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 ملخص

تعاني اليوااالاليةواااوالي اسوااوايدااصرامن ااناسيااناساا الصاانا اا اس  اسااوالييااونيوا

وتنلعونتاإهمنلاأصنبةناعصىاسنىاع اداسضت،اسمناجعناسعنلاليحالدثاعصوةناأعصىا

دووا  اأيا بصثوناس ايدباليحالدثا  ابنق ادولاليعنيم،اإناأمناأهنلفالييونيوالينئو

صىا فنظاع هااليح ووا ص نعوواأوالنس وثاس شأها س ام شن وا مالرداليمند واوليب منالي ع

صىا تنجاع ستمنلر والإلي ضمننال يراي لآلالتاليماجادةا وةنابشصناستالصناوبفعنيوواوذ

جزلءا ونالأل صالحاأواتغو منلا  اإ مثالًالإله سنلراليدنعوابشصناآس اوبأقناليتصنيوف،ا 

ق يىاتا منا ؤدياإ ون،ااس طناكب منوثاع دببا  ا قنا ت عنلتا عضاليم فوا  اب فاليتني

يونيوا لنسنتالي فوا صبحتاتصص مناأ دنئن،اك منوثال يىا لإليتنج،اوبنيتني اسمنا ؤدياإ

شآتا ووا  اليم  ينلًاستزل نالألهم فواع  ووبأيالعةناليمختص يونيوااليخنس منالي وثاتع م

وسعنلتهاعصىاتخفوضاوقتاليعطناسعاضمننالستخنللالإلسصنينتاليمند واايصم شأةليجونةا

ةذهاوليبشن واأ ضنالستخنللاسمص اس  اأجناتح وقالي تنئجاليمنجاةابأقناتصصفواويص ونلاب

منا لإلعمنلاعندةاسناتاجناإدلرةالنصوابنييونيواتصاناليمداايواع اضمنناسالسواوع

اهذهاليمعنلت.ا

سوا ينولايخن س ال وهاليعن نا دعىاإي هنفات شن وا كمناإنات موواليمالرداليمند واوليب

منسجتمعنتةن،اوتصبووالمتونجنتةنا  اكناسجنالتا  ليحونة،او عناقطنعاليدصراليحن ن واأ

لينكنئزالألسنسووايتطاراليمجتمعنتايمنايهاس اتأثوناولضحاعصىات نسةن،اوتعنالييونيوا

س اليخنسنتاليةنسواليت ا جبالالهتمنلابةن،اوي نازلداهذلالالهتمنلابعناليثارةاليي نعووا

 ننالستمنلر واليعمصونتليةنئصو،اموثاشةنتابواوالألعمنلاليحن ثواتطارلًاسن عنًاويضم

يونيوا منلابني سنىالالهت صىا وواع ووالنس مناأياعمص وثاتعت صنيوفام قناليت ووابأ ليخنس

صنا  ا منلثاليخ صىاإ مناع تألونا ع منوثاأيا وليتخطوطايةناوت فوذهنابصنادقواوعنلا
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 ليخنسو،اسعاليعصمابأنالييونيواليمبنيغا وةناأمونينًا تنتباعصوةنايف نتازلئنةاالاسبنر أدلء

اه.ي

ت ا سبوالإلدلر والي ولستجنبوايذيراقنلاليبنمثاناوليمة واناليعن ناس اأسنيوباليمحن

دنعنهنا  ا شأةات سنتاإلدلرةاليم  تتالءلاسعاستطصبنتابواوالألعمنلاليحن ثواوتا ناسعصا

عنيىا تح وقاأهنل ةنالالستنلتوجوواإالاأيهاع ناتب ىاوتطبوقاهذهالألسنيوبابشصناس فندات

غنلتاأ عضاليث سنيوباس اب صرالأل عندةالي  نا  اتب  ات دتنع اإ منا  شصالت،اس واليم

ولالتجاانهايحااااتح وااقاليتصنساانابو ةماانابغااننالالسااتفندةاساا الألثاانرالإل جنبوااوايةاان،ا

ستنلتوجووا يإلدلرةالال موا سنتاليمالئ تا وناليمعصا س ا ص ا يذيا م شصنال ةنابني وتجموع

د  هناليت ن  عماسنكز شأةاود دو اأدلءاليم  وهوتح حثاا،اوعص هذلاليب مثا  ا ت نولاليبن

سصاب ا طنرالي  نياأل ووالإل ينتاليتخطوط تالزنليمالز قوالألدلءاليم منات نولا،اوبطن ك

ليمالزياانتاليتخطوطوااواوبطنقااوالألدلءااأسااصاب ليبنمااثاأساابنواودول ااعاليتصنساانابااو ا

تالزن قوابو ليم من،اوليعال وثااة س اأنام شأةا ص اإدلرةاليم  مناتم ووابو ة قواليتصنسص ليعال

ا.ليدصراليحن ن واليمين واحدو الينقنبواعصىاعمصونتالييونيوا  اقطنعت

 

Abstract 

Today the National Railways Authority of Egypt suffers from a 

defect in the maintenance system and the consequences of 

neglect suffered over the past decades, which made the rate of 

accidents on it much higher than the accident rates in the rest of 

the world. One of the main maintenance goals in any industrial or 

service establishment is to conserve resources Material and 

human in terms of the work of the machines in it continuously 

and effectively, to ensure the continuity of production around the 

clock safely and at the lowest costs, for example negligence in 
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repairing or changing damaged parts in some equipment may 

cause a major malfunction, which leads to the stoppage of 

production, and thus which leads To the occurrence of losses The 

cost of maintenance services of all kinds has become an 

increasingly important element in service installations where 

good maintenance of the facility and its equipment reduces the 

time of holidays while ensuring the use of material and human 

capabilities the best possible use in order to achieve the desired 

results at the lowest cost and to do this work there is usually a 

special department of maintenance You are responsible for 

ensuring the safety and operation of this equipment. 

The development of material and human resources is a 

goal that many countries seek to serve their societies, and meet 

their needs in all areas of life. The railway sector is one of the 

main pillars of the development of societies because of its clear 

impact on its progress, and maintenance is an important service 

that must be taken care of. This interest increased after the 

massive industrial revolution, as the modern business 

environment witnessed a rapid development and to ensure the 

continuity of service operations at the lowest costs as any service 

process depends on the extent of interest in maintenance, 

planning and implementation with precision and not occurring 

any delay works to cause a defect in the performance Service, 

bearing in mind that exaggerated maintenance sometimes entails 

unjustified overheads. The researcher also discussed the causes 
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and motives of integration between the two methods of planning 

budgets and the balanced performance card, and the relationship 

between them as the integrative relationship between them 

enables the facility management to improve supervision of 

maintenance operations in the Egyptian railway sector. 

 مقدمة:ال

ونلًا  ا تعتبناليدصراليحن ن وا  اس نسواوسنئنالي  ناليت اتعتمناعصوةنالينولالعتمندلًاكب

غما ص ار دصن واوي سوواوليع وواوليدون يند واولالجتمنع يناتح وقالألهنلفالالقت أناس

ه اأولادويوا  اليشنقالألوسطابةنالطاسصوامن نايماتدتفناس اهذهاليموزةاوتنهارتا

لتالالتا ه ال جادةا شصالتاليما هماليم س اأ أماللاليدصراليحن ن واتنهارلًاسصحاظنًاو

  القتيند نتاليتشغوناولييونيواوليمنلكزاليمنيووابدبباللتاللاليتالزنابو اليتصنيوفا

الردا  اتغطووالالستخنلسنت.ولألسعنراوقياراليما

وت الاسصرامن ناسينابنورا عنلا  النسواي نالينكنواوتنلولاليبضنئعاس ااا

ا  ا اليمتمثصو الي الهن اس  اليصثون اليبنمث ارصن اوقن اليجمةار و. اأيحنء اجموع وإيى

لضطنلبنتاس اجنيباليعنسصو ،اوكثنةاليشصنوىاوعنلالينضناس اجنيباليمدتفون  ،ا

ا اوقاع اع  اكوفووا ضالً اعصى اليتعنف اإيى اليبنمث اسعى ايذل اليحالدث، اس  ليصثون

اإطنرا الالل اس  اوذير اسين امن ن ايدصر الي اسوو ابنيةواو الألدلء ابمدتاى لي ةان

ا  اليمجنالت ويصنقنبو،اس ةج  لنصا باجه وليمنيوو لإلدلر و لهموهاقيايالنصوا

 لالستنلتوجووايصم شأةاووسوصو لإلدلرة وظنئف إمنى بنعتبنرهن  لينسموو صارهن بصن و

 س  وليت موو، لإلصالح    أسنسوو وتعتبناعمصوو يفده، لياقت    وغن و إدلر و، وأدلة

 وذير ليمداايوو وتحن ن عصوةن، وليتغصب وليخصن، لي يار أوجه عصى ليتعنف أجن

 يصخطط و  نًا بةن ليعمن وسون ، لإلدلر و لأليشطو تتبع    ليعصم  لألسصاو بنستخنلل

 ليعصون، لي وندة يمدتا نت ور عةن وتبا بةن، ليبونينت، وتجموع سصفنً، ليمحندة وليبنلسج

ا.ليتغوناليمطصاو إمنلث ساقعةن بحصم تدتطوع ليت 
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 أوالً: الدراسات السابقة:

 : )1( (Canitex et al ,2018)دراسة  -1

اأدلءااإلىاهدفت الدراسة اتحدو  ا   اودوره الألدلء اإدلرة اسفةال اعصى ليتعنف

س  منتاليدصراليحن ن واليعنسصوا  اتنكون،ايتيموماإطنرابطنقوالألدلءاليمتالزنايفةما

اليمتالزنا الألدلء ابطنقو الينرلسو اوتدتخنل اليحن ن و، اليدصر ا   الألدلء اإدلرة عمصوو

ليحن ن واإلدلرةالألدلء،اكمنااكمنلنا مص اتطبو هاعصىاس  منتالي  ناليعنلاعبناليدصر

تختبنالينرلسواتأثوناإدلرةالألدلءا  اس  منتالي  ناليعنلاعبناليدصراليحن ن واوتأثونها

اوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من اهمها:عصىاجادةاإدلرةاعمصووالي  ن،ا

ارةاأنالستخنللاأدولتاإدلرةالألدلءاستمثصوا  ابطنقوالألدلءاليمتالزنا دنهمابي .أ

اع ينا اتيبح ابحوث اليعنل الي  ن النسنت اتحدو  ا   اإمينئوو اداليو ذلت

اجاهنيا  اتزو نالنسنتالي  ناليعنلايصمالط و .ا

الستخنستابنييارةا .و اسن أنابطنقوالألدلءاليمتالزناتح قاليصثوناس اليم ن عاإذل

ا ح قا ابمن الألدلء اإلدلرة اكأدلة اليعنل الي  ن اس  منت ا   اوليمالئمو لييحوحو

اأصحنواليم ن عابطن  واستالزيو.اتاقعنتا

ا  ا .ج اكبونة ابيارة ا دنهم اوسصومو اجونة ابيارة اليمنلر اليعنل الي  ن اي نل أن

ممن واليبواواوتحدو اجادةامونةاليمنناوليماليو اس الاللالفضاليمالط و ا

لستخنللاليعنبنتاليخنصوا  الألجناليطا ناوضمننالالستنلسواليبواوواوتحدو ا

 جادةاليحونة.

 : ubis and Werbińska, 2017)(T (2)دراسة  -2

بونناإسصنيووالستخنللابطنقوالألدلءاليمتالزنا  اشنكنتااهدفت الدراسة إلىا

اليالجبا اليجاليباليجاهن و ي نالينكنواليعنسصوا  اليداقاليباي ن و،اوتدتصشفاأهم

ا الينكنو، اي ن اقطنع اعصى اليمتالزن الألدلء ابطنقو اتطبوق اع ن وتوصلت سنلعنتةن

اى مجموعة من النتائج من اهمها:الدراسة إل

أناقطنعاي نالينكنوا ضعاستطصبنتاعنيوواليمدتاىاعصىاليشنكنتاليعنسصوا  ا .أ

اليم ن دوا ادرجو ا ن ع اسمن الينكنو، اي ن ايخنسنت اوليم نسو الي طنع هذل
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وليتغوونلتاغوناليمنغابوا  ابواوالألعمنلالي نتجواس اليتشن عنتاليمتجندةا

اوتاقعنتاليعمالءاليمتغونة.

أنالستخنللابطنقوالألدلءاليمتالزنا مص اهذلالي اعاس اليشنكنتاس اليتعنفا .و

عصىاأوجهالي يارا  الألدلءاوت ن ماليخنسنتاعنيوواليجادةايعمالئةناوتحدو ا

اسدتا نتاأدلئةن.

اليتاجةنتا .ج اسع اتتال ق اليمتالزن الألدلء ايبطنقو اليمصايو الينئودوو اليع نصن أن

ايصتغوونلتاولالستنلتوجونت ايصشنكنتاليعنسصوااليعنسو ا مةن الي طنعابمن   اهذل

ا وةنالي نرةاعصىاتحدو اعمصونتةناودعمارضناعمالئةن.ا

ضنورةاتطا ناليبطنقنتاليمفيصواالمتونجنتاشنكنتاي نالينكنواليعنسصوا  ا .د

ا نصا ايةن او ا ن اأدلئةن اسدتا نت ا نعم ابمن الينرلسو، اسحن اليباي ني ليداق

اتحدو الألدلءا  الألجناليطا ن.

 :(3)( et al., 2017 Danesh Asgariسة )درا -3

سة إلىى    يحوحواألدلءاي نلااهدفت الدرا شنلتالي ونراليمؤ سنلنااللت ت ن ما

ليدصراليحن ن واليحضن واوذيرايتحدو الألدلءابنيمدتاىاليمطصاواين عاسدتاىارضنا

قنتا وقاس ن وساعال يرابتطب دصراليحن ن و،اوذ سوابني خنسنتاليم ن ع الي مالط و ا لي

جنت منلالتاوسخن تالزناك قوالألدلءاليم جادةا  ابطن دنوااليدبباولألثناليما سعام

ماذج،ا لىكفنءةاكناليمنلمنا  اهذلالي  سة إ قوالألدلءااوتوصلت الدرا ستخنللابطن أنال

ليمتااالزنا داانعناليماان ن  اوصاا نعالي اانلرا اا اصاا نعوالي  ااناعصااىاليتعاانفاعصااىا

منا ص اليع تنحا م منلناليم  ستخنللالي ليمؤشنلتالييحوحوايتحدو الألدلء.اوس اثم،ابن

ليحن ن وابمنا ؤدياإيىاتحدو ارضناليمالط و اع ااعصىار عاسدتاىاأدلءاي نلاليدصر

اي نلاليدصراليحن ن واليحضن و.ا

 :(4) (Singh ,2017دراسة ) -4

دصراهدفت الدراسة إلى  بوا  الي طوطاولينقن صوايصتخ دو اليمتصنس منذجاليتح ت ن ماي

لاللا س ا دصراليحن نةا بوالي طوطاورقن ليحن ن و،اموثاتنكزالينرلسواعصىاس  اراتخ

تنلناسحنود وا سعال  خنسنتا دتا نتالي ضناس تا ناأ  ت ا شغوصووالي ططاليت تحن ناليخ
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شصصوالينقن صىاس ًناع دصراليمالرداليمتال نة،اكمناتنكزالينرلسواكمو طوطا  الي بواوليتخ

هذلا دصراليحن ن وا  ا ةناإدلرةالي ت اتالجة حن نتالي هماليت صىاأ عنفاع ليحن ن و،اوليت

يند،ا لي لي سة ا صلت الدرا دو اوتو منذجاليتح ستخنللاي حاال وناي جهاكب أناه نكاتا

منذجا يىاأناي سواإ تنئجالينرل شوناي دصراليحن ن و،اوت بوالي طوطاورقن صوا  اتخ ليمتصنس

دو اليمتصن دصراليحن ن واليتح صىالي بواع دو الينقن صىاتح ونةاع يارةاكب دنعناب سنات

ونةا ا اتخطاوطا دو اليمتصنسصاواس ان عاكب وثات انلايمانذجاليتح ونتاليتخطاوط،ام وعمص

جنلءا تنلتاإ طنرلتا  ا  ونالي  يواسالع عمصونتالييونيواولينقنبواعصوةناوتخطوطاجنو

فنءةاو عني وقاك شغوصووا  اأيشطوالييونيو،اوهذلابنورها دنعناعصىاتح  ونتاليت وواليعمص

عالوةا طاطاليحن ن و،او مالءاليخ خنسنتايع دتا نتالي ليدصراليحن ن واوت ن ماأ ضناس

يىا عصىاذير،اتشونالي تنئجاإيىاأناهذهالي منذجاتدنعنا  الفضالستةالكاليطنقواإيىاأد

عنلدا طنرلتاوإ موايص  ثناسالئ دنرلتالألك دنواليم لاللام س ا يرا ص اوذ دتاىاسم س

اوناليمالئمو.جنلولاليتشغ

 :(5)( Tingting et al., 2016دراسة ) -5

دصراليحن ن و،اهدفت الدراسة إلى  يونيوالي سنتالإلدلر واي شنفاي ماليمعصا لستص

صبحتاليمعصاسانتاأمانا سعاليتطااراليدان عا  اتص اياجواناليمعصاسانت،اأ وثاأياها م

ليع نصنالينئودووا  اليي نعنتاليمختصفو،اوبنيتني ،ات تنحالينرلسوايماذجات ووماي نلا

دتا صىاس يراع يونيو،اليمعصاسنتالإلدلر واييونيواليدصراليحن نةاوذ وواإدلرةالي ىاعمص

سوا دتخنلالينرل يونيو،اوت ونتاإدلرةالي ينئصاعمص بنرال ماذجابنالعت لذالي  وثا أ م

يونيوا سنتالإلدلر واي تأثوناي ماليمعصا صحوا سنىا س ا كنا يوايصتأ سواليحن سنلنادرل

ليدااصراليحن اانةاعصااىاسدااتاىاأدلءالييااونيو،اموااثاتطبااقالينرلسااوايماااذجالينرلسااوا

ليتأكوناعصىاأناي ماليمعصاسنتالإلدلر واوتوصلت الدراسة إلى ،االلتبنراهذهاليتأثونلت

صونيوا منلا دتا نتاأدلءاأع صىاس يواع تأثونلتاذلتادال ةنا دصراليحن ن واي يونيوالي ي

طوطاي ما صواتخ ماذجا  اسنم ليدصراليحن ن و،اوتبو ايتنئجالينرلسواإسصنيوواتطبوقالي 

كن وومااليمعصاسنتالإلدلر واييونيواليدصراليحن ن و،اوتؤ ووات  صىاإسصني سواع تنئجالينرل ي

يونيوا دتا نتاأدلءالي صىاس تأثونلتاي ماليمعصاسنتالإلدلر واييونيواليدصراليحن ن واع
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يىاأنا سواإ تنئجالينرل شوناي وثات سو،ام كمونًاوساضاعونًاس الاللاتطبوقايماذجالينرل

ت س الي صىاي ماليمعصاسنتالإلدلر واييونيواليدصراليحن ن وايةناسدتا نتاسختصفوا أثوناع

ينالتا  ا سنتاولالت وناليمعصا طا ناتص اياج ثنات دصراليحن ن و،او م صونيوالي إدلرةا

اليدصراليحن ن واع ينلًاجاهن نًاوستصنسالًا  الستنلتوجوتةن.

 :(6) ( ,al 2015 etSu, Zhouدراسة ) -6

لى  سة إ ثناهدفت الدرا طوطالألس وقاليتخ ص عالي نلراليجن نايتح  سصاوا طا ناأ ت

طوا)ايعمصونتاصونيو بواليت بؤ واليمختص ماذجالينقن (،اMPCليدصراليحن ن وابنستخنللاي

طنعا يحوواي  يوالي ووماليحن صفات  ط ايا ين  نسوص اليخ كمناتدتخنلالينرلسوالي ماذجال

سعا ط ا ينايتحا نالي  نلاليخ جنلءاليمف سوالإل لطاطاليدصراليحن ن و،اوت نلالينرل

ضحاليمنلالتاوإعندةاتحا ناليمشصصوا  اليمشصصواليب طو،اوتا وواليمعونر واليمختص نسج

كنةا سعاليمحن يوا سواليحن ستخنللادرل دصراليحن ن وابن طاطالي صونيوال ططا سوال لينرل

وو،ا لى لينقم سة إ صلت الدرا قنرةاوتو يها ختصطا بواليت بؤ واليم ماذجالينقن سنلناي أنا

عنيوااواعصااىاتحدااو اإجاانلءلتالييااونيواليمنتصاازةاعصااىاوضااعاليب وااواليتحتوااوايصدااصرا

يونيواليحن ن  ونتالي طوطاعمص صىاتخ و،اموثاتتمثناليم فعوالينئودووايتطبوقالي ماذجاع

يوا بواليحن ونتاسنلق ماذجابم ةج حن ثالي  يو،اوبت صاناسن   اأنالالستنلتوجووالي نتجوات

وو،ا يارةاد  نسوص يونيواب ططالي عن نال لييحووايصب وواليتحتووابيفواسدتمنة،ا مص ات

تاليحندةا  اأ قاليت بؤ،ا ننايماذجالينقنبواليت بؤ واتحن نلً،اع نسنا مص اليت بؤابنيمشصال

طوا يىال تؤدياإ ت ا صنلرلًالي وواأوات ثنا عني ليمختصطاسافا  تنحاعمصونتالييونيوالألك

دصراليحن ن وا صونيوالي سنتا ونةا  اسمنر لييونيوالألكثناكفنءة،اليت اتعتبنالطاةاكب

ت اتع يونةالي  ناليحنيوواموثمناتدادالييونيوالياقنئووالينور واولي ستنلتوجوواق بناكن ت

عنيجا دصراليحن ن واوت ووايص وواليتحت تنهاراليب  ووا طاراعمص بؤابت صىاليت  قندرةاع ونا غ

 ليمشصالتاليحندةا  طاع نامنوثةن.

 :(7) ( ,.2015Christer, et alدراسة ) -7

لستصشاانفاكااالاساا الييااونيوالياقنئوااواوليتيااحوحوواوذيااراهىىدفت الدراسىىة إلىىى 

كالًا بنيتطبوقاعصىاي ماصونيواليدصراليحن ن و،اموثات الالينرلسوابم نريواليتصصفوابو ا
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س الييونيوالياقنئوواوليتيحوحووايصدصراليحن نةاوإجنلءاتحصوناليتصصفواوليم فعو،اموثا

يح يونيواليت صنيوفالي س ات كالا دصراليحن ن وات الالينرلسوابنرلسوا ووايص وحوواولياقنئ

ينتا صىاليبون سواع جنيالينرل وثات وو،ام يونيواليتنر خ وذيراس الاللاتحصونابونينتالي

ليتنر خوااوايصب وااواليتحتوااوايصدااصراليحن اانةايتحن ااناميااصاكااالًاساا الييااونيوالياقنئوااوا

وتوصىىلت وليتيااحوحوواسااعاتحصوااناليتصصفااواوليم فعااوايت وااوماقومااوالييااونيوالياقنئوااو،ا

 دراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:ال

صنيوفاا%31إيىاا01أنالييونيوالياقنئوواتمثنايدبواتتنلوحاس ا -أ مني ات س اإج

ثنا دتخنسو ،اس صنيوفاليم صىات شتمنلاع يراع نالال دصراليحن ن واوذ صونيوالي

 منالتاتعطنالي طنرلت،اكتصصفواصونيواتيحوحوو.

سعااوتشونايتنئجاتحصوناليتصصفواوليم فعواإيىاأن -و ووا وواإ جنب س فعوالييونيوالياقنئ

،اموااثاتتاقاافاهااذهالي تاانئجاعصااىا3.3تحن اانايداابواليم فعااواإيااىاليتصصفااواع اانا

لالشااتمنلاعصااىاأوالسااتبعنداتصاانيوفاليمدااتخنسو ،ابنإلضاان واإيااىاليمتغواانلتا

 ليت  وموواليفند و.

ينتا -ج دتغنابون سوا  هذهالينرل بقا  ا سصاواليمط سواأنالأل تنئجالينرل بو اي وت

لييااونيوايت اان ناتصاانيوفالييااونيو،اوهااذلا صاااناسالئااماع اانسناالات ااتجالياا  ما

يونيوا يوالي منا  امن يونيواك ليمحنسبوواليمعصاسنتاليمفيصوامالاإجنلءلتالي

اليت ا تماليحيالاعصوةناس الألطنلفاليخنرجوو.

 : Libing et al, 2014) )(8)دراسة  -8

ينتاليتخطوطووابنيجنسعواس الاللالستصشنفاعمصوواإدلرةاليمالزاهدفت الدراسة إلى  

اوتعن نا اوتتعنفالينرلسواعصىاأسنيوباإعنلد اليمتالزن، ابطنقوالألدلء اوت فوذ لستخنلل

اإعنلدا اعمصوو اس ةن اتعني  اليت  اولي القص اليجنسعنت ا   اليتخطوطوو ليمالزينت

ا الالسن، اذير ا   اليمتالزن الألدلء ابطنقو ات نسه اأن ا مص  اوسن وتوصلت ليمالزينت

اإلى مجموعة من النتائج ومن اهمها:الدراسة 

أناعمصوواإدلرةاليمالزينتاليتخطوطووابنستخنللابطنقوالألدلءاليمتالزناتدنعنا .أ

اليعمصونتا ارقنبو ات فوذ اسع ابني تنئج اليماجةو اليت صون و اليخينئص اتغوون عصى
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اوتا ونا اعصوةن اليشنسصو اوليمنلقبو اليتخطوطوو اليصص ايصمالزيو اوليت فوذ ولالعنلد

اليعصدوو.اليتغذ وا

اعصىاليمؤشنلتاليمنيوواورضنا .و اوتنكوزهن اليمتالزنابمبندئةن الألدلء أنابطنقو

ليعمالءاأواليمدتفون  اتنعماكن واليجاليبابنيجنسعواوتعززاعمصوواوضعاوت فوذا

وتعن ناليمالزينتاليتخطوطووابمنا تالءلاسعاليمدتجنلتاليت اتطنأاعصىاليبواوا

اصن والألطنلفاليمدتفونةاس ةن.اليجنسعوواو ح قالألهنلفاليم شادةاي

اليمالزينتاليتخطوطووا .ج ا عنالا  اإدلرة اليمتالزناتصعبادورل الألدلء أنابطنقو

 بنيجنسعنت.

اسعا .د اتتالءل اال اليت  اليثنبتو اليمالزينت اوضع اأسنيوب امنيون اليجنسعنت تتب ى

اوتنكزا  طاعصىايتنئجات فوذا اوليمتجندة، اليمتغونة اوليمشصالتاليبواوو لي ضن ن

اليمشصالتااعمصوو اس  اوغونهن اليت ووم اويتنئج اليمالزينت اوتةمن ليمالزينت

 ليمتعندةالأللنى.

 : Nguyen, 2013) )(9)دراسة  -9

إيىاليتعنفاعصىاعمصوواإعنلداليمالزينتاليتخطوطوواوتطا نابطنقوااهدفت الدراسةاا

نلدالألدلءاليمتالزن،اوتدتصشفالينرلسواإسصنيووالستخنللابطنقوالألدلءاليمتالزنا  اإع

  اسن  واكوم ا  ااVirvatuli-Valaisimetليمالزينتاليتخطوطووا  اس فذاشنكوا

ا  ص نل.ا

ولستخنستالينرلسواأسصاوادرلسواليحنيوابنيتطبوقاعصىاس فذاليشنكواموثاتماتجموعااا

اليحنيو،ا ادرلسو اشنكو ا   اليمبحاثو  اس  اليشخيوو اليم نبالت ابنستخنلل ليبونينت

انتائج من أهمها:وتوصلت الدراسة إلى عدة 

أنابطنقوالألدلءاليمتالزناتدنهمابيارةا عنيواوذلتاداليواإمينئووا  اعمصووا .أ

إعنلداليمالزينتاليتخطوطووا  اليشنكواسحنالينرلسو،اموثا تماإعنلدابطنقوا

اوليخن طوا اليمتالزن الألدلء ابطنقو اصارة ا   ايصشنكو اليتخطوطوو ليمالزينت

اطوطووالينئود .الالستنلتوجوواويماذجاليمالزينتاليتخ
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 مص الستخنللاكالاس ابطنقوالألدلءاليمتالزناويماذجاليمالزينتاليتخطوطووا .و

ا  اب نءالالستنلتوجووالرتصنزلاعصىاي نلاقونسالألدلء.ا

ارئودوواياضعاوتطا نا .ج أيهاس اليممص الستخنللابطنقوالألدلءاليمتالزناكأدلة

لألدلءاو  نايصمالزيواليمالزينتاليتخطوطووايصشنكنتاوقونساسدتا نتاتح وقا

 وليخطواليماضاعو.

 :(01)( 2111دراسة )يونس،  -11

الألدلءااهدفت الدراسة إلىااا اوبطنقو اليتخطوطوو اليمالزينت الستخنلل اأهموو بونن

الألرديوو،ا اليتجنر و اليب اك ا   الألدلء ايت ووم اولينقنبو اليتخطوط اعمصوو ا   ليمتالزن

مالزينتاوبطنقوالألدلءاليمتالزناوأهموواوكذيراسنياليتزللاهذهاليب اكابنستخنللاهذهالي

اوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:سشنركواجموعالألقدنلا  اأعنلهن،ا

اليمالزينتا .أ ابتطبوق ات ال الألرديوو اليتجنر و اليب اك اس  اكبونة ايدبو إن

اليصن ووا اليمعصاسنت اتا ون اأهموو اوتنرك اليمتالزن الألدلء اوبطنقو ليتخطوطوو

وايذيراولستخنللايتنئجةنا  اسعنيجوالاليحنل نتاليحنيوواوليعمناوليبواواليم نسب

اعصىالالستفندةاس ةناسدت بال.

ليحناس اليمعاقنتاوليت اتحناس الستخنللاي نلاليمالزينتاليتخطوطوواوبطنقوا .و

الألدلءاليمتالزناكأدلةايصنقنبواوت ا مالألدلء.

اتحضونااوتوصى الدراسةااا اع  اليمدؤويو  اوتأهون ايتنر ب اأكثن اأهموو بنعطنء

وإعنلداليمالزينتاليتخطوطوواوبطنقوالألدلءاليمتالزناوإشنلكاجموعالأل نلداليعنسصو ا

اس ا اأهنل ةن اتحن ث اعصى اوليعمن ا  ط اليعصون الإلدلرة اعصى القتينرهن اوعنل اليب ر   

الاللاليخطوالالستنلتوجوواليطا صوالألجن.

 سة الحالية وما تتميز به عن الدراسات السابقة:مبررات الدرا

بو ا وها جاهابحث مثالناه نكا    اضاءالي تنئجاليعنسوايصنرلسنتاليدنب وا نياليبن

ت ا ضن ووالي يبالإل عنداوليجال عضالالب لينرلسنتاليدنب واودرلسواليبنمث،اولناه نكاب

لاللالي  نطا نياليبنمثالناهذهالينرلسنتايماتت نويةنابش ءاس اليتفيوناوليعمقا س ا

 لألتوو:
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صوا .أ ستنلتوجوواوليمتمث سبوالإلدلر والال سنيوباليمحن درلسواوتحصوناليعالقوابو ال

 اا ا)ليمالزياانتاليتخطوطوااو،ابطنقااوالالدلءاليمتااالزن(اساا ازلو ااوالينقنبااوا

س ا ستفندةا جنالال س ال قوا صراليعال ولالستفندةاليمتبنديوابو ةمناولعندهاتاظوفات

سنتالالثنرالإل جنبووايصنا تا وناسعصا س ا س ةمن،اوتجموعةنابنيشصناليذيا مص ا

ةنا  ا منداعصو وهالالعت ي السصني ستنلتوجوواو ؤديال شنسصهاوستصنسصوايإلدلرةالال

 عمصونتالييونيواي طنعاليدصراليحن ن و.

 تختصفالينرلسوا  اليمجنلاليزس  اع الينرلسنتاليت الجن ت. .و

دنت .ج س اليمؤس عندا صىا دنب واع سنتالي ينولاالجن تالينرل عنتا  ال ولي طن

لألج بوواوليعنبوو،اليعنسصوا  الأليشطوالالقتيند واليمت اعوابو منا طبقاليبحثا

 ليحني اعصىاقطنعاليدصراليحن ن و.

ينتا .د جنتاي نلاليمالز لذاسخن ةناأ ت ا تما و ووالي سواليصوف هذهالينرل يتا ت نو

ه سعاليتخطوطوواكأدلةا نعصواالستخنلسةنايتيحوحالاليحنل نتاوتح وقالأل نلفا

ووا  ا ينتاليتخطوط ستخنللاليمالز لأللذا  الالعتبنراليمعاقنتاليت اتحناس ال

 .بواوالينرلسو

دصراليحن ن وا .ه طنعالي يونيواي  ونتالي صىاعمص قصهالينرلسنتاليخنصوابنينقنبواع

ةنا دو الدلئ ين وا  اتح )عصىامناعصماليبنمث(ا ومنا خنلاليدصراليحن ن واليم

 لي اس .وتأثوناذيراعصىالالقتيندا

 ثانياً: طبيعة المشكلة:

لاللا لن س ا يرا ص الناتح قاذ ةنا م ستمنلرا  الدلئ ي الال ليم شآتاليت اتدع ال

شن وا ينتاليب صوا  الإلسصن لالستخنللاليصفءايمالردهناليمند واوليبشن واليمتنمواوليمتمث

اس اجنيباوس اجنيباللناسنياقنرهاسنكو تةناوسعنلتةناعصىالالدلءابنونالعطنلالالل

ستخنللا س ال شآتا بنايصم  يراال وقاذ حنده.اويتح  شغوناس ظنوفات حتا حندهاوت  تنهاس

فوضا  ا ةنفاليتخ عنلتةناب ةناوس ليت  ونتاليحن ثوا  اعمصوتةناليتشغوصوواوصونيواسنكو ت

منا ةن،اك دو اأدلئ شةنتاهوصناتصصفتةناوتح ت ا ضاعنتالي هماليما س اأ يونيوا بنالي تعت
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ثواليعنيم،ااتطارلاسصحاظنًاعصىاسدتاى يونيواليحن  سنيوبالي و  اظناليتطاراليصبوناأل

ع الألعطنلاليت اس اشأيةنالكتشنفالألعطنلاسبصنلًاوتفنديااوبنلسجةناوطنقاليصشف

ولياصالاإيىالقناعنداس اليتاقفنتاوأقناتصصفوايإليتنجاإالاأناه نكاالألعطنلاليمفنجاو

ا:س ةناليدصراليحن ن واوليت اتتمثنا  الآلت اسشنكناتعني 

جواليز .0 صالحايتو فوالال دبباليز ندةا  اتصص شغوصوواب ونتاليت  ندةا  اتصصفواليعمص

 يز ندةاعنداسنعنتاتاقفاليمعنلت.

بندئا .2 تزللابنيم سنيالالي صالاو صىالأل ضعفاكفنءهالينقنبوالإلدلر واوليمنيوواع

يإلدلرةا ليمحنسبوواليمتعنرفاعصوةناسمناأدىاإيىاساءالستخنللاليمالرداليمتنموا

 .قنلرلتالنطاواينتجواس اعنلاتال ناليمعصاسنتاليمالئمواع اطن قالتخنذ

ي ا .3 يرال جعاذ عنسصو او ن ضعفاكفنءةالإلدلر و ا  استنبعهاسوناليعمناوأدلءالي

شأةا عنلا  اليم  ضعفالألدلءالي ي ا منا ؤديال وواس سنتاليصن  تال ناليمعصا عنلا

س الإليتنجوا هذلا  صانا قتاو مناوهانراليا عنلالاليت نلاولاليتازللا  اليع واو

 .وليصفنءةاليصصووايصم شأة

عنلاليتاعووابأهموواأسنيوباليمحنسبوالإلدلر والالستنلتوجووادللناهواواليدصرا .4

 ليحن ن و،اسمناأدىاإيىاعنلاسالكبتةنايصتطارلتاوليمتغونلتاليعنيموو.

س ا ووا اواليت  وم تأثونلًا  اليبو ويذيرا جباالجنلءاعنداس اليتحدو نتاتصاناأكثنا

 ومااواليصبواانةاساا الاااللالسااتخنللالدولتاتحدااو الالدلءاليمدااتمناليتحدااو نتاذلتالي

بأسااصاواشاانسنايصحااناساا اليخداانئنا اا اسحااوطاليعماان،اسااعاليتنكواازاعصاا اليتحدااو نتا

ليمنتبطااوابنيمنكو اانتاوليمعاانلتاوربطةاانابتطبوااقالييااونيواليم تجااواليشاانسصواألعماانلا

كز وهاليمنكو و،ا ن سنتاعمص وناسعصا لاللاتحص دتمنااليم  مواليمحندةاس ا دو اليم ليتح

دو ا قن،اتح فضاليفن عص اليت  وماليفنعنايمصنناليعمن،اوتبدوطالجنلءلتابواواليعمن،ال

يفن وا دنئنالي وقاليخ هااتح  دتمنا دو اليم س ايصتح ةنفالالسن دالسو،ا ني جادةاولي لي

سوا يصتاقفنتاوليعواو،ا ضالًاع اتخفوضاتصصفهاليتي وعاوضنورةالتخنذاليتنلبوناليالز

 وتحدو اساقعاليعمناوسعنلتهابأقناتصصفواسمص و.اإلصالحاسعنلت
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 في التساؤالت األتية:اوفي ضوء ما سبق تتبلور مشكلة البحث

الألدلءا .0 اوبطنقو اليتخطوطوو اليمالزينت اأسصاب  ابو  اليم تنح اليتصنسن ا ؤدى هن

اورقنبواليمتالزنا  اليةواواإيىاتح وقاليفالئناليم ت نةاس اتطبو هاوأهمةناقونس

 تصصفوالنسوالي  نابنقو،اوهنا الءلاطبوعوايشنطاهواواليدصراليحن ن و؟

اوبطنقوا .2 اليتخطوطوو اليمالزينت العنلد ابأهموو الالدلرة اقبن اس  اإدرلك اه نك هن

ابعو ا ا ؤلذ اوهن الالدلء، اعصى ارقنبو اكأسنيوب اولستخنلسةم اليمتالزن لالدلء

 و؟لالعتبنراوجةنتاي ناليعمالءابمنا  عصساعصىاليخنسواليم نس

اوتفعونا .3 الالستنلتوجوو الإلدلر و اليمحنسبو اأسنيوب االستخنلل اضنورة اه نك هن

اليدصرا اقطنع ا خص ا ومن الييونيو اعمصونت اعصى اولينقنبو اعنل ابشصن دورهن

 ليحن ن و؟

 ثالثاً: أهداف البحث:

ةنف إن س  لي حث لألسن ةذلاليب ثن ي سنيوبا     تم ستخنللالأل ثنال صىاأ عنفاع ليت

دصراليحن ثوايصمحنسبوا طنعالي لإلدلر واعص اتحدو الينقنبواعصىاعمصونتالييونيوا  اق

او  نرجاتحتاليةنفالينئود اعنةالهنلفا نعوواوه اكنيتني :اليحن ن و،

 .ليتعنفاعصىاسفةالاوسدببنتالالعطنلاوأيالعالييونيواليمعتمنةايمعنيجتةن .0

اليخ .2 الألدلء اتحدو  ا   ايصيونيو اليشنسن الي  نل ا ؤد ه اليذي الينور نس اتعز ز

 ي طنعاليدصراليحن ن و.

ابنستخنللا سحنويو .3 اليمين و اليحن ن و اليدصر اهواو اليتزلل اسنى اع  ليصشف

اعمصونتا اعصى اولينقنبو الالدلء اوت ووم اليتخطوط ا   اليتخطوطوو ليمالزينت

 .لييونيو

تالزنا .4 قوالالدلءاليم وواوبطن ينتاليتخطوط س اليمالز كالًا ستخنللا ووال وننالهم ب

اعمصونتالييونيو؟عص اتحدو الينقنبواعصىا

شنسناي  نلا .5 ضعفالألدلءالي ليصشفاع اليعالسناولالجنلءلتاليت اتتدببا  ا

 لييونيو.

ساانىاليتاازللاهواااواليدااصواليحن ااناليمياان وابنسااتخنللاكااالًاساا اليمالزياانتا .6
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 ليتخطوطوواوبطنقوالالدلءاليمتالزنا  الينقنبواعصىالالدلء؟

ا اسجنل ا   اليخبنة اذو اليعنسصو  ادور اع  اليشنسناليصشف الألدلء اتحدو  ا   لييونيو

 رابعاً: رابعاً: أهمية البحث:يصيونيو.

ات بعاأهموواليبحثاس الي نموواليعصموواوليعمصووا  الالت :

س ااألهمية العملية -0 حنولا مثا  يىاأناليبن ست نًدلاإ ووال :ا صتدباليبحثاأهموتهاليعمص

ليدااصراالاليااهات اان مالنسااواي ااناذلتاجااادةاعنيوااو،اوممن ااواسياانيحاسدااتخنس 

صرا صىات قنلرلتاب نءاع س ا خذهالإلدلرةا سناتت ليحن ن وا  اليبواواليمين واوتنشونا

ينيحا صراليم ع اممن وات حن ثا يعبالي س الي يها بنرال صىالعت ليمعصاسنتاوذيراع

وتنشااونالي اانلرلتا اا اظااناوجاااداتصاانيوفاصااونيواتفت اانالياا اجااادهاساانابةااناساا ا

اتصنيوفاصونيواسخططو.اسعصاسنتاوسنياسالئمهاتصراليمعصاسنتاسعاتطبوقا

قنئمااألهمية العلمية -2 ةنا جنلاماي سنازللالي وها ضووابحث مثاق :اس الاللات نولاليبن

ستخنللا صقابن منا تع صها و حاظالن ةناسص ث ا و ياراليبح ولالهتمنلابةناسدتمناولي 

ونتا صىاعمص بواع دو الينقن أسنيوباليمحنسبوالإلدلر والالستنلتوجوواودورهنا  اتح

 ل:لييونيواوذيراس الال

دصراليحن ن وا .أ طنعالي لناق طوادل يونيواليمخط وقاي مالي سنياتطب ضوحا تا

 .وسشصالتةن

ونتاليخنسواوا ا اليداصرا .و هنا ا ار اعاكفانءةاليعمص ونناأهمواواليياونيواودور ب

 .ليحن ن و

صقا .ج منا تع بنمثو ا و ينىالي ووا لالسةنلا  اإثنلءابعضاليجاليباليمعن وواوليبحث

 و.ب  مالييونيوا  اقطنعاليدصراليحن ن 

ت ن ماتاصونتاتدنهما  اتاجوهاليدصراليحن ن وايالهتمنلابتطبوقاي مالييونيوا .د

 ليمخططوا وةناولينقنبواعصوةن.

 خامساً: حدود البحث:

الإلدلر واالحدود الموضوعية:  اليمحنسبو السنيوب ابعض اعصىالستخنلل اليبحث لقتينر

ا ا   اوليمتمثصو الالدلءاليحن ثو اوبطنقو اليتخطوطوو ليمالزينت
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ليمتالزناو خنجاع ايطنقةنالسنيوباليمحنسبوالإلدلر والأللنىا

 .وي ا تماليتعننايةنالالا  امنوداسنا خنلاليبحث

ا.تختيناهذهالينرلسوا  اهواهاسصراليحن ناليمين واسافاالحدود المكانية:

 سادساً: منهج البحث:

هنا دعىااللتبنر ت ا  فنونالي سوعتمنالست ندلًاإيىاطبوعواليمشصصواوليةنفاس هاولي

ست بنط  ست نلئ اولال جو الال بو اليم ة معا سنساليج صىاأ حثاع مناهذلاليب ،ا  نالعت

س ا يرا ست بنط اوذ ست نلئ اولال ش وهالال م اب ليبنمثابشصناجاهنياعصىاليم ةجاليعص

الاللالتبنعاليخطالتالينئودوواو  نايذيراليم ةجاليمتمثصوا  :

هناسالم هالي نهنةابنييارةاليت اتبنواعصوةنا  ا .0 ضوحالبعند يهاتا ثماسحنو ليالقعا

بأثنا طوا وسصايتةنابيارةاأكثنادقواس الاللالي  ن واأوالي  ن نتاليعصموواليمنتب

لسااتخنللالالساانيوباليحن ثااوايصمحنساابوالإلدلر ااوايتحدااو الينقنبااواعصااىاعمصواانتا

 لييونيو.

بوا .2 عنابمثن ت ات سوالي ضعا نونالينرل ثماو س ا حث،او صنيايصب طنراليف صا  الإل ت

 بنئووايص نهنة.مصالاس

حثا .3 صحوا نوناليب تحن ناليم ةجوواليمالئموايص ونلابنرلسواسونليووااللتبنراسنىا

بوا ينتاليمطصا ياعاليبون لاللاتحن نا س ا يرا منتاوذ تنئجاوتعمو يىاي صالال وليا

انتا صانا  صىالنات ينتاع صراليبون صىات وعو هاليمجتمعاليم نسبواوطنقاليحيالاع

دصراليحن ن ولينرلسواليم تنمواس ا)سمثص اوزلر طنعالي ونا-ةاليمنيوواب  لإلدلرةاليعص

 ليعنسصو ابندلرةالييونيواب طنعاليدصراليحن ن و(.ا–ب طنعاليدصراليحن ن و

اوليت اتمثناديونا اولستخالصالي تنئج، الاللتبنرلتاوليتحصوالتالإلمينئوو إجنلء

الينرلسوا اسحن ايص نهنة اليدببوو اليعالقو اوتفدون اع  اليصشف ا   ا دتخنل تطبو  

ا الستخنلل اأثن اتحن ن اوه  الالستنلتوجوو الإلدلر و اليمحنسبو اتحدو اأسنيوب عص 

لينقنبواعصىاعمصونتالييونيوابنيتطبوقاعصىاليدصراليحن ن واوليمدنهموا  ار عا

   كفنئهاوجادهالالدلء.
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 سابعاً: تقسيمات البحث:

يىا حثاإ تماتبا باليب حثا د ايصب ةنفالينئو وقالي حثاوتح  شصصواليب عصىاضاءاس

ا  ص :

اأوالً:الييونيواوستطصبنتةناوأثنهناعصىاأدلءاليخنسو.

اثنيونً:الإلطنراليفصنياألسنيوباليمحنسبوالإلدلر والالستنلتوجوو.

 ثنيثنً:اأسبنواودول عاليتصنسنابو اأسنيوباليمحنسبوالإلدلر والالستنلتوجوو.

قوارلبعنً:ا عنلدابطن تالزناسبندئاإعنلداليمالزينتاليتخطوطووابمنا خنلاإ لألدلءاليم

اوعمصووات وومالألدلء

ليخطااالتاليم ةجوااوايتصنسااناأسااصاب اليمحنساابوالإلدلر ااوالالسااتنلتوجووالنسداانً:ا

 .يتحدو الينقنبواعصىاعمصونتالييونيوابدصرامن ناسين

 لي تنئجاوليتاصونت

 أوالً: الصيانة ومتطلباتها وأثرها على أداء الخدمة.

دةاليعنئناس الاللاز ندةاأدلءاليمعنلتاوتحدو اتؤدىاز ندةا عنيووالييونيواإيىاز ن

ا أيشطوا الإليتنج. از ندة اوبنيتني  اليتصنيوف از ندة اإيى اليحنجو ادون اليماجادلت أدلء

اوبأقناليتصنيوف،ا الييحوحو لييونيوا جباأناتجنيا  اليتاقوتاليم نسباوبنيطن  و

ناليجادةا  اوبمناأنالييونيواس الياظنئفاليةنسواموثا عتبناب نالييونيواس اع نص

سمنا بنزالالهتمنلابنييونيواا ISO 9001 & ISO 9002 ليم ن وسالي مطووالينويوو

ايصم ن وساوليجادة اليعنيموو اأشنرتاليم  مو ا  ن ا، ا  ا 'ISO'دويونً الييونيو إيىاأهموو

تح وقاليجادةاليت اتدعىاإيوةناكناسؤسدواموثاوردتاعبنرةا'ضمنناسوناليعمن'ا  ا

وهااسنا شوناضم ونًاإيىاسصنيوالييونيوا  ا ISO 0-0111ونا(اس اسعن 7-5ليفينا)

 ISO' عمصووالإليتنجابنعتبنرهناليمدؤويواع اضمنناسوناليعمنا،اكمناتضم تاسعن ونا

 يالًابع النا"ليتحصما  اليتجةوزلتاوصونيتةن"اليذيا شمناعنةاتاجةنتاا' 9004-1

ابنيتجةوزلتا اليجون الالمتفنظ اليتاجةنت اهذه اوس  ا، النصو اويصيونيو اعنسو يصمؤسدو

وممن تةناأث نءا تنلتاتاقفةناوسنلقبتةناو قابنينسجازس  اس نسب،اإضن واإيىاإعنلدا

ا .(00)لإليتنجوواابنينسجاصونيواوقنئووايضمننالستمنلراليعمصوو
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 :مفهوم الصيانة .1

اليعصنساطبوع اااااا للتصفاليصتنواوليمفصنونا  اوضعاتعن فاجنسعايصيونيواوهذل

الييونيوا اسيطصح او دتخنل اليمختصفو، اليمجنالت ا   اودورهن الييونيو اأهموو يز ندة

ياصفالألسنيوباوليطنقاليت اتحنولاليم شآتاتج بالألعطنلاليت اتحنثا  الآلالتا

اسةمنًا  اسمنرسواهذهاوليمعنل اليت اتعتبناجزءلً ت،اوذيراس الاللاليع ن وابمالردهن

اليم شآتاأليشطتةناليتشغوصوواوليت اتصعبادورلًاسحار نا  الصقاليم تجنت.

ا اليبنمثو  اأمن اتدصصهاا(02)و شون اليذي اليطن ق اذير اه  الييونيو الن إيى

اليمند وا ابنيتدةوالت اولالهتمنل اليع ن و الالل اس  اوذير اليفشن اتتج ب ايص  ليم شآت

ليماجادةاين ةن.ايذلا  ناتغونتالي  نةاإيىالييونيواس اسجندايشنطا تمات فوذهابالسطوا

عصىاجزءاكبوناسجماعواس اليعنسصو اإيىا صدفوا ؤس ابةناليجموعامتىابنتتاتدتحاذا

،اوتعتبنالييونيواعمصوواسدتمنةامتىا  امنيواتاقفاس اوقتاولهتمنلاإدلرةاليعمصونت

الإليتنجا اوأجةزة اوليمعنلت الآلالت اأجزلء اتتعنن اموث ايآليو الإليتنجوو ليعماصوو

 .(03)يألعطنلاسثناليتآكناوليتصفاوليينأالاللا تنةاعمانهناليتشاغوص ا

ييونيواه اعمناأواسجماعواس الألعمنلاليف وواليت او دت تجاليبنمثاسمناسبقالنالااا

امنيتها اإيى الألصن الستنجنع ابغوو اوجنت اإن اوسعنيجتةن الألعطنل، اتال   اإيى تةنف

ابتصصفوا اوذير الإليتنجوو، اباظوفته الألصن اقونل ا ضم  اسمن اعصوةن، اكنن اليت  لألويوو

القتيند وايص ونلابةذلاليعمناأواهذهالألعمنل.

 :أهداف الصيانة .2

اعصىااااا اس الاللاليتأكون ايصمعنلتالإليتنجوو الألدلء اتع وم اهااسحنويو هنفالييونيو

س عالألعطنلاأواليتاقفابمنا ضم اتح وقاليث وا  اأدلءاي نلاليعمصونتاكصن.اوس اثما

 :(04)تتمثناأهنلفالييونيوا ومنا ص ا

الألدلءا .أ امد  اوضمنن اوليمعنلت ايآليو اليجونة اليحنيو اعصى الينلئمو ليمحن  و

 .بنيتني اجادةالإليتنجو

الإليتنجا .و ايعمصوو القتيند و الدنرة اس  اتدببه اوسن الألعطنل امنوث اس  لإلقالل

 .يتوجوايتاقفالإليتنجاوتصنيوفاإعندةاليتشغون
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القتيندياأكثنا .ج اليعمنالال تنلض ايآلالتاوبنيتني اليحيالاعصىاعنئن ز ندة

 .جنوى

ا .د از ندة اوبنيتني  اسدت نة اتشغون اظنوف اتا ون اعصى اوس نخاليعمن شنوط

اليعمنا اسالقع امدب الألهنلف اس  اوغونهن اليعمن ايمالقع اليي نعوو ليدالسو

 .ليمختصفو

اليمحنكوا .ه ا)ليطنقو اسبنشنة اتصنيوف اسالء ايآلالت اليتشغون اتصصفو تخفوض

وليمجةاداليبشني(الواغوناليمبنشنةاليت اقناتتنتباعصىاتصفالآليواأواوجادا

 .لآليوعندلاس الإليتنجايتوجواليخفنناسدتاياأدلءا

 .لالستخنللالألسثناأل نلداوقاةاليعمناليخنصوابيونيواليتدةوالتالإليتنجوو .و

ايز ندةا .ز ايصمعنلت الإليتنج  اليعمن اوإطنيو اليم  مو الستثمنرلت اعصى ليمحن  و

 .لياقتاليذيا مص اأناتدتخنلا وهاهذهاليتدةوالتالإليتنجووابصفنءة

 .تح وقاصونيوالقتيند وايصناليتدةوالتاويصمعنلت .ح

 .ي نلايمنلقبواتصصفواأعمنلالييونيواوجاد .ط

 .لستغاللاليمالرداليمتنموايجةنزالييونيواوتشغوناليعنسصو ابصفنءة .ي

 :أنواع الصيانة .3

ت  دمالييونيواإيىاعنةاأيالعامدباليةنفاوليتاقوتاليالزلايص ونلابةن،اوتتمثنا

 :(05)أهماأيالعالييونيوا ومنا ص ا

امنوثالألعطنلاوتةنفاإيىااالصيانة التصحيحية: .أ اليت ايفذتابعن ه الييونيو

وضعاليمعنلتا  اليحنيواليت ا مص اس الاليةناأدلءاوظنئفةناليمطصابو،اولييونيوا

 :ليتيحوحوواأسناأناتصانا ار واأواسؤجصو

 اع ااه  :الصيانة الفورية اليصشف اتم اأن ابعن اتألون ادون اتتم اليت  لييونيو

 .ناليم بايولألعطنلاوذيرايتج باليعالقباغو

 ه الييونيواليتيحوحوواليت ايماتتماعصىاليفاراويفذتابعنا :الصيانة المؤجلة

 .لكتشنفالألعطنلاويص اتماتألونهناو  ناإلعطنءاأولسنالييونيو
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 :الصيانة الوقائية .ب

اليتشن ن(ااا اوإعندة اوليتز وت، اوليتفتوش، ا)ليت  وف، ا   اوتتمثن اليواسوو الييونيو ه 

الاللا اس  الألعطنل اوس ع اجونة امنيو ا   اليمعنلت اعصى ايإلب نء اليمطصاو وليتخطوط

اسنىا اي ونس اليمعنلت اظنوف اوتشخوص الينوري، اوليتفتوش اليتنهار، اس  لياقن و

يمعنلتاس الاللالييونيوالياقنئوو،اوت  دماليتنهارا  امنيتةناو مص اإطنيوا تنةامونةال

ا:إيىاياعو اس الييونيوالينور واولييونيواليت بؤ و

  اأسنساا:) الصيانة الدورية )على أساس الزمن اعصى الي نئمو الييونيو ه 

الألجزلءا اولستبنلل ايصمعنلت، الينوري اوليت  وف اليفحص اعصى اوتعتمن ليزس 

الي اوليمشنكن اليفجنئوو الألعطنل اس  الستبنللايصاقن و اليمثنل اسبون اعصى عمصوو.

 . الا05ليمبنداأواليز تاكنا

  اوأسبنوا :الصيانة التنبؤية اليتنهار امنيو ابنل و اتصشف اليت  الي ونسنت ه 

لألعطنلاوتعتمناعصىاقونساوتحصوناليبونينتامالامنيواليمعنلتاووضعةناس ا

ضنعاأجناتاقعالألعطنلاووضعالي  نلاليت بؤياليخنصابةناوذيرايمنلقبوالألو

ايشنوطا اأواليز تاو  نً اعصىاسبوناليمثنلالستبنللاليمبند ليمدت بصووايصمعنلت.

 .سعو واسثالًاإذلامنثاتغونا  اياناليز تا نلاعصىالياضعاليمتنهار

 :الشاملة اإلنتاجية الصيانة .ج

اليمحنداا الياقت ا   الإليتنج اي نل اسفنهوم اعصى اليشنسصو الإليتنجوو الييونيو اي نل  ب  

(JIT) اليشنسصوا،اواي نل اليجادة بأيةناسيمموايتح وقا ؛اوقناعن ت (TQM) إدلرة

اإيشنءا اوذيراس الالل ابشصناعنل اليصفنءة اوتحدو  ايصمعنلت، أقيىاقنراس اليفعنيوو

اجموعا اوأ ضنً اطالامونتةن اعصى اليمعنلت اجموع ا غطى الإليتنجوو ايصيونيو اشنسن ي نل

او ا، الييونيو األعمنل ابنيتخطوط الييصو اذلت اليم  مو اجموعاسجنالت ابمشنركو ذير

ليعنسصو ابنيم  مواس الإلدلرةاليعصوناإيىاكن واليعنسصو ا  الإلدلرةالينيوناوتحفوزالإلدلرةا

ااااليعصوناينعماوتعز زالييونيوالإليتنجوواليشنسصوا.

ا
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 :متطلبات الصيانة الفعالة .4

الييونيوااا ايتح وق اتال نهن ا جب العتبنرلت اتمثن اليت  اليمتطصبنت اس  اسجماعو ه نك

 :(06)ليفعنيو،اتتمثنا  الآلت ا

ات فوذهنا :أوامر مكتوبة .أ اوسصنن ات فوذهن اليالجب الألعمنل اتحن ن اعصى تشتمن

او عناوجادا الألعمنل. اهذه ايت فوذ اولياقتاليمدماحابه ايصت فوذ اليالزسو وليمالد

بمثنبواتاضوحايألعمنلاوتج باساءاليفةماليذياقنا  شأاع الألولسناسصتابوا

لألولسناليشفةوو.اكمنا دنعناوجادالألولسناليمصتابوا  اإعنلداليخططاليالزسوا

 .ألعمنلالييونيو

 ز ناليتخطوطاس اكفنءةاتشغوناإدلرةالييونيو،اموثا حندا :التخطيط والجدولة .و

وع ايصعمصونتاوأويا واليت فوذاسنذلا جباعمصهاوزس اليت فوذاوكذيراليتتنبعاليطب

 .وجنويتةن

ابني نرا :الرقابة على المخزون .ج الالمتفنظ اليفعنيو الييونيو استطصبنت اأهم س 

ليم نسباس اليمخزوناس اقطعاليغونراولألدولتاوليمالداوبأقناتصصفواتخز  ا

 .سمص و

اسعصاسنتالنصوا :السجالت .د  تمالالمتفنظابدجالتايجموعالآلالتاساضحابةن

او تنلت اهذلاابةن او عن الييونيو ابعمصونت الي ونل اوسنلت اليغونر اوقطع ليتفتوش

ا  اتحصونا ا فون اكمن اعصىالألعمنل، األعمنلاليتخطوطاوليتشغوناولينقنبو سةمنً

 .أعمنلالييونيوايتحن ناسنىاكفنءةاو نعصوواأعمنلالييونيواليت اتمالي ونلابةن

ليم تةووا  اتحن ناسعن وناتدنعنات نر نالأليشطواولألعمنلا :التقارير والرقابة .ه

 .يمطوواتدنهما  اقونساليصفنءةاولإليتنجوواإلدلرةالييونيو

و دت تجاليبنمثالناتا وناهذهاليمتطصبنتابمثنبواضمننايجنحاعمصونتالييونيواوليذيااا

اليمتنموا اليمالرد الستغالل الهمةن اس  اليمزل ن اس  اليعن ن اليم  مو اتح وق اإيى  ؤدي

اتصصفواليصصوواوتح وقالهنلفاليم شأة.لالستغاللالالسثناولفضالي

 :أهمية الصيانة .5

 :تتمثناأهمووالييونيوا  اتأثونهنالإل جنب اعصىاأدلءاع نصنالي  نلالإليتنج اموث
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 .لالستغاللالألسثنايصطنقوايتوجواتج بالألعطنلاوتاقفاليتدةوالتالإليتنجوو .أ

رتفنعاتخفوضاتصنيوفاليتشغونايتوجواتج باتعطنالآلالتاوسنا ينمبةناس ال .و

 .تصصفواليعمناسالءاسبنشنةاأواغوناسبنشنة

تحد اجادةاليدصعاوليخنسنتاليت ات نسةناليم  موايتوجواإجنلءاأعمنلا .ج

 .لييونيو

 .تح وقاأسنناوسالسواليعنسصو ا  اضاءاي نلاولضحاوسصومايصيونيو .د

 .ز ندةاليث وا  اعمصونتاليتشغون .ه

 .ز ندةالإليتنجوواوز ندةالينلن .و

 .تحدو اربحوواليم  مو .ز

تحدو اأماللاليعمن،اوز ندةاسالسوالإلدلرة،اوتخفوضاضغاطاليعمن،ا .ح

 .ولستخنللاأقنايصطنقو

و نياليبنمثاإناليتخطوطاوليت فوذاليفعنلايعمصونتالييونيوا ج باليم  مواليعن ناس ااا

لألعمنلاليت اتحنثاوسنا تبعةناس ا  نا  الإليتنجاولألربنح،ابنإلضن واإيىالناليتخطوطا

الي  او ح قاوليت فوذ الإلضن وو اليتصنيوف اتحمن اليم  مو ا ج ب الييونيو ايعمصونت نجح

 :ليفالئناليتنيوو

 .وجاداليمعنلتاولألدولتاليالزسوايصعمن .0

 .سعن واليعمنلاوليمشن و ابأهنلفاليعمن .2

 .صالموواليمعنلتاولستعنلدهنايصتشغون .3

 .لفضاوقتاليعمنلاليمبذولا  اليعمناغوناليمبنشناو  اليحنكو .4

 .الرقابة على عمليات الصيانةثانياً: 

اس ا اأكثن الييحوحو اليمعصاسنت اتا ن اعصى ا عتمن الييونيو اعمصونت ايجنح لن

لعتمندهاعصىاليمةنرلتالية نسوواأواليف وو،ايص اتدتطوعاتشخوصالألعطنلا أناليةواوا

الييونيوا اسجالت اطن ق اع  اوذير الأللونة، اليفتنة ا   اليمعنة امنيو اسعن و تحتنج

يفراوليتنكوباوليعمنيواليالزسوايصناعمناوتصصفواصونيواليمعنلت،اويتنئجةناوأسصاوال
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ا مثالنا ابنقواوبدنعو اعصىاتا ونهن اليمعصاسنتاولي نرة النالالعت نءابتدجوناهذه كمن

اركوزةايصيونيو.

كمنالناي نلالينقنبوا مص الإلدلرةاس الكتشنفالاليحنل نتاوليعواوا  الياقتا

اوإذ اليحالدث اوقاع اقبن اولنصو اليجنوى،اليم نسب اعن م ا صان الينقنبو اي نل اليعنل ل

ايص  نلا ابني دبو اسشتنكو اصفو اه نك اتصان الن اأي اسنن الي  نل ا جعن الينقنبو وي نل

اليمتعص وا اولي نوف اليتغونلت اعصى الينقنبو اقنرة ابنيمنويو او  ين لإلدلرياليمختصف،

ابنيعمن.

ا نعصوواعمصووالينقنبوا تاجباوضعاسعن وناوسؤشنلتاتنشناس ف ذ ةناويز ندة

إيىاطن  والألدلءالييحوحو،اوهذهاليم ن وساه اأيشنءاسجناأوابطنقوايصناآيو،اتبو ا

اوتنر خا اليشنلء اوسعن اتنكوبةن، اوتنر خ اليي ع اوبصن اليمتدصدن اورقم الاليو السم  وةن

الإلصالمنتا اوتصنيوف ايةن اتعنضت اليت  اولألعطنل اعصوةن، اأجن ت اليت  ليمعن  نت

أدلصتاعصوةن،اكمناعصىاقدمالييونيوالنات الابنسماوتنر خةن،اوياعاليتحدو نتاليت ا

لن طواتبو اعصوةناجموعاليممتصصنتاليت اتعاداإيىاليةواو،اويص ونلابتحدو الينقنبواعصىا

اعمصونتالييونيواب طنعاليدصراليحن ن واالبناس التبنعاليخطالتاليتنيوو:

 الخطوة األولى: الرقابة على تكلفة أجور عمال الصيانة:

 اليم نبناليمندياليذىا حيناعصوهاليفندايتوجوااقونسوابمجةاداأوالألجاراهاا

أعمنل،اوالا مص النا صاناه نكاأعمنلايت ن مالنسوالييونيوابنوناليتنلناليبشنى،ا

كمنالنالألعمنلاليت اتتيفابنلالالأليونتاأيمنا تماتاجوةةناس الأليدنناوس الاللا

الستخ امد  اولن اسدب نً، اوليمحندة اليم  مو ابمثنبواليجةاد ا عتبن اليعنسصو الأل ني نلل

لالستثمنراليجونايصمارداليبشني،اوتتمثنالالجارا  اليمبصغالي  نياليذىا حيناعصووا

او تمثنالالجنا  اسجماعواس ا اليمحندة، اليمنة اوب ةن و اي ونسوابأدلءاعمناسحند ليفند

نإلضن واإيىاليمزل ناليعو وواأواليتأسو نتالالجتمنعوواولييحوواوغونهناس الالستونزلتاب

اليمبصغالي  نياوت دمالجاراأعمنلالييونيواإيىاقدمو ارئودو اوهمن:
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اوليف و ااالجور الخارجية .0 ايصعمنل اد عت اليت  اولين عنت اليمنيوو اليمبنيغ اوه  :

ويارشاأعمنلالييونيواوليت اتصانالنرجاليةواواوبم نبناليخنسنتاليت ا  نسةنا

اإيى:هؤالءايصةواو،اوت  دمالالجاراليخنرجووا

الجارالييونيواليمعنوضوا  الألسالق.ا .أ

 لجارالييونيواليمعنوضواع اطن قاليةواو. .و

:اوه اليمبنيغاليمنيوواولين عنتاليت اد عتايصعمنلاوليف و اويارشااالجور الداخلية .2

لييونيوايصعمنلاس ادللناليةواوابم نبناقونسةمابأدلءاأعمنلالييونيو،اوت  دماهذها

ا:لالجاراإيىالألقدنلالألتوو

الييونيوا .أ اأعمنل ابندلء اليمتخييو اوليفنق الييونيو ايعمنل اتن ع اليت  لالجار

اليت ا اليمبنيغ اأي اليعمنل، ايةؤالء اليشةن اب ةن و اتن ع اليت  الينولتب وتشمن

  ت نضةناعمنلالييونيواس نبناليعمناليذيا  اسانابهاكفن قالييونيو.

الإلضن   .و اليعمن اسنعنت اس نبن اد عةن ا تم اليت  اوليحال ز ا تماالالجار بحوث

الآلالتا اسع اليواس  اليتعنسن ا   اليمتمثصو اوليخبنلت اليخنسنت اس  لالستفندة

 وليمعنلتاأواليمصنيونتاوليتجةوزلت.

 الخطوة الثانية: الرقابة على تكلفة مواد الصيانة:

ابعمصونتا الي ونل اأث نء اتبن صوةن ا تم اليت  اليغونر اقطع اكن و الييونيو ابمالد ليم ياد

لالستةالكايبعضاقطعاليغونراليت اتبنلايتوجوايعالسناليتآكناالييونيو،اولي نجمواع 

ولالمتصنك،النالالستخنللاليجونايص طعاليتبن صووا ؤدىاليىاتخفوضاتصصفوالييونيو،اكمنا

او مص اليتمووزابو ا اليتصصفو، ايز ندة اسنجحنً اوعنسالً اسةمنً ا عتبنارك نً اليشنلء لناي نل

 قدمو اس الي طعاليتبن صوو:

اسدتخنسوابنستمنلر.اقطعاتبن صوو .0

اقطعاتبن صووالستنلتوجوو. .2

كمنالناتصصفواسالدالييونيواليمبنشنةاه اليتصنيوفاليت اتتعصقابمالدالييونيواليمبنشنةااا

اوتشمناسنا ص :
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اليمدتخنسوا  اعمصونتالييونيواسثناليمالدالألويووا"اليز اتا .0 تصنيوفاليمالد

 وقطعاليغونر".ا

 سوا  اعمصووالييونيو.تصنيوفاليمعنلت)لألدولت(اليمدتخن .2

 لألجاراولينولتبايصعنسصو ا  اقدمالييونيو. .3

 تصنيوفاإعندةاليتيموماس الجناليت صوناس اأعمنلالييونيو. .4

 تصنيوفالنسنتالييونيواليمدتمنةاس اليشنكو. .5

 الخطوة الثالثة: الرقابة على تكلفة الصيانة غير المباشرة:

اأاااا سنسونًاس اأجزلءاليتصنيوف،اوه اتصعباتعناع نصناليتصنيوفاغوناليمبنشنةاجزءلً

ا  اكمونتا اليبعضاسعاليتزل ن ابعضةن اوليت اتتزل ن ا  اتصنيوفالييونيو، ابنرزلً دورلً

لإليتنج،او شصنابعضةنالأللنايف نتاثنبتواسثنالإل جنرلت،اأقدنطاليتنسو ،الالهالكنت،ا

و،الالجاراوليتصنيوفاغوناليمبنشنةاتشمناز اتاوشحالاوسالداسدنعنةاوسؤقتنتازس و

الالجارا اتعتبن اكمن الييونيو، اإدلرة ا   اليعنسصو  اويإلدلر و  ايصمشن و  اد عةن ا تم ليت 

اليمن اعوايص  ناس اع نصناليتصنيوفاغوناليمبنشنةاع نسنا تمالعتمندهناس اقبنالإلدلرة.

 الخطوة الرابعة: الرقابة على تكلفة الفرصة الضائعة:

الياااا اس  اليضنئعو اليفنصو اتصصفو ا نصاتعتبن اوضونع ا  نلن اع  الي نتجو تصنيوف

اليتصصفوا اوليمالد، اعصىاع نصنالالجارا، اأيفنقةن لستثمنر واالستغاللالألساللاليت اتم

اوز ندةا اليمتدنرعو اليتص اياجوو اوليتطارلت اليتغونلت اتطصبت اوقن اليمبنشنة، غون

 اعووالالستثمنرلتاليصبونةا  اليحيالاعصىاليمنكو نتاليحن ثواوليمتطارةاس اموثالي

اع ا الالستثمنرلت اهذه اعصى اليمحن  و اليضنوري اس  الصبح ا  ن الإليتنج، وغزلرة

اعصىا اليمص نة الألعبنء الزدلدت اوقن اليمتطارة، الييونيو اوأي مو اسبندئ الستخنلل طن ق

كنهناإدلرةالييونيوابضنورةاليبحثاليمتالصناع اليصوفوواليت اتنلرابةناهذهالأليشطوا

ال اأهنلف اتح وق الجن اس  اوليمحن  واوليبنلسج اليجادة اوتحدو  اليصموو اوز ندة يم شأة

اعصىاليماجادلتاوبأقناتصنيوفاسمص و.
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وتصصفواليفنصواليضنئعواه اعبنرةاع الدنرةاسند وا  الإليتنجاأوا  ا الئنارلساااا

الألعطنل،ا اوجاد اليتصنيوفايتوجو اوتتضم اهذه اليمدتثمنا  اليمعنلتاليعنطصو، ليمنل

اوتشمن:

 ليعنسصو الاللا تنةاتعطصةماع اليعمنابدبباتعطونالآلالت.لجاراورولتبا .0

ليخدنرةالي نتجواع اعنلالي نرةاعصىات ن ماليخنسنتاليت اكنناس اليممص اعمصها .2

 ياالاتعطصتالآلالت.

 كما يمكن التقليل من تكاليف الفرصة الضائعة عن طريق اتباع ما يلي:

اق .0 اس  الالمتونجنت اتحن ن ا   اليحن ثو الألسنيوب اوليمخزونالتبنع اليغونر طع

الالقتينديايةن.

التبنعاي نلاليمعصاسنتاإلدلرةاليمعصاسنتاليمتعص وابنعمنلالييونيو. .2

تا وناليخبنلتاليالزسواس الجناتي وعاقطعاليغونرادللناليةواواأواتأسوساسنلكزا .3

اقطن واستخييوايتي وعاقطعاليغونر.

ا .4 الييونيو األعمنل الو اليغونر اقطع ايشنلء اجمنعوو اصف نت ابنيفنئنةاأبنلل ا عاد سمن

اليصبنىاعصىاليةواو.

ايصناعنسناس ا .5 اوياعنً اكمنً الييونيو ابأعمنل ايص ونل اليالزسو اأدلوتالييونيو تا ون

عمنلالييونيواإليجنزالألعمنلاليم نطوابةنا  الياقتاليمحنداوعصىاقنراعني اس ا

 ليجادة.

 الخطوة الخامسة: الرقابة على تكلفة الوقت الضائع:

الااا الياقت اليذىاتصصفو اليتاقف اع  اولي نجم اليم تج اغون الياقت اتصصفو اه  يضنئع

 حنثاع نسناالا  الاليعمنلابتأد واولجبنتاليعمنلاسثنالألعطنلاليعند و،الوالألعطنلا

اليعمنا اسون اأث نء اإجةندهم اأو اليعمنل اإهمنل ابدبب اتصان اليت  الألعطنل اأو ليطنرئو

ايصعمنلابشصناعندى،اوتتمثناتصنيوفالياقتاليضنئعابمجماعالال جاراليت ا تماد عةن

اصفافا ا   اليضنئع الياقت او تمثن الألعمنل، اولجبنت اتأد و اع  ا تاقفان ليذ  

اليطصباعصىاعمصونتالإلصالحاع اطنقوا از ندة الييفافاع ن لاليت نراوت ةناهذه
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إدلرةالييونيو،اسمنا دببالاليت نراسمنا ؤدياإيىاليخدنرةاليمنيوواليمتمثصوا  اتاقفا

اتاع الإليتنج،او مص ات دومالياقتاليضنئعاإيى:ليمنكو نتاولآلال

اولاليينلفا .أ اليعمنل امضار اع  اليتألون اسثن اليعمنل ابدبب اليضنئع لياقت

 ليمبصناس اليعمن.ا

لياقتاليضنئعاليذياتتدببابهالإلدلرةاوهااينجماع اساءاليت  ومابنيعمناس ا .و

 قبنالإلدلرة.

اليت .ج اليحنالت اسثن ا  وو اأسبنو اع  الي نجم اليضنئع ابةنالياقت اليعمن ا تاقف  

 بدببالي طنعاليتونراليصةنبنئ .

اكوفووا ا   ا صم  اكبونلً اتحن نً اسين امن ن اسصو اهواو اتالجه اليحنضن الياقت و ى

لستخنللاولالستفندةاس اتص اياجوناليمعصاسنتاس الجناتيموماي ماتمص ةناس اليت ن س،ا

ا اليصفنءة اوتح وق اوليمدتمنة، اليمتالم و اليتغوونلت ايذيراوسالم و اليم شادة وليفنعصوو

اوليت فوذا ايصتخطوط اليالزسو اليتدةوالت الهم اس  اتعتبن اليت  اليف وو الياثنئق اتا ون  جب

األعمنلالييونيواوتشمنالياثنئقاليف وواسنا أت :

 إرشندلتالييونيواليمبنسجو. .0

 تعصومنتاليتشغوناوليدالسو. .2

 لييونيواليعالجوو. .3

 قالئمالألدولتالالمتونطوو. .4

 غوناليمصنيونت.أسنيوباضبطاوت .5

 ليفحصاوليتفتوشاأث نءاليتشغون. .6

 لينساسنتاوليمخططنتالية نسوو. .7

سمناسبقالنالينقنبواعصىاعمصونتالييونيواتتطصباليتحن نالينقوقااويستنتج الباحثااا

اعصوةنا اليدوطنة اس  اليتمص  ابغوو اليحنل ةن اتحصون اوأسنيوب اليتصنيوف اهذه يمصاينت

ةاأعمنلالييونيو،ابنإلضن واإيىالنايصنقنبواعصىاوتخفوضةنادونالأللاللابمدتاىاكفنء

اعمصونتالييونيواب طنعاليدصراليحن ن وا الئناوس اأهماتصراليفالئناسنا ص :

 تدنهما  اإيجنزالألعمنلاس الاللالأللن  . .0
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 تعمناعصىاتأكونالنالي تنئجاليحنيوواتمتاطب نًايمناهااسخططناسدب نً. .2

 يتخطوط.تعمناعصىاسنعوالكتشنفالاليحنل نتاع ال .3

 تدمحابنتخنذاإجنلءاتيحوح ا مص النا تماتخطوطهاو صاناسؤثنلً. .4

 تدنعنا  اعمصوواليت دوق. .5

اسثنا .6 الإلدلري ايص  نل الأللنى اولألركنن الألسس ا   اليتال ق اعصى تصشف

 ليتخطوطاوليتحفوز.

 ثالثاً: أسباب ودوافع التكامل بين أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية.

تشااةنابواااوالألعماانلاليحن ثااواليعن ااناساا اليتطااارلتاوليتغواانلتاليجاهن ااوا

سنتا ي وعاوليمعصا وناليت ثارةاتص اياج ةنا س اأهم سنا ليمتالم وابفضناليعن ناس اليعال

شآتا  ا ولالتينالتاليحن ثواوعايموالألسالقاولمتنللاليم ن دواليعنيموو،اوتةنفاليم 

سنعاو ونًاظناتصرالي نوفاأناتصانالألقاىاولأل وزاعنيم ضناأياأناتتم ي اا.)07(لأل  و

جعا صنسص ،او ن طنرات سوا  ال سبواإدلر واست ن صىاي ماسحن  تح قاذيراإالابنالعتمنداع

س ا دوواو ذيراإيىاأناليم شآتا  اظنابواوالألعمنلاليحن ثواالاتدطوعاتح وقاسوزةات ن 

 .)08(ثماليتموزاعنيمونًابنستخنللاي نلاولمنا

ا

ضنورةاليتصن وواو عاداأهم ستنلتوجوواوت سبوالالدلر والال بو الدولتاليمحن سنا

تما ياا منا بناس يارةاأك شأةاب تنئجاليمح  وايصم  ليىالناهذلاليتصنسنا ؤدىاليىاتع ومالي 

بو اي ماا(00)لستخنللاكناي نلابيارةاس فندة،ا  ناأشنراأمناليبنمثو ا سنا إيىالناليتصن

شغون،او ا نايصم شاأةا دو الألدلءاوز ندةاكفانءةاليت سبوالإلدلر وا ؤدىاإياىاتح ليمحن

دصوموا خنذالي نلرلتالي سعصاسنتادقو وا  اكن واسنلمناليعمناليمختصفوابمنا مص ةناس الت

لنا ضحاأ مناأو فندة.اك يارةاس  ستخنلسةناب تمال ياا وذاا(21)بيارةاأ ضناسمنا لناليت ف

 نجحايت  ونتاليتي وعاليحن ثواتتطصباتصنسنالي  ماليحن ثوايصمحنسبوالإلدلر و.لي 

اليمعصاسنتا اإليتنج اي نل ا مثن الإلدلر و اليمحنسبو اسجنل ا   اليتصنسن اأن كمن

ا  ات ووما ابةنفاتح وقاليفعنيوو اوأهموتةن اتتيفابنيشمالاس اموثاياعوتةن ليمالئمو

ايصتصنسن الينئود  اليةنف اأن اكمن اكصن، ابتا وناالألدلء الألدلء ات ووم ا عنيوو از ندة ها
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اوذيرا اوستطصبنتةن اليحن ثو اليبواوو اليمتغونلت اسع ا تالءل اوبشصن اليمالئمو، ليمعصاسنت

ا.(20)يصحصماأوايصاقافاعصىاسنىايجنحاليم  موا  اتح وقاأهنل ةنالالستنلتوجووا

كمنالناليمعصاسنتالينقو واوليمالئمواليت ا ا نهناليتصنسنابو الدولتاليمحنسبوا

لإلدلر والالستنلتوجوواه اس اأهمالألسبنواولينول عاليتصنسنابو ةمناوليت اتُمص الإلدلرةا

الألسثنا الالستخنلل او عنيوواولستخنسةن ابصفنءة اسالردهن اس اإدلرة ايصم شأة لالستنلتوجوو

ليفنقناولستبعندالأليشطواليت االاتضوفاقوموايتخفوضاتصصفواليم تجا/اابمنا ُمص اس ات صون

ا.(22)ليخنسواوتحدو الألدلءاوصاالًاإيىاتنعوماليمنكزاليت ن د ايصم شأةا

سبقا نىا وواوسمنا ينتاليتخطوط سصاب اليمالز بو اأ سنا وقاليتصن مثاأنايتح  ليبن

سنتاليمتا ستخنللاليمعصا س ال ص ا تالزنا ُم قوالالدلءاليم ينتاوبطن س اليمالز ينةا

ووا ليتخطوطوواسنلالتايبطنقوالألدلءاليمتالزن،اوأناليمعصاسنتاليمنيوواوغوناليمني

ليتاا اتا نهاانابطنقااوالالدلءاليمتااالزنايصمالزياانتاليتخطوطوااوايةاانادوراهاانلا اا ا

الياصالايألهنلفاليت اتُعناس اأجصةن.

ة األداء المتوازن مبادئ إعداد الموازنات التخطيطية بما يخدم إعداد بطاقرابعاً: 

 وعملية تقييم األداء

الألدلءا ابطنقو اإعنلد ا خنل ابمن اليتخطوطوو اليمالزينت اإلعنلد اسبندئ اعنة ه نك

ا  ات وومالألدلءابشصناعصم ا ةنفاإيىاتح وقالألهنلفاليمنساسوا ليمتالزناوتدنعن

ا:(23)وت وومالألدلءاوس اأهمةنا

اوسنلكزامبدأ الشمول:  .0 اليم شأة اإدلرلت ايجموع اشنسصو الطو اتصان اأن  جب

الألدلءا اوت ووم ايصنقنبو اأسنسنً اليم شأة ا   الي شنط اأوجه اويجموع ليمدؤويوو

وليمنويواوليتصوفاسعالألمنلثاولي نوفالينللصوواوليخنرجوواليمحوطوابعمنا

اليم شأةابمنا  عصساإ جنبناعصىاكفنءةاهذهالألدولتا

بو اأرقنلاليمالزينتاوسنلكزاليمدؤويووايز ندةا عنيووا :او صاناذيرمبدأ الربط .2

اليت بؤاوليتاز عاليزس  اليت بؤابنيمدت بناوسبنأاربطا هذهالألدولتاوكذيراسبنأ

اوت ووما الينقنبو ا   ا عنيوتةن ايز ندة الألجن اقيونة ارقنبوو ابفتنلت ليمالزينت

الألدلءاوسشنركواجموعاليمدتا نتالإلدلر وا  اإعنلدهناكذيرا
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 :او صاناهذلاليمبنأاسعاليةوصناليت  وم اوتا وناي نلاليحال ز.االتساقمبدأ  .3

ا

قوالألدلءا عنلدابطن خنلاإ ووات ينتاليتخطوط عنلداليمالز بندئاإ مثاأناس و نىاليبن

ليمتااالزناوتداانعنا اا ات وااومالألدلءابشااصناعصماا ا ةاانفاإيااىاتح وااقالألهاانلفا

شما بنأالي طواليمنساسواوت وومالألدلءاوس اأهماهذهاليمبندئاس صانال جباأنات لا 

شنطا جهالي  شنسصوايجموعاعمصونتالييونيوايألصالاوسنلكزاليمدؤويوواويجموعاأو

سعا وفا يواوليتص وومالألدلءاوليمنو بواوت  سنًايصنقن يناأسن سصوامن ناس اوا   اهو

لألمنلثاولي نوفالينللصوواوليخنرجوواليمحوطوابنيعمن،ابمنا  عصساإ جنبونًاعصىا

فو،اوسبنأالينبطابو اأرقنلاليمالزينتاوسنلكزاليمدؤويوواكفنءةاوسنئنالي  ناليمختص

دت بنا بؤابنيم بؤاوليتاز عاليزس  اليت  بنأاليت  كذيراس هذهالألدولتاو يز ندةا عنيووا

بوا ةنا  الينقن جنايز ندةا عنيوت يونةالأل وواق تنلتارقنب ينتابف بطاليمالز وسبنأار

دنقاوت وومالألدلءاوسشنركواجموعاليمدتا نتالإلدلر وا  اإعنل بنأالالت كذيراس دهنا

اسعاليةوصناليت  وم اوتا وناي نلاليحال ز.

ساً:  ستراتيجية خام ية اال سبة اإلدار سلوبي المحا مل أ ية لتكا طوات المنهج الخ

 .لتحسين الرقابة على عمليات الصيانة بسكك حديد مصر

اليمالزينتا ابو  ايصتصنسن اوليمتتنبعو اليمتشنبصو اليخطالت اس  اسجماعو تاجن

الي نئنةااليتخطوطوو وبطنقوالألدلءاليمتالزنابحوثاأناكنالطاةاتعتبنابمثنبواليخطاة

الالستمنلرا اإسصنيوو اعنل ا ع   الطاة اأي اتطبوق ا   اليفشن اوأن اتصوةن اليت  يصخطاة

وضنورةاليعادةاإيىاليخطاةاليدنب واو مص اتاضوحاليخطالتاليم ةجووايصتصنسناكمنا

 : ص 

 :صياغة رسالة المنشأة :الخطوة األولى

ابمثنبواإعالناع التجنهاوتاجةنتاو صدفواليم شأةاوه ات عتبنارسنيواليم شأة

تشوناإيىاأسبنواوأهنلفاوجاداليم شنةاكمناتعصسالينؤ واليمدت بصوواطا صوالألجنايمنا

تحنولاليم شأةاعمصهاوياعالي شنطاليذياتنغبا  اسمنرستهاوليم تجنتاوليخنسنتاليت ا

ا.(24)تن ناإيتنجةناوتأد تةنا
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ا:رسالة المنشأة إلى أهداف ترجمة ة:الثانيالخطوة 

اسيطصحنتا اشصن ا   اليم شأة اينسنيو اسحندة اتنجمو ابمثنبو الألهنلف تعتبن

ا تما اليم شأة ارسنيو اكنيت اإذل اإيه الي ال ا مص  اويذير اقونسةن او مص  اوسصماسو سحندة

صونغتةنابعبنرلتاتتدمابنيعماسوواوليغمانا ننالألهنلفاسناه اإالالطالتاسحندةا

ا.ا(25)ن قاتح وقارسنيواليم شنةاعصىاط

و نىاليبنمثاأناليتصنسنابو اليمالزينتاليتخطوطوواوبطنقوالالدلءاليمتالزنا

او ا ناليمعصاسنتا ايصةواو، اوليتشغوصوو الألهنلفالالستنلتوجوو سافا دنعناعصىاتحن ن

اولينبطابو ارؤ واورسنيوا اوتطصعنتةن ا  اضاءاسالردهن اوتنتوبةن اييونغتةن ليالزسو

وأهنل ةنالالستنلتوجووا ضالًاع اتنجمواهذهالألهنلفا  اصارةاس ن وساسنيووااليةواو

اسنىا ايتاضوح اليعصدوو اليتغذ و اسعصاسنت اوتا ون اتح و ةن اورقنبو ايمتنبعو اسنيوو وغون

قنرةايجنحاليةواوا  اتح وقاأهنل ةناوعالئقاتح وقاتصرالألهنلفاوكذيرالالرت نءابةذها

ا.لألهنلف

ا:البيئة الداخلية والخارجية للمنشاة تحليل :الخطوة الثالثة

وهاا SWOT  طصقاعصىاليتحصوناليبوا ايصم شأةا)ليبواوالينللصوواوليخنرجوو(اتحصوناااا

اياا ا ( Stremgths, Weaknesses, Opportunities and Threats) للتينر

ا:ا(26)وت دماليبواواليمحوطوابنيم شأةاإيىا

اولإلبيئة داخلية .0 اليطنقنت اسجماعو اوتشمن امنيونًا: ايصم شأة اليمتنمو سصنيونت

 .وسدت بالًا

اويص ابيئة خارجية .2 اليم شنة اوتشمناسجماعواليعالسناليت ات عالنرجامنود :

اوتشمناكناليمتغونلتا اليعنسو اليخنرجوو اإيىاليبواو اوت  دم تؤثناعصىاليم شأة

اولالجتمنعووا الالقتيند و اليمتغونلت اسثن اليم شآت اكن و اعصى اتؤثن ليت 

ا ات عاوليتص اياجوو اليت  اليعالسن اوتشمن اليخنصو اليخنرجوو اوليبواو وليث ن وو،

لنرجامنوداليم شنةاوتختصفاس اس شأةاأللنىاوأهمةناليم ن داناوليماردونا

 .وليعمالء
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الستنلتوجووا اأدلة اوليتةن نلت اوليفنص اوليضعف الي اة اسالط  اتحصون و عتبن

عصىاليتفاقاوليتموزاوي نطااتدنعناليةواواعصىاتحن ناي نطالي اةالينللصوواليت اتدنعنهن

ليضعفالينللصوواليت اتعاقاقنرتةناليت ن دوواوكذيراليفنصاليخنرجوواليمتنمواأسنسةنا

اتنو ضةنا اوكوفوو اليخنرجوو اوليتةن نلت اس ةن الستفندة اأقيى اتح وق ا  بغ  وليت 

س اتحن ناعالسنالي جنحاوليتموزاوليت ا SWOT وليتعنسناسعةن،اوبنيتني ا ُمص اتحصون

ا.  اضائةناللتونرالالستنلتوجونتاليم نسبوايتح وقاأهنلفاليةواو تما

 :الخطوة الرابعة: صياغة استراتيجية المنشأة

وس الاللاتحن نارسنيواليم شأةاوأهنل ةنالالستنلتوجوواوتحصوناليبواوالينللصووا

 .وليخنرجوواتبنأاليم شأةا  اصونغوالالستنلتوجوواليم نسبوايةن

الناتتموزا وهاأسنسا و يفاا اسن اس شنة اليت اتختنرا وةن الأليشطو ابأيةن لالستنلتوجوو

 صناليفنوقابو اليم شآتا  اليتصصفواوليدعناسشت واس الأليشطواليمطصابواإليتنجاوبوعا

اليتموزاس اللتونرالأليشطواوكوفوواأدلئةن  )اوتدصوماليم تجنتاوليخنسنتايصعمالءاو  شأ

ا.)27

اليماا األسنيوب اأن اليبنمث اصونغواو نى ا   ا عنل ادور الالستنلتوجوو الإلدلر و حنسبو

 :لستنلتوجوواليةواواوذيراعصىالي حااليتني 

اإيىا .0 ايصاصال الإلدلرة اتدتخنسه اجون اأسصاو اليتخطوطوو اليمالزينت تعتبن

اأيةنا اعصى اتعنف اأيةن اموث اسدب نً، اتحن نهن اتم اليت  الالستنلتوجوو لألهنلف

لي شنطايفتنةاسدت بصووا  اصاراتنجمواسنيووايخطواكموواتغط اجموعاأوجها

اوتمص ا ابةن، او نتبطان اوليم فذون اليمداايان اعصوةن ا ال ق اوس د ه شنسصو

اوليتاصناإيىالالستخنللا لإلدلرةاس التخنذالإلجنلءلتايمعنيجوالاليحنل نت،

اتي عةنا اليت  اوليبنلسج اليخطط اع  ارقم  اتعبون ا عتبنهن اوليبعض لألسثن،

 لإلدلرةايفتنةاسدت بصوو.

اصونغوااتعتبن .2 اسنمصو ا   ا  ط ايوس الستنلتوجوو اأدلة اليمتالزن الالدلء بطنقو

اتعتبنا اإيةن اموث الالستنلتوجوو، الإلدلرة اسنلمن اكن و ا   اويص  لالستنلتوجوو

وسوصوايالتينلاوليتخطوطالالستنلتوج اموثاأيةنا  الابتنجموارسنيواليةواوا
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جونتاووضعاإيىاسجماعواسحندةاس الألهنلفاثما تماصونغواوب نءالالستنلتو

ايصنا اليم ن وس اتصر اوضع او تم الالستنلتوجونت، ايتصر ايصاصال اأدلء س ن وس

ومنةات  ومووابنيةواوابمنا دنعناعصىاربطاأدلءاليامنةابأهنلفاليم شأةاب  نلا

اليتصنسنا ايتح وق اليمدتةن و الي وم اووضع اليتخطوط ا تم اثم اوليمصن آت ليحال ز

الي اوتخيوص اليةواو اولستنلتوجوو الألهنلف اليتغذ وابو  اعمصوو ا تم اثم مالرد

اس ا ايصتأكن اليةواو األدلء اليمدتمن اليشنسن اليت ووم اضاء ا   اوليتعصم ليعصدوو

 .تح وقارسنيتةناوأهنل ةناولستنلتوجوتةن

التكامل بين أسلوبي المحاسبة اإلدارية االستراتيجية لتطبيق  :الخطوة الخامسة

ا:استراتيجية المنشأة

إنايجنحالالستنلتوجوواالا  تينا  طاعصىاسنمصواصونغوالالستنلتوجووابنا شمنااااا

أ ضناسنمصواليتطبوقايذيرا ننالالستنلتوجووا ع  اقونلالإلدلرةاليعصوناوكن واليمدتا نتا

ا.(28)لإلدلر وابتطبوقالالستنلتوجووابصفنءةاو عنيووا

وطوواوبطنقوالألدلءاليمتالزناأناتح وقاليتصنسنابو اليمالزينتاليتخط و نىاليبنمث  

ا دنعنا  اتطبوقالستنلتوجوواليةواوابصفنءةاو عنيوو.

التكامل بين أسلوبي المحاسبة اإلدارية االستراتيجية للرقابة  :الخطوة السادسة

 وتقييم األداء:

اليعنلاه اعمصوواتاجوهالأليشطوادللناليم شأةايص اتيناإيىاهنفاااا لينقنبوابشصصةن

اوسؤشنلتا الألهنلف اتحن ن ا تضم  الينقنبو اعمصوو اس  اجزء اها الألدلء اوت ووم سعو 

 .لألدلءالينقنبوواوقونسالألدلءاليفعص اولتخنذالإلجنلءلتالييحوحو

لينئودوواليت اتؤدياإيىاي نلارقنبواو عتبنات وومالألدلءالالستنلتوج اأمنالألسبنواااا

 عنل،اوتتضم الينقنبوالالستنلتوجوواقونلالإلدلرةابمتنبعواكناس اليبواوالينللصوواوليبواوا

اليمتنبعواتمص الإلدلرةا اوسثناهذه اليتغونلتاليت اتحنثابةن اوسعن و ايصم شأة ليخنرجوو

وجواوجادابعضاس اتحن ناوتاقعاوتخطوطاأياتغونلتاسحتمصوا  اعمصونتاليم شأةايت

ا.(20)ليمشنكنا  اتطبوقالالستنلتوجونتاأوايتوجواتغوناسفنجئا  اليبواواليخنرجووا
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وتحتنجاليم شآتاأسنيوبارقنبواوت ووماأدلءالستنلتوجووا عنيواتدنعناعصىاليتأكناس اااا

ليت فوذاليفعنلاالستنلتوجوواليم شنةاوتؤثنا  اسصاكالي نئمو اعصىات فوذالأليشطوايتح وقا

اتعاقات فوذالالس اقن اليت صون و الألدلء اإالاأناأسنيوبات ووم اليم شأة، اليت اتتب نهن تنلتوجوو

لالستنلتوجوواكمناأيةناتا ناسعصاسنتاسنيوواإجمنيوواالاتدنعناعصىارقنبواوت وومالألدلءا

ا ابو اأسنيوباليمحنسبوا(31)لالستنلتوج ايصم شنة القتنحاليبنمثاإمنلثاليتصنسن ايذل، ا .

 نلتوجووا)ليمالزينتاليتخطوطوواوبطنقوالالدلءاليمتالزن(اوذيرايدبب:لإلدلر والالست

ايت فوذا .0 الألدلء اعصى ايصنقنبو اليتخطوطوو اليمالزينت األسصاو اليةواو منجو

اليفعنلاالستنلتوجووا اليت فوذ اس  اعصىاليتأكن اتدنعن ا عنيو اوكأدلة لستنلتوجوتةن،

يتح وقالالستنلتوجوواليت اليةواواوتؤثنا  اسصاكالي نئمو اعصىات فوذالأليشطوا

 تتب نهناليةواو.

اس ا .2 اسجماعو اإيى اليةواو الستنلتوجوو ابتنجمو اليمتالزن الالدلء ابطنقو ت ال

 .لألهنلفاوليم ن وسايت فوذالالستنلتوجوو

 دنعناليتصنسنابو اليمالزينتاليتخطوطوواوبطنقوالألدلءاليمتالزناعصىاتا ونا .3

أليشطواليت اتضوفاقومواوليت اليمعصاسنتالنصواع اتصصفواأيشطواليةواواول

الاتضوفاقومواوسحنكنتاليتصصفواوليت اتعتبناسنلالتاعمصووالينقنبواوت ووما

 .لألدلءالالستنلتوج ايصةواو

قوالالدلءا وواوبطن ينتاليتخطوط بو اليمالز سنا  تماصونغوالألهنلفابنالعتمنداعصىاليتصن

بااو اأدولتالإلدلرةاليمتااالزناوبنالرتصاانزاعصااىاليمعصاساانتاليتاا ا ا نهااناليتصنساانا

عن ونا تهابنيم اواوس نري ص ايصةو ونسالألدلءاليفع عن وناوق ثما تماتحن ناليم ستنلتوجووا لال

ا.ولتخنذالإلجنلءلتاليميححواإذلايزلالألسناثماإعنلداليت نر ن
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 النتائج والتوصيات

 

 :البحثنتائج  -1

انمثايمجماعواس الي تنئجاس اأهمةن:اسبقاتاصناليباس الاللاسن

ا -أ اوليتحدو اتتمتع اليبدنطو اليمموزلتاأهمةن اس  ابنيعن ن اليمتالزن الألدلء بطنقو

اتحدو ةنا اعصى اوليعمن اليضعف اسالط  اوت ةن اليتشغوصوو ايصعمصونت ليمدتمن

 ولياقافاعصىاسالط الي اةاوليعمناعصىاإب نئةناوتموزهن.

ايصفتنلتا -و اليمختصفو الالمتونجنت اع  ابونينت اليتخطوطوو اليمالزينت تا ن

اس اليالزسواليمدت بصوو اليمالرد اتأسو  اأو اسنيوو، المتونجنت اأو اوأدولت، اعند  

 .إلتمنلاعمصووالييونيو

تعتبناليمالزينتاوسوصوالتينلابو اكن واليمدتا نتالإلدلر واليمختصفوايصةواو،ا -ج

او  نًا الييونيو ات فوذ اع  ادور و ات نر ن ات ن م اليمالزينت ات فوذ ا تطصب بحوث

 .يصخططاليماضاعواسدب نًا

ال -د ادور اليمختصفوا تمثن الأليشطو اكن و ابو  اوليتا وق اليت دوق ا   يمالزينت

 .يعمصونتالييونيو

اليمخططايصعنسصو اب دما -ه الألدلء ا  ات ووم ا عنيو اليمتالزناأدلة الألدلء ابطنقو تعن

 .لييونيوابنعتبنرهناي نلايتنجموالستنلتوجونتاليمؤسدواعصىاليمنىاليطا ن

 وت ن ن لإلدلر و ليمدتا نت يصن يصمدنءيو ي نلبطنقوالألدلءاليمتالزنا تا ون -و

 ليمتموزة. لألعمنل

تدنعنابطنقوالألدلءاليمتالزناعصىاتحدو اأدلءاهواواليدصراليحن ن واوذيراس ا -ز

الألدلء،ا ايتنئج اع  اوليت ن ن الالستنلتوجوو ات فوذ ا   اليتشخوي  ادورهن لالل

 ولتخنذالإلجنلءلتاليميححو.

ا

ا  
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 :البحثتوصيات  -2

 

 يوصى الباحث فيما يلي:من خالل نتائج هذا البحث 

 جباعصىالإلدلرةاليعصوناب طنعاليدصراليحن ن والياقافاعصىاللناليتطارلتا -0

ابمدتاىا ايالرت نء الالستنلتوجوو الإلدلر و اليمحنسبو اوأسنيوب اي م ا   ليعصموو

 ليعمنالإلدلريايتحدو الياضعاليحني ايةواواسصوامن ناسين.ا

حنسبوالستةالكاليمالرداوذيراإجنلءاهذهالينرلسوابنستخنللاأسنيوباألنىاكم -2

 ألهموواقطنعالي  نا  از ندةالينلنالي اس اوز ندةاسعنالتاليت موو.ا

إجنلءاليمز ناس الينرلسنتاع اإدلرةاتصصفواقطنعاليدصراليحن ن وابنعتبنرهنا -3

اليت مووا الستنلتوجوو اأهنلف ايتح وق الي اس  الالقتيندي الي شنط اس  اهنل جزء

 .2131ليمدتنلسواسينا

ليمز ناس الينرلسنتامالادورابطنقوالألدلءاليمتالزنايخنسهاليتخطوطاإجنلءا -4

  اليعمناعصىاليدوطنةاا2131ولينقنبواالستنلتوجوواليتموهاليمدتنلسواسينا

اعصىاسدببنتاليتصصفواوت صوناليفنقناومد اإدلرةاليمالرد.

اجموعا -5 اس  اليحن ن و اليدصر اقطنع ا   الإلدلري ايصجةنز اشنسن اتطا ن عمن

  وواوليتص اياجوواوليتنر بووايصاصالابنألدلءايصمدتاىاليمطصاو.لي الم اليف

 وضعاي ماوقالعناس  موايصمداايو اوتنر بةماو  نًاألمنثاليم نهجالإلدلر و. -6

ا  ا -7 الييونيو اعمصونت اعصى الينقنبو ايتحدو  اليمتطصبنت اس  اعند اتال ن  جب

 قطنعاليدصراليحن ن واوتتمثناهذهاليمتطصبنتا  :

اوسصنناتشت :أوامر مكتوبة .أ ات فوذهن اليالجب الألعمنل اتحن ن اعصى من

ت فوذهناوليمالداليالزسوايصت فوذاولياقتاليمدماحابهايت فوذاهذهالألعمنل،ا

األعمنلا اليالزسو اليخطط اإعنلد ا   اليمصتابو الألولسن اوجاد و دنعن

الييونيو.
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الييونيو،ا :التخطيط والجدولة .و اإدلرة اتشغون اكفنءة اس  اليتخطوط  ز ن

ا اسنذل ا حند اليطبوع اموث اليتتنبع اوكذير اليت فوذ اوزس  اعمصه  جب

ايصعمصونتاوأويا واليت فوذاوجنويتةن.

الالمتفنظا :الرقابة على المخزون .ج اليفعنيو الييونيو استطصبنت اأهم س 

اوبأقنا بني نراليم نسباس اليمخزوناس اقطعاليغونراولألدولتاوليمالد

اتصصفواتخز  اسمص و.

ايجموع :السجالت .د ابدجالت الالمتفنظ اسعصاسنتاا تم ابةن اساضح لآلالت

ابعمصونتا الي ونل اوسنلت اليغونر اوقطع اليتفتوش او تنلت ابةن لنصو

او نعصووا اكفنءة اسنى ايتحن ن الييونيو اأعمنل اتحصون ا   اوتفون لييونيو،

 أعمنلالييونيواليت اتمالي ونلابةن.

تدنعنات نر نالأليشطواولألعمنلاليم تةووا  اتحن نا :التقارير والرقابة .ه

وقونسااوواتدنهما  اقونساليصفنءةاولإليتنجوواإلدلرةالييونيوسعن ونايمط

الألدلء.
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