
 الجامعة التقنية الشمالية 

 المعهد التقني /  موصل 

 قسم تقنيات ميكانيك القدرة 

 ثاني سيارات 

 االولى /                           )) االمن الصناعي (( المحاضرة  

 

 مفهوم االمن الصناعي/

للمنتجات او المخلفات ال يخلو أي عمل او اي نشاط انساني من اخطار قد تنجم عن االهمال او التعرض 
قواعد واصول لتفادي  تزداد كلما اتسع حجم العمل وهذا يستلزم ت تؤدي الى خسائر مادية وبشريةوالغازا

الهادفة الى حماية التعرض الى االصابات والخسائر الناجمة عنها عنها واالمن الصناعي يعني جميع االنشطة 
 مجمل عناصر االنتاج  

------------------------------------------                                            
 نبذة تاريخية                                        

ان النظرة التاريخية لتطور االمن الصناعي سارت الى جنبا الى جنب مع تقدم الزمن وتطور الفنون الصناعية 
العاملين يتزايد مصحوبا بظهور امراض على العاملين لها  حيث اخذت المدن تزدحم بالمصانع واخذ عدد من

 عالقة بنوع العمل .

 جاء في احدى البرديات اشارة الى مرض اطلق علية تليف الرئة ناجم عن استنشاق ذرات الغبار .

 ويتوقف بحث القدماء المصريين عن نتائج التعرظات الخطرة ويعد هذا بداية ظهور االمن الصناعي

-----------------------------------------------------                            

   /  اثر االمن الصناعي على الكفاءة االنتاجية

ان التطور الحقيقي لالمن الصناعي بدا بعد نشوء الثورة الصناعية وبعد ازدهار الحركة الصناعية وتطور    
 امكاناتها كما ونوعا .



لد وتسمى ب ألياء العمليات االنتاجية تستنزف سنويا مبالغ كبيرة من االقتصاد الوطني فالحوادث التي تقع اثن
 هناك تكاليف غير مباشرة تشمل ضياع الوقت من جراء وقوع الحادث        وبالتكاليف المباشرة 

 الحادثة / 
ويحصل نتيجة لشيء غير متوقع او غير مخطط له مسبقا يؤدي الى الضرر الحد عناصر  الحادثة كل مايقع

 االنتاج واالنسان بالدرجة االولى .

للوصول الى االمن الصناعي يجي االلمام بأسباب وقوع الحوادث وقد تكون نتيجة عوامل  -اسباب الحوادث :
 شخصية وظروف محيطية 

تمس كيانه مثل ارتكاب االخطاء او التصرفات الخاطئة اثناء شخصية : وهي تتبع من ذات العامل و  -1
% من مجموع الحوادث  85التشغيل وأتباع طريقة عمل غير مألوفة تؤدي الى اصابة العامل وتمثل 

 في الصناعة وقد تكون بسبب عوامل بيولوجية او سيكولوجية كالعصبية والكأبة 
 الظروف الخارجية :   -2

 وتنقسم الى قسمين :
 الظروف الطبيعية كتأثير الحرارة والرطوبة واالضاءة والتهوية  -أ

 ظروف العمل االجهاد . السرعة . تصميم المعدات والمكائن الخاطئ او ترتيبها غير االمن  -ب

 /لمنع الحوادث  الوسائل المؤدية

غالبا ما تكون االسباب شخصية منها االهمال والكسل في تعلم قواعد االمن الصناعي او 
اض الجسدية كضعف  البصر والشم والسمع وارتفاع ضغط الدم  كل هذه العوامل تؤدي االمر 

و من الضروري في كل من يعمل في مجال االمن الصناعي ان يكون ملما  الى زيادة الحوادث
بأهمية العوامل التي تؤدي الى توفير االمن الصناعي لمجموع عناصر االنتاج ولغرض 

 الوصول الى الكفاءة االنتاجية المطلوبة 

  / الخسائر المترتبة عن اصابات العمل

عن اصابة العمل حسب جداول مقررة لكل حالة ومهما يكون الخسائر المادية : يتم تعويض العامل المصاب 
على العمل اضافة قد يتقاضى تعويضا يوميا يقل جزءا او كال من قدرته التعويض فهو ال يقاس بفقدان العامل 

عن اجره المعتاد مع تعرضه الى نقص في قوته البدنية والنفسية وقد تؤدي االصابة الى عدم امكانية استمراره 
 .بالعمل 



ال يقتصر هذا عن االالم البدنية بل يتعداها الى روحة المعنوية كرد فعل طبيعي لشعورة  -الخسائر المعنوية :
 .  وأسرتهبانة عالة على غيرة ومثار شفقة االخرين وهذا ينعكس على حياته الخاصة 

 تكاليف االصابات / 
وهذه التكاليف  المصابين ونفقات العالج التكاليف الفعلية: تشمل االجور و التعويضات التي تدفع للعمال -أ

 وحساباتها . يمكن التوصل اليها بسهولة في ميزانية المنشأة

 نشمل الخسائر المترتبة عن النقص  المؤقت في انتاج العامل المصاب -التكاليف غير المنظورة :  -ب

 
 
 

  

 المحاضرة الثانية                   ))   التنظيم واالدارة  ((  

في مكان العمل  : تقع االدارة مسؤولية توفير جو صحي مامون التحكم في االحوال الطبيعية
على العمليات لمنع الحوادث وتقليلها وهذا يستلزم التحكم في االحوال الطبيعية التي تؤثر 

المستمرة في المصنع وال يتحقق  االمن الصناعي في المعامل والمصانع اال بالدراسات العميقة  
ياة وصحة والمستفيضة  ووضع برامج هادفة مؤدية الى تحقيق االمن والسالمة بالنسبة لح

العاملين  وعلى االدارة االهتمام بتنفيذ هذه البرامج وتحديد المسؤوليات على مختلف المستويات 
بالتبعية وذلك في خط االنتاج واالدارة لتعطي النتائج المثمرة وكلما ارتفع المستوى االداري 

 للمسؤول او المكلف بتنفيذ برامج كان اكثر تحقيقا لألهداف المطلوبة .

 التخطيط :  بية البدا

 المصنع والتسهيالت :    -اوال 

في منع : ان لتصميم وانشاء مكان العمل اهمية خاصة وذات اثر كبير المباني  -1
 االصابات والحوادث فاألبنية السليمة الجيدة مأمونة من االنهيار والتصدع 



ارضية مكان العمل : يجب ان تكون ارضية العمل جيدة مستوية خالية من الحفر  -2
والنتوءات والتي تسبب تعثر العامل واصابته كما يجب ان تكون نظيفة وال تؤدي الى 

 التزحلق واالنهيار 

الساللم : يجب ان تكون متينة مزودة بحواجز تتوفر فيها الشروط الصحية ومن المفضل  -3
 ومضائه أضاءه جيدة  سم 20-18كل درجة فيها بارتفاع 

 

 

 تخطيط مكان العمل : –ثانيا 

يجب ان تشمل الخطة الخاصة بالمصنع وتسهيالته دراسة شاملة وتحليال كامال لكل مكان عمل 
والغرض من هذا التحليل التحقق من ان الماكنات ومناضد العمل موضوعة بحيث ال تسبب 

 .خطرا بذاتها وتراعى االعتبارات التالية 

 العالقة بين ماكنة واخرى ومستلزمات السيطرة  عليها ونوع المنتج  -أ

 توفر المساحة الكافية لحركة العامل   -ب

 توفر المساحة الكافية لمخلفات المكائن والفضالت وسهولة التخلص منها  -ت

 توفر المساحة الكافية للمواد ويراعى ان تكون قريبة قدر االمكان من متناول العامل -ث

 ألعمال صيانة المكائن واالجهزة لكافية توفر المساحة ا -ج

 االهتمام بالممرات بالوصول الى اماكن العمل بكفاءة وامان -ح

  جو العمل : –ثالثا 

بجو العمل هو الوسط الذي يؤدي فيه العمال عملهم لذا يجب ان تتوفر فيه عناصر المقصود 
وتقليل شدة الصوت الى  الصحة والسالمة كالتهوية الجيدة واالضاءة المناسبة مقتضيات العمل

 الحدود االعتيادية والسيطرة على االشعاعات سواء كانت حرارية او نووية وكما يلي :

التهوية : يجب توفير الهواء النقي الالزم للتنفس في جو العامل الخالي من شوائب  -أ
 العمل والمواد الضارة كالغازات واالبخرة واألتربة



دة وغير خافتة فتؤثر على امكانية الرؤية وتؤدي االضاءة : يجب ان تكون االضاءة جي -ب
 بالعين الى قصر النظر  وال شديدة وهاجة فتؤذي شبكية العين 

الضوضاء : يجب تقليل تردات  الصوت دائما الحد المعقول لئال يؤثر على االذن  -ت
 وطبلتها 

 االشعاعات : يتعرض العمال بصورة عامة الى اشعاعات حرارية تؤثر فيهم ولذا يجب -ث
 التخطيط للوقاية منها 

----------------------------------------------------- 

 المواد  –رابعا 

تنشأ اخطار المواد من طريقة تناولها او خزنها اوقد تكون االخطار كامنة فيها واسهل طريقة 
للتخلص من وضع مخططات انسيابها أي تتبع للمواد من المخازن خالل عمليات التشغيل 
ومراقبتها وثم القيام بالدراسة والتحليل ووضع برامج الوقاية منها واصدار التعليمات الخاصة 
بكيفية تداولها ومناولتها يجب ان تكون المخازن مصممة بشكل جيد ومالئم للمخزون فيها 
مع توفر وسائل التهوية وطرق التخزين الصحيحة ويراعى عدم تكديسها مع وضع فواصل 

 الطفائيين  عند الحاجة .مناسبة لمرور ا

 المعدات :  -خامسا

تعتبر المعدات والمكائن من االسباب الرئيسية للحوادث واالصابات لذا يجب التحكم فيها عند 
وضع مخططات المصنع وبعد تعيين اماكن المعدات والمكائن يجب وقايتها اما بجعلها 

اختيار المكائن وتوفر وسائل  او تسويرها او حجزها في حواجز واسيجة كما يراعى فيمغلقة 
 . التحكم والوقاية في تصميمها االساسي

   

 

 



  الحرائق                  /الثالثة     المحاضرة  
الزمت النار االنسان منذ قدوم فاستعان بها لتسهيل معيشته ومتطلباته ولكنها في نفس الوقت 

كانت مصدر خطر دائم يهدد حياته نتيجة ال استعمالها بشكل مخطوء  او سبب االهمال او ال 
ئق الى خسائر في االرواح واصابات تتفاوت نسبتها من سباب خارجة عن اردته وتؤدي الحرا

 عديدة . خرى ال سباب دولة  ال 

 االشتعال :

عبارة عن التفاعل الكيمياوي بين األوكسجين وابخرة المادة القابلة لالشتعال ويكون مصحوبا  
 بضوء وحرارة .

يحصل االشتعال الى بوجود ثالثة عناصر هي الوقود والهواء والحرارة الكافية وال

  

 المواد المستخدمة في اطفاء الحرائق :

 الماء  –اوال 

 وهو ابسط المواد واكثرها توفرا وله فعالية في االطفاء 

ويراعى عند اختيار الماء لإلطفاء ان ال  يؤدي  الى تلف المواد المجاورة للحريق واال فمن 
 الضروري اختيار مادة اخرى

 الرغوة :ثانيا / 



ية تخلط عند الرغوة عبارة عن ماء يحتوي على عنصر رغوي مؤلف من مواد بروتينية وصناع
وتلولد الرغوة  االستعمال مع الماء بنسب معينة حيث تولد رغوة شبيه برغوة مساحيق الغسيل

 بطريقين 

 تولد غاز ثاني اوكسيد الكاربون وبظغط عالي يؤدي الى دفع الرغوة بقوة كيميائية  -أ

 ميكانيكية امرار المزيج  في انابيب خاصة وبعد عملية تهوية لهذا المزيج تتولد الرغوة  -ب

 : المسحوق الكيميائيثالثا / 

هناك انواع متعددة من المساحيق المستعملة في اطفاء الحرائق مثل بيكاربونات الصوديوم او 
الحريق باستعمال غازات البوتاسيوم او فوسفات االمونيوم تضخ هذه المساحيق بقوة الى موقع 

ولجزيئات هذه المساحيق القابلية على االنفالق في اللهب واالنتشار  خاملة تحت ضغط عالي
 بسرعه وايقاف الحريق .

 .  ثنائي اوكسيد الكربون رابعا /  

يؤدي بشكل فعال الى اخماد النار وخاصة في المناطق المغلقة حيث يطرد االوكسجين المالمس 
ه ويحبذ استعماله الطفاء حرائق االجهزة الكهربائية حيث تتلف باستعمال الماء للهب ويحل محل

 والرغوة 

 : السوائل المتبخرة خامسا /  

سوائل ذات درجة غليان واطئة  جدا مما يجعلها تتحول الى ابخرة حال خروجها من المطافئ 
ء حرائق المواد التي عند توجيهها على اللهب وتستعمل ايضا الطفاتعمل على طرد االوكسجين  
 تتلف باستعمال الماء والرغوة .

 م بها :وطرق التحك انواع الحرائق

حرائق المواد الصلبة : يستعمل الماء الطفاء معظم حرائق هذا النوع وهو ناجح وذو  –اوال 
 عالية ولكونة يتغلغل الى اعماق المواد المشتعلة فعالية 

 : ثانيا / حرائق المواد السائلة والغازية



تسنعمل الرغوة كمادة اساسية ومهمة في اطفاء هذا النوع من الحرائق  وخاصة الكبيرة منها حيث 
تشكل الرغوة طبقة عازلة فوق سطح السائل المشتعل بحيث تعزل االوكسجين من وصول االبخرة 

 اشتعالها . المتصاعدة فوق سطح السائل المشتعل وتمنع 

 ثالثا : حرائق الكهرباء :

غاز ثاني اوكسيد الكربون لمكافحة حرائق الكهرباء النه غير موصل للكهربائية واليؤدي يستعمل 
الى تلف االجهزة نفسها واليجوز استعمال الماء او الرغوه الطفاء هذا النوع من الحرائق لقابليتها 

 على ايصال التيار الكهربائي الى الشخص المكافح .

الحرائق من هذا النوع من مواد خاصة حيث يستعمل تتطلب عمليات : رابعا / حرائق المعادن 
كما يقوم الرمل بدور فعال  TMBوهناك سائل يسمىى   TECنوع من المسحوق الكيمياوي يدى 

 في عملية اطفاء الحرائق .

 : وسائل اطفاء الحريق 

 المطافئ اليدوية  -1

 الوسائل الثابتة  -2

 الوسائل المتحركة   -3

 اوال / مطافئ الماء 

غالون والطريقة التقليدية لضخ الماء منها هي  2-1تتوفر  هذه المطافئ بسعه تترواح بين 
بطريقة الصودا اسيد وذلك بخلط حامض في وعاء ضمن االسطوانة مع ماء يحتوي بيكربونات 
الصوديم وينتج من هذا التفاعل غاز ثنائي اوكسيد الكربون بضغط كبير يؤدي الى دفع الماء 

ورجها بحيث تمتزج ج وهذا النوع من المطافئ يشغل بقلباالسطوانة راسا على عقب بقوة الى خار 
المادتان او بالضغط على صمام في اعلى اسطوانة لكسر زجاج الحاوية على الحامض ليمتزج 

مع المحلول 



 :ثانيا / مطافئ الرغوة 



 

---------------------------------------------------
 اني اوكسيد الكاربون :ثالثا / مطافئ ث

كغم وتحتوي على غاز ثاني اوكسيد الكاربون السائل تحت  10 -1وزن هذه المطفاة بين يتراوح 
ضغط عال يخرج الغاز من مخروط للمحافظة على تركيزة والتقليل من تداخل الهواء معه ويجب 

الية وضمان سيطرة االقتراب قدر االمكان من الحريق عند استعمال هذه المطافئ لتامين نسبة ع
تامة على الحريق



 ------------------------------------------------------ 

 رابعا / مطافئ المسحوق الكمياوي البودر 

كغم يحتوي الوعاء الرئيسي على مسحوق كيمياوي ويوج في  12 -1يتراوح وزن المطفأة بين 
وعاء متين داخل االسطوانة او بجانبها من الخارج غاز ثاني اوكسيد الكاربون عند استعمال 

المطفاة يفتح الغاز بواسطة صمام في القنينة او بالضغط على قرصفي اعلى االسطوانة المرارة 
 حكم بالضخ عن طريق مقبض في نهاية خرطوم مرتبط باالسطوانة ويوجة المسحوق على ويتم الت



المناطق المفتوحة من مطافئ  ويحرك يمينا ويسارا ويعتبر هذا النوع  اكثر فعالية فيقاعدة اللهب 

  ثاني اوكسيد الكاربون

 
 
 
 
 
 
 

 



 (( االدارة))                     /  الرابعة  المحاضرة  

 هي اتخاذ مسؤوليته قيادة مجموعة من الناس ال نجاز اهدافهم مفهوم االدارة :

 وضائف االدارة 

هو الشروع بالتنبؤ في المستقبل ثم القيام بالتحضير له يستند التدبير على  -التدبير -1
 استشفاف واستنباط الحقائق من طبيعة وظروف وواقع المشروع المدبر له 

التخطيط يضع الجذور ويرسم هو طريقة تفكير قبل اتخاذ أي عمل او اجراء  – التخطيط -2
 لها  الطريق لمختلف النشاطات يقوم بذلك على اساس المعلومات المداوالت المجمعة 

وتوجيهها عن طريق تخويل الصالحية   التنظيم هو تعيين نشاطات المجموعة – التنظيم -3
 وتحديد المسؤولية 

ا لتصل بانسجام التنسيق هو توحيد الجهود العمليات أي تخطيطها وتنظيمه – التنسيق -4
 متكامل مع بعضها للوصول الى الهدف المنشود

المعلومات والنصائح والتدريب على العمل للمجموعة االرشاد هو اعطاء  – االرشاد -5
 وكفرق عملة كأفراد

الوجيه يعني استغالل النشاطات وتحويل وتضبيطها لتعمل على الوجه  – التوجيه -6
 اإلجراءاتار االوامر واتخاذ التعليمات واصد عطاء باالصحيح المطلوب 

 
 مستويات االدارة المختلفة والترابط بينها :

 مستوى االدارة ) مجلس االدارة (  -1

 مستوى االدارة العامة )الرئيس ونواب الرئيس والمدراء ( -2

 مستوى المالحظين العالمين ) المالحظون المراقبون ( -3

 مستوى المستخدمون العاملون  ) العمال ( -4

 (مدراء االقسام و مدراء الدوائرالوسطى ) مستوى االدارة -5

 
 



 مجلس االدارة  -1
يمتلك مجلس االدارة القوة الكاملة في المؤسسة وهو الذي يخول كافة الصالحيات 

والمسؤوليات الى المدراء الذين يقومون بإدارة المؤسسة وهو السلطة العليا في المؤسسة 
اد اداريين فليس لديهم اي عندما يجتمع كمجلس فقط  اما اعضاء هذا المجلس كأفر 

 سلطة شرعية في المؤسسة .  
 :  ) الرئيس والنواب والمدراء (االدارة العامة  -2

وهي اعلى مستوى تنفيذ في المسؤولية  عن ادارة وتوجيه المؤسسة بكاملها بصورة 
ان اعلى درجة واهم وضيفة في هذا المستوى هي وضيفة رئيس المؤسسة  مباشرة

 على كبر المؤسسة .النواب له يتوقف عددهم وقد يساعده في ذلك 
 : االدارة الوسطى الطبقة المنسية -3

هي المستوى الذي يأتي بعد مستوى االدارة العامة ان هذا المستوى ال يشارك في  
وضع المخططات والتوجيهات بصورة مباشرة كما وانه ال يشارك في االشراف على 

 .   لمنسييناالنتاج لذلك عرف على انه مستوى االشخاص ا
 :  المالحظون او مراقبو العمل -4

يعرف مراقب العمال على انه مدير غير مرتبط بمدير اعلى منه وظيفته الرئيسية 
ان طبيعة وظيفة مراقب العمال تتطلب منة التعامل  هي توجيه العمال الى العمل

 والتفاعل مع مجموعتين .
 

 :العمال  -5

او يوجه فردا اخر يسمى عامال والعمال كل فرد يقوم بنفسة بعمل فقط وال يالحظ  
للمؤسسة تعادل او تفوق لكن اهميتهم  هم في المستوى االخير من هيكل المؤسسة

اهمية االطراف للجسم ولهم التأثير المباشر على كيان المؤسسة واهدافها واستمرارها 
 ما قد يفوق تأثير أي من المستويات االخرى التي تعمل في المؤسسة 

 
 
 



 الحركة :دراسة 
هي عملية تحليل اداء حركات العامل وأسلوبه في العمل لمعرفة ان كان باإلمكان ان 
تتم حركاته  بحركات اقل وابسط مع ضمان تحقيق نفس االنتاج ومن الطرق المتبعة 

 زاويةفي تحليل حركات  العامل هو اخذ الصور الفتوغرافية لتلك الحركات من عدة 
 .ع صور الحركات ال مهر العمالثم دراستها و مقارنتها م 

 مخطط العمل والماكنة : 
 يوفر هذا المخطط المعلومات التي تمكن من اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستبعاد  او

 . تقليل او تقليل ضياع الوقت لكل من العامل والماكنة
 دراسة الزمن : 

ليات التي تهدف دراسة الزمن الى تحديد الوقت الذي تستغرقه كل عملية من العم
يتضمنها عمل معين بشكل افضل بما يحقق اختصار في الزمن يمكن استغالله 

 . لراحه العامل وفي زيادة االنتاج
 من: اهداف دراسة الحركة والز 

الهدف الرئيسي لدراسة الحركة  والزمن هي تقسيم الوحدات واالعمال الميكانيكية 
ب الطرق للقيام بعمليات وغيرها الى وحدات اصغر واكثر تخصصا وتحديدا انس

 . مختلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ((المشتريات ))                     الخامسة / المحاضرة  

 المشتريات:

يشكل الشراء نشاطا اساسيا في اي مشروع انتاجي او خدمي وال يمكن لعملية االنتاج او بدونه  
من المواد والمهمات و المستلزمات المختلفة التي طالما محورة االساسي تسد احتياجات المنشاة  

 تحتاجها المنشاة .

 مسؤوليات  دوائر المشتريات :

اخرى وتتراوح بين كونها وظيفة ثانوية في الصناعات يختلف نطاق هذه الوظيفة من منشاة الى 
 الصغيرة والمتوسطة 

 التي يتمتع كل منها التعريف علال مصادر للتجهيز والمزايا  -1

  والتنبؤ باتجاهات كميات العرض وحجم الطلب   تتبع التطورات في سوق التجهيز -2

ماذج للمواد ت والنوايصال المعلوما تتبع التحسينات او التغيرات على موصفات والمواد -3
الجديدة البديلة التي يتوقع ان تحقق فائدة للمنشاة الى الدوائر الفنية واقسام االنتاج 

  واستمزاج آرائها بشأنها   

الجديدة والقديمة ودراسة مدى امكانية االستفادة في التعرف على السلع والمواد البديلة  -4
 تخفيض الكلفة او تحسين الجودة او تسهيل العمل 

ومن شمولها لكافة خصائص الواجب التقيد بها ويجب التاكد من مواصفات المواد  التأكد -5
  من االجراءات الوقائية الضرورية للمحافظة على المواد وخواصها 

الى واقسام الخدمات  ضمان التعرف المبكر على كافة االحتياجات واالقسام االنتاجية  -6
زيادة أو نقصا أو استغناء ووضع الخطط  المعدات والمواد وتتبع تغير الحاجة اليها

 الكفيلة بتامين االحتياجات .

 

 



 لسيطرة على التخزين : ا

يعتبر المخزون هو العمود الفقري لالقتصاد سواء كان على مستوى الشركات الصناعية او على 
ومن ثم كان ذلك االهمية الكبرى في وضع ضرورة االسباب العلمية التي تساعد المستوى القومي 

 على االستفادة اقتصاديا من هذه االساليب في السيطرة على المخزون .

 تنظيم المخازن وتوفير االمن لها : 

ومستوفاة للشرط الالزمة لوقاية االصناف من  ومأمونةيراعى حفظ االصناف في اماكن صالحة 
 التلف ومتسعة بحيث يسهل ترتيب االصناف 

 حالة العمل مع حفظ المستعمل منا.توضع االصناف في المخازن بطريقة تال ثم 

 يراعى بالنسبة للمخازن المقفلة واحكام القفل 

 تتخذ االجراء االزمة لتوفير حراسة المخازن على اختالف انواعها وامكنتها 

المخزونة من كل سنة على االقل بمعرفة لجنة تشكل القرار من ادارة  لألصنافتحدد الكميات 
 المعمل او المؤسسة

 :نى للصنف المخزونالحد االد

 استهالك المعمل من المواد  -1
 الحجم االمثل للطلبية بالنسبة لهذا الصنف  -2
 الوقت الذي يستغرقة طلب المواد من وقت صدور اذان الطلب او الشراء  -3
 قابلية المواد للتلف نتيجة التخزين الطويل  -4

 حد الطلب : 

 الطوارئبية + احتياطي المدة الالزمة لوصول الطل× حد الطلب = متوسط االستهالك 

 

 



 : االحتفاظ بالمواد المخزونة  

 المواد المخزنة تمثل جزءا معطال من اموال المشروع 

 قسط التامين على المواد المخزون يعتمد على الحد االقصى 

تتعرض االصناف المخزونة للتلف او فقد القيمة نتيجة للتقدم الفني في ميدان انتاج هذا 
 عنها بمواد اخرىالمواد واالستعاضة 

 انواع المخازن : 

التي تمت اجراءات شرائها  يقوم عامة بتسليم وصرف جميع االصناف هو الذي : مخازن رئيسية
بمعرفة ادارة المخازن او ادارة المشتريات هو الذي يمون المخازن االقليمية او المخازن الفرعية 

  التابعة له 

ترد اليه من  بأصنافهو الذي يمون اصناف ترسل الية من المخزن الرئيسي او :مخازن اقليمية 
 المتعهدين مباشرة 

او المخزن االقليمي او  هو الذي يمون اصناف ترسل الية من المخزن الرئيسي : مخازن فرعية
بأصناف ترد الية من المتعهدين مباشرة وقد تمت اجراءات شرائها بعرفة ادارة المخازن 

 يات والمشتر 

 فعالية عمليات الجرد :

 تحديد تاريخ ابتدائه واالنتهاء منة 

 اختيار االفراد العاملين اختيارا سليما مع تحديد صالحيهم 

 تجهيز المخازن بما يلزمها لتحقيق هذا الغرض 

 اعداد نظام دقيق للرقابة على سير عمليات الجرد

 



 العالقة الصناعية : 

يقصد بالعالقة الصناعية العالقات البشرية الناشئة عن العمل ومن ثم فهي تشمل ثالثة انواع 
هي عالقات العاملين ببعضهم وعالقتهم بالمشرفين والمديرين وعالقتهم برب من عالقات العمل 

 العمل سواء اكان فردا او جماعه او دولة .

 البيئةقياس درجة تكيفها مع منظمة لا ه بالعالقة العامة  : هي المقياس الذي تستطيع 
والمرآة التي تظهر بها المنضمة نفسها االجتماعية والسياسية و االقتصادية التي تعيش فيها 

 للمجتمع الذي تعايشه .

 
 
 

 ((محطات الخدمة   ))         /    السادسة   المحاضرة  

 –محطات الخدمة : تحتاج السيارات بعد انتاجها واستعمالها الى اعمال تنظيمية وادارية وفنية 
ويمكن بالسيارات اثناء خدمتها  ما يتعلقصناعية اطلق عليها محطات الخدمة وهذا االسم كل 

 حصرها وترتيبها في االتي : 

  والمبيتاعمال التخزين -1

 اعمال تموين السيارات  -2

 اعمال بيع قطع الغيار  -3

 اعمال الصيانة واالصالح -4

ان يلحق بمنزل مالك السيارة او في مكان خاصة لمبيت سيارة او ثنين على االكثر في مك -أ
 قريب منه لالستعمال الشخصي 

عامة لمبيت سيارات باإليجار ويعتبر تجاريا ولو انه يدخل ضمن اعمال صيانة السيارات  -ب
ومن حيث تتوفر االضاءة  وهذا النوع من المحطات يجب ان تخضع مباينة للشروط الصحية



كون االرضية من االسفلت وذات انحدار قليل من الجانبين الى والتهوية الطبيعية بقد االمكان وت
  المنتصف وتوسطها مجرى مغطاة بشبكة حديدة مثقبة حيث تجمع فيها مخلفات الغسيل . 

 محطات تموين السيارات  :

 توجد هذه المحطات في الطرق الرئيسية المأهولة بمرور بالمدينة او خارجها 

 التموين يعتبر من العوامل المهمة موقع المحطة : ان موقع المحطة 

اذا ستعجز ادارة المحطة مهما كانت كفاءتها العاملين فيها عن جلب زبون الى محطة يصعب 
 الوصول اليها

 مبنى المحطة : 

 تبني المحطة على مساحة من االرض المنعزلة على احد جانبي الطريق .

 يكون لها مدخل أو  مدخلين  في كلتا جهتيها 

 نظام مرور السيارات ففي الجانب القريب للمحطة وتكون المحطة مكشوفة 

 ما يراعى فيها الممرات الرئيسية حيث توضع على جانبيها حنفيات الماء والهواء المضغوط

 مضخات بيع الوقود والزيت

 ادارة المحطة : 

تحتاج تلك المحطات لمشرف وبعض العمال الفنيين للقيام بعملية بيع ما يلزم للسيارات من 
 مياه (  –هواء مضغوط  –زيت  –تموين ) بنزين 

 تنظيف وتشحيم السيارات اذا طلب ذلك 

 االحتفاظ  بمحطة التموين نظيفة  وهذا يتضمن الطريق وبقية االقسام

 

 



 : االجهزة واالدوات الالزمة للمحطة

 خزان للوقود 

 خزان الزيت 

ضاغطة هواء بخزان يتصل بأنابيب تنتهي  بحنفيات  لتغذية اطارات السيارات والغسل  وكذلك 
 الرافع الهيدروليكي 

 مشحمة بالضغط 

  رافع هيدروليكي

 
 
 


