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 الكميات قيقالمعدات لتح اداء بالصيانة لتحسينخالل االهتمام  االنتاجية، منكفاءتها  ليبيا لتحسين الصناعية في المنشآتتسعى : الملخص

ل الصيانة لقيام بأعمال نة بالحاسوبنظام ادارة الصيا استخدام الىوقد اتجهت هذه الشركات  .وبالجودة المطلوبةتكلفة  االنتاج بأقلمن  المستهدفة

هذه الورقة  تناولسحيث . ليلدولة والتحوالجللقيام بعمليات التخطيط  مع الكم الهائل من المعلومات لتعاملل بالطرق اليدوية تتمفي السابق التي كانت 

 لخطةاتنفيذ  مدى خالل تقييم نمالصناعية في ليبيا  المنشآت بالحاسوبنظام ادارة الصيانة  بتطبيق كفاءة المعدات التحسن فيعدم  دارسة اسباب

 .بالصورة المطلوبة هالت دون تنفيذاح والعقبات التيالعوائق  الفرض وتحديد اعدادها لهذاالتي تم 

لوضع ام يتقي لك تمذوبعد ها تطبيق واسباب فشليقها بالالزمة لنجاح تط واهدافها والمتطلباتمفهوم الصيانة بالحاسوب  الىحيث تطرقت الورقة 

   وماتللمنظ حالينة الوضع المن خالل مقار الصيانة. المنظومة ولمنفذي برامج علىللعاملين  اجراء مقابالت شخصية من خالل القائم للمنظومات

ضعف  والتدريب   ات  و اهمالاتضح بان ضعف دعم االدارة العليا  و قلة االمكاني . وعوامل الفشلللنجاح  والمتطلبات الالزمة االجراءاتمع 

الخطة  قوف الحاسوب الصيانة بة ادارق برنامج يتطب وراء عدم   سبابهي اال  ،في مراحل التنفيذ والتطبيق الترويج وعدم اشراك العناصر المؤثرة

 وضع اة من نتقال المنشعدم ا الى ىدامما  ،المنظومة وحداتستمرار العمل بالطريقة اليدوية لعدم استكمال  كامل ا الىباإلضافة   التي  تم اعدادها 

 يق بتطب معدات في كفاءة ال ملموس تحسناي لم يالحظ  ولهذه االسباب حسب مفهوم استراتيجيات الصيانة  "استباق الفعل"  وضع الى" فعل"رد ال

ند مل الفشل عتفادي عواوالمنظومة ق يمتطلبات و الخطوات الالزمة لضمان نجاح تطبالعليه نوصي بااللتزام ب، وبالحاسوب  الصيانةمنظومة 

ملين المستهدفين  العا شراك ويج  و االترتدريب الجيد و توفير االمكانيات  و الق منظومة الصيانة بالحاسوب و من اهمها دعم اإلدارة العليا و يتطب

 .المنظومة في مراحل التخطيط و التنفيذ علىللعمل 

 .التنفيذ الفشل، خطةعوامل  النجاح، الصناعية، متطلبات بالحاسوب، المنشآتنظام ادارة الصيانة  المفتاحية:الكلمات 

 .المقدمة .1

 نمط في وتغير الصناعية األنظمة وتعقد تطور ظلفي   

 و مستمر بشكل الصيانة تكاليف وارتفاع تزايد و مع العمل

 أداء ضروريا   أصبح، متميزة بصورة العمل إنجاز ألهمية

 حيث ،تطورا وأكثر مكثفة بصورة الصيانة وأعمال مهام

 المختلفة الصيانة مجاالت في بارزا دورا بوللحاس أصبح

 عليه.[1]معلومات الحفظ ووالرقابة  والتنظيم التخطيطمن 

استخدام منظومة  الى  الصناعية المنشآتمعظم  توجهت 

بالحاسوب للتعامل مع الكم الهائل من معلومات  الصيانة

 ة"استراتيجي الى "رد الفعل ةمن "استراتيجيلالنتقال  

من خالل  تنفيذ فاجئة تفادي االعطال المل " استباق الفعل

 برمجتها يتم   التيالوقائية  و  ةاعمال الصيانة  الروتيني

 إدارة وحدةو   العمل أوامر وتخطيط جدولة وحدةبواسطة 

 عمليةنظرا الن  .التوالي  على  الوقائية الصيانة معلومات

افراد متخصصين ذوي  معقد ويحتاج الىق المنظومة يتطب

فترة  الىوكذلك يحتاج تطبيقها  ،واقتصاديةخبرات فنية 

 بالمنظومة الىسنوات للوصول  خمس الىتصل  زمنية

عمل  اراقتص الى ىمما اد .مرحلة التشغيل النهائية

اصدار  علىفي بعض المنشآت الصناعية المنظومة 

استمرار العمل بالطرق اليدوية و  ةطلبات العمل الروتيني

 ،للقيام بأعمال الصيانة األخرىزية ااو المنظومات المو

ق منظومة يتهدف هذه الورقة لتحديد اسباب عدم تطب

الصيانة بالصورة المطلوبة في المنشآت الصناعية الليبية و 

ق منظومة الصيانة ياقتراح توصيات بخصوص تطب
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التي تأخذ بعين االعتبار متطلبات النجاح و  بالحاسوب 

 علىن المنشاة من المحافظة مك  تلكي ت تفادي عوامل الفشل 

 بيانات قاعدة من خالل  داء المطلوب للمعدةمستوى اال

تم اعدادها لمساندة عمل المنظومة سيالمعلومات التي  لنظام

المواد  و  معلومات، الصيانة  أعمال معلومات تشملو 

 .التجهيزات معلومات

  منظومة الصيانة بالحاسوب  .2

منظومة ادارة الصيانة بالحاسوب عبارة عن مجموعة    

 فيمن برامج الحاسوب تهدف الى مساعدة االدارة 

لتحقق  الصيانة وتخطيط ومتابعة اعمال مجاالت تنظيم

. حيث تقوم المنظومة بتحديث وتحليل الصيانة الفعالة

 .[2] آليا  بشكل دوري  واعداد التقارير وحفظ المعلومات
 

   بالحاسوب الصيانة منظومة تطبيق اهداف   1.2

منظومة  خالل تطبيق الصناعية من تسعي المنشآت   

 انةالنتقال الى اساليب جديدة من الصيل الصيانة بالحاسوب

والتخطيط  بعمليات التنظيمللقيام  تعتمد على الحاسوب

 :التاليوذلك لتحقيق الصيانة  ومتابعة اعمال

 بالحاسوب الصيانة منظومات. 

 االفتراضي وزيادة عمرهااداء المعدات حسين ت.  

  تحسين االنتاجية وتخفيض تكلفة الوحدة الواحدة

 .من االنتاج

  من السهل  والتي يجعل وترتيب المعلوماتتوثيق

 .حالة الحاجة لها فيالحصول عليها 

 االستخدام االمثل للموارد المتاحة.  

 المعدات وحالة الصيانة أعمال عن التقارير توفر 

[2]. 

 نظام ادارة الصيانة بالحاسوبمكونات   2.2

 :االتيةمن الوحدات بالحاسوب نظام ادارة الصيانة تكون ت

 والمعدات األجهزة معلومات إدارة وحدة. 

 العمل أوامر وحدة إدارة. 

 التشغيل أوامر وتخطيط وحدة جدولة. 

 الوقائية الصيانة معلومات وحدة إدارة. 

 [1] رالغيامخزون وأوامر شراء قطع  وحدة. 

 

 قاعدة بيانات المنظومة  3.2

 ميت بيانات التي بمهامها لقاعدةللقيام  تحتاج المنظومة

 (.1تكوينها كما في شكل )

 

 [1] تكوين قاعدة بيانات النظام(: 1) رقــم شـكل

 

نظام ادارة الصيانة  قيتطب حاجن متطلبات  4.2

 بالحاسوب

 :بالتالي القيام يجب بنجاحق المنظومة يلكي يتم تطب

 وضع اهداف قابلة للتحقيق. 

  ومعنويادعم االدارة العليا ماديا. 

  وقابلة للتنفيذوضع خطة واضحة. 

  ق يتطب علىاحداث التغير االداري الذي يساعد

 .المنظومة

  والدعاية  والندوات للترويجاقامة ورش العمل

 .تحسين االداء ودورها فيالمنظومة  لمزايا
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 والتطبيقفي مراحل التنفيذ  اشتراك المستخدمين. 

 تدريب مستخدمي المنظومة.  

  الخبرة في مراحل التنفيذ  بأصحاباالستعانة

 .[3]والتطبيق 

   المنظومة تطبيق فشل عوامل  5.2

المنظومة  نجاح تطبيقالعوامل التي يجب تفاديها لضمان 

 في:تتمثل 

  ق منظومة الصيانة يتطب الىعدم جاهزية المنشاة

 مازالت تتبنيحيث ان المنشاة بالحاسوب 

علما ان الحد األدنى  رد الفعل"استراتيجية "

 فعلق المنظومة هو استراتيجية " اليلتطب

 .الوقائي" 

  علىالفهم الخاطئ لمنظومة الصيانة بالحاسوب 

ندة  لمسا  اداة ” انها بدل من  “استراتيجية  ” انها

تأخير  الىمما قد يؤدي  "استراتيجية الصيانة

 علىر المنظومة اتطبيق باقي المراحل او اقتص

   .ةالروتينيمر اعمال الصيانة ااصدار او

 ية لمنظومات المعلومات تعدم توفير البنية التح

 .المنظومة بالصورة المطلوبة لتشغيلالالزمة 

 ر االستمرابفوائد  الفشل في اقناع االدارة العليا

فترة تنفيذ  والمعنوي طيلةالمالي في الدعم 

 .وتطبيق المنظومة

 ر اإلداري الالزم يالفشل في فهم اهمية التغي

تبني نفس  واستمرار في ق المنظومةيلنجاح تطب

 وعدم التعامل واالستراتيجيات السابقةالسياسات 

 ر.يمع مقاومة التغي

   عدم توفر العناصر البشرية من حيث الكفاءة و

 وكذلك ،المنظومة قللقيام بتطبي   الالزم العدد

العاملين  من قبل ماالعمال التي ستتد يتحدعدم 

من قبل  الشركة  ستتمو االعمال التي   بالمنشاة

 .[5،4] المتخصصة

 

  خطوات تنفيذ وتطبيق المنظومة  6.2

بالمنشاة  نم الوضع القائم من قبل المتخصصييتقي .1

 :للتحديدالخبرة  مع بيوت بالتعاون

o   لتطبيق وجاهزية المنشاةمدى حاجة 

 .منظومة الصيانة بالحاسوب

o  وضع االهداف المراد تحقيقها من

 .تطبيق المنظومة

o   سيكون تطبيق  له التطبيق،نوعية

او على  واحدة،دفعة  علىالمنظومة 

 .[6] وعلى دفعاتاو جزئي  ،دفعات

واختيار  روضوتلقي العشركات الاالتصال مع  .2
 كالتالي: المناسب العرض

o  اجتماع مندوبي الشركة التي تم

اختيارها مع المتخصصين ألجراء 

ف يلتكيبعض التعديالت في المنظومة 

منظومة مع متطلبات المنشاة ال

 الصناعية.

o وملحقاتها  وعدد االجهزةد نوعية يتحد

لتشغيل المنظومة بالصورة  الالزمة

  المطلوبة.

o  وتطبيق  نفيذالالزمة لتد الساعات يتحد

العاملين بالمنشاة  ومدى قدرة ظومةالمن

القيام بالعمل خالل الوعاء الزمني  ىعل

من خارج  المحدد او ضرورة التعاقد

 .العمل المنشاة الستكمال

وتطبيق عمل الخاصة بتنفيذ الاعداد خطة  .3
 :والتي تتضمن المنظومة

o شامل او جزئي" نوع التطبيق ". 
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o  قلتطبيوا للتنفيذالزمني الجدول. 

o  وتطبيق الموارد الالزمة للتنفيذ

 .المنظومة

o  المالي وتوفير الدعماعتماد الخطة. 

o  في تنفيذ الخطة بعد توفر الشروع

 .الموارد الالزمة

o وندوات للترويجش عمل ور ةقامإ 

 .ريللتغي ولتجهيز العاملينللمنظومة 

 النحو االتي: علىتدريب مستخدمي المنظومة  .4

o  علىالمستخدمين المحترفين تدريب 

 المتوقعة فيمشاكل التعامل مع ال

خالل من  معالجتهاوكيفية  المنظومة

تعديالت االصالحات او اجراء بعض 

 .البرمجة في

o  أعمالبقيام ال علىتدريب المستخدمين 

 واصدار التقاريرواالستخراج االدخال 

 .وتحليل البيانات

االنتاجي  وتقسيم الخطوتصنيفها حصر المعدات  .5
 وهي: مستوياتخمسة  الى

o نتاجيالخط اال 

o معدةال 

o اآللة 

o قطعة ال 

o جزءال 

المذكور في تصيف الادخال المعدات حسب  .6

 .وترميزهم الخامسةالنقطة 

من ادخال المستوى الثالث يتم  عند االنتهاء .7

الروتينية الشروع في ادخال اعمال الصيانة 

 .الوقائية واعمال الصيانة ودليل االلة

 ةعند االنتهاء من ادخال اعمال الصيانة الروتيني .8

الصيانة  مرااوالشروع في اصدار  والوقائية يتم

 .والوقائيةالروتينية 

تتمكن من  حتىربط المنظومة باألقسام األخرى  .9

 الىادخال طلبات العمل غير الروتينية 

 .المنظومة

الصيانة  وحداتتشغيل عند االنتهاء من   .10

 تفعيل والوقائية سبتم وغير الروتينية الروتينية

 واصدار التقارير   تحليل اداء المعدة  صية اخ

ي معلومات التال على اليا بناء  التي يتم اعدادها 

  الصيانة.يتم ادخالها بعد انتهاء اعمال 

ربط عند االنتهاء من ادخال كافة المستويات يتم  .11

ق بين فيتوالبالمخازن الرئيسة بعد  المنظومة

بمنظومة  ورمز القطعةرقم المخزني للقطعة ال

تتمكن المنشاة من  حتىالصيانة بالحاسوب 

 الربط في واالستفادة منمداركة قطع الغيار 

 . اعمال الصيانة جدولة

 في المنشآتبالحاسوب نظام ادارة الصيانة واقع   .3

  الصناعية الليبية

من خالل المقابالت الشخصية مع بعض المهندسين  

في بعض المنشآت الصناعية  بإدارات الصيانةوالفنيين 

 :[7] اتضح

  وضع القائم من قبل للم يلم يتم اجراء تقي

تم شراء  بلاو بحضورهم  بالمنشأةالمتخصصين 

 اتالشركعلى توصية من  بناء  كامل المنظومة 

متكاملة ان المنظومة وحدة بحجة  المنفذة

لتحقيق الفائدة  بالكامل ويجب شراءها ومترابطة

وان تكلفة شراء المنظومة كاملة  ،المطلوبة

 .حديمن شراء كل مكون على  ستكون اقل
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 لتنفيذ كام علىلخطة التي تنص لة أاعتماد المنش 

ان يتم  علىل حدفعات او مرا علىالمنظومة 

 الروتينية بعدالعمال مر اااو وحدة اصدارتفعيل 

 من ادخالنتهاء االعمال الروتينية عند االادخال 

 المعدات.المستوي الثالث من 

  عروض المقدمة من الرفض المنشاة الصناعية

شركات المتخصصة بخصوص ادخال القبل 

خالل مدة تتراوح  وتفعيل المنظوماتالبيانات 

بحجة ان العرض  سنة( الى أشهر )ستةبين 

العاملين  على وقررت االعتمادالسعر  مرتفع

هائل من  كم لإلدخا شاةنبالم متفرغين الشبه

 .المعلومات

  الندوات الخاصة بالتعريف وعمل القله ورش

 بالمنظومة.

  دورة واحدة في  علىاقتصار تدريب المستخدمين

 .ق المنظومةيموقع العمل قبل الشروع في تطب

  مع مرور الزمن مما  االدارة العلياانخفاض دعم

عدم استكمال باقي مراحل تنفيذ  الىادى 

 المنظومة لقلة االمكانيات.  

  واقتصار المنظومة عدم تفعيل باقي مكونات

مر الصيانة ااصدار او علىالمنظومة  عمل

استكمال  بها لعدم والتقارير الخاصةالروتينية 

يتم ربطها مع  منظومة لكيال الىادخال بيانات 

  األخرى.ة أمنظومات المنش

  عدم تكليف اصحاب الخبرة بالعمل بمكتب

في مجاالت صيانة  إليهمالتخطيط بحجة الحاجة 

 .التخطيطب اهم من مكات

  اقسام الخبرة في  ومساندة اصحابضعف دعم

 مجديه عمليا  منظومة غير الالصيانة بحجة ان 

 منها. دةوال فائ

  كشوفات الخاصة بأعمال العدم الجدية في تفيد

 الصيانة الروتينية.

 تعامل ال قدرتها علىلعدم  اجهزة الحاسوب ؤبط

 .والمعلوماتبيانات المع الكم الهائل من 

  استراتيجية "رد ب العمل في ةالمنشأاستمرار

 ".الفعل 

 

 تحديد اسباب تعثر تنفيذ و تطبيق المنظومة .4

للمنظومة بمتطلبات الراهن من خالل مقارنة الوضع 

 وتطبيق المنظومة وخطوات تنفيذ وعوامل فشلها نجاحها

 :االتي اتضح

 اختيار  الىم الوضع القائم ادى ياهمال تقي

وضع اهداف  بالتاليالتطبيق غير المناسب و

 .غير قابلة للتحقيق

 والمتخصصين التواصل بين الشركة المنفذة  عدم

اعداد خطة تنفيذ  قبل ومستخدمي المنظومة

سوء تقدير حجم  الى ىادوتطبيق المنظومة مما 

عنه اختيار اجهزة حاسوب غير  نتجالذي العمل 

الصيانة شبه المتفرعين  وقيام افرادمناسبة 

 .كم الهائل من البياناتبإدخال ال

  العليا بضرورةالفشل في اقناع االدارة 

االستمرار في دعم المنظومة لتحقيق االهداف 

عدم تفعيل باقي  الى ادىمما منها، المرجوة 

 االمكانيات.مكونات المنظومة بسبب قلة 

  لنجاح ر اإلداري الالزم يفهم اهمية التغيعدم

الخبرة اصحاب  وعدم اشراكالمنظومة  تطبيق

ة ادى الى عدم أبالمنش ومستخدمي المنظومة

بعض  بل اتخذ ،واالهتمام بالمنظومةالمباالة 

 ها.من يالعاملين موقف معاد
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  قلة ورش العمل  بسبب والترويجالدعاية ضعف

 دعم تنفيذب االهتمامعدم  الى ىاد والندوات الذي

ودورها مزايا المنظومة بمعرفة الالمنظومة لعدم 

 تحسين االداء.  في

 المعدات ملموس في كفاءة  عدم حدوت اي تحسن

استمرار  ما نتج عنهتطبيق المنظومة  بفضل

 .بالعمل باستراتيجية " رد الفعل"

 عرض الشركات بخصوص تنفيذ  أةرفض المنش

ل باقي عدم استكما الى وتفعيلها ادىمنظومة ال

العاملين لعدم قدرة ، وتفعيلهامراحل المنظومة 

تعامل مع الكم الهائل من ال علىة أبالمنش

  المعلومات.

 

  االستنتاجات .5

 " الى" فعل ال" رد وضع  منالمنشاة عدم تحول  .1

رد " استراتيجيةب واستمرار العمل استباق الفعل"

الصيانة  منظومة تطبيق منبالرغم "  الفعل

 االتية: بالحاسوب لألسباب

o جدية العاملين في عدم ر ويمقاومة التغي

مر العمل الروتينية بالصورة اتنفيذ او

وضعف عدم المباالة الصحيحة نتيجة 

 .والمتابعة الرقابة

o  ومزايا  خصائص استخدامعدم

والتحليل الجدولة  عملياتفي  المنظومة

، بياناتعدم استكمال قاعدة ال نتيجة

استخدام  على المستخدمينعدم قدرة و

التدريب  تلقيهم لعدم الخصائصهذه 

اجهزة الحاسوب  قدرةوعدم ، الكافي

الكم الهائل  معالتعامل  علىالموجودة 

 .من المعلومات

 تاالختيارا الى ادىيم الوضع القائم ياهمال عملية تق .2

ستقوم  والجهة التية بخصوص نوع التطبيق طئالخا

مناسب ال غيرواالختيار بتنقيد وتطبيق المنظومة 

  .وملحقاتهامعلومات اللمنظومة 
ق المنظومة يو تطب تنفيذة عروض بشان أرفض المنش .3

توفير و الالعاملين بالمنشاة بحجة  على و االعتماد

صل عدم االخذ بعين االعتبار الفوائد التي يمكن ان تح

 الىادى  ،تطبيق المنظومةخالل  منة أالمنش عليها

 ىاخر تاستراتيجيا الىحرمان المنشاة من االنتقال 

 ."حالة المعدةمراقبة "  ةمثل استراتيجي

ة اهمية تطبيق المنظومة و تكليف أعدم ادراك المنش .4

الخبرة بحجة  التخرج او متوسطة ةاصر حديثعن

 ،اهم ىاخرعناصر الخبرة في مجاالت  الىحاجتها 

 .في االنجاز تباطؤ ادى الى مما

 كفاءة المعدات نتيجة ملموس فيتحسن  يالحظ أيلم  .5

 الصيانة بالحاسوب تطبيق منظومة

  التوصيات  .6

وضع القائم للم يتقي عمليةضرورة اجراء   .1

من قبل المتخصصين بالشركة او باشراك 

ة من وضع أتمكن المنشت حتىبيوت الخبرة 

 للتنفيذ. وخطة قابلةاهداف 

الفعل  وضع "المنشاة في  ضرورة تواجد .2

ظومة الشروع في تطبيق المن عند "الوقائي 

 وتفعيل وحدةاو عند االنتهاء من تطبيق 

نجاح تطبيق  لضمانالروتينية الصيانة 

 المنظومة.

 فيالنجاح ر متطلبات ضمان يضرورة توف .3

 والمتمثلة في وتطبيق المنظومةتنفيذ 
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العليا المستمر  ودعم االدارةجاهزية المنشاة 

التدريب  ،وتطبيق المنظومةفترة تنفيذ  طيلة

واشراك  المنظومة على نالجيد للمستخدمي

الخبرة في مراحل التنفيذ  اصحاب

 .والتطبيق

 والندوات للتعريفاقامة ورش العمل  .4

 .والترويج لهابالمنظومة 

 يحد علىشراء منظومة كامله او كل وحدة  .5

بشرط  وقدرات المنشأةحسب امكانيات 

  .مراحل علىو تطبيق الجزئيال

رة في مجاالت يوت الخببب االستعانة .6

شركات  والتعاقد معواالختيار التخطيط 

 البيانات.للقيام بعملية ادخال  متخصصة

 المراجع .7

 درويش محمد سعيد. د و التميمي محمد بن العزيز عبد. د  [.1]

 سعود، ملكال جامعة ،الهندسة كلية" الصيانة ادارة مذكرات"

 ، الرياض، المملكة العربية السعودية.2002

[2]. NIEBEL,M. Dekker, B. W. Engineering 

maintenance management, New York. 1994. 

[3]. https://topyaps.com/top-10-key-point-to-

success. 

[4]. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/4.0/,(18/12/2018). 

[5]. https://www.micromain.com/8-steps-implement 

6cmms.  

[6]. https://www.plantservices.com/assets/knowledg

_centers/infor/assets/wp_ten_pitfalls.pd 

 باستخدام الصيانة ادارة نظام اداء تقييم"  المبروك ناجى [.7]

 بكالوريوس تخريج مشروع"  النفطية الصناعات في الحاسوب

 ربيع ية،الزاو جامعة رقدالين، - الهندسة كلية صناعية، هندسة

 .ليبيا رقدالين، ،2013

 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
.   

 


