
وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية

المركز المصري لتكنولوجيا الطحن



لغرض من إنشاء املركزا
يفهاموحيويبدورللقيام,الطحنلتكنولوجيااملصرياملركزإنشاءمت

وطحنوختزينوتداولصناعةيفالعاملنيتدريبيفواملشاركةاالسهام
نهكولاألوسطالشرقمنطقةيفبهاامللحقةالصناعاتوكافةاحلبوب

صيةالتخصبإمكانياتهنطقةاملمستوىعلىاملتخصصالوحيداملركز
-تدريبيةمطاحن)تدريبيةومساعداتأساسيةبنيةمنالفريدة
0(كاملةعاشةإ-تدريبعاتاق-معامل
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الغذائيةللصناعاتالقابضةللشركةالتابعةالتدريبيةاملراكزاهمأحديعدـ

تويواملساألوسطوالشرقمصريفنوعهامنالفريدةاملراكزمنلكونهأهميتهترجعـ

يفخصصةاملتالفنيةالكوادروختريجتدريبيفواالسرتاتيجياهلاملدورهاإلقليمي

هذهفروعبكافةاالقماحوخاصةاحلبوبوطحنوختزينتداولوصناعةجمال

فاظواحلاحليويةالصناعةهذهمبستويواالرتقاءوعمليًانظريًااوختصصاتهالصناعة

.السليمالعلميباألسلوبعليها

منالكبنيمشرتكجبهدالطحنلتكنولوجيااملصرياملركزافتتاحمت1994عاميفـ
:-

الداخليةوالتجارةالتموينوزارة-

واملطاحنللمضاربالقابضةالشركة-

االمريكيالقمحمؤسسة-

مقيمًاانوكـاالمريكيالقمحمبجلسالفيناملستشارـلويدبيرت/رئاستهوتولي
.املغربيةباململكةالطحنمركزيتوىلوحاليًااملركزداخل

املركزعن نبذة 



موقع املركز
ـحمافظة القاهرة ـمطاحن مشال القاهرة شركة مطاحنالسالم ـ جبوار جممعدينة يقع مب

0( الصحراويالذي يربط مصر اجلديدة بطريق بلبيس)جبوار الطريق الدائري , حمور الفريق إبراهيم العرابي اجلديد 

لتكنولوجيا الطحنالمصريالمركز 



ـ:التي اوفق 2م2800مساحة على مباني مشرتكة ثالث من املركز يتكون 

:ويتكون من مخس طوابق (األمامي) الرئيسي املبنى -1
: األرضيالطابق 
الرئيسي للمركزاملدخل -
ريسبشن االستقبال-
معمل احلبوب-
:  األولالطابق 
اجتماعات  قاعة مكتب سكرتارية ووملحق بهمدير املركز مكتب -

اداريةمكاتب ستة عدد -
:الثانيالطابق 
صالة املطعم-
ادارىاثنني مكتب عدد -
:الثالثالطابق 
التنفيذيمكتب مدير املركز 1عدد -
التنفيذياملركزسكرتارية مدير مكتب1عدد -
املكتبة -
اثنني مكتب ادارى  عدد -
(محام-مطبخ-غرفة نوم2عدد–ريسبشن  (معيشةاسرتاحة -
الرابع  الطابق 
الفندقاملقيمني بخلدمة ريسبشن وحجرة فندقية 11عدد -
اخلامس الطابق 
الفندقاملقيمني بخلدمة ريسبشن وحجرة فندقية 11عدد -

المبني الرئيسي
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:  الطابق األرضي
املدخل الرئيسي للمركز-
ريسبشن االستقبال-
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:احلبوبـ معمل 1

األمريكيبفحص االقماح املختلفة طبقا للنظام ويقوم 
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:  الطابق األول
اجتماعاتقاعة مكتب سكرتارية ومكتب مدير املركز وملحق به-

لإلدارينيمكاتب 6عدد -
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:الطابق الثاني
فرد100وتسع لعدد املطعمصالة -
عدد اثنني مكتب ادارى-
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:الطابق الثالث

التنفيذيمكتب مدير املركز 1عدد -

التنفيذيسكرتارية مدير املركزمكتب1عدد -

معيشةاسرتاحة -

املكتبة -

عدد اثنني مكتب ادارى -
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الطابق الرابع  2

ريسبشن خلدمة الفندقوحجرة فندقية 11عدد -

الطابق اخلامس 
ريسبشن خلدمة الفندقوحجرة فندقية 11عدد -
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اري  بني املبنى اإلدأدوار اربعةويتكون من ( األوسطى) التدريبىاملبنى ـ 2
التجرييب ومبنى املطحن 

 :اليدويالتدرييب املطحن -ا
ثالثة أدوار  عن عبارة 
حقم/كيلو جرام 150ـ100على كمية من يعمل تدرييب يدوي مطحن 

( سويسريبوهلر)
(:  ميلكريزون)املعملي املطحن -ب

ويعمل على ( مراحل تنعيم7ودشـات4من يتكون )كامل مطحن معملي 
منوذجي نادر وال يوجد منه  املطحن قمح كيلو جرام 5: 1من طحن

بأمريكا  اال وحدتني 
(أسفل مدرج القاعة الرئيسيةاألرضي الطابق يوجد ب)

(:  كيمياء احلبوب)مراقبة اجلودة معمل -ج
(جبوار املطحن اليدوييف الطابق الثاني ويقع )

:  الكهرباءمعمل -د
(                                                       جبوار املطحن اليدوي يف الطابق األول ويقع )

:  اخلبزمعمل -ه
(جبوار املطحن اليدوياألرضي الطابق بيقع )

(  مدرج)التدريب الرئيسية قاعة -و
ويوجد به ثالث غرف للرتمجة الفورية, فرد72لعدد يسع 

(األرضي واألولبالطابقني تقع )
فصل  لكل متدرب20للتدريس النظري يستوعب فصلي -ط

(بالطابق الرابعويقع الفصلني )
(االوسطي)المبني التدريبي 
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اليدوياملطحن التدرييب -ا
ثالثة أدوار عبارة عن 

حقم/كيلو جرام 150ـ100يعمل على كمية من تدرييب يدوي مطحن 

(سويسريبوهلر)



(: ميلكريزون)املطحن املعملي -ب

قمحكيلو جرام 5: 1من طحنعلى كامل يعمل مطحن معملي 
(أسفل مدرج القاعة الرئيسيةالطابق األرضي يوجد ب)
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(: كيمياء احلبوب)معمل مراقبة اجلودة -ج

(جبوار املطحن اليدويويقع يف الطابق الثاني )
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: معمل الكهرباء-د

( جبوار املطحن اليدوي ويقع يف الطابق األول )
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: معمل اخلبز-ه

(جبوار املطحن اليدويالطابق األرضي يقع ب)
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(املدرج الرئيسي) و ـ قاعة التدريب الكربى 

.فرد 110غرفة ترمجة ومقرتح تطويره يصل عدد األفراد إىل 3متدرب ويوجد به 72و يسع لتدريب حنو 
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فصل  لكل متدرب20فصلي للتدريس النظري يستوعب -ط
.(ويقع الفصلني بالطابق الرابع)

لتكنولوجيا الطحنالمصريالمركز 



ة ويتكون من مخس( اخللفىاملبنى ) التجريبىـ املطحن 3
 :فقطالتجرييب طوابق خاصة باملطحن 

(  سويسريبوهلر)يوم/ طن قمح 15مطحن كامل بقدرة 
:  يتكون من أربعة أقسم رئيسة متثل مراحل الطحن الرئيسية وهى 

قسم االستقبال والنظافة األولية  -1
–اتوماتيكىميزان –ساقية االستقبال –نقرة االستقبال 

ثم –ساقيه –شفط هواء –غربال هزاز استقبال –مغناطيس 
القمح اخلاماىل صوامع  

قسم النظافة النهائية واعداد القمح للطحن  -2
ثانوىغربال هزاز –مغناطيس –أجهزة قياس اسفل الصوامع 

تريري–قرصىتريري–ستونردراى–شفط هواء –
–والثانىالرتطيب األول –غربال سكينة –اسطوانى

صوامع تكييف القمح  

قسم الطحن  -3
مراحل تنعيم  9–دشات5عدد السلندرات

األجهزة املساعدة  –فرش النخالة –السرندات–ملناخل ا
قسم التعبئة  -4

ماكينة تعبئة الدقيق
تعبئة النخالة يدوى 

المبني الخلفي
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التجرييبطحن املأ ـ 

(التعبئة,الطحن,نظافة,استقبال)االقسامكافةيشمل(يسويسربوهلر)كاملمطحن
كاملةكنرتولبلوحةتشغيلنظامخاللمنيوم/قمحطن15بقدرةويعمل
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:ـ معمل اهلواء
يوجد بقاعة باملطحن التجرييب

:ـ معمل النخل

يوجد بقاعة باملطحن التجرييب
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-:بعض الربامج التدريبية اليت يتم انعقادها مبركز الطحن 

ـ صيانة وختزين احلبوب1

(كما هو موضح باجلدول)ـ تكنولوجيا الطحن 2

ـ مراقبة اجلودة3

(صيانة–تصميم )ـ ميكانيكا الطحن 4

)PLC -كنرتول–توصيالت )الطحن ـ كهرباء 5

ـ اإلضافات اليت تتم على الدقيق6

تكنولوجيا الطحندورات

المحتوىالدورةم

1
نالدورة األساسية يف الطح

(بهالالزمهواالشرتاطاتاملبنى)املطحنانشاء•

باملطحندوركليفاملعداتتوزيع•

بهااملعداتوترتيباملطحنأقسام•

للطحنالقمحوإعدادوالنظافةاالستقبالأجهزة•

2
الدورة املتوسطة يف الطحن

النظافةأجهزةعليهاتتوقفاليتالعوامل•

السلندرات•

املناخل•

املختلفةالطحنأنظمة•

املطاحنيفاملستخدمةاملساعدةاألجهزة•

3
الدورة املتقدمة يف الطحن  

الدشاتاستخراج•

الربوتني–الرماد–الرطوبةمنحنيات•

والنخلالطحنأطوالحسابات•

والتصايفاالستخراجاتحسابكيفية•
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