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 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                                         1محاظرة /

 معامل االغذية

تنشأ معامل االغذية في االساس لتحقيق االمن الغذائي واستقبال المحاصيل والمنتجات الزراعية وتوفير فرص    
في ثبيت الدخل القومي وانعاش  الركائز االساسية من وتعدواستيعاب الكفاءات من الخريجين  العمل لمعاطمين

  ويمكن اجمال اىميتيا في النقاط التالية:االقتصاد 

حفظ المواد الغذائية الصالحة لمخزن لفترات زمنية طويمة اقل او اكثر من سنة وباستخدام طرق الحفظ  -1
 المعروفة.

اخر واالستفادة  االستفادة من الفائض الزراعي كالفاكية والخضار خالل موسم الجني وحفظيا الى موسم -2
 من ىذه االغذية في مجاالت اخرى.

 انتاج اغذية صحية خالية من االحياء المرضية والضارة . -3
استخالص المواد الغذائية من خاماتيا لغرض استخداميا في مجاالت اخرى مثل استخراج الزيوت من  -4

 البذور. مثل السمسم او استخالص السكر من القصب ....الخ.
 ثير من االغذية لكي تصبح صالحة اكثر لالستيالك البشري.تحسين النوعية لك -5
 ايجاد وتوفير اغذية بديمة لبعض الحاالت المرضية مثل حاالت مرض السكر والحاالت االخرى. -6
 من الناحية االقتصادية : -7

 توفير فرص عمل لكثير من الشباب العاطمين. - أ
من االنتاج الوطني  ومنع االستيراد  توفير دخل قومي لمبمد من خالل العمل عمى سد الحاجة المحمية - ب

 غير الضروري.
 تشجيع الصناعة المحمية وتطويرىا  لمعمل عمى تحقيق االكتفاء الذاتي. - ت
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 : اىميتيا ووظائفيا ؟  االدارة

 تعريف االدارة العام :

وتوجيو وتنمية االفراد وتخطيط وتنظيم ومراقبة العمميات  ىي عبارة عن النشاط الخاص الدارة 
–والتصرفات الخاصة بالعناصر الرئيسية لممشروع ، وتشمل العناصر الرئسية لممشروع )القوة العاممة 

االسواق( ولتحقيق اىداف المشروع المحددة باحدث الطرق وبأقل –االموال –اآلالت والمعدات –المواد 
 التكاليف.

عني انجاز وتنفيذ االعمال من قبل االخرين بقصد الوصول الى ىدف معين  ومن ىنا تكون واالدارة ت
 : فن وعمماالدارة 

ىي قدرة االداريين في التاثير والترغيب والتحفيز بين صفوف العاممين لغرض انجاز االعمال  -:االدارة كفن
اء وخبرة عممية لغرض تحقيق ىذه والوصول الى اليدف ، ويجب ان يتصف االداري بشخصية فذة وقدرة وذك

 االىداف.

 ىي مجمل القواعد واالسس واالفكار والنظريات التي يتم بمورتيا لحد  اآلن عن االجيزة االدارية. -: االدارة كعمم

 اىمية االدارة ووظائفيا ؟

 توجيو االفراد لتحقيق اىداف محددة باقل جيد واقصر وقت واقل كمفة. -1
 ودىم وحل مشاكميم االنسانية والمادية باساليب فنية وعممية.قيادة االفراد وتنسيق جي -2
 تخطيط وتنظيم ومراقبة العمميات والتصرفات الخاصة بالعناصر الرئيسية لممشروع. -3
 القيام بالتدريب العممي لمعمال وعمى مختمف النشاطات . -4
 دفع اجور العمال وحسب الميارة وقدم ومدة خدمة العامل . -5
 المالئمة لمعمل داخل المعمل.تييئة الظروف  -6

 وظائف وحدات االنتاج:

ىو تحويل المادة االولية الى اجزاء تكميمية الى بضائع تامة الصنع والتي تؤدي الى منفعة -االنتاج :
 عامة الشباع حاجة من حاجات االنسان .
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 وألنشاء اي مشروع تجاري البد من وسائل أو عوامل االنتاج وىي :

 رأس المال -1
 البشرية )اليد العاممة أو القوة العاممة( القوة -2
 االجيزة واالالت والمعدات -3
 المواد االولية -4
 االبنية والمكان  -5

يعتبر من اىم العوامل الالزمة النشاء اي مشروع صناعي وبو تستطيع شراء كل وسائل  رأس المال-1
 مين والموظفين.االنتاج االخرى مثل االبنية والمكان واالالت ...الخ وكذلك دفع اجور العام

تشمل كل الكوادر التي تساىم في العممية االنتاجية ابتداءًا من العمال والميندسين والفنيين  االيدي العاممة-2
 واالداريين وبدون ىذه الكوادر اليتمكن المعمل من االستمرار بعممية االنتاج.

 

   
 .الكشف الصحي الدوري متابعةو العاممين  سكنتنظيم تبين صورة 

التي تستخدم في عمميات االنتاج ومنيا اجيزة الفحص واالختبار والنقمال  االجهزة واآلالت والمعدات-3
 وىذه االجيزة يجب ان تكون بمواصفات جيدة وحديثة.
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وتشمل المواد االولية الخام والمساعدة والتكميمية التي تستعمل بصورة مباشرة او غير المواد االولية -4
 االولية الخام ذات نوعية جيدة وغير تالفة.مباشرة في عممية االنتاج ويجب ان تكون المواد 

تشمل مكان المعمل وبمواصفات معينة كقربو من المدن ومن المواد االولية او االبنية والمكان -5
 االسواق والمخازن ومكان االدارة والموظفين وكذلك وجود سائل النقل والمواصالت.

 اسباب انشاء مشاريع الصناعات الغذائية

 تعتمد فكرة انشاء مشروع الصنات الغذائية عمى االسباب التالية :

الرغبة في انتاج منتج ذات منفعة عامة يحتاجيا المواطن وتكون في متداولة بين ايدييم لتقميل  -1
 االعتماد عمى االسواق االجنبية.

 يحول الى وجود مواد اولية فائضة في موسم جنيييا وتتعرض لمتمف عند عدم تصنيعيا كالحميب مثالً  -2
منتوجات االلبان المتعددة مثل الزبد والجبن والقشطة واليوكرت او الخضراوات تصنع الى منتجات 

 معمبة مثل المعجون من الطماطة والمربى من الجزر والمشمش.
استغالل المنتوجات العرضية من االنتاج مثل الشرش والموالس، ويصنع الشرش )الناتج العرضي من  -3

لى منتجات خاصة غنية بالبروتين،وألن بقاء الشرش في المعمل او في المجاري تصنيع الجبن( ا
 يسبب مشاكل منيا حموضة عالية ورائحة غير جيدة وتجمع الحشرات.

والدول المتقدمة استغمت الشرش وذلك بتصفيتو واستخدامو كعالج لمحيوانات، وفي انتاج حامض 
لعرضي من صناعة السكر( ويضاف الى عالئق )الناتج ا ويجفف الموالسالالكتيك  والخميرة، 

 في انتاج مركزات البروتين. مخمفات المجازرالحيوانات وفي انتاج الخميرة ايضًا، وتستخدم 
ايجاد مواد اولية لصناعات قائمة تعتمد عمى االستيراد مثل صناعة مركزات البروتين من مخمفات  -4

 المجازر .
ائمة تعتمد عمى مواد نصف مصنعة مثل االستفادة من تكامل الصناعة حيث ان بعض الصناعات الق -5

االحياء المجيرية النتاج بعض االحماض االمينية االساسية التي تستخدم في تدعيم الغذاء مثل 
 السريالك وحميب االطفال...الخ.

 التوسع في االنتاج لسد حاجة السوق المحمية.-6

 

 

 


