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 م العمليات االنتاجية ياهمية تحليل مؤشرات االداء في تقي
 " مؤشرات اداء الصيانة" 

 3قراش إبراهيم، 2هبال عبدالباسط،  1عبدهللا المشرقي
 ليبيا  العجيالت، ، جامعة الزاوية، الطبيعية كلية الموارد  3،2،1

1meshrgi1@hotmail.com ،2malabdo@yahoo.co.uk ،3اabraheem.66@gmail.com 

 م اداء المنشات الصناعية يفي تقي  اصبح  استخدام المؤشرات غير المالية  بجانب المؤشرات المالية واسع االنتشارالملخص :

  نماي ب   قياساالداء التشغيلي  ىعل المؤشرات غير المالية  تعتمد.حيث    بيئة التصنيعلمواكبة التطور الصناعي و التغير المستمر في  

مؤشرات  الهذه  نتائج  تحليل ى تعتمد الشركات الصناعية عل.االداء التشغيلي  قياسمردود و نتائجترجمةلالمؤشرات المالية  تعد 

تقي االنتاجية  يفي  العمليات  اداء  التي تم وضعها من  وم  بين    خالل  متابعة سير عملها  و مدي تحقيق االهداف  الفجوة  تحديد 

التغير في العملية االنتاجية و نمطه  من خالل المقارنة بين   ىباإلضافة ال  ،المحقق و المستهدف   تحديد  في اي اتجاه يسير 

المستهدفة المؤشرات  الفعلية و  المؤشرات في  ترشيد االدارة    او المرجعية.   المؤشرات  اتخاذ    الي تستخدم نتائج  تحليل هذه 

االنحرافات  القرارات   الفجوات    لمعالجة  االداء  و سد  المستقبلية.تهدف  لتحسين  الخطط  اعداد  الهذه  و  اهمية    ىالورقة  ابراز 

تقي االداء في  االنتاجية من خالل  يمؤشرات  العمليات  البيانات و    ىسة تعتمد علارد  م  المستند علي  التحليلي  الوصفي  المنهج 

في بعض المنشات   تسات التي تماسة و تحليل نتائج الدراو در  ، مؤشرات االداءالعالقة بالبحوث و التقارير و الدراسات ذات  

عل  ،المحلية   الدارسة  اقتصرت  العمليتقي   ىو  في  المهمة  الوظائف  احد  باعتبارها  الصيانة  وظيفة  مؤشرات  االنتاجية م  ية 

في   المؤثر  لدورها  االداءالباإلضافة  و  السالمة  و  الجودة  و  التكلفة  علمن خالل  المثلالمعدات    ى محافظة  حالتها  قد    و .  ىفي 

في   الصيانة  اداء  مؤشرات  بان  الدراسة  الدراسةالشركةاظهرت  مرضية  محل  احد  غير  في  التوقفات   مجموع  وصل  حيث 

ال لم    55  يعادلما    ىالخطوط  السنة و  اتيوم في  الفترة من  60مصنع اخر  في  تاحيةالتجاوز  .   2015  ىال  2007% خالل 

االشركةتحتاج  وعليه تدابير  الى  و  اجراءات  ا تخاذ  في   و التتمثل  الصيانة  العداد  اساليب  اتباع  و  الصيانة  لخطط  الجيد  تنفيذ 

 الحديثة و تدريب العاملين . 

 ترشيد القرارات   ،التقييم ,االنتاجية عملية الاالداء،مؤشرات المفتاحية: الكلمات 

 

 المقدمة  -1

تطور الصناعي و التغير في  الالجديدة و  الظروف فرضت   

الحديثة التصنيع  المالية    بيئة  غير  المؤشرات  استخدام 

لتق  المالية  المؤشرات  االنيبجانب  العمليات  اداء  تاجية يم 

و اصبح استخدام المؤشرات  لمواكبة التغيرات الحاصلة ،  

فقط ان    ال  المالية  حيث  المطلوبة.  باإلغراض  يفي 

تعامل مع النتائج و المردود الالمؤشرات المالية تستخدم في  

الذي    فيهو  بعد حدوث   يةتصحيحالجراءات  االذ  اتخا  يتم 

في معظم     حدوت انحرافات او فجوات.حالة  المشكلة في  

االجراء   يكون  مالاالحيان  متأخرا  عنه  متصحيحي  ينجم  ا 

خسارة المنشاة   خسائر مالية او خسائر اخرى قد تصل الى

التنافسية.   مؤشرات   استخدام   فيه    تطلبيالذي  راالمميزتها 

على المشاكل  تعمل  وقائية  تفادي  اجراءات  او    باتخاذ 

حدوثهاال فور  المشكلة  مع  اجراءات   تعامل  باتخاذ 

سريعة ادىتصحيحية  جديدة   الي   مما   مؤشرات  ظهور 

  تعاملالتهدف الىالتي  و  تعرف باسم المؤشرات غير المالية

  على مع المشاكل التي عجزت المؤشرات المالية  لوحدها  

تقي  العمن خالل تقي   مهايتفسيرها و  اداء  . ية االنتاجية  لميم 
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تكامل بين المؤشرات  الابراز اهمية  هذه الدارسة الىتهدف 

الصناعية . و قد  المنشأةم اداء  يالمالية و غير المالية في تقي

عل الدارسة  رئيسة   ىاقتصرت  وظيفة  باعتبارها  الصيانة 

و   االنتاجية  العملية  و    علىمؤثرة  في  السالمة  و  الجودة 

  التي   حيث سيتم تحليل  مؤشرات الصيانةالتكلفة و االداء.  

او   احتسابها  احتسابها    سيتم  سابقة   دمن    تم  راسات 

 المحلية. االنتاجية للمنشات 

 مشكلة الدارسة   -2

المالية  أصبح االداء  مؤشرات  االدارة    استخدام  ترشيد  في 

اتخاذ   غيرفي  الصناعي    القرارات  التطور  لمواكبة  كافي 

التأخر في اتخاذ    نتيجةتصنيع الحديثة  التغيرات في بيئة  الو

المناسب الوقت  في  التصحيحية  او  الوقائية   االجراءات 

االمر الذي قد يؤدي الي خسارة الشركة  .  لمعالجة المشاكل

السوق نتيجة زيادة في نسب    وحصتها في ميزتها التنافسية  

 وتكاليف االنتاج. المنتجات المرفوضة 

 اهداف البحث   -3

الى   الورقة  اهمية  تهدف  مؤشراتحساب    ابراز   وتحليل 

 اداء الصيانة في:  

الصيانة  تحديد   • اداء وظيفة   وتأثيره علىمستوي 

 االنتاجية. ية لماداء الع

االدارة • اتخاذ    ترشيد  االجراءات في 

في  االجراءات    الوقائيةوالسرعة  اتخاذ 

خالل    االشارات المبكرة من  التصحيحية بناءعلى

 تحليل مؤشرات االداء.

 اهميةالبحث -4

ن اهمية البحث في ابراز استخدام المؤشرات المالية  مكت   

في   المالية  غير  المنشالو  في  الجديد  الواقع  مع  ات تعامل 

في   التغير  و  الصناعي  التطور  فرضه  الذي  و  الصناعية 

و   الصيانة  وظيفة  في  خصوصا  و  الحديثة  التصنيع  بيئة 

 التي اصبحت من الوظائف المهمة في ظل الواقع الجديد. 

 السابقة  الدراسات  -5

د .1 عبدالسالمسة  ارتناولت  اهمية   [1]زايدي 

قرارات  ترشيد  في  الكمية  االساليب  استخدام 

تكاليف   تحليل  بمؤشرات  يتعلق  فما  الصيانة 

وقد   الصيانة  ادارة  اداء  مؤشرات  او  الصيانة 

 الي: توصلت الدراسة 

استراتيجية تخطيط    علىتركيز الشركة   •

الصيانة  أعمال  وتنفيذ 

إعطاء    على  و  والتصحيحيةالوقائية

الوقائي للصيانة  حيث  األولوية  تمثل  ة 

تكلفة الصيانة الوقائية النسبة االكبر من 

الكلية.   الصيانة  ارجع تكاليف    وقد 

ارتفاع الصيانة   الباحث  تكلفة  نسبة 

الى قطع    الوقائية  استهالك  في  االفراط 

 الغيار.

التصحيحية   تعتبر • الصيانة  تكلفة  نسبة 

الصيانة  تكلفة  إجمالي  نسبة ضئيلة من 

فرصة   للشركة  يتيح  أعمال    زيادة ما 

مع   القطع   توفيرالصيانة  استهالك  في 

حجم    أالستبدالوأجزاء   تقليل  بهدف 

جاهزية   وزيادة    ما مالمعداتالتوقفات 

للشركة   زيادةيتيح  فترات   فرصة 

 .التشغيل

غيث   .2 دراسة  أداء قياس  [2]تناولت  مؤشرات 

بالشركة  القضبانواألسياخ  الصيانة بمصنع درفلة 

 الى:  وتوصلت الدراسة.والصلبالليبية للحديد 

األعطاللخطي   • بين  الوقت  متوسط 

ساعة و  15.6هياإلنتاج األول والثاني  

 . على التوالي ساعة16.96

الثاني لخطي    يةحاتاإل • األولو    االنتاج 

 . علي التوالي .96.4%و  95.4%هي
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الغيار   • وقطع  العاملة  اليد  نسبةتكاليف 

األول الثانيهي  للخط  الخط   و 

 التوالي.  على  61.3%و%42.6

 االداء نظام قياس -6

قياس  ت نظم  مؤش  االداءكون  ومقاييس  رامن  ومعايير  ت 

بهدف إنجاز    والتحليل  تعمل على التخطيط والرقابة  االداء  

المنظمة قياس    ،أهداف  نظام  يعتبر    االداء و 

العمليات   االخطاءكتشاف  الاضروري على  الرقابة  وتحقيق 

أهدافها  ولتحقيق  المنظمة  عمليات  تحسين  أجل  من 

منتجاتها اال تواجه  التي  المنافسة  ظل  في  ستراتيجية 

وخدماتها. فيجب على المنظمة أن تبدأ باختيار المؤشرات  

التي من اهم و  ستراتيجية  االهداف االتعكس  التي تصف و

 موصفاتها: 

تواجه    ةمبني • التي  للمشكالت  عميق  فهم  على 

 ت المنظما

 تنسجممعمتطلباتالعملفيالمنظماتوتتناغممعها  •

 بسيطةقدرالمستطاعو واضحة  •

 موزعةعلىمستوياتمتعددةوتكونمتسلسلة  •

 .متابعتهاباستمرارنمتخذالقرارمن محدودةالعددليتمك •

 .للتطبيقوتتوفرلهاالبياناتلةوقابعملية •

قياس األداء هو جوهر التحسين المستمر ، فتطبيق عملية   

الشركات يمكن من تعيين نقاط الضعف والقوة   فيالقياس  

في األداء وبالتالي استخدام الدروس المكتسبة لتحديد أفضل  

حال   في  متميز  أداء  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  الممارسات 

وتنفيذها   قياس[3]تبنيها  إن  على   األداء .  يقتصر  يعد  لم 

الحقيق الصورة  ليعكس  فقط  الكمي  أو  المالي  ة  يالمعيار 

المبنية  األداء فتقاريروأقسامها  لنجاح شركة ما أو إداراتها  

ليست معبرة لقياس    على مؤشرات رقمية لتبين كمية العمل

جهة ما وذلك لكونها تعطي رؤية محددة لألداء تؤدي إلى  

دوامة   في  الوقوع  وبالتالي  للمعلومات  متأخر  وصول 

من   بدال  الباهظة  وتكاليفها  التصحيحية  اإلجراءات 

أداء   ولتقييم  تكلفة.  واألقل  األسهل  الوقائية  اإلجراءات 

ب أشمل  رؤية  إلى  نحتاج  فإننا  فروعها  أو  توزيع شركة 

حصيلة يوضح  للمقاييس  حيث   ،   الشامل األداء متوازن 

المقاييس   بجانب   المالية  غير  المقاييس  استخدام  اصبح  

تعني   .ال  المشكلة  هذه  لمعالجة   ضروري   امر  المالية 

المقاييس  المقاييس محل  المالية  إحالل تلك  المقاييس غير 

وتكلفة   المخرجات  قيمة  على  تركز  والتـي  المالية 

غير    " التـشغيلية  المقاييس  هذه  تعد  وإنما   ، المدخالت 

مكمل يفيد عزل أي انحرافات ترجع إلى التغيرات   لماليةأ

في األسعار عن تلك التـي ترجـع إلـى تغييرات في الكفاءة 

اإلنتاجية بمعنى تحديد نسبة المخرجات إلى المدخالت التي  

يتم استهالكها نتيجة تحسين اإلنتاج. هناك سببان رئيسيان 

 (4) :ألن مؤشرات األداء الرئيسية غير المالية مهمة

لمؤشرات األداء   بياناتفي شرح وتوفير    ساعدت •

 الرئيسية المالية.  

غير  • الرئيسية  األداء  مؤشرات  ربط  السهل  من 

من   معينة  بجوانب    الشاملة   ةستراتيجياالالمالية 

 .  للشركة او المؤسسة

 االداء  مؤشرات  6-1

الرئيسة  مؤشرات .1 وهي   االداء 

يوفرفرصة  ه أونوعيهستندعلىمعاييركميتمقياس 

التغيراتالتحقق التيتحدثفيمختلفجوانب  من 

 نشاطالمنظماتمقارنةبماهومخططلهفيها.

االداء هو   .2 ما يحدث  مؤشر  للتعرف على  مقياس 

 معين،برنامج  ةانشط  نم  أي نشاطتغيير في    نم

ويعطي إنذارا    واتجاهاته،ويحدد حجم ذلك التغير  

 .مبكرا بماسيحصل

عامل أو متغير كمي أو نوعي يوفر    المؤشر هو .3

للكشف   أو  اإلنجاز  لقياس  موثوقة  سهلة  وسيلة 

أو  بالتدخالإلنمائي  المرتبطة  التغيرات  عن 

 . للمساعدة على تقدير أداء متدخل

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/82936/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/82936/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/82936/posts
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 أهمية مؤشرات األداء  6-2

مؤشراتاألداءفيإعطاءصورةواضحة  ةيوحقيق  تكمنأهمية 

مالإلداراتالعليا يجري تعكس 

الى هذه    ان  بالمنظماتلكيتستطيعتصحيحاالنحرافاتإضافة 

قدراتهاوكفاءتها وأفضلية المؤشراتتعطيالمنظماتدفعافي 

 . فيالقطاعةتنافسي

 فوائد مؤشرات األداء  6-3

 .تحديدوقياستقدمالمنظماتنحوأهدافها •

تصحيحنقاطالضعف   •

 .وتعزيزنقاطالقوةةلدىالمنظماتوتقوي

وكيفية    تحدد • المنظمات  تواجه  التي  التحديات 

 .مواجهتها

 .تحديدالفرصالمتاحةامامالمنظماتوكيفيةاقتناصها •

 .التعرف على المشاكل التي تواجههورصد األداء •

 انواع المؤشرات   6-4

تأخرة .  يمكن تصنيف المؤشرات إلى مؤشرات متقدمة و م

الع اداء  مؤشرات  من  كل  و ل مو  متقدمة(  )مؤشرات  ية 

نتائج   اداء  )مؤشرات  لقياس  مهمان  المتأخرة(   مؤشرات 

 أي عملية . 

 المؤشرات المتقدمة   -أ

إلى   الوصول  عدم  من  المستخدم  يحذر  المتقدم  المؤشر 

يكون    األهداف أن  السال  انهاة.  لمشك  هناكقبل   سل أحد 

االنخفاض  أو  الوصول  دقيق  بشكل  تبين  التي  اإلحصائية 

فإن   وبالتالي  العام.  االقتصاد  يحدده  أن  قبل  األداء  في 

كموج يعمل  كانت    داءألهلالمؤشرالمتقدم  ووظيفة    مهامإذا 

 بضرورة   يةلمالعالمسؤول عن  ه  تتم بشكل جيد وينب  لعمليةا

 يالمرجعالتحقق من الوضع الحالي بالمقارنة مع الوضع 

 المؤشرات المتأخرة -ب

قد  ما  اذا  تبيين النتائج  او  المخرجات  تحقيقها    تم    كانت 

  بناء عالقة او رابط بين المؤشرات المتقدمة  باإلضافة الى  

.  ية تحت الدارسةلمعاليجعل من الممكن التحكم ب  والمتأخرة

 هاارييجب اخت  لتحقيق الغاية من استخدام هذه المؤشرات  و

 .  الشركة او المنشاةوفقا إلستراتيجية 

 الصيانةع ذات العالقة بيمواض -7

 وانواعها مفهوم الصيانة  7-1

ان الصيانة مزيج من    حديث للصيانة ينص علىالتعريف ال

على  تطبق  التي  والهندسية  والمالية  اإلدارية  التطبيقات 

الموجودات المادية وتتعقب دورة حياتها أالقتصادية وتهتم 

بمواصفات وتصميم المصنع والمعدات والمباني للتأكد من 

إمكانية االعتماد عليها وإجراء الصيانة الالزمة لها فضال  

وتركي  بنصبها  االهتمام  صالحية عن  من  والتأكد  بها 

باالعتماد  واستبدالها  عليها  التحويرات  وإجراء  استعمالها 

عن   العكسية  بالتغذية  عليها  يحصل  التي  البيانات  على 

وتكاليفها وانجازها  ). [5]تصميمها  انواع  1الشكل  يوضح   )

 . الصيانة 

 (:  انواع الصيانة 1شكل رقم  )

 

 في الصيانة اهمية مؤشرات االداء 7-2

نجاحا يعتمد    اعمال    ن  أعمال    علىالصيانة  إدارة  نجاح 

إدارة   الصيانة  ويعتبر قياس األداء مبدأ أساسي من مبادئ 

من  رافمؤش  الصيانةوظيفة   جيداً  المحددة  األداء  ت 

تحديد   في  تساعد  أن  األداء  الفجوات  المفترض  بين 

مدي  علي  اشاراتو  وتقدم دالالت  ،الفعلي  واألداء  المطلوب  

 .هذهالفجواتالسير باتجاه سد تقدم 

 مؤشرات اداء الصيانة  7-3
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قابلية  مؤشرات  من  كل  الصيانة  اداء  مؤشرات  تشمل 

المؤشرات   و  المتقدمة  او  القيادية  المؤشرات  و  الصيانة 

 المتأخرة.

 مؤشرات قابلية الصيانة  -أ

حدوث وهي   بعد  للصيانة  المعدة  قابلية  عن  تعبر 

العطل إلعادتها الى الخدمة . حيث ان قابلية الصيانة  

يسعى   لذللك  و  فيه  مرغوب  دارة  االوولمسؤامر 

 قيمعالية في مؤشرات قابلية الصيانة.  علىللحصول  

 متوسط الوقت بين االعطال   -1

المؤشر  ت يع هذا  حيث بر  الصيانة  اداء  تقيم  في  هام 

الوقت بين االعطال و التي تحدث في   يقاس متوسط 

صالح و يدل ارتفاع هذا إلقابلة لالدة او اجزاءها  عالم

عل انتاج    ىالمؤشر  في  للمعدات  المتاحة  الكفاءة 

المطلوبة الجودة  و  بالكمية  حسابه  المنتجات  يتم  و   .

 . (1حسب المعادلة )

 

 متوسط زمن االصالح   -2

المعدة إلصالح   الالزم  الوقت  متوسط  أو   هو 

القابلة إلصالح بعد حدوث العطل , و يتم   أجزاءها  

 . (2حسابه حسب المعادلة)

=   متوسط وقت االصالح 
  عدد االعطال

اجمالي  وقت  التوقف 
(.......2) 

ا الوقت  متوسط  إلصالح  يعتبر  مقياسا  لالزم     المعدة 

مهم   وعامل  الصيانة  على  مقياسا    و  ءلألداللقدرة 

وقت  ل متوسط  انخفاض  ويدل   . اإلنتاجي  لمسار 

المعدات  وكذلك  الصيانة  فرق  كفاءة  على  االصالح 

 المستخدمة في سرعة إصالح االعطال  

 معدل الفشل -3

بين  ي الزمن  متوسط  مقلوب  بأنه  ،  االعطال  عرف 

عد نسبة احتمالية حدوث الفشل (  ت λ(ويرمز له بالرمز

المؤش أهم  لتحليل  رامن  تحدد  حيث  ألمعدةوثوقيةم ت 

اخفاق على    .نسبة  مضى  التي  الفشل  معدل  المعدات 

قادمة. ويحسب معدل   تشغيلها مدة معينة في أي لحظة 

 .(3الفشل  من خالل  المعادلة  )

(3)............................... .λ =
1

MTBF
 

 .معدل الفشلهيλحيث : 

MTBF  =ل طاعمتوسط الزمن بين األ 

 يةالموثوق  .4

أن   احتمال  أداء عمله  المعدةستمر  تهي  بصورة   افي 

لفترة معينة من   استخدام  اجيدة  لتشغيل ضمن شروط 

القابلةتطبقالموثوقية  محددة.   المعدات  صالح  إلل  على 

غير   لالو  )  صالح إلقابلة  بالرمز  لها  و    .   (Rيرمز 

 تكون قيمة الموثوقية عالية عندما يكون وقت توقف او

الموثوقية    عدد حساب  ويمكن  صغير  من   االعطال 

 . (4معادلة )ال

R = 1 − λ ……………………… (4 ) 

 .معدل الفشلهيλحيث : 

 االتاحية .5

و هي   المعدة  لتشغيل  الفعلي  الوقت   بين  ما  نسبة 

ال بنسبة الوقت  ايضا  عليها  يعبر  و  للتشغيل   مخطط 

الوقت   ال بين  متوسط  الوقت بين   ىاالعطال   مجموع 

االصالح. وقت  متوسط   و  حس  االعطال  بها ايتم 

 (.5معادلة )باستخدامال

 ( 5.. )..زمن التشغيل المخطط االتاحية = زمن التشغيل الفعلي 

 الفاقدالزمني .6

الفاقد الزمني هو الوقت الضائع من الزمن المخطط   

المعدة  الالذي  )للتشغيل   من  فيه  ويتوقف (  يستفاد   ،

على فترة بقاء العطل، فكلما طال زمن العطل يزداد  

 )6)ويحســب وفق المعادلة  ألزمنيالفاقد 

 ( 6... )الفاقد الزمني=زمن التشغيل المخطط − زمن التشغيل الفعلي

 المستغرق في الصيانةالزمن  .7
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المستغرق  الزمن  نسبة  تحديد  إلى  المؤشر  هذا  يهدف 

في الصيانة من إجمالي الزمن الذي يمكن أن تنفذ فيه  

الصيانة عمليات  االصالحية  جميع  و  في  الوقائية 

للصيانةالوقت   المتاح  أو  المهم  و  ،المخصص  أن  من 

ضمن    معظمتكون   من  المنفذة  الصيانة  أعمال 

تكلفتها  حساب  ان  اعتبار  على  ألمجدولة  المستهدفات 

تكون مرصـودة،  مما يسهم في زيادة فاعلية الصيانة,  

 .(7ويحسب المؤشر وفق المعادلة ) 

اجمالي  الزمن  المخصص  للصيانة 

اجمالي  الزمن  المستغرق  للصيانة 
=  ( 7.).... ..مؤشر  نسبة  اعمال الصيانة

 المؤشـرات القيادية -ب

القياديةتختص   عمليات   بمتابعةالمؤشـرات  مهام 

الصيانة التي تؤدي عند تنفيذها إلى نتائج تتعلق بنسب  

 : تشمل  و االداء وااللتزام بالمخطط وفق الجدولة

 مؤشر نسبة أعمال الصيانة -1

الذي تم استغالله  نساليعبر عن    لتنفيذ بة بين  الوقت 

الزمن   الي  التصحيحية  و  الوقائية  الصيانة  اعمال 

 . (8معادلة )الالمتاح للصيانة  و يتم حسابه من  

ن الصيانة  مجموع  زم  )   مؤشر نسبة اعمال الصيانة =  

 (  8.....) ( الزمن المتاح للصيانة ÷الوقائية و االصالحية  

 أعمال الصيانة الوقائية نسبةمؤشر  -2

المؤشر على   الوقائية مقارنة بما يعمل  قياس الصيانة 

وبالتالي ألزمنية  بالجدولة  إدراجه  كفاءة   تم  لمدى 

ومهارة أطقم الصيانة. تعني القيمة المنخفضة للمؤشر  

أن المهام  قد انجزت حسب الوقت المخطط  و تعكس 

يساعد   . الصيانة  فرق  المؤشر  كفاءة  خالل     هذا  من 

الوقائية   صيانة  في  المتغيرات  اعداد  ف  متابعة   ي 

 (. 9معادلة )البه من اسيتم ح والخطط التدريبية 

عدد  مناسبات  الصيانة  الوقائية 

عدد  مناسبات  الصيانة  الوقائية  اامجدولة
=  ( 9....)  زمن  الصيانة  الوقائية 

 :الوقت المخصص للصيانة التصحيحيةمؤشر  -3

أو التوقفات التي   االعطالوهي تمثل عمليات صيانة  

وضعها   إلى  إعادتها  بهدف  المعدات  على  تجرى 

القيام    ألتشغيلي أو  كاملـة  صيانة  إجراء  فيها  ويتم 

قبل  ضرورية  التااإلصالحب ما  حالة  الي  إلعادتها 

 (10) وفق المعادلة  ها باحس و يتم  ،حدوث العطل  

اجمالي  الزمن المخصص  للصيانة التصحيحية  

اجمالي  الزمن المستغرق للصيانة
=  ( 10.. )...     مؤشر  زمن  التصحيحيةالصيانة

 المؤشراتالمتأخرة  -ت

المتحققة من   النتائج  المردود أو  بمتابعة  وهي تختص 

مؤشرات الصيانة مثل عدد االعطال وأزمنة االعطال   

 واتاحية  ألمعدات ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي:

 مؤشر نسبة تكلفة أفراد الصيانة •

خالل    يتم من  الصيانة  أفراد  تكلفة  نسبة  مؤشر  حساب 

 . (11المعادلة ) 

تكاليف  اليد  العاملة
تكاليف  االجماليةالصيانة 

=  (11..)..    مؤشر نسبة افرادتكلفة  الصيانة

 مؤشر تكاليف قطع الغيار  •

او    يتم انتاجي  لخط  الغيار  قطع  تكاليف  مؤشر  حساب 

 .(12مصنع من خالل المعادلة )

= مؤشر تكاليف قطع الغيار
تكاليف قطع الغيار

تكاليف الصيانة االجمالية 
 ..........(..12 ) 

 :مؤشر تكاليف الصيانة االجمالية •

مؤشر تكاليف الصيانة االجمالية من خالل    يتم  حساب   

 .(13المعادلة )

تكاليف  الصيانة  االجمالية 

تكاليف  االنتاح  الكلية 
=  ( 13...)..     .مؤشر  تكاليف الصيانة االجمالية

 ةيالدراسحالة ال -8

اداء مؤشرات  تحليل  في  التي  الصيانة  سيتم  احتسابها  تم 

سابقةارد اعاله   او،  سات  المذكورة  بالمعادالت  احتسابها 

االسياخ  بالشركةالليبيةللحديدوالصلب و  القضبان  لمصنع 

 بالدرفلة الطولية ومصنع  الدرفلة  علي الساخن. 

. 

 الدرفلة الطولية  االسياخ و القضبان ب مصنع 8-1

خطين متماثلين تبلغ   منيتكون  مصنع  القضبان واألسياخ  

منهما   لكل  التصميمية  من  200,000 الطاقة  سنويا  طن 
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ورديات،    ثالثويعمل المصنع بنظام  ،القضبان و االسياخ 

يوميا،   8 السنة300ساعات  في  المصنع    يوم  ويحتوي   ،

 علي: 

 ساعة.  /طن80 أفران إعادة التسخين بقدرة  -

 قوائم أفقية.  8مرحلة الدرفلة االبتدائية وتضم   -

 قوائم أفقية.  6مرحلة الدرفلة المتوسطة وتضم  -

 قوائم.   10مرحلة الدرفلة النهائية لألسياخ وتضم  -

 . مرحلة التشطيبات النهائية للقضبان -

الصيانة لخطي  1الجدول )  قابلية  اداء  ( يوضح مؤشرات 

 (9بالدرفلة الطولية )والقضبان االنتاج بمصنع االسياخ 

 االداء قابلية الصيانة  مؤشرات : (1)رقم  جدول

 الخط الثاني الخط االول  البيان

 2016 2015 2016 2015 السنة 

MTBF )29.50 39.18 16.96 15,6 )ساعة 

MTBR  )15.08 19.43 17.4 21.2 )ساعة 

 % 79 % 82 % 81 % 84 االتاحية 

 0,04 0,04 0.060 0.0664 معدل الفشل 

 91 110 96 102 الفاقد الزمني 

 0.96 0.96 0.94 0.9336 الموثوقية 

 

 حيث: 

MTBF   متوسط الزمن بين االعطال : 

MTBR    متوسط زمن االصالح : 

خالل الفاقد (  1)الجدول    دراسة    من  متوسط  ان  يالحظ 

ساعة    91ساعة للخط االول و    110الزمني الشهري هو  

الثاني   بناء    التوالى  علىللخط  التوقفات  مجموع  ان  أي   .

الشهري    على الزمني  الفاقد  في   55  ئفايك  متوسط  يوم 

و   االول   للخط  سنة    45.5السنة  في  الثاني   للخط  يوم 

ا  التوالى  على  2016 زمن  و  االعطال  .  الصالح  نتيجة 

علي  يو بناء  التوقفات  مجموع  يوم    300  افتراض  " مثل 

للتشغيل  % للخط االول و  12.4% و  18.3نسبة    " متاح 

 التوالي.  الخط الثاني على

 المؤشرات المتقدمة : (2)رقم جدول 

 2016سنة  2015سنة  المؤشر 

 % 180 % 170 نسبة اعمال الصيانة 

 % 21 % 35 نسبة الصيانة الوقائية 

 % 79 % 65 نسبة الصيانة التصحيحية  

 

ان نسبة اعمال  ( يتضح  2الجدول رقم )   دراسة    من خالل 

ة  يالصيانة عالية جدا  نتيجة ارتفاع نسبة الصيانة التصحيح

انخ ادىو  ما  الوقائية  الصيانة  نسبة  عدد    فاض  زيادة  الي 

 االعطال و زمن االصالح.  

 ( المؤشرات المتأخرة 3جدول )

 2016سنة  2015سنة  المؤشر  

 50.60 42.5 نسبة تكلفة افراد الصيانة بالمصنع 

 61.3 49.3 تكاليف قطع الغيار  

 % 20 غير متوفر تكاليف الصيانة االجمالية 

 

افراد  تكلفة  نسبة  ان  ( يتضح  3الجدول )خالل دراسة  من  

  الدوام نتيجة قيام افراد الصيانة بإعمال اثناء    عالية  الصيانة

م الرسمي و ابعد الدو  عمل اضافيوباإلضافة الى  الرسمي  

. ارتفاع تكاليف إلصالح االعطال  اثناء الجمع و العطالت

بسبب استخدام قطع الغيار في اعمال الصيانة  الغيار  قطع  

 التصحيحية.

 مصنع الدرفلة علي الساخن   8-2

تكلفة    ىالذي يعطي اشارات عل  تاحيةسيتم تحليل مؤشر اال

الواحد.  الطن  ) انتاج  لمصنع (  2الشكل  االتاحية   بوضح 

 (2015  -2007الدرفلة علي ساخن خالل الفترة  )



671 
ICTS32830112020-MI1005 

 

 [10]اتاحية مصنع الدرفلة علي الساخن :(2)رقم  شكل
 

خالل نسبة    (2)الشكل    دراسة  من  ان   احيةتايتضح 

تجاوز   لم  أي60المصنع  لم  40  ان  %  الزمن  من    %

يستفيد منه نتيجة زيادة عدد االعطال و انخفاض زمن بين 

االصالح    واالعطال   زمن  برامج زيادة  وجود    وعدم 

الى  . مماتشغيل   في   زيادة  ما نجم عنهانخفاض االنتاج  ادى 

في    االنتاج  تكاليف الثابتة  التكاليف  مساهمة  ارتفاع  بسبب 

الطن   تساوي   .تكلفة  الثابتة  تكاليف  مساهمة  ان  حيث 

 .مجموع التكاليف الثابتة مقسوما علي كمية االنتاج

 االستنتاجات  -9

الدر المؤشراتااظهرت  اهمية  تحليل   غير  سة  في  المالية 

االداء التشغيلي و توفير معلومات لمؤشرات المالية . حيث 

مؤشر و  ال ااتيعطي  الزمنيتاحية   زيادة  العلى  اشاراتالفاقد 

ا الواحدتكلفة    في  نخفاضالاو  طن  تأثر    انتاج  بسبب 

 مساهمة التكاليف الثابتة بهم.

حيث  •  , المنشاة  اهداف  تحقيق  في  دور  لها  الصيانة 

انخفاض   و  زيادة  الدراسية  الحاالت  من  لوحظ 

زيادة   بالصيانة  االتاحيةو  القيام  عدم  نتيجة  التوقفات 

 المطلوبة . فعلي سبيل المثال : 

الدرفلة ❖ مصنع  الساخن    اتاحية  لم  علي 

 %.60جاوز تت

الدرفلة   ❖ مصنع  في  الصيانة  تكلفة  نسبة 

هي   و 20الطويلة  االنتاج  تكلفة  من    %

 التي تعتبر عالية نسبيا. 

مصنع   ❖ في  الصيانة  اعمال  نسبة 

هي  ليطوالالدرفلة سوء  170ة  نتيجة    %

 تقدير الزمن المخصص للصيانة .

مصنع  ❖ في  الصيانة  اعطال  وقت  اجمالي 

عمل في سنة    يوم   55فئ  االدرفلة الطولية يك

 يرفع من قيمة التكاليف غير المباشرة . مما

 اداء الصيانة غير مرضية نتيجة مؤشرات  •

و ❖ لإلعمال    الجيدغير  تخطيط  الاالعداد  

الزمن    هاادي الي تجاوز  الصيانة المخططة  

 ا. المحدد له

تكرار حدوث نفس االعطال بالمعدات نتيجة   ❖

المؤقتة بسبب   نقص قطع  عمليات االصالح 

المشكلة   اسباب  معالجة  عدم  او  او  الغيار 

 تجاوز عمرها االفتراضي. 

بعض  ❖ لمعالجة  الخبرة  عناصر  توفر  عدم 

 . المشاكل المزمنة

من   ❖ اكثر  التصحيحية  الصيانة  علي  التركيز 

 . الوقائية

في   ❖ الجديدة  االساليب  استخدام  صيانة  ال عدم 

 .مثل متابعة حالة المعدة

مصنع تشير الى ارتفاع تكاليف  الانخفاض اتاحية •

زيادة في مساهمة تكاليف  الطن الواحد نتيجة  الانتاج  

 الثابتة.

 التوصيات   -10

اتباع  • و  المخططة  بالصيانة  االهتمام  ضرورة 

معالجة   و  الصيانة  في  الحديثة  االساليب 
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تدريب العاملين و  و  االسباب  و ليس االعراض

 رفع كفاءتهم في مجال الصيانة  

المؤشرات  • بجانب  المالية  المؤشرات  تطبيق 

 .الليبيةغير المالية في المنشات الصناعية 

مؤشر التكاليف غير المباشرة   ضرورة  ادخال •

نتيجة   االنتاج  في  الخسائر  الزمني  المثل  فاقد 

الفاقد   الي  باإلضافة  االعطال  و  االصالح  في 

او    مرفوضة  منتوجات  انتاج  نتيجة  الزمني 

للموصفات    مؤشرات مطابقة  ضمن  من 

 . الصيانة في المنشات الليبية 

 المراجع  -11
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