/111*211

 وحدة/ةـو1211=8*151

 وحدة/سنو 361111=311*1211

 اكنة التي ةحتاج إلةيا المعمؿ االنتاج ىذه الكمةة.م 21=7.211.111/361111

 

 التموث المعدني وأجيزة التصنيع الغذائي

االخر ةؤثر في  بعضالةتعمؽ بالتموث والتي قد تؤدي الى التسمـ و  ىناؾ بعض المعادف تسبب مشاكؿ منيا ما
مةوـ ، لتأثةرىا الساـ والكاد صالرصاو  ؾبعض العناصر في الغذاء مثؿ الزة الطعـ، وتحـر قوانةف االذغذةة تواجد

او ًا وقد ةكوف قابضوةنتج طعـ المعدف في الغذاء   الغذاء االجيزة التي ةتماس مع معدفةة تتفاعؿ مع ذألف األذغ
ةتامةنات وةتمفيا كما فللمزةوت أو الدىوف وةؤكسد ا مؤكسدة مادةوؿ ، وأف معدف النحاس ةعمؿ كبقأو ذغةر م ًا مر 

النحاس وال الحدةد مع األذغذةة التي تحتوي عنصر الكبرةت  ، وال ةستعمؿ لمحمةبمؤكسد الطعـ الو  Cفي فةتامةف 
أما مشاكؿ ، تؤدي الى اسوداد في ىذة االذغنةة ألنياالمحالةؿ الممحةة  المحوـ واألسماؾ، والبقولةات والمثؿ 

بالمحالةؿ القموةة او عند  السرةعا يكمأيولة التواءه وتسنةع الغذائي فيي استعماؿ معدف األلمنةوـ في اجيزة التص
 .تو فةوئفي اسوداد معجوف الطماطة عند تعبكما  الحامضةةتصنةع األذغذةة 
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 المحاضرة الثامنة                             مستمزمات العممية االنتاجية

 *القوى البشرية:

ىػػو العنصػػػر  ةبقػػىالبشػػري  اال اف العنصػػرا األوتوماتةكةػػة ، دخمػػت عػػالـ التكنولوجةػػػميمػػا تطػػورت الصػػناعة و    
مقومػات العممةػة اإلنتاجةػة لػذا البػد مػف تػوفر الجيػد  ىػي مػف ةالكفػوءاألساس ألي عممةة صناعةة ، وأف العناصر 

راتيـ مركػػػػب العممةػػػػات اإلنتاجةػػػػة و كػػػػذلؾ تػػػػدرةب العػػػػاممةف ورفػػػػع ميػػػػا دارة العممةػػػػة االنتاجةػػػػة وتسػػػػةةرال البشػػػػري
ف تخطػػةط القػػوى العاممػػةلزةػػادة رةػػع ا المسػػمماتمػػف  شػػيمسػػتواىـ الصػػحي والمعاو   وتقــديرعمميــة تنبــؤ  إلنتػػاج. وا 

العاممػة  جػات المؤسسػات الغذائةػة مػف القػوىىكػذا بةانػات لمعرفػة حا وتتطمبسنوات،  5-1مف  تحسبو  مستقبمي
 :وىناؾ تقدةرات تعتمد عمى

عمػى التخمػةف وىػو  وةعتمػدممسػتقبؿ لاممػة : وىػو اسػموب بسػةط فػي تقػدةر القػوى الع أسموب التقدير الشخصي -1
 والبداىة . ة ألنو ةعتمد عمى الخبرة الشخصةةطحي بعةد عف العممةساسموب 

السػاعة  المنتجػة فػي د الواحػداتد: وتعتمػد عمػى قةاسػات االنتػاج مػف خػالؿ حسػابات عػأسموب القياس الثابت -2
خرج تسػنالمنتجة لمشخص الواحػد وبالتػالي  ار الوحداترةة باالعتماد عمى مقدوبالتالي ةنعكس عمى قةاـ القوى البش

 .د العماؿ المطموبةفدع

 :وتقسـ الى ثالثة أقساـ المواد الخام *

 .والخضراوات والمحـو والحمةب وراعةة وتشمؿ الفواكالخامات الز  -1

 .الخاـ نصؼ المصنعة وىي المركزات كما في المشروبات الغازةة -2

 .ذغةرىافظة والمثبطات والمواد المثخنة و المواد الحا المواد التكمةمةة كما في -3

 -عند شراء المواد الخاـ ةجب مراعاة ما ةمي:

 .إف تغةر الموف ةؤدي الى تغةر الطعـ والقواـ والنكية -: المون-

التجػػانس فػػي الحجػػـ  واد الخػػاـ ةػػدوةا أو العػػزؿ لتحقةػػؽ: ميػػـ فػػي تػػدرةج المػػواد األولةػػة والفػػرز لممػػالحجــم والشــكل-
 .الشكؿو 

وراثةة كما في الثمار المشوىة  العةوبالبعد بدرجات متباةنة عف الكماؿ ، وقد تكوف  بأنوؼ العةب عر ة:  العيوب-
 ةػػػوبب والثقػػػوب والتغةػػػر بػػػاأللواف، وىنالػػػؾ العنػػػدال حشػػػرةة منيػػػا بوقػػػد تكػػػوف عةػػػو  ر المناسػػػبأو ذات المػػػوف ذغةػػػ
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القةمػة  تمػؼرح أو تغةةػر فػي األلػواف أو متقػبشػكؿ  العةػوب وسػي وتكػوففاةر  فطري أو بكتةري او سببياالباثولوجةة 
اخػػرى  اد والنقػػؿ وعةػػوبصػػالعةػػوب المةكانةكةػػة كػػالجروح والخػػدوش او التيشػػـ خػػالؿ عممةػػات الح الغذائةػػة، وىنػػاؾ

 .سببيا المواد الغربةة مثؿ القشور واألحجار والزجاج والقطع المعدنةة

 :الطعم والنكية والرائحة-

 كمةة كبةرة مف المواد الخاـ ال تكدسأف  : الخامرقابة المواد -

 .اإلستعماؿ والغالةة الثمف أن التشتري كميات كبيرة من المواد الخام القميمة-

 يفضل شراء المواد في وقت نفاد المخزون-

 :أىداف خطة االنتاج

 .ةة واالجتماعةة لممنشأةالبشرةة والمادةة وتوجةييا لخدمة األىداؼ االقتصاد لمطاقات. االستغالؿ االقتصادي 1

 .. وضع موازنة بةف قدرة المعمؿ االنتاجةة وتصرةؼ ىذه المنتجات في السوؽ2

 .. اإلةفاء بااللتزامات تجاه المجتمع مف المواد المنتجة مف حةث الكمةة والنوعةة وأوقات التسمةـ3

 :مكونات خطط االنتاج التفصيمية

العمةػػا فػػي المنشػػأة  دـ ةشػػةر الػػى وضػػع خطػػط اجمالةػػة مػػف قبػػؿ اإلدارةتخطػػةط االنتػػاج بػػالمعنى المتقػػاف مفيػػـو    
بصػػنع السػػمعة )السػػمع  المتعمقػػة لغػػرض تحقةػػؽ مسػػتوةات معةنػػة مػػف االنتػػاج بصػػرؼ النظػػر عػػف التفاصػػةؿ الدقةقػػة

تمفػة اإلنتاج التفصػةمةة لمقةػاـ بعممةػات الصػنع المخ . لذا ةتطمب تخطةط االنتاج وضع جداوؿ(الغذائةة ذات العالقة
ةعمالف عمى ترجمة حجـ الطمب المتوقع عمى السمعة الغذائةة الى  ، اذ اف تخطةط االنتاج ووضع الجداوؿ الزمنةة

ألةػػدي العاممػػة الضػػرورةة ، والطاقػػة االنتاجةػػة الالزمػػة ، حجػػـ ودرجػػة كفػػاءة االمطموبػػة وعةػػة والكمةػػةنمػػواد أولةػػة بال
 ثالثة جداوؿ رئةسة:وتتضمف خطة اإلنتاج  الماؿ المطموب. وحجـ رأس

 :جداول الكميات الواجب انتاجيا -1

 :تتحدد كمةة اإلنتاج الواجب انتاجيا عمى أساس المعادلة التالةة

الرصــيد -مــدة كميــة المبيعــات المقــدرة ي الرصــيد الــذي ينبغــي االحتفــاظ بــو فــي  خــر =الكميــة الواجــب انتاجيــا 
 الموجود في اول المدة
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 :كمةة اإلنتاج ةعتمد بالدرجة األولى عمى األمور التالةة تحمةؿ تضح مف ىذه المعادلة افةو 

 ممبةعات.لالحجـ التقدةري *

 سةاسة المنشأة في االحتفاؿ بمخزوف سمعي لمواجية الظروؼ الطارئة واالستثنائةة .*

 ممنشاة.ل المتاحة القصوىالطاقة اإلنتاجةة *

موبػػة مػػف مسػػتمزمات االنتػػاج لتنفةػػذ البرنػػامج االنتػػاجي وىػػي تحدةػػد المقػػادةر المط: جــداول مســتمزمات اإلنتــاج -2
 :اإلنتاج وتشمؿ مستمزمات

 حجـ الكوادر البشرةة*

 كمةات المواد الخاـ*

 وقت المكائف والمعدات*

 وقت العمؿ*

 جداول مواعيد الحاجة الى مستمزمات االنتاج - 3

 المستمزمات. ىذهوتتضمف وضع جدوؿ زمني تحدد فةو مواعةد الحاجة إلى 

 السيطرة النوعية داخل المعمل

شػباع المسػتيمؾ وا معةنػة لممنػتج الغػذائي وارضػاء ذوؽتمعب السةطرة النوعةة دورا ميما فػي تحقةػؽ درجػة جػودة    
 .السمع أو تمؾ ىذهحاجاتو مف 

 .: ىي مجموع الفعالةات المخططة التي بواسطتيا نضمف تحقةؽ ومواصفات المنتوجالسيطرة

 المنتوج لمغرض الذي وضع مف اجمو.( : درجة مالئمة استيالؾ )استعماؿ النوعية

المواصػػػػفات  فات التػػػػي ةحتػػػػوي عمةيػػػػا المنتػػػػوج مػػػػعوىػػػػي ميمػػػػة لممنتجػػػػات الغذائةػػػػة وأىػػػػدافيا واف تتطػػػػابؽ المواصػػػػ
 :الموضوعة مسبقا. واف تتخذ اجراءات قانونةة مع كؿ انحراؼ خارج المواصفة وأىدافيا
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كمػؼ  نيػا تقػؿ واالرتقػاء ولةسػت احصػاء االخطػاء أو محاولػة االةقػاع بالعػاممةف وىػي ميمػة ال الجودةومف اىدافيا 
لحصػػػوؿ عمػػػى فػػػي ا عةبػػػات، فضػػػال عػػػف أف السػػػةطرة تسػػػاعداالنتػػػاج و تقمػػػؿ اليػػػدر بالمنتجػػػات بسػػػبب الوقػػػوع بالم

 .منتجات متفوقة تنافس السوؽ وتضاىي ما موجود في العالـ المتقدـ

 :ةقـو بيا قسـ السةطرة عمى النوعةة تشمؿ عمىواف الفعالةات التي 

 الرقابة والتفتةش*

 الفعالةات المختبرةة*

 وذلؾ بالتعاوف مع األقساـ األخرىتحسةف مستوى النوعةة *

التػػي الفعالةػػات وةقصػػد بيػػا مجموعػػة  النوعيــة بــدورة تطمػػب االخػػذة النوعةػػة عمػػى الكاممػػة السػػةطرة ألجػػؿ تحقةػػؽ   
 السةطرة النوعةة. المطموبة بالتعاوف مع النوعةةمحصوؿ عمى ل الصناعةة المنشاةفي  تمفةالمخ االقساـقـو بيا ت

 مواصػػفات ثةػػبثبالمشػػترةات تكػػوف بتفعالقػػة السػػةطرة ، النوعةػػة عالقػػة بكػػؿ فعالةػػة مػػف الفعالةػػاتالسػػةطرة  لقسػػـ   
واالتفػػػاؽ مػػػع ، المجيػػػزة د الخػػػاـنوعةػػػة المػػػوا مسػػػتوىدف  والتأكػػػدف زةمػػػف المجيػػػ اسػػػتالميا ةػػػتـالمػػػواد األولةػػػة التػػػي 

 المقبولة وخطط الفحص المثبتة لمصفقات التي تـ التعاقد عمةيا.المبةعات  نسبةعمى  المجيزةف

 قسـاستطالع رأي  بعد واصفات االنتاج النيائيم بتثبةت االنتاجىندسة  مع السةطرة تتعاوف فأف  بالنسبة لالنتاج 
مػف كفػاءة اداء التأكػد بالنوعةػة  قسػـ السػةطرةالمنتجات، كما ةقػـو  اصفاتمو  تثبةتدراسة السوؽ والمبةعات وكذلؾ 

 وتفيـ قسـ التفتةش لمياـ عممو تحقةقا لمستوى النوعةة المطموبة

وةتضح اف العممةة التنتيي عند مرحمة مف المراحػؿ اف كػاف التطػور والتحسػةف ىػو ىػدؼ المنشػأة كمػا مبػةف فػي . 
 الشكؿ التالي:

 

 

 

 

 

 دورة النوعية                                      

    السيطرة النوعية

 

 

 

 

 المجهزون

 االنتاج التفتيش   المبيعات
 المشتريات

 المستهلك

              دراسات 
 لسوقا

تطوير  
 المنتج

هندسة 
 االنتاج

 السيطرة النوعية
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 خواص الصفات النوعية

 تصنةعةة وخواص كةمةاوةة وباةولوجةة صفات-1

 خصائص نفسةة ةرتاح ليا المستيمؾ -2

 مثؿ الطعـ والنكية والقواـ.. حسةةخصائص  -3

 سة الميمة عمىو المدر  اتلذالؾ تجري الفحوص

 الخاـ الداخمة في العممةة اإلنتاجةةالمواد  *

 فحص مراقبة السمع واألجزاء المنتجة اثناء العممةة اإلنتاجةة *

 فحص المنتجات والسمع النيائةة *

 تقدير النوعية يتم عمى األسموب التالي

باسػتعماؿ الفحػوص  تقدةر الصفات الحسةة لممنتوج، والتي تشمؿ الموف والطعـ والنكية والنسجة والقواـ وتجرى -1
 الحواس الخمسة والمتمثمة بالنظر والسمع والشـ والذوؽ والممس.

 تقدةر الفحوص الخفةة: وةتـ العمؿ بالفحوص الكةمةاوةة وعمى سبةؿ المثاؿ التحمؿ البروتةني أو -2

 التحمؿ الدىني واحةانا قةاس النسبة المئوةة لممكونات كنسبة الدىوف، البروتةف والرطوبة ، أو ةتـ

 وأةظا خمو المنتج مف E.coliبالفحوص الماةكروبةة مثؿ التاكد مف خمو المنتج مف بكترةا  العمؿ

 الكشؼ عف واةضاً والتي ةعد وجودىا مشكمة مرضةة في المنتج الغذائي  Staphylococcusبكترةا 

 الغش والخمط بمواد قمةمة القةمة الغذائةة.
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 القواعد الصحية في معامل األغذية

ةكوف ليا  اعد الصحةة بمعامؿ األذغذةة بأنيا التحكـ في جمةع العوامؿ التي تحةط بةئة اإلنساف والتيتعرؼ القو    
مخمفػات معامػؿ األذغنةػة  تمؾ العوامؿ ىي مصادر المةاه والتخمص مف الفضػالت أو واىـتأثةر ضار عمى صحتو 

حةة في معامؿ االذغنةة... ..الخ. الصاالسالةب وكذلؾ التخمص مف فضالت االنساف وتدرةب العاممةف عمى اتباع 
ممػػا لػػو عالقػػة باالنسػػاف وذغالبػػا مػػا ةكػػوف انتقػػاؿ  وىػػذا ةشػػمؿ الغػػذاء والمػػاء واليػػواء والفضػػالت والمسػػكف وذغةػػر ذلػػؾ

 األمراض وانتشارىا عف طرةؽ ىذة الوسائؿ .
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 اسعةالت المحاضرة                               القواعد الصحية في معامل األغذية

ةكوف ليا  تعرؼ القواعد الصحةة بمعامؿ األذغذةة بأنيا التحكـ في جمةع العوامؿ التي تحةط بةئة اإلنساف والتي   
مخمفػات معامػؿ األذغنةػة  تمؾ العوامؿ ىي مصادر المةاه والتخمص مف الفضػالت أو واىـتأثةر ضار عمى صحتو 

الصحةة في معامؿ االذغنةة... ..الخ. االسالةب تباع وكذلؾ التخمص مف فضالت االنساف وتدرةب العاممةف عمى ا
وذغالبػػا مػػا ةكػػوف انتقػػاؿ  باإلنسػػافممػػا لػػو عالقػػة  وىػػذا ةشػػمؿ الغػػذاء والمػػاء واليػػواء والفضػػالت والمسػػكف وذغةػػر ذلػػؾ

 الوسائؿ . ىذهاألمراض وانتشارىا عف طرةؽ 

 الغذاء

لممنػػتج  واجبيػػا إجػػراء االختبػػارات الدقةقػػة ،حػػددتيا ىةئػػات مسػػؤولة قةاسػػةةفػػي التصػػنةع الغػػذائي ىنػػاؾ مواصػػفات 
 بالمةكروبػػاتالتمػػوث  سػمةة لتػػدىور الغػػذاءاألحةػػاء المجيرةػػة ال ونوعةػػةتةػػري جػػؿ معرفػػة مػػدى التمػوث البكالغػذائي أل

النيػائي فػي معامػؿ التصػنةع الغػذائي وتقسػـ المموثػات  مف اخطر ما ةيدد الناتج واف تفادي ىذا التموث ىػو اليػدؼ
 الى قسمةف:

غيـر  الميكروبـاتو  التةفوئةد والدرنتري والكولةرا وذغةرىا. مى: وتسبب أمراضا خطةرة مثؿ حالمرضية الميكروبات 
داللة عمى عدـ النظافة واىماؿ قواعد  : وتكوف ذغةر مرضةة اال انيا تقمؿ مف القةمة الغذائةة ألف وجودىاالمرضية

 عةتػو كػالطعـ والرائحػة والمظيػر، وىػذة العوامػؿ تعمػؿ معػاً نو  تصنةع وتداوؿ الغػذاء العامػة والتػي تػؤدي الػى تػدىور
 .رفضو والتعرض لمعقوبات القضائةة التاليبعمى خفض جودة االنتاج و 

 المؤشرات االيجابية لسالمة الغذاء 

دلػػةال بعض القػػاذورات، اال أف وجودىػػا بػػ جػػة السػػتيالكو ذغػػذاء ممػػوثةتتعػػرض صػػحة اإلنسػػاف لمخطػػر نت قػػد ال    
نظافػػة  والتقنةػػة لمعمػػؿ التصػػنةع الغػػذائي وعػػادة ةعػػزى سػػببو إلػػى نقػػص ء الحالػػة الصػػحةة واالدارةػػةعمػػى سػػو  قػػاطع

ةتعػرض الغػذاء الػى  اثناء تداوؿ وتصنةع وتعبئة وخزف المادة الغذائةػة، ممػا قػد لألخطاءاألفراد والعاممةف أو نتةجة 
عمػػى تمػػوث الغػػذاء عػػف  دلػػةال E.coliتخػػذ التحػػري عػػف بكترةػػا أخطػػار التمػػوث المرضػػي أو ذغةػػر المرضػػي، وقػػد ا  

والحشػػرةة والتػػي تتطمػػب فحػػوص  طرةػػؽ فضػػالت االنسػػاف والحةػػواف، وىنػػاؾ مموثػػات أخػػرى منيػػا األجػػزاء الزجاجةػػة
 .وكةمةاوةة مةكروسكوبةةو  مةكروبةة
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  الصحية بالمصنع وعمميات التصنيع الغذائي النواحي 

وظػػػروؼ  منيػػػا طبةعػػػة الغػػػذاء رةا التمػػػوث عمػػػى عوامػػػؿ كثةػػػانتشػػػار ىػػػذةتوقػػػؼ التمػػػوث البكتةػػػري لمغػػػذاء وظػػػروؼ و 
 إلى أىـ اسالةب التصنةع المتبعة:المصنع ، ونتطرؽ 

 األغذية المعمبة

التسػػمـ  مػػف ئةػػة اال انيػػا قػػد تكػػوف مصػػدرة لنػػوععمػػى الػػرذغـ مػػف أف التعمةػػب مػػف اسػػمـ الطػػرؽ فػػي حفػػظ المػػواد الغذا
 بو بكترةػػػػا عصػػػػوةة الىوائةػػػػة ومكونػػػػة لمسػػػػبورات وىػػػػيوالػػػػذي تسػػػػب Botulisimوةسػػػػمى التسػػػػمـ البوتةػػػػولةني 
Clostridium botulinum  تنفػةس  -ذلػؾ إلػى تمػؼ األذغذةػة المعمبػة أي نشػاط البكترةػا المقاومػة لمحػرارة  وةرجػع

مػػواد ذات  العمػػب نتةجػػة المحػػاـ الردةػػئ خطػػأ فػػي العممةػػة التصػػنةعةة أو عػػدـ المعاممػػة الحرارةػػة الكافةػػة او اسػػتعماؿ
 .كروبي عاؿتموث ماة

 :مراعاة ما يميب لتجنب الوقوع في ىكذا نوع من التموث بج  

 الغذائةة.المواد ش مؿ والتقشةر بطرؽ فنةة تمنع تخدوالع والتدرةجالفرز * 

  لتفادي التموثلمنتجات أخرى استعماؿ الماء عدـ تكرار  ىؽ بالماء الساخف أو البخار وةراعالسم* 

 األولي التسخةفحموؿ السكري أو الممحي واجراء عممةة عممةة التعبئة أو اضافة الم* 

 المحبة لمحرارةالمزدوج واجراء المعاممة الحرارةة بالوجو األمثؿ لتفادي نشاط البكترةا  القفؿعممةة * 

 التبرةد المفاجئ الذي ةساعد في القضاء عمى ما بقي مف البكترةا المحبة لمحرارة*

ةجػػري فحػػص الخػػزف، و  اثنػػاء التمػػؼاء عممةػػة التخػػزةف السػػمةـ لمحةمولػػة دوف عممةػػة التػػرقةـ ووضػػع البطاقػػات واجػػر *
تعطي دلةال عمى حصػوؿ  التي لمعمبةأسبوع لمالحظة بعض الظواىر ذغةر الطبةعةة  12-1دوري لمدة تتراوح مف 

بكترةػػػا التسػػػمـ سػػػببيا  تكػػػوف ذغػػػازاتفػػػي طرفػػػي العمبػػػة نتةجػػػة  محػػػدباخطػػػاء ومػػػف ىػػػذه الظػػػواىر حصػػػوؿ انتفػػػاخ 
 الغذاء مع معدف العممةػة او قػد ةكػوف مكونات تفاعؿاليةدروجةف نتةجة  ذغازني او قد ةكوف منةب االنتفاخ ةوتولالب

 محدبًا.األطراؼ  الالـز مما ةجعؿ احدة أكثر مف االنتفاع معتدال بسبب ممئ العمب

 األغذية المجففة

السالمونةال  ـ الغذائي واف كانت بكترةاة مف حاالت التسمنتعد األذغذةة المجففة مف خضر وفاكية ولحوـ أم   
Salmonella  معاممة الطبخ ء أجرا استرجاعيافصمت مف حاالت عدةدة مف البةض المجفؼ لذا ةفضؿ عند

 بلذا ةج المجفؼ مف المبف Staphylococcusت بكترةا ذا المةكروب، كما عزللمقضاء عمى احتماؿ وجود ى
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الكثةر مف األحةاء نمو التداوؿ، ةشجع  وءالنوع مف البكترةا، وأف س ىذا االىتماـ بيذة الصناعة جةدا لتالفي
الدورةة عمى  ةالبكترةولوجة ، فمف حؽ المختصةف اجراء الفحوص عفاف والخمائراالو المموثة ومنيا بكترةا القولوف 

 .المةكروبةة االخطاراألذغذةة المجففة لتالفي الوقوع في مصةدة 

 المبردة والمجمدة االغذية

 ذلؾ فاف المواد الغذائةة المصنعةتقتؿ األحةاء المجيرةة وانما تحد مف نشاطيا وعمى  عممةة التبرةد ال أف  
مراعاة ةجب . لذا اً ةئفترة خزةيا او الى تمفيا نيا فالتموث الماةكروبي سوؼ ةحد مف خواصيا وةقمؿ م ةالمرتفع

اآلمنة وىي  الحرارةةدرجة  ةسمى ما ىالحفاظ عمع المنتح، ومراعاة حرارة التبرةد والتي تختمؼ حسب طبةعة ونو 
وىي  اآلمنةالرطوبة ودرجة  ،الدرجة التي ةسمح بتجاوزىا تنشةط الماةكروبات المسببة لتمؼ االذغذةة المبرده

 ة التيوةة وىيئممال ثـ الجاؼ مف وتكفي لحفظ المواد الفطرالرطوبة المثمى في اماكف التبرةد التي التسمح بنمو 
في األماكف االقؿ تيوةة  الرطوبة وتمنع تراكـ متناسقةبرةد تعممةة التبرةد إلنيا تؤدي الى درجة حرارة الزمة لالال
 ذغةر المرذغوبة. تساعد في التخمص مف الروائح منع تراكـ الفطرةات كما وأف التيوةةتا ذوب

واف  تدرةجةاوموتيا ؿ األحةاء المجيرةة ب نشاطلوقؼ  الصحةتشكؿ خطرا عمى ال فيي  أما األغذية المجمدة
 التموث ةحدث اثناء خطوات التصنةع أو بعدىا او اثناء التداوؿ، وقد أمكف عزؿ بعض البكترةا مثؿ

Salmonella  وStaphylococcus  وبعض البكترةا المحبة البرودةPsychirophiles ال داد قمةمةعولو با 
 .ارة الصفر المئويفي التسمـ الغذائي والتي تستطةع تحمؿ درجة حر  خطراً تشكؿ 

 المياه:

عممةات  مكوف أساسي في المنتج المصنع اليتتنوع عممةات استعماؿ المةاه في مجاؿ الصناعات الغذائةة مف    
كمةة المةاه  ةر جدا في معامؿ األذغذةة وتزدادالتنظةؼ والتبرةد والتعقةـ وذغةرىا لذلؾ فاف استيالؾ المةاه ةعد كب

طف  /ذغالوف 411111 ذغالوف طف في معامؿ األلباف الى 4111ة فتتراوح مف المطموبة حسب طبةعة الصناع
باألحةاء الممرضة ، لذا ةتوجب  صالح لمشرب وذغةر مموث ءذائي مافي التعمةب. وتتطمب عممةات التصنةع الغ

عمى طبةعة د وسائؿ الرقابة تشدتواف والفةزةائةة  المةكروبةةالدورةة االىتماـ بمصادر المةاه وتجري ليا الفحوص 
 الداخمة في عممةات التصنةع الغذائي، وتقسـ مصادر المةاه الى ءالمةا

العضوةة  ابةع واألنيار وذغالبا ما تتموث بالموادنة: مصدرىا البحةرات وال Surface water المياه السطحية -ا
مف المةاه  ا النوعستعماؿ وعادة ةكوف في ىذالمةاه ضرورةة لكي تكوف صالحة لال ىذه، فمعاممة والمةكروبةة
 في نسبة المعادف ، وةرجع التموث في ىذا النوع الى انخفاض

 الصناعة مواد عضوةة نباتةة أو متخمفة في وجود -1
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 تحمؿ المواد العضوةة وتعفنيا -2

وأبرز  رة التي تصدر بعد تحمميا وموتيا.الروائح الكرةية لمزةوت الطةا وجود كائنات حةة مثؿ الطحالب او -3
 تموث المةاة ىي مةاه الري والمبازؿ ومةاه المصانع ومةاه الصرؼ الصحي. مصادر

قمةمة  بار العمةقة او: وتسمى بالماء األرضي وتستخرج مف اآلUnderground water المياه الجوفية -ب 
اء اثن تترشح ال نيا والمةكروباتلعضوةة العمؽ، والمستخرجة مف آبار عمةقة تكوف خالةة نسبةا مف المواد ا
ماء البئر  موث بمةاه المجاري ونسبة المعادفمرورىا في التربة إال أنيا قد تكوف مصدرا لبكترةا الحدةد كما قد تت

الممةوف )المةاه جةدة  جزء مف 511-251ح الذائبة فةو مف تزداد عادة بزةادة عمؽ البئر والتي تتراوح االمال
 1111 -811المسموح بو  النوعةة الى الحد االقصیلمتوسطة جزء مف الممةوف ) ا 811-511النوعةة( الى 

 ة تضر كثةرا في التصنةع الغذائي.جزء مف الممةوف المةاه الشرب واف ىذة الزةاد

 الفضالت

 اتجة والتخمص منيا وذلؾ بسبب كبرتواجة إدارة معامؿ االذغنةة صعوبات كبةرة في معاممة الفضالت الن   
 مما ةجعميا بةئة صالحة لكثةر مف تفعة مف المواد العضوةةب مر نسكمةات الفضالت وما تحتوةو مف 

األنيار  يا فيفممخمفات السائمة قبؿ صر لة في كثةر مف الدوؿ درجات المعالج البةئةة، وتحدد القوانةف المةكروبات
ة ، الجوفة لتموث المةاه مةاه السطحةة ودفعاً عمى ال ة ، حماةة لإلنساف وحفاضاً او البحار او عمى سطع الترب

الناجمة مف ىذة  عالجة المشاكؿتوجد قاعدة ثابتة لم والختالؼ طبةعة الفضالت التي تطرحيا المعامؿ لذا ال
 الفضالت.

 التخمص من الفضالت بدون معاممة: -أ

وانتشار  الرائحة تسبب متاعب المةاه لمتخفةؼ حتى الةجب أف تكوف ىناؾ مجری كاؼ مف األنيار الجارةة و 
بدوف معاممة  الطرةقة وىذهالخاصة بفضالت األنيار  المةاهبمجاري  بإلحاقياف التخمص منيا ( كما ةمكاألمراض

 المستقبؿ قمةؿ. وتعد مف ارخص طرؽ المعالجات واحتماؿ وجودىا في

 التصفية -2

 ) وىي خطوة ميمة لمتخمص مف الفضالت السائمة فيي تسيؿ ازالة الفضالت الصمبة التي تزةد مف احتةاجات
BODد مف المصافي المعدة ليذا الغرضناؾ العدة( وى. 
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 في المعاممة أو الترشيح الحيوي:-3

اكسدة  اس الطرةقة ةعتمد عميست لمعالجة فضالت المعامؿ وأسبمؿ في معالجة فضالت اإلنساف واقتتستع   
البروتةنات  ف اىـوةتـ ىوائةا أو ألىواني وم المواد العضوةة سواء الذائبة أو المعمقة بواسطة االحةاء المجيرةة

 الالحةاء المجيرةة مما الب يا تحتاج إلى عممةة تزوةد مستمرةوالمواد الكاربوىةدراتةة ومف عةوب ىذة الطرةقة ان
 . مح لممعامؿ التي تعمؿ طواؿ العاـةتوفر في المعامؿ التي تكوف موسمةة، وانما تص

 :الكيماوية المعاممة-4

 بأضافة وتنتج الجبر مثؿ الجافو الكةمةاوةة المواد مؿوتستع الكةمةاوي، الترسةب باسـ وتعرؼ

 .الموسمةة لممعامؿ ناجحة طرةقة وتعد ،(األلمنةوـ اتكبرةت) الشب أو الحدةد كبرةتات

 البحيرات في التصريف -5

 وتضاؼ السكاف مناطؽ عف بعةدة البحةرات ىذه وتتشا ةة،فالجو  المةاه تموةث عدـ مع االستعماؿ وىي كثةرة
 فكؿ واسعة، مساحات الى الطرةفة وتحتاج ، العضوةة المواد اكسدة عمى تعمؿ التي بانتظاـ لصودةوـا نترات
 .قدـ 3 وعمؽ واحد فداف مساحتيا بحةرة تحتاج ائمةس فضالت ذغالوف ممةوف

 

 االمتصاص حقول -6

 الترب اصةوخ مناسبة امتصاص سرعة ذات طبةعتيا تكوف مجاورة ارض في السائمة لمفضالت التصرةؼ وةجري
 وتفكةؾ التربة لتقمةب الى اخر وقت مف حرث وةجري ، حالروائ انبعاث لتجب الصودةوـ نترات وتضاؼ الرممةة
 .الحشائش مف والتخمص التربة

 

 .المدةنة خارج وترمی والحشرات لمفئراف مالذا تكوف ال كي بأوؿ أوال فتجمع الصمبة الفضالت اما

 ئمةالسا الفضالت من االستفادة مجاالت

 الزراعةة األراضي ري -1

 الصناعة في -2

 االسماؾ ومزارع صناعةة بحةرات انشاء -3
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 والبحةرات األنيار مةاه مع الخمط -4 

 األرضةة المةاه مف المخزوف زةادة -5

 .السائمة المخمفات مف المركبات بعض استعادة -6

مف مف  التخمص في والبةولوجةة الكةمةاوةة المعالجات كفاءة لمراقبة الصحةة االختبارات مف الكثةر وتجرى   
فكرة استعماؿ المةاه المعالجة مرة اخرى ناىةؾ عف كمفتيا ةرفض االحةاء المجيرةة الضارة ، وال ةزاؿ المجتمع 

 االقتصادةة العالةة اال انيا تالقي القبوؿ الكثةر في المناطؽ الجافة وشبو الجافة.
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 العاشرة المحاضرة                                Post Controlالسيطرة عمى الوباء 

 ىؿ ىناؾ، تدقةؽ عمى ما ةقـو بو معامؿ السةطرة عمى الوباء؟

 ىؿ السمـو التي ةستعمميا ذغةر مموثة لألذغذةة؟

 وأةف موقعيا ؟ السموـكـ عدد مواقع 

 ىؿ مبخرات التطيةر والدخاف مستعممة

 وال سةما عندما تكوف األذغذةة ىي المعنةة لةس ىناؾ مبةد متعدد األذغراض ،

 ىؿ عممت خرةطة ةمكنؾ مف خالليا معرفة مواقع الطعـو وتدقةقيا بصورة منتظمة؟

 ضع مااًل لصةانة األبنةة إذ أنو سوؼ ةساعدؾ حؿ المشاكؿ

 كشؼ الحاالت األخرى لمسةطرة عمى الوباء

  Storage and Handling of Hazardous Materialخزن ومعاممة المواد الخطرة 

 ىؿ المواد مبةدات الحشرات ومبةدات األدذغاؿ والمذةبات المستعممة في التنظةؼ وزةوت التشحـ

منػػػع  ومركبػػػات المراجػػػؿ سػػػيمة الوصػػػوؿ لالسػػػتعماؿ فقػػػط مػػػف قبػػػؿ المػػػوظفةف المخػػػولةف؟ ىػػػذا سػػػوؼ ةسػػػاعد عمػػػى
صابة الموظفةف الناجمة عف الجيؿ وسوء اال  ستعماؿ.الحوادث مثؿ تموث الغذاء وا 

 الحاالت اإلضافةة التي تأخذ بنظر االعتبار عند خزف المواد الخطرة:

 Labelingالتعميم )وضع العالمات ( 

 ىؿ كؿ المواد الخطرة محفوظة في قناني أو برامةؿ او صنادةؽ تعكس طبةعتيا الخطرة؟ -*

 ىؿ المواد ذغةر الخطرة معممة بشكؿ صحةح؟ -*

قػانوني أو  ات التي تسوؽ تمثؿ الغذاء ، الدواء أو مستحضرات التجمةػؿ والتغمةػؼىؿ ةتـ التأكد مف أف العالم -*
 خالي مف العةوب؟
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 األسئمة األخرى عمى التعمةـ التي مف الضروري أف تأخذ بنظر االعتبار: -*

 Food Additivesالمضافات الغذائية 

 مف المضافات الغذائةة المستعممة مناسبة وآمنة؟ التأكدىؿ ةتـ  -

 قضاةا األخرى الخاصة بالمضافات الغذائةة التي تحتاج الى حؿال -

  Product Codesرموز المنتج  

 ىؿ تمتمؾ طرةقة أو إجراء استرجاع فعاؿ؟

 االعتبارات االخرى لرموز المنتج
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 األمن الصناعي

،وىػو  لةة المنشأة والنوعةة المطموبةمف واجبات قسـ ادارة األفراد بعد تيةئة القوى العاممة بالقدر الذي تحتاج ا     
الحفػاظ دومػا  أف توفر مف شروط العمؿ وظروفو أحسنيا واف تستمر في توفرىا وتحسػةنيا لكػي تػتمكف المنشػأة مػف

وتيػتـ الحكومػات فػي  عمى سالمة العاممةف وصةانتيـ ورضاىـ عف العمؿ وبعةدةف عف مخػاطر صػحةة وصػناعةة
بحةػث تػوفر قػدر مناسػبة مػف  روط ومواصفات معةنة في اماكف العمؿ وألةاتووضعيا لمتشرةعات العمالةة بفرض ش
 األمف لمعماؿ وحماةتيـ مف اإلصابة.

 اسباب الحوادث

 تقسيم اسباب الحوادث الصناعية الى قسمين

 القسـ االوؿ: االسباب التي ترجع لمبةئة المادةة لمعمؿ ومف األمثمة عمةيا

 ةكةةعدـ كفاءة أعماؿ الصةانة المةكان-1

 . الخطأ التصمةمات واالنشاءات2

 . خطورة بةئة العمؿ مثؿ استنشاؽ المواد السامة وعدـ وجود تيوةة سمةمة أو أضاءه أو درجة حرارة مناسبة3

 عدـ صالحةة المالبس الواقةة والخاصة بالعاممةف-4

 . عدـ صالحةة التجيةز اآللي واالدوات لمعمؿ5

 لى التصرفات الفردةة لمعامؿ نفسو ومف األمثمة عمةيا:القسـ الثاني: األسباب التي ترجع إ

 . الفشؿ في اتباع تعمةمات واجراءات األمف الصناعي1

 . الالمباالة2

 . األوضاع البدنةة الخاطئة أثناء أداء العمؿ3

 . عدـ التقةد بالمالبس الواقةة4
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لمفرد الى  خبرة وكذلؾ الحالة الذىنةةفي بعض األحةاف قد تؤدي الحالة الصحةة وعةوب البصر المختمفة والسف وال
 حدوث الحوادث الصناعةة مثؿ الشعور بالقمؽ والخوؼ وعدـ االنتباه وذغةرىا

 

 Financial management االدارة المالية  

تعػػػد االدارة المالةػػػة وظةفػػػة أساسػػػةة مػػػف وظػػػائؼ المنشػػػأة ، تمػػػارس بغػػػض النظػػػر عػػػف حجػػػـ المنشػػػأة أو طبةعػػػة    
 أو طبةعة عمميا أو شكميا القانوني أو ىدفيا .ممكةتيا االدارةة 

والرقابػة عمةػة،  : أنيا احدى وظائؼ المنشأة التي تشمؿ تخطةط مجرى األمواؿ فةيا وتنظةمػوتعريف االدارة المالية
 وحفز االفراد العاممةف عمى أداء الوظةفة الحالةة بيدؼ تحقةؽ أىداؼ المنشأة بأعمى فعالةة وكفاءة 

 

 المالية في المنشأة الصناعية: أىداف االدارة 

 . توفةر السةولة النقدةة الكافةة الستمرار الدورة التشغةمةة ألذغراض االنتاج والتسوةؽ وتسدةد1

 االلتزامات المستحقة عمةيا ومواجية الظروؼ االستثنائةة والتي تتطمب عممةة الدفع النقدي

 . تحقةؽ أقصى معدؿ ممكف مف الربح2

 اجتماعةة عف طرةؽ زةادة مساىمة المنشأة في تحقةؽ الخدمات لممجتمع . تحقةؽ أكبر منفعة3

تتحمميػا المنشػأة  . تحقةؽ أعمى قةمة سوقةة لممجتمع مف خالؿ زةادة العائػد المتوقػع وتقمةػؿ درجػة المخػاطرة التػي4
 سبةؿ تحقةؽ ذلؾ العائد
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 دور ووظائف المدير المالي

 التخطةط المالي وتتضمف أربعة مراحؿ:

 حدةد األىداؼ المراد تحقةقيا. ت1

 . جمع البةانات المالةة الالزمة والتي تعد أساس عممةة التخطةط2

. وضػػػع الموازنػػػات التقدةرةػػػة أي رسػػػـ أىػػػداؼ الخطػػػة بصػػػةغتيا الكمةػػػة الرقمةػػػة فػػػي ضػػػوء البةانػػػات والمعمومػػػات 3
 المتاحة

 . إتخاذ القرارات لتنفةذ الخطة ضمف األىداؼ المرسومة4

 : وةقصد بيا تقةةـ القرارت التي اتخذت بشأف التخطةط بعد تحدةد نوعةة المعاةةر اليةالرقابة الم

مػف أف مػا تػـ  التي ةمكف استعماليا كأساس لممقارنة عمةة ، فالرقابة جزء متمـ لمتخطةط المالي وتيدؼ إلى التأكةد
 وما ةتوقع انجازه مطابؽ لمخط الموضوعة.

عالةات المالةة التي تمارسيا المنشأة لتحقةؽ اىدافيا بكفاءة في توزةع الوظائؼ : ةقصد بو جمةع الف التنظيم المالي
 وتجمةعيا وفؽ أسس معةنة تتضمف تحدةد المسؤولةات وتخوةؿ الصالحةات.

.حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز األفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامين 



 

 


