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 ؟ اختيار موقع المصنععند  االساسيةعوامل ماىي  س:

 القرب من المواد األولية:
 زبفيض تكاليف الشحن.

 مراعاة طبيعة ادلواد اخلام، كبرية احلجم ، معادن ، قابلة للتلف ...اخل.
 تقليل ادلساحة ادلطلوبة لتخزين ادلواد األولية.

 القرب من السوق:

 خدمة الزبائن بصورة أفضل.
 تكاليف الشحن.زبفيض 

 مراعاة طبيعة ادلواد ادلصنعة )سريعة العطب(، مثل: صناعة األلبان ، واألطعمة.
 سهولة احلصول على خدمة االختصاصيني يف النواحي الفنية.

 ادلرافق الصحية والسكنية واالجتماعية. نالقرب م

القرب من وسائل 
 المواصالت أو سهولتها

 للسلع.السكك احلديدية: توفري نقل منتظم 
 الطرق الربية: سهولة نقل السلع بالسيارات.

 النقل ادلائي: أقل كلفة لكنو بطيء.
القرب من مواطن األيدي 

 العاملة:
 احلاجة إىل ادلهارة واخلربة: ادلدن الكبرية وادلراكز الصناعية أماكن مناسبة لتوفري اليد العاملة.

 مستوى األجور وظروف العمل لليد العاملة.
مصادر الطاقة  القرب من

 الكهربائية:
 توفري الطاقة الكهربائية بأسعار مقبولة ، ودبا يتناسب مع حاجات ادلصنع.

 توفري وحدات توليد احتياطية.
 

 ؟ مل الثانوية الختيار موقع المصنعالعوا ما ىي س:

 تكاليف قطعة األرض:

 النظر إليها بوصفها رأس مال رلمداً -
 راض واسعة، مع إمكانية التوسع مستقببلً .حاجة ادلشروعات احلديثة إىل أ-
 اطلفاض األسعار يف الريف ، وازديادىا يف ادلدن.-
 األرض الواسعة:-

 إتاحة إنشاء مدن تضمن اإلنتفاع بوسائل التهوية والضوء الطبيعيني.*         
 عمليات اإلنتاجيةالعناية بتصميم مراكز العمل ، وزبطيط ادلمرات الواسعة؛ ما يكفل سهولة ال*          

 احتمال التوسع
يتعني على إدارة ادلشروع أن تراعي عند شراء األراضي إمكانية التوسع مستقببًل؛ لذا غلب عليها البحث 
عن قطعة أرض كبرية ادلساحة ذلذا الغرض ، وىو ما دفع أصحاب معظم ادلشروعات اجلديدة إىل إقامة 

 فر األراضي بأسعار مناسبة.منشآهتم يف ضواحي ادلدن ومداخلها حيث تتوا
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 وجود الصناعات المكملة:
 يتوقف أحياناً ربديد موقع ادلشروع على وجود صناعات مكملة يعتمد عليها ادلشروع يف إنتاج سلعو.

عدم إنتاج بعض ادلشروعات أجزاء السلعة كلها، مثل صناعة السيارات اليت تعتمد على موردين للحصول 
 : ادلكمبلت ، واإلطاراتعلى كثري من األجزاء ، مثل

 توافر الماء

حاجة بعض الصناعات إىل كميات كبرية من ادلاء ، مثل: ) صناعة الورق ، واإلطارات ، الصناعات *
 الكيميائية ( إما لتوليد القوة احملركة ، وإما ألعليتها يف العمليات اإلنتاجية.

 وفية للتأكد من كفايتها مستقببًل.توفري ادلياه من اآلبار ػلتاج إىل دراسة دقيقة للمياه اجل*
احلاجة إىل مياه عذبة خالية من األمبلح اليت ترتسب داخل األنابيب؛ لذا غلب ربليل ادلياه ادلتوافرة يف *

 ادلنطقة ادلراد إنشاء الشركة فيها.

 عوامل أخرى

همة ؛ إذ غلب األمان: ينبغي مراعاة ىذا الشرط بصورة خاصة عند ربديد موقع ادلنشأة الصناعية ادل*
 إنشائها يف مواقع آمنة ، بعيداً عن ادلناطق السكنية أو ادلأىولة.

 ادلناخ: يؤثر ادلناخ بفاعلية إنتاج العمال ، وخباصة إذا كانوا بعملون يف أماكن مفتوحة.*
 ووسائل النقل(.مثل: ) ادلسكن التنمية: إقامة ادلشروع يف ادلدن أو ادلراكز الصناعية الكربى يوفر تكاليف كبرية ، *

 
 س: ما ىي مزايا والمساوئ االقامو في المدن الكبرى 

 المساوئ المزايا
 ارتفاع أسعار األراضي وزيادة الضرئب. سكك حديدية، طرق برية ، طرق هنرية (. )توافر وسائل النقل 
 ستقببًل.صعوبة التوسع م رجااًل ونساًء( من سلتلف التخصصات والكفاءات . )توافر اليد العاملة 

توافر صناعات أخرى يعتمد ادلشروع على خدماهتا أو إنتاجها، وىو عامل مهم للمعامل 
 الصغرية.

وجود قوانني صارمة خبصوص الضجيج 
 والدخان، وتلوث ادلياه.

ارتفاع مستوى احلياة؛ شلا يؤدي إىل  توافر ادلعاىد ادلسائية لتعليم العمال وتدريبهم.
مال وتكاليف إرتفاع الرواتب وأجور الع

 العمل عامة.
توافر مراكز البحوث وادلعاىد العليا واذليئات التجارية والصناعية وارباد الصناعات ؛ ما ؽلكن 

ادلشروع من االعتماد على نتائج حبوثها ودراستها يف اجلوانب االنتاجية، أو التسويقية ، أو 
 ناعة وتقدمها.العمالية ، أو غريىا ومشاركتها يف كل ما يساعد على رقي الص

 توافر اخلدمات االجتماعية والعاملة للعاملني، مثل: ادلدارس ، ودور السكن.
 توافر األمن واحلماية.

 توافر فرق االطفاء، واطلفاض أقساط التأمني على احلريق.
 وجود عدد وافر متنوع من اخلرباء الفنيني
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 ؟ مناطق التاليةالمدن الصغيرة والريف وال ما ىي مزايا ومساؤي س:
 المساوئ المزايا 

توافر األراضي الواسعة واطلفاض أسعارىا؛ ما يتيح 
إنشاء مباين ادلشروع على النحو ادلخطط لو، 

 واالفادة من ادلساحات ادلتوافرة.

عدم توافر األيدي العاملة من سلتلف التخصصات والكفاءات؛ما يعوق 
اجة إىل مهارة أو معرفة تنفيذ بعض ادلشروعات ، وال سيما إذا كانت حب

خاصة حبيث توافرىا يف توفري ادلساكن ذلم، ووسائل الرتفيو أو التسلية، 
 وادلدارس ألوالدىم، فضبًل عن دفع اإلدارة أجور ورواتب رلزية ذلم.

عدم وجود قوانني صارمة خبصوص الضجيج 
 والدخان وتلويث ادلياه.

 عدم توافر اخلدمات االجتماعية والطبية.

اض نفقات ادلعيشة، وما يتبع ذلك من اطلفاض اطلف
 أجور العمال وتكاليف العمل.

عدم القدرة على تسويق سلع ادلشروعات اليت تعتمد على قرهبا من 
 السوق.

اعتبار ادلشروع مركز نشاط اقتصادي يعتمد عليو 
األفراد مصدراً لرزقهم، والنظر إليو بوصفو عامبًل من 

 عوامل تقدؽلهم ورقيهم.

 اع أقساط التأمني على احلريق والسرقات.ارتف

 صعوبة توافر الطاقة وادلياه النقية وشبكات التصريف اجليدة. 
 ؟ التمركز في الضواحي ما ىي مزايا  س:

مثل ادلدن من حيث: القرب من واحي ضغرية والريف؛ إذ تعد الصغلمع ذلك بني مزايا التمركز يف ادلدن الكربى والتمركز يف ادلدن ال

 ي ،مثل ادلدن وإمكانية توسع  ادلشروع بسهولة.ضأسعار األرا ضبلت، واطلفاصسوق، واأليدي العاملة، وطرق ادلواال

 ؟يراعى في تخطيط أبنية المصانع على ماذا  س :

 اوؤىا.شمساحات غري مبنية كافية إلسادة أقسام جديدة ،أو لتوسع األقسام ادلراد إن صص، فتخالتوسع مستقباًل ت احتماال •
،وأماكن مناسبة تتيح سهولة ادلبلحظة للتخزين الكلي على مستوى القسم والتخزين ادلؤقت بني الوحدات ادلختلقة  مساحة كافيةرك ت •

 وادلراقبة داخل القسم الواحد.
من اذلدوء أو  مثل: )أقسام القياص الدقيق والرسم واإلدارة( إىل جو خاصاألقسام  ضاألقسام ادلتباينة يف متطلباهتا ،إذ ربتاج بع عزل •

 اء، مثل: قسم احلدادة، وقسم النجارة.ضو ضل عن باقي األقسام اليت ربدث اىتزازات أو صستقرار، فتفاال
ذلذا . شالكافية إىل الغرف والور  سمشعة الشمان دخول أضوارع العمل، و شادلطلوب ل ضر عبني األبنية تتحدد بال ترك مساحات •

و ضارع عر شبلن بصت النوافذ بارتفاع البناء األعلى، ويف حال تساوي ارتفاع بناءين متقابلني يفػلدد البعد األدىن بني جهات األبنية ذا
 عف ارتفاع كل منهما.ض
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 :اذكرىم تصمم أبنية المصنع لكلين شىناك  س:
 امسهولة التخطيط، والتحرك بني األقسب يتميز . بناء ذو طابق واحد •
 .بناء متعدد الطوابق •

 :اذكرىا ت حاالعدة ي فطابق الواحد البناء ذو التعمل سوي س:
 .عدم تأثر البناء من ناحية ربمل الرتبة -1
 .ثقل ادلنتجات، وتعذر نقلها بادلساعد، واحلاجة إىل روافع لنقلها -2
 .النجارة، ومستودعات ادلواد والوقود شتعال كما يف ور ش، أو استخدام مواد قابلة لبلشاستخدام األفران يف الور  -3
 .اءضو ضديد أو الشىتزاز الت اإلنتاج ،أو سبيزىا باالآال ثقل -4
 ش.رتفاع الكبري للور اال -5

 ؟ مزايا الطابق الواحد ومساوئوما ىي  س:

 المساوئ  المزايا 

 ادلزعجة لآلالت يف أضلاء ادلصنع؛  انتشار الضوضاء واالصوات وإنشاء مبان جديدة مستقببًل. توسيع المصنع أفقياً سهولة 

بًا على معظم العاملني، ويقلل من تركيزىم يف أثناء العمل، شلا يؤثر سل

ؽلكن معاجلة ىذا  )فيؤثر يف السلع ادلنتجة من حيث اجلودة والكمية 

 العيب عن طريق عزل اآلالت ادلزعجة واخلطرة يف قسم منفصل(.

 المصاعد الكهربائية.عدم استخدام 

ل داخ االشراف والرقابة على سير العملتسهيل عملية 

 ادلصنع.

 مقارنة دبجموع كلفة ادلصنع الكلية. ارتفاع نسبة كلفة األرض الكبرية يف ترتيب اآلالت الضخمة واىتزازىا. المرونة

يف عمليات االنتاج  االستفادة من ميزة الجاذبية األرضيةصعوبة  يف حالة الطبقات ادلتعددة. للبناء أقل منوالوقت البلزم 

 وادلناولة.

 على أكبر قدر من اإلضاءة والتهويةصول إمكانية احل

عن طريق تثبيت نوافذ علوية يف السقف، وأعلى الطبيعية 

 اجلدران.

صيانة متتابعة إلدامة  نوافذ السقف وأعلى الجدران إلىحاجة 

 االستفادة من اإلضاءة الطبيعية.

لتكاليف نقل ادلواد واالجزاء اليت ذبري  االنخفاض النسبي

 ادلصنع. تصنيعها بني أقسام

داخل ادلصنع؛ ما يقلل من كفاءة  سرعة سريان الحرارة والبرودة

 العاملني عند اشتداد احلرارة أو اطلفاضها.



 الوحدة الثالثة : تخطيط المنشآت الصناعية وتنظيمها

23 
 

 ما ىي مزايا الطوابق المتعددة ومساوئها؟  س :

  

 ؟ي للمصنعسكل الهندشالواجب مراعاتها عند تصميم ال اإلجراءاتما هي  س :

ت وادلعدات داخل الما يسهل ترتيب اآلا وارتفاًعا( مستقيمة قدر اإلمكان؛ ضوعر  مراعاة أن تكون اخلطوط احملددة للمباين )طواًل  •

 ة، والقيام بأعمال النظافة.شالور 

اءة والتهوية الطبيعية  ضستفادة من اإلاحنات الكبرية، واالشة نسبيًّا وعلى ضلو يسمح دبرور الضوارع عريشادلباعدة بني ادلباين ب •

 تينية.ورة مستطيبلت متوازية ،أو حروف الصكلها بشمم صأما األقسام اإلنتاجية في

من اجلدران  ل بداًل صخطيط الداخلي:  األقسام اليت يراد توسعتها مستقببًل توسع على احلدود اخلارجية ،وتستخدم فوامرونة الت •

 الثابتة بني األقسام ،أو داخل القسم الواحد.

ه اءة والتهوية بفتحات تنتج عن ىذه ادليول مع ذبنب إمكانية ذبمع مياضع درجات ميول معينة يف األسقف، وزيادة اإلضو  •

 األمطار.

 المساوئ المزايا 
؛ شلا ػلد من التكاليف، االفادة القصوى من مساحة األرض

 وخباصة عند ارتفاع أسعار األرض.
 على العمليات الصناعية والعاملني. الرقابةوبة صع

 توسيع المصنع أفقيًا.صعوبة  انخفاض تكلفة البناء.
عمليات االنتاج وادلناولة من  ميزة الجاذبية فياستغبلل 

 الطبقات العلوية إىل الطبقات السفلية.
وترتيبها وفق متطلبات  إعادة تنظيم اآلالت والمعداتصعوبة 

ما ػلد من القدرة على إجراء تغريات جذرية جديدة يف العمل؛ 
 للسلع، أو إنتاج سلع جديدة.

ربمل ثقل اآلالت، وادلعدات؛ ما  قدرة أرضيات الطوابق علىعدم  ببناء طوابق جديدة. التوسع بالبناء رأسياً إمكانية 
 ػلد من نوعية اآلالت اليت ؽلكن استخدامها.

 من الطوابق السفلى إىل الطوابق العليا تكلفة نقل الموادارتفاع  بني الطوابق. انتقال الضوضاءقلة 
االنتاجية ذات الظروف  عزل طوابق معينة للعملياتإمكانية 
 اخلاصة.

يعوق تركيب اآلالت، ويقلل  األعمدة والساللم والمصاعدكثرة 
 من كفاءة ادلناولة.

عن طريق التعامل مع كل  تكييف المصنع وتهويتوسهولة 
 طابق على حدة.

عند تشغيل اآلالت،  العليا عرضة لالىتزازات المزعجةالطوابق 
 وىي ضعيفة يف مقاومة الزالزل.
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 ؟ ت خطوات اآلالكيف يتم وضع  مخطط ال  س:
انع صإن حساب ادلساحة ادلطلوبة ؽلثل أحد اجلوانب الرئيسة يف علم تنظيم ادل احة المطلوبة للمصنع:ساب المسح -1

لًما أن ت ،وسلطط األبنية، ونقاط أخرى، عالذي يستند إليو لوسع سلطط اآلال سوزبطيطها؛ إذ تعد ادلساحة القاعدة أو األسا

 ستثمار، وإظلا تؤثر يف تكاليف اإلنتاج وشروط العمل.يؤثر فقط يف  تكاليف اال نع الصع آلة ما يف مضمقدار ادلساحة ادلطلوبة لو 

نع الكلية إىل صمساحة ادل وتقسمنع الكلية إىل عدة مساحات جزئية، صتتوزع مساحة ادل احة في المصنع:سيمات المستق  

من األبنية، ضاليت تقسم إىل مساحات ادلساحات ادلستخدمة *                      .غري ادلستخدمةات ادلساح*        :نوعين

 أخرى. ضومساحات يف العراء، حيث تتوزع ادلساحات يف العراء إىل مساحات لئلنتاج والنقل والتخزين، ومساحات ألغرا

 اب طول البناء.سح -2

 خط النقل(. ضت، عر خط اآلال ض)عر ي: ضتجاه العر طولي واالتجاه الافة بين الهناجر باالستحديد قيم الم -3

تتطلب ىذه ادلرحلة دراسة العبلقة بني أقسام اإلنتاج الرئيسة  اعدة:سة والمسام اإلنتاج الرئيسة العالقة بين أقسدرا -4

والقوالب. وغلب التأكد  ختبار ،قسم العددقسم التخزين، قسم اال سوادلساعدة، ومعرفة العبلقة بني أقسام اإلنتاج ادلساعدة لنف

 احل ومناسب لتنفيذ العمليات اإلنتاجية.صكل البناء الذي مت اختياره ىو شل سأن النموذج الرئي

 ت ما يأيت:: يراعى عند ترتيب اآلالام اإلنتاجيةست داخل األقت أو أماكن العمل واآلالترتيب اآلال -5

 ت.اختيار الرتتيب ادلناسب لآلال •
 ت يف أماكن العمل.لتوسع اآلالادلساحة البلزمة  توفري •
 ،أو بُعدىا عن األعمدة ،أو بعدىا عن طريق النقل. اً ضها بعضت عن بعة بعد اآلالصت، وخبامراعاة األبعاد بني اآلال •

 يانة، وغريعلا.صأخرى،  مثل:  اخلدمة ،وال ضافية اليت ترتك يف مكان تثبيت اآللة ألغراضتوفري ادلساحات اإل •

 يراعى عند ربديد ارتفاع البناء ما يأيت: :تحديد ارتفاع البناء -6
 ناعي وقواعد احلماية من احلرائق وقواعد العمل وغريىا.صة باألمن الصادلتطلبات اخلا •
 ة والنقطة العليا لآللة(.ش)ارتفاع اآللة الُبعد بني سطح األرص للور  •
 .لآلالتيانة صت من أجل تنفيذ عمليات الترك فراغ كاف فوق اآلال •
 .(حيث ؽلكن تركيب روافع أو أجهزة نقل ربت السقف وفوق اآللة مباشرة)مثبًل زلدد خاص بأجهزة النقل للروافع ترك ارتفاع  •
 ترك مسافة أمان زلددة بني النقطة العليا لآللة وأجهزة النقل. •
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يبلت صأو التو ت ،ر، أو اآلالصنع مجيع العناصف ادلخطط النهائي للمصع سلطط البناء: يضوو ت: م المخطط النهائي لآلالسر  -7

 مل ما يأيت:شمها، وىو يضاليت ي

 حلركة ادلواد. سذباه الرئيت يف البناء واالسلطط توسع اآلال •
 يبلّت أنظمة الطاقة.صتو  •
 ناعية.صبلت الضالتخلص من الف (أو قنوات)ذبهيزات  •
 رورية.ضية الضطرق النقل العر  •

 واوجو استخدامها ؟  طرائق تثبيت اآلالتما ىي  س:
 مجال االستخدام يتطريقة التثب

 اآلالت الكبرية والضخة، واآلالت اليت تظل ثابتة دائماً يف موقعها. الصواميل المعدنية الصلبة 
 الشروط العامة: تقنيات اللصق 

 أكرب أو تساوي( عشر درجات مئوية.)درجة حرارة احمليط  -
 عدم وجود تأثريات بسبب احلموض أو القلويات. -

محيع الفروع الصناعية لآلالت اليت تتبدل أماكنها باستمرار واليت يبلغ وزهنا أقل أو يساوي  التلصيق المباشر على قاعدة اآللة 
 كيلو نيوتن.  50

قطع التثبيت ىي اخلوابري أو الصفائح ادلعدنية اليت ؽلكن لصقها يف أرض الورشة وؽلكن هبذه  استخدام قطع التثبيت
 بيت بعض اآلالت الكبرية.الطريقة أيضاً تث

اآلالت اليت تكون القوى االىتزازية فيها قليلة. وال ؽلكن استخدام ىذه الطريقة لآلالت اليت  اللصق باستخدام المخمدات االىتزازية
 ينتج عنها صدمات أو ضربات.
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 التي تلبي متطلبات العمل واالنتاج ؟  حاجات المصنع ما ىي  س:
العدد واآلالت(: يقصد هبا اآلالت، وادلعدات، والتجهيزات والعدد، واألدوات، واألرض البلزمة  ) عملوسائل المستلزمات  -1

 للمصنع، واألبنية ادلختلفة لؤلغراض ادلخنلفة.
العمال واالداريون( : يقصد هبا رلموعة العناصر البشرية لتنفيذ ادلشروع، اليت تضم عمال اإلنتاج األساسني، ) البشريةالعناصر  -2

 و ادلساعدين، أو رلموعة الفنيني وادلهندسني، أو رجال االدارة العليا واالداريني.أ
ادلواد األولية(: يقصد هبا مجيع ادلواد اليت تلزم ادلصنع لتصنيع ادلنتجات والسلع أو القطع، سواء كانت مواد  ) الماديةادلستلزمات  -3

 ادلواد والزيوت، والشحوم.معادن، قطع غيار( أو مواد مساعدة، مثل: الوقود، )أساسية 
 رأس ادلال(: يقصد هبا ادلوارد ادلالية ورأس ادلال البلزم إلقامة ادلصنع.) الماليةادلستلزمات  -4
 ؟  إن عمليات توفير المواد األولية واآلالت وتجهيزات النقل واأليدي العاملة تتطلب مبالغ كبيرة من المال علل :

 رىا كماً وكيفاً.ودرحة تطو زبتلف باختبلف نوع الصناعة 
 لمعرفة لحاجات والمستلزمات؟ ا ما ىي االجراءات والحاسابات  س:

 .حساب عدد اآلالت البلوم للمصنع 
 .حساب عدد العمال ادلطلوب 
 .حساب عدد ذبهيزات النقل يف ادلستودعات 

  حساب عدد اآلالت الالزم للمصنع    1-4
كننة واألسبتة لآلالت ادلستخدمة، وزمن التشغيل الفعلي ذلا، ونوع ىذه اآلالت إن حجم االنتاج يف ادلصنع يتحدد من خبلل درجة ادل

احلاجات  )عناصر ادلشروع كلفة، ويؤثر عددىا يف الكميات ادلطلوبة من العناصر  تعد اآلالت المستخدمة في المصنع أكثر وعددىا. 
 األخرى(، مثل: ادلساحة، والطاقة، ونوع الورش الصيانة.

اآلالت، حيث يتم تصنيع قطع أو منتجات متعددة باستخدام أنواع سلتلفة من اآلالت؛ لذا يعد  نوعاآلالت اختيار  حساب عدد يسبق
 اختيار نوع اآللة خطوة مهمة تسبق حساب العدد ادلطلوب من اآلالت.

  ؟ اختيار اآلالتمراعاة ل مجموعة من العوامل  كانى :س
  ،شكل ادلقطع األويل.*               ودرجة تعقيدىا.أبعاد القطع، ووزهنا، ومادة صنعها 
 .درجة ادلكننة واألسبتة.*                                                    متطلبات الدقة 
 .مبلءمة أجهزة النقل لآلالت، وكيفية ارتباطها باآلالت. *                                                        قطع الغيار 
  كفاءة تشغيل الفعلية لآلالت. *                 قطعة/سنة أو طن/ سنة( )حجم االنتاج ادلطلوب 
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 وحدة يومياً، علماً أن: (0888) احسب عدد اآلالت الالزمة إلنتاج   :مثال
 ( دقيقة.4,4% ، والوقت النمطي إلنتاج الوحدة ىو )08( ساعات، ونسبة كفاءة التشغيل اآللة  0)عدد ساعات العمل ىو 

 الحل:
  = دقائق للوحدة. 5=  100/00×  4,5الوقت الفعلي إلنتاج الوحدة 
  دقيقة. 40000=  5×  0000وحدة =  0000الوقت الفعلي إلنتاج 
 آلة.  04=  400  40000دقيقة( =  60×0)   40000اآلالت البلزمة =  عدد 

  ؟يمكن توزيع العمال في المصانع  فيك :س
  يقسمون إىل عمال منتجني أساسيني، وعمال منتجني مساعدين. منتجونعمال 
  لؤلعمال التقنية والتكنولوجية  منتجين غيرعمال(. ) 
  وإداريون. مشرفونعمال 
  عمال نظافة وحراسة(. أخرى ضألغراعمال( 

  ؟اب كمية المواد المطلوبةسح نم فدهلا وى ام :س
ن كل ىو ربديد حجم ادلستودعات البلزمة لتخزين ادلواد، وتعرف وسائل النقل البلزمة من حيث النوع وحساب العدد ادلطلوب م

 نوع يف ىذه ادلستودعات.

  ؟تودعاتساب عدد تجهيزات النقل في المسح متي فيك :س
ت معدنية قبل حساب العدد ادلطلوب من التجهيزات غلب معرفة نوع التجهيزات ادلستخدمة بناًء على نوع ادلادة ادلخزنة ) روال

 ائص ادلواد ادلخزنة، وطريقة زبزينها.صادلخزنة، وخناف ادلواد صفائح معدنية، قطع مسبوكة، قطع مطروقة( وعدد أص،

عها يف ضطبات أو عتبات، وو صعها على مض، وو ضع احلر على األر ضالو  )كال عدة، مثل:شأن وسع ادلواد يف ادلستودعات بأؽلكن 
 . (خزائن ،أو أدراج ،أو حاويات
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  ؟ وسائل االنتاج يى ام :س
  تشمل ادلعدات، وعدد العمال، واألجهزة، وآالت توليد الطاقة، واألبنية، وادلنشآت.)دورات العمل(: وسائل العمل 
 :تشمل اخلامات، وادلواد األولية، وادلواد نصف ادلصنعة. مواد العمل 

عاً ألحوال العمل واالنتاج تتكون العملية االنتاجية من مراحل متعددة قد يتخللها انقطاعات بني إحدى ادلراحل وادلرحلة اليت تليها، تب
 ومتطلباهتا.

  ؟ العملية االنتاجية يى ام :س
تعرف العملية االنتاجية بأهنا رلموعة العمليات اجلزئية واألنشطة ادلتصلة وادلتقاطعة فيما بينها، اليت تسمح بتحويل مواد العمل إىل 

 منتجات هنائية باستخدام وسائل العمل.
  ؟ ية االنتاجيةمبادئ تنظيم العمل يى ام :س

 .تقسيم )توزيع( العمل بني أقسام ادلصنع بناًء على التخصص 
 .التوزيع ادلنطقي واالستخدام الكامل للمعدات يف ورش ادلصنع وأقسامها ادلتخصصة 
 .التوزيع الدقيق للعمال، وتنسيق العمل بينهم، وتوفري كل ما يلزم دلكان العمل؛ بغية احلصول على مردود عاٍل 

استخدام وسائل نقل متقدمة، وزبطيطاً آنياً صحيحاً لبلنتاج ) مكاناً وزماناً( لتوفري الظروف ادلبلئمة للعمل يف وىذا يتطلب 
 أقسام االنتاج.

  ؟ لدورة االنتاجيةل ةيزمنلا ةدملا مك :س
ئية ادلؤلفة للعمليات االنتاجية ) أو عدد معني منها(، ذبتاز خبلذلا مواد العمل ) خامات ادلواد نصف ادلصنعة ( كامل العمليات اجلز 

 وتتحول خبلذلا إىل منتجات هنائية، أو منتجات توافق مرحلة إنتاج معينة.
  :يتألف ومن الدورة االنتاجية من األزمنة  اذامب :س

 .زمن الصنع ادلباشر، وزمن التحضري 
 ى االنتاج، وزمن النقل وغريه.زمن العمليات ادلساعدة، مثل : زمن الرقابة ادليكانيكية عل 
  زمن االنقطاعات ) األعطال( يف جريان العملية اإلنتاجية، كمكوث مواد العمل يف انتظار عملية جزئية تالية تابعة للتشغيل أو

 الرتاكيب أو الرقابة على اإلنتاج.
 زمن العمليات الطبيعية 
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  ؟ ةلمؤثرة على زمن الدورة االنتاجيالعوامل ا ام :س
 ري.ضاشر دلواد العمل، ولكن عملية جزئية على انفراد، وزمن التحزمن الصنع ادلب*
 عدد مواد العمل اليت تدخل االنتاج يف آن معاً.*
 استمرار العمليات اجلزئية ادلساعدة، مثل: نقل ادلنتج، والرقابة التقنية عليو.*
 عدد االنقطاعات احملتملة يف العملية االنتاجية، ومدى استمرارىا.*
لتسليم مواد العمل من عملية جزئية إىل أخرى ) نظام النقل(؛ إذ ؽلكن نسليم القطع أو أنصاف ادلصنعات من عملية النظام ادلتبع *

 جزئية إىل أخرى قطعة قطعة، أو دفعة تلو األخرى، أو تسليمها معاً دفعة واحدة.
  ؟تصميم خط اإلنتاج رصانع يى اذام :س

 .طاقة اخلط ادلرغوبة اليت يعرب عنها عادة بصورة معدل اإلنتاج خبلل مدة زمنية زلددة 
 ب القيام هبا إلنتاج السلعة أو اخلدمة.نوع العمليات اإلنتاجية الواج 
 .الوقت البلزم لكل عملية، والشكل الفين لتتابع ىذه العمليات 

زبصيص العمليات لعدد يتم ربديده من زلطات التشغيل بشكل يضمن زبفيض درجة العطل يف  ؟ىدف عملية التصميم وى ام :س
 الطاقات على اخلط إىل أقل حد شلكن.

  : يلي ام فر ع :س
موعة من زلطات العمل مسؤولة عن ذبميع منتج معني وفق مراحل زلددة، حبيث تكون سلرجات كل زلطة عمل رل :خط التجميع *

 وتنتقل ادلواد بني ىذه احملطات يدوياً، أو باستخدام األحزمة، أو انسيابياً.مدخبلت كل زلطة عمل مدخبلت للمحطة التالية مباشرة. 
 ال، أو اآلالت، أو االثنني معاً، مكلفة باصلاز نشاط، أو رلموعة من األنشطة.رلموعة من العم: محطة العمل *
 ؽلكن سبييزىا من الفعاليات األخرى، وتنجز يف زلطة عمل.رلموعة من الفعاليات : النشاط *
 ع وحدة واحدة من ادلنتج.رلموع األوقات البلزمة الصلاز مجيع األنشطة ادلتعلقة بتجمي : محتوى العمل  *
 : أقصى وقت ؽلكن أن يقتضيو ادلنتج أو أحد أجزائو يف كل زلطة من زلطات عمل خط التجميع.وقت دورة االنتاج الفعلية *
 : اجملموع غري ادلستغل من وقت اإلنتاج من مجيع احملطات. لالوقت العاطل أو الضائ *
 
ىا اإلنتاجية نتيجة مسببات تتعلق بالعمالة، أو ادلواد، أو اآلالت، أو التجهيزات، أو دىي ادلدة الزمنية اليت تتوقف عناالنقطاعات:  *

 نظام العمل.
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  ؟أنواع القطاعات يى ام : س
 وعدد أيام العطل، واألعياد الرمسية.عدد الورديات، والفرتة الزمنية بينهما، : االنقطاعات التي تتعلق بنظام العمل في المصنع ، مثل 
 واليت تؤدي إىل توقف العمل واآلالت. وال تتعلق مدد ىذه االنقطاعات االنقطاعات التي تنتج عن سوء استخدام المعدات ،

 بعدد اآلالت وادلعدات فحسب بل تنظيم العمليات االنتاجية.
 مثل: التنظيم السيء ألمكنة العمل، وتسليم العدد وادلواد يف غري  صنع،االنقطاعات التي يسببها التنظيم غير المقبول لإلنتاج في الم

 حينها.
 مثل: تأخري وصول ادلواد من مصادر التوريد ، وتعطل اآلالت.االنقطاعات التي تستدعيها الظروف الطارئة والمفاجئة ، 
 ؟التخطيط المنهجي للمصنع   ام :س

لي للمعدات وادللحقات وادلرافق األساسية داخل ادلصنع أو مكان العمل. وتتم دراسة يعين التخطيط ادلنهجي للمصنع بالرتتيب الفع
ادلصنع وزبطيطو بطرائق ىندسية تستخدم يف ربليل التكوينات األساسية واألولية دلختلف ادلنشآت الصناعية. والتخطيط ادلنهجي 

والعبلقات والبدائل اليت ينطوي عليها مشروع زبطيط مصنع أو للمصانع ىو تقنية أو أداة تسمح بتحديد وتصور وترتيب سلتلف األنشطة 
 ورشة عمل ما.

بعد التخطيط ادلناسب للمصنع أحد العوامل األساسية لتطوير العمل، وينتح عنو زيادة االنتاحية، واحملافطة على اجلهد والوقت، وىو 
 ءة العاملني.عامل مهم لتقليل التكاليف واألخطاء يف العمليات الصناعية، وزيادة كفا

  ؟عوامل منهجية التخطيط  يى ام :س
 ترتكز منهجية التخطيط على ثبلثة عوامل وىي : رلال العمل، والعبلقات والروابط، والتنظيم والتوافق.

 ؟يتضمن مجال العمل اذامب :س
 .متطلبات العمل 
 .مساحة العمل ادلتاحة، وتناسبها مع االنتاج ادلطلوب 
 مل.الرسم التخطيطي دلساحة الع 

 ؟تتضمن العالقات والروابط  اذامب :س
 .مجع البيانات وادلدخبلت 
 .طبيعة العبلقات ونوعيتها 
 .الرسم التخطيطي الذي يربط أجزاء العمل 
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  ؟يتضمن التنظيم والتوافق  اذامب :س
 .أعلية التطوير والتعديل 
 .ربديد العمليات وتقنينها 
 ختيار النهائيالتقييم واال. 

 
  ؟ خطيط المنهجي للمصنعالخطوات الخمس لطبيق الت :س

 وفيما يربط ادلستخدم كل نشاط ومكانو ووظيفتو يف نطاق العمل باألنشطة األخرى.انشاء العالقات ورسمها : 
  وفيها ربدد مساحة العمل، وادللحقات، ومجيع متطلبات كل وظيفة ونشاط.العمل ةمساحلإنشاء متطلبات : 
 ة خبطوط بصرية مبنية على تقارهبا.: وفيها تربط األنشطالرسم التخطيطي لربط األنشطة 
 وفيها ؽلكن تصور متطلبات مجيع الوظائف وزبطيطها وترتيبها.الرسم التخطيطي لمساحة العمل : 
 وفيها ؼلتار التصميم األمثل ادلناسب للعمل ادلطلوب.وضع ترتيبات بديلة وتقييمها : 


