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 :  Materials Handling     ) المفهىم ( مناولة المىاد-ثامنا :

 

ذعد ِٕاوٌح اٌّىاد ِٓ اٌّىظىعاخ اٌرٍ ٔاٌد اهرّاِاً واسععاً ِعٓ لثعً  

اٌثاحصُٓ واٌّهرُّٓ ْهُّرها وذأشُرها فٍ أداء اٌعٍُّاخ ودورها اٌحُىٌ فعٍ 

تعح وفعىءج زَادج وفاءج حروح اٌّىاد داخً اٌّصٕع واٌّساهّح فعٍ إرعراء رلا

 عًٍ ذدفك ورىدج اٌّىاد .

  

ٌعع ا فععنْ ِٕاوٌععح اٌّععىاد هععٍم احروععح اٌّععىاد اْوٌُععح واْرععساء ٔصعع   

اٌّصٕعح وإٌّرجاخ إٌهائُح تصىرج عّىدَح أو أفمُح أو وٍرُهّا ِعاً ِعا تعُٓ 

ِىالعععع اٌعّعععً اٌّمرٍفعععح ِعععٓ خعععاي ِععععداخ ذعّعععً تعععاٌىلىد أو اٌجا تُعععح أو 

 ٍُاخ اإلٔراض أو اٌرصُٕع أو ذمدَُ اٌمدِح( . عّ تّساعدج اٌحاسىب إلذّاَ

  Materials Handling Importanceأهمية مناولة المىاد : 

 

ذرطٍععة اٌعٍُّععح اإلٔرارُععح ذالععافر شاشععح عىاِععً هععٍ غثُعععح اٌّععىاد    

وغالععح اِ خ ورهععىد اْفععراد ِّععا َرطٍععة رُّعهععا فععٍ ِىععاْ واحععد إلٔجععاز 

ح ِٕاوٌعح اٌّعىاد   ففعٍ لسعُ اسعراَ اٌّعىاد اٌعٍُّاخ اإلٔرارُح ٌ ا ذرجًٍ أهُّ

 تد ِٓ ذفرَغ اٌّىاد ِٓ اٌشاحٕاخ وِٓ شُ َرُ ٔمٍها وخسٔها تأرالار اإلٔراض 

وخاي عٍُّح اٌرصُٕع  اذها   فنْ اٌّىاد َرُ ذحرَىها ِا تُٓ ِىالع اٌعًّ و 

اٌّىائٓ حرً ذصثح ِٕرجاخ ٔهائُح تغُح ٔمٍها ِٓ ِىالع اٌعًّ إًٌ اٌّمعازْ 

 ٌّسرىدعاخ أو ِراوس اٌرىزَع أو اْسىاق .وا
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ذٍعععة عٍُّععح ِٕاوٌععح اٌّععىاد دوراً حُىَععاً فععٍ أٌ ِٕالّععح ٌّععا ٌهععا ِععٓ  

 -أهُّح  ٔالراً اًٌ اْسثاب اِذُح م

اٌّحافالح عًٍ ذدفك اٌّىاد خاي عٍُّح اإلٔراض واٌرمسَٓ   فاٌّىاد َجعة -1

اٌّععىاد خععاي أْ ذٕرمععً ِععٓ ِحطععح اٌرمععسَٓ إٌععً ِىلععع اٌعّععً حُععس ذرحععرن 

عٍُّح اإلٔراض ِٓ ِحطح عًّ ْخري حرً ذصثح ِٕرجاً ذعاَ اٌصعٕع ٌرع هة 

 إًٌ اٌّمسْ أواًٌ ِراوس اٌرىزَع.

اٌّحافالععح عٍععً وععحح وسععاِح اٌعععآٍُِ ِععٓ خععاي ذحجععُُ دورهععُ فععٍ -2

عٍُّاخ إٌّاوٌح واٌرٍ ذحراض إًٌ رهد َفىق غالعح اٌثشعرِٓ خعاي اسعرمداَ 

 ِعداخ خاوح ٌه ا اٌغرض 

ذمفععُط ذىععاٌُ  اإلٔرععاض   إ  ٍَعععة عاِععً اٌىٍفععح دوراً حُىَععاً فععٍ عٍُّععح -3

اإلٔراض وَرعّٓ اٌىٍ  اٌّثدئُح ووٍ  اٌرشغًُ ووٍ  اٌعّاٌح  وتاٌرغُ ِعٓ 

أْ وٍ  ذٕصُة ِعداخ ِٕاوٌح اٌّىاد ذىعىْ وثُعرج إ  أْ اٌىفعاءج واٌسعرعح 

دٌ إٌالععاَ فععٍ ٔمععً اٌّععىاد سععُتدٌ إٌععً ذمفععُط وٍفععح اٌىحععدج اٌىاحععدج  وَععت

اٌسٍُُ ٌّٕاوٌح اٌّىاد إًٌ وفىراخ هاِح و ٌه ترسهًُ عٍُّعاخ اٌرلاتعح عٍعً 

إٌّرجععاخ وخاوععح فععٍ حاٌععح اإلٔرععاض اٌّسععرّر   إ  ذىععىْ عٍُّععاخ اٌصععٕع 

ِرذثطح ِع تععها تععاً تىاسطح خػ ِٕاوٌح اٌّىاد  واٌ ٌ وصُراً ِا َىىْ 

 ٔالاً ِرحرواً   

 

 : Material Handling Objectivesأهداف مناولة المىاد -

 هٕان أهداف عدَدج ٌّٕاوٌح اٌّىاد ِٕها  

 ذمًٍُ ٔسثح اٌفمد أو اٌمسارج فٍ أولاخ اشرغاي اٌّىائٓ .    -1
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ذمًٍُ ولد اٌدورج اٌرصُٕعُح وأولعاخ اٌرىلع  أو اٌرعأخُر ِعٓ خعاي ذهُ عح  -2

 اِْىٕح إٌّاسثح ٌٍّىاد وتاٌىُّح إٌّاسثح واٌىلد إٌّاسة .

 زَادج اٌطالح اإلٔرارُح ِٓ خاي ا سرمداَ اٌى ء ٌّ خ . -3

ِٕععع ووععىي أو حععدوز اْخطععار ٌٍّععىاد وذحمُععك أوثععر لععدر ِععٓ اِْععاْ  -4

 ِٕاوٌح اٌّىاد .    ٌٍعّاي فٍ أشٕاء عٍُّح 

 ِٕع حدوز اٌرىلفاخ فٍ ردوٌح اإلٔراض . -5

اٌعععرحىُ فعععٍ خعععػ ذعععدفك اٌّعععىاد   فرعطعععً او تعععػء ذعععدفك اٌّعععىاد إلحعععدي  -6

ُععاخ اإلٔرارُععح َععتدٌ إٌععً ذعطععً أو تععػء فععٍ رُّععع اٌعٍُّععاخ اْخععري اٌعٍّ

  رذثاغها تثععها اٌثعط .

اسرغاي ِٕاغك اٌرمسَٓ تطرَمح عٍُّح   إ  َساعد ذحسُٓ عٍُّح ِٕاوٌح  -7

اٌّعىاد وغععرق اٌرمععسَٓ فعٍ ا سععرفادج ِععٓ ِٕعاغك اٌرمععسَٓ  وذٕصععة وععً 

مطعىغ اإلٔرارُعح واْداء اْهداف اٌّ وىرجآٔفاً فٍ ذحسُٓ أداء اٌعٍُّاخ ٌٍ

 اٌىٍٍ ٌٍّٕالّح .

 Types of Materialsأنععىاو وسععانا مناولععة المععىاد: -تاسعع ا :

Handling Methods                                                          

                               

اٌمعىج حاوي إٌّرجىْ وِٕ  تداَح اٌصىرج اٌصعٕاعُح إحعاي اٌِعح ِحعً  

اٌعاٍِح اٌثشرَح ِّا أدي إًٌ اسرمداَ اِ خ اٌُّىأُىُعح واٌرعٍ حٍعد ِحٍهعا 

فُّا تعد إٌالُ واٌرىٕىٌىرُا اٌ اذُح  ٌ ا ذحىٌد ذىٕىٌىرُا اإلٔرعاض ِعٓ َدوَعح 

Manual  إًٌ ُِىأُىُحMechanized  شُ إًٌ  اذُحAutomated   . 
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َ فععٍ إٌّالّععاخ موذسععرمد Manual Handlingالمناولععة اليدو ععة :  –أ 

اٌصغُرج اٌحجُ  اخ اٌعٍُّعاخ اٌّرىعررج واٌطالعح اإلٔرارُعح اٌىاغ عح  واٌرعٍ 

ذرعاًِ ِع ِىاد خفُفح اٌىزْ   ذرطٍعة ِٕاوٌرهعا اسعرمداَ ِععداخ ُِىأُىُعح 

 تً َث ي اْفراد رهىدهُ ٌرفعها ؤمٍها ِٓ ِحطح اٌعًّ إًٌ ِحطعح أخعري 

 و اٌعرتاخ اٌُدوَح تاسرمداَ أدواخ َدوَح تسُطح واٌصٕادَك أ

 مMechanical Handlingالمناولة الميكانيكية :  -ب

أوثحد اٌّاوُٕح خاي اٌصىرج اٌصٕاعُح اٌثدًَ ٌٍىصُر ِٓ اٌمىي اٌعاٍِح وذُ 

ذىزَععع ِهّععاخ اإلٔرععاض عٍععً اٌىصُععر ِععٓ اٌعّععاي اٌعع َٓ ذمصصععىا تّجععا خ 

دَ إٔرارُععح ِعُٕععح تععععد اهععىر ِىععائٓ اْغعععراض اٌعاِععح واٌماوععح وذسعععرم

إٌّاوٌح اٌُّىأُىُح عادج فٍ إٌّالّاخ اٌصٕاعُح اٌىثُرج اٌحجُ اٌرٍ ذرعاًِ 

ِععع ِععىاد  اخ وُّععاخ وأحجععاَ وثُععرج تهععدف اإلسععران فععٍ عٍُّععح إٌّاوٌععح 

 وذمفُط اٌجهد اٌثشرٌ اٌّث وي واٌرىاٌُ ا

 Automated Handlingالمناولة الذاتية )المؤتمتة( :  -ج

ىتُاً ذعّعً دوْ ذعدخً اٌثشعر وذرّصعً وهٍ ذمُٕاخ ِسُطر عٍُهعا حاسع 

 Automated Materials (AMH)تٕالعععاَ ِٕاوٌعععح اٌّعععىاد اٌ اذُعععح 

Handling  واٌّسعرمدَ فعٍ ذحرَعه ؤمعً اٌّعىاد إٌعً ِمرٍع  ا ذجاهععاخ  

ِععٓ خععاي ذمُٕععاخ خاوععح ٌهعع ا اٌغععرض وِٕهععا اٌّروثععاخ اٌّىرهععح  اذُععاً 

Automated Guided Vehicles (AGV)  ْؤالععععُ اٌمععععس  

 & Automated Storage  (As/Rs)ا سعععررران اٌّتذّعععد و

Retrieval System  


