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                                 (2محاضرة )ادارة معامل                                                               

 دراسة اقامة المشاريع

 عند دراسة اقامة اي مشروع لمصناعات الغذائية يجب ان يتظمن النقاط التالية:

 دراسة حجم الطمب المتوقع  -1
 الجدوى الفنية -2
 موقع المشروع  -3
 تقديرات االستثمار -4
 ربحية المشروع -5

 دراسة حجم الطلب المتوقع؟

 توجد عدة طرق لتقدير حجم الطمب المتوقع عمى منتج )سمعة( معين منيا:

الزمنية، وىي مجموعة من البيانات التاريخية التي تقيس حجم االنشطة والفعاليات  السالسل-أ
 االقتصادية المختمفة عمى طول فترة زمنية محددة وىناك نوعين منيا:

استعمال الرسم البيانـــــــــي وذلك باستخدام االرقام المتوفرة لمسنوات السابقة ورسم خط مستقيم -1
 من النقاط أو قريب منيا. يمــــر بأكبر عدد ممكن

استخدام المتوسطات المتحركة ويعني استخدام قيمة متوسطة لمجموعة من البيانات ولعدد -2
 معين من السنين .

 ربحية المشروع؟ 

ربحية المشروع والربحية التجارية لممشروع ىو الربح الصافي بعد دفع التكاليف والضرائب 
 الربح الصافي بالمعادلة التالية:والنفقات االخرى ويمكن الحصول عمى 

 التكاليف -الربح الصافي= مقدار المبيعات 
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 القيادة االداريـــــــــــــــــــــــــــــــــة؟

القيادة ىي فن االدارة، وىي النشاط الذي ينصب عمى اكتساب ثقة االخرين وتوجيييم لتحقيق 
 ارات خاصة متميزة عن االخرين.االىداف المرسومة ويتصف القائد بصفات ومميزات ومي

 ىناك نظريات لتوصيف القيادة االدارية مثل:

 النظرية الذاتيـــــــــــــة وتقسم الى عدة نظريات:-1

 نظرية السمـــــــــــــــــات -أ

ىذه النظرية تيتم بالخصائص الفردية الالزمة لبناء الشخصية لالفراد ليصبحوا قادة ومنيا 
 القدرة عمى تقدير الموقف واتخاذ القرار( –الذكاء  –)الصحة الجسمية 

 نظرية الرجل العظيــــــــــــم -ب

 تعتبر ىذه النظرية القادة ذو مواىب فذة ونادرة والتتوفر لدى الجميع اال القمة.

 نظرية التابعين -ج

 تعتمد ىذه النظرية اعتماد كمي عمى قدرة القادة في اشباع الحاجات االساسية لمجماعة .

 النظرية الموقعية -2

تستند ىذه النظرية عمى اساس شروط التأىيل الالزمة لشغل وظيفة معينة في مكان معين  ويرفع 
 شعار )الشخص المناسب في المكان المناسب (.

 النظرية التفاعلية -3

فيي تتطمب التكامل والتفاعل بين خصائص القائد  وىي وسط بين النظرية الذاتية والموقعية
ومتطمبات الموقف القيادي وضرورة التفاعل بين شخصية القائد وجميع المتغيرات المحيطة في 

 المشروع او العمل.

 اساليب القيادة 

 تقسم الى:

 القيادة التسمطية )االسموب التسمطي(-1
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 القيادة الديمقراطية )االسموب الديمقراطي(-2

 ادة التسلطية؟القي

في ىذا النوع من القيادة تكون االوامر والقرارات)القيادة( بيد شخص واحد ويكون ىو صاحب 
القرار وال يسمح الحد بالتصرف مالم يوافق عميو، وفي ىذا النوع من القادة يعتمد عمى سمطتو 

ويؤدي ىذا النوع من وعمى القوانين واالنظمة بدال من االعتماد عمى االمكانيات الذاتية المتميزة، 
القيادة الى خفض الثقة والخوف من الوقوع في الخطأ والخطأ فيو غير مغتفر بل يؤدي الى 

 فرض عقوبات صارمة من القيادة، وىناك سمبيات اخرى في ىذا النوع من القيادة.

 االسلوب الديمقراطية؟

قرارات وابداء الرأي والمقترحات في ىذا النوع من القيادة يسمح لغير القادة من المنتسبين باتخاذ ال
ممايساعد في تنمية روح االبداع واالبتكار، ويساعد في رفع روح المعنوية والثقة بين القيادة 
والعاممين داخل العمل او المشروع، وتوجد ايجابيات كثيرة اخرى في ىذا النوع من القيادة وىو 

 االفضل في اساليب القيادة .

 واجبات القيادة:

 التخطيط  -1
 التنظيم -2
 التنسيق  -3
 شؤون العاممين  -4
 التمويل  -5
 الرقابة  -6
 العالقات العامة  -7
 اصدار القرارات الميمة  -8
 اجراء الدراسات والبحوث لتطوير المشروع. -9

 التخطيط؟-1

يقصد بالتخطيط رسم السياسة العامة لممشروع عمى ضوء احتماالت المستقبل ووفق االمكانيات 
 المتاحة.
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 يكل التنظيمي المناسب لممشروع.ىو اعداد اليالتنظيم؟ -2

 التنسيق؟-3

ىو النشاط المتعمق بالتوفيق والترابط بين جيود العاممين في مختمف االقسام حتى يتم تنفيذ العمل 
 بشكل تام ومتكامل.

 ىو كل مايتعمق بتعيين العمال والفنيين واالداريين. شؤون العاملين؟-4

 ع بكل جوانبو.يقصد بو التمويل المالي لممشرو التمويل؟ -5

ىي المتابعة والتأكد بأن التنفيذ مطابق لمخطة الموضوعة واصالح االخطاء  الرقابة؟-6
 المحتممة.

ىي اقناع الرأي العام )المستيمكين( باىمية ونوع المنتوج عن طريق وسائل  العالقات العامة؟-7
 االعالم.

 اصدار القرارات؟-8

القيادة في اصدار القرار وااليمان بمشاركة اآلخرين في وفي ىذه الحالة يعتمد عمى كفاءة وميارة 
 اصدار ىذا القرار.

 اجراء الدراساات والبحوث اتطوير المشروع؟-9

وذلك بأستخدام وحدة ادارية من ذوي الخبرة واالختصاص والكفاءة لمقيام بمثل ىذه الدراسات 
 ويمكن االعتماد عمى المؤسسات البحثية الجراء مثل ىذه االعمال.

 تصميم معامل االغذية

تصمم معامل االغذية عمى اساس شروط ومواصفات معينة حسب نوع المنتج واالىداف     
المرسومة لممشروع ، والنظافة والظروف الصحية في معامل االغذية شرط اساسي في اي 
مشروع، والمستيمك يبحث دائما عن منتوج غذائي جيد النوعية خالي من المواد الضارة وصحي 

 خيص الثمن .ور 

والنظافة تعني خمو المنتج الغذائي من االوساخ والشوائب الغريبة بكافة انواعيا )المرئية وغير    
المرئية( والمظير النظيف يدل عمى غياب االوساخ المرئية اال انو اليعتبر دليل قاطع عمى 
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اضرار وامراض النظافة التامة، حيث ان تواجد االحياء المجيرية وخاصة المرضية تسبب 
 لممستيمك.

يبدأ االىتمام بالنظافة والظروف الصحية عند تصميم معمل االغذية وىناك نقاط تؤخذ بنظر    
 االعتبار عند تصميم معامل االغذية :

 يجب ان تكون ىناك ممرات واضحة واماكن عمل كافية.-1

 وجود اماكن مالئمة لمخزن المواد واالدوات.-2

 وعدة ومكائن كافية لنقل المواد والمنتجات.ان تكون ىناك ادوات -3

 يجب ان تكون طرق التصنيع التسمح باالوساخ.-4

 يجب ان توجد انارة وتيوية جيدة.-5

 تصنع الجدران واالرضيات والسقوف بشكل يسمح بالحد االدنى من التصميح والصيانة.-6

 لمطعم.يجب ان تكون اماكن ووسائل خدمات صحية مثل المرافق والدواليب وا-7

 ضرورة وجود حدائق ومميزات خارجية اضافة الى اماكن وقوى السيارات .-8

 يجب ان تكون اماكن لجمع االوساخ والفضالت وتصريف المياة الثقيمة.-9
 


