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 kV 11بخطوط جهد ألعمال الصٌانة  األداءقٌاس مؤشرات 

 مصراتهبمدٌنة 

 
   

تسعى أغلب  الشبرتات ألت تتبوت ردارل الصبٌانة علبى درجبة عالٌبة مبت  - الملخص
التخطٌط والتنظٌم والرقابة إلتمام عملٌات الصٌانة بفاعلٌة، األمبر الب ي ٌبؤدي رلبى 
المحافظة على معداتها ورطالة عمرها االفتراضبً  تبدرس هب ل الورقبة تفباءل أداء 

راتة، و لب  مبت خبدل دراسبة أعمال الصٌانة لشبتة التوزٌع التهربائٌة بمدٌنة مص
بعببا المؤشببرات الخاصببة بتفبباءل أعمببال الصببٌانة  لاببد تببم تجمٌببع المعلومببات مببت 

 ومنظومببة التسببجٌلخببدل سببجدت الشببرتة والزٌببارات المٌدانٌببة وخطببط الصببٌانة 
  3102و  3102بالشرتة، وه ل البٌانات تخص أعمال الصبٌانة بالشبرتة لعبامً 

مناطق رئٌسٌة هبً  2لمدٌنة، ومت ثم جمعت رلى قسمت البٌانات حس  المناطق با
وسببط وغببر  وشببري المدٌنببة، وجمعببت البٌانببات علببى أسبباس شببهري، ومببت ثببم 

وجببود لخصبت علببى أسبباس ربببع سبنوي ثببم سببنوي للماارنببة بٌنهبا  ومببت المدحببظ 
وبٌنبببت الدراسبببة انخفببباا معبببدالت  المؤشبببرات ببببٌت هببب ل المنببباطق  فروقبببات فبببً

لصبببٌانة العدجٌبببة، تمبببا أوضبببحت انخفببباا معبببدالت الصبببٌانة الوقائٌبببة ماارنبببة با
% فبببً بعبببا األحٌبببات، تمبببا بٌنبببت الدراسبببة 22 44اإلتاحٌبببة حٌببب  وصبببلت رلبببى 

  3102عنها فً سنة  3102انخفاضاً فً معدالت األداء فً سنة 

 
 .جهدمؤشرات، صيانة، أداء، كهرباء،  : كلمات مفتاحية

 الممدمة.  1

الرئيسية التي  تسيا د  ي  المحا عية  لي  تعتبر الصيانة من أهم العوامل     
المعدات وإطالة  مرهيا اف ترايي . مين أذيل تلين تسيع  مععيم ال يركات 
بأن تكون إدارة الصييانة  لي  درذية  اليية مين التخطييط والتنعييم والرلابية 
إلتميام  ملييات الصييانة بفا ليية. ولتحمييك تليين فبيد مين ليياق ميد  تحميييك 

طييط المو خ للخا يييو ة سييوا  ميين ناحييية التوليييت أو ميين ناحييية األهييدا و و مييا
األدا  ودلييية العميييل. إن التيييأيير السيييلب  فنمطييياا الطالييية الك ربائيييية  لييي  
المست لن ياحتم  ل  ال ركة العامة للك ربيا  افهتميام بفا ليية أدا  الصييانةو 
ولتحمييييك هيييتا ال يييد  يذيييا أن يكيييون هنيييان معيييايير لميييياق أدا   ملييييات 

د هلييا إليي  الصيييانةو ويذييا أن  رل تاطبييك ب ييكل ذيييد. إن كيييرة افنمطا ييات مل
المييردود أو العائييد الفعليي  ميين أ مييال الصيييانة المنفييتةو وبالتييال  هيي  تعكييق 
التييدن   يي  أدا هييا و ييدم  ا ليت يياو  يي  حيمييمن أن النعييام المتمييمن للفحييمص 
والصيانة سيامكن من ت غيل  بكة التوزيي  الك ربائيية بكفيا ة وأميمان وبأليمل 

مطا ييات ممكنييةو ويسيياهم  يي  بنييا  وتطييوير ال ييبكة الك ييمربائية خطممييموة ان
 بخطوة.

 السابمة الدراسات  .2

 ييركة الصيينا ات أ مييال الصيييانة ب [1]الالميي   دراسممممممممييمةتناولييت     
إلي  تميييم أدا   ملييات الصييانة باسيتخدام  الدراسية . هيد تالذلدية    بغداد

للمسيياهمة  يي  زيييادة الخصييائص الت ييغيلية بعييم مر ييرات األدا  المعتمييدة 
للمعييداتو كييتلن تحليييل العالليية بييين إتاحييية المكييائن ومتوسييط الولييت بييين 
 األ طالو ومتوسط ولت إصالح المكائن والمعيدات. توصيلت الدراسية إلي 

%و    حين كان متوسيط اليزمن بيين 97المعدات والت  بلغت  تحديد إتاحية
 سا ة.  17.98اإلصالح  سا ةو ومتوسط زمن 187.1األ طال 

 
 
 

  LKAB يركة تميليت  ي حالية دراسيية  [2]باريدا  دراسممةكما تناولت     
 الصييانة أدا  لميياق وتطيوير مر يرات تحدييد إلي  الدراسيةهد ميمت حيي  

د  بالسيوي  اليية ذيودة تات حديديية تنميمت  كمميمرات ةمنذميي ل يركة تحوييل
 كيان الصيانة الت  أدا  هيكل لمر مممممرات لتطبممميك تاعمممد الدراسة محاولة

 للباح . لام الباح  بوي  هيكل  ام لمر ممرات الدكتوراه رسالة مويوا
خ مين األدا و ولام بتذمي  البيانات لياق  المميابالتو نتيائ  الميرورية انطاللا

 و الصييانة بالصييانة كتميارير وأوامير العميلو وتكيالي  والتميارير المتعيملمة
 12من المر يرات ييمت  مذمو ة الدراسة إل  تحديد واأل طال. توصلت

طييا  التميييييم مر ييراخ لتطبيم ييا بال يييركةو رأ  الباحيي  بأن ييا ليييادرة  ليي  إ 
 تولفيات المصيرة وبيانات الصحيح لألدا و وتلن بعد تحليل بيانات التولفات

وبيالرمم  .واحتميمياذات المسيرولين بال ميمركة المخططية االولائيية  الصييانة
ميين أن الباحيي  ا تبيير أن مر ييرات تمييييم أدا  الصيييانة المتعلميية بالتكييالي  

 ن. م مة إف أنه لم يتكرها ولم يبرر أسباا تل
ليام البياحيون بمسيح صينا    و  ميد [3]م يري وآخيرون  دراسةأما        

 :فستك ا  استخدام لياق األدا     إدارة الصيانة. وهد مممت الدراسيمة إلي 
خ  يي  إدارة الصيييانةو  أوفخ تصييني  المر مييمرات األكيييمر أهمييية واستخمممييمداما

خ: كيفييية اختيييار المر ييرات وتييم تليين  بيير إن ييا  ارتبيياط بييين البيئيية  ويانيييا
التصييينيعية وتركييييز الصييييانة اسيييتناداخ إلييي  أهيييدا  الصييييانة والمر يييرات 
المستخدمة . وأخيراخ افستخدام الفا ل لمر رات الصيانةو والت  تم التيدليك 
 ييييه بافسيييتناد إلييي  تكيييرار الصييييانةو ورييييا مسيييرول  إدارة الصييييانة  ييين 

ع ييرت النتييائ  وذييود  ييدم ارتبيياط مبا يير بييين اسييتخدام هييته المر ييمرات. أ
األهدا  الموييو ة للصييانة ومر يرات األدا  الرئيسيية المستخميمدمة. كميا 
أع رت الدراسية أن نسيبة لليليمة مين ال يركات ليدي ا نسيبة مئويية  اليية مين 
المييرارات والتغيييرات التيي  يكييون ورا هييا اسييتخدام مر ييرات أدا  رئيسيييةو 

لياق صيانة تات ميردود مريي . كيتلن أع ير تحلييل والمليل من ا ب ا نعم 
التييرابط وذييود  الليية خطييية موذبيية ولوييية بييين درذيية الريييا وتغمييميرات/ 

 لممرارات العمل بسبا استعمال مر ممرات أدا  رئيسية. 
إلي  إيبيات أن مر يرات ليياق أدا  [4] م ييري   دراسمممممميمةوهيد ت     

أو لياس ا بمعيزلو بيل يذيا أن تكيون الصيانة ليق باإلمكان أن يتم تحديدها 
ناتذيية ميين التحليييل الييدليك لتتفا ييل ميي  الوعييائ  األخيير  بالمنعميية. لييتلن 
طييرح البيياحيون هيييكالخ لمييياق أدا  الصيييانة أساسييه بنييا   الليية بييين أهييدا  
المنعميية والصمييمنا ة التيي  ت ييغل ا والمطيياا الييتي تتبعييهو وأن ييطة  مليييات 

ل البيياحيون إلي  طيرح نميوتا لمييياق أدا  الصييانة ونتيائ  مخرذات يا. توصي
وأخيييير    (leading)وعيفيييية الصيييييانة يتكييييون ميييين مر ييييرات أولييييية

 . (lagging)ن ائية
 أن يطة تناولميمت العاللية بيين ييع و  ميد ]5[وهياا  دراسممممممميمةأميا     

الصييانة  المعيدات وأداوهيا وبيين مر يرات أدا  المحا عية  لي     الصميانة
 إلي  تعريي  العياملين الدراسية تمادية المعيدات. وهيد تإتاحية وا  من حي 
 أدا هيمو  عاليية المعيارييةو ودرذية ومعدفت ا أن طة الصيانة أدا  بمر رات

األدا . توصيل الباحي   تيدن  أسيباا والتحسيين والتطيوير المطليوا إلزالية
و 0.99إلي   0.97بيين ما اإلنتاا الت  تراوحمت خطوط تحديد ا تمادية إل 

و ومتوسييط زميين  0.886إليي   0.628المعمييمدات كانييت مييا بييين وإتاحييية
دليميية.  يالحييع  ليي  الدراسيية أن الباحيي  أكتفيي  بتحليييل  98.65اإلصييالح 

المر رات التمنية  مطو ولم يحدد المعايير الت  أ تمد  لي ا  ي  الممارنية مي  
 النتائ .  
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سية  ي  دراسية مسيا   المرس ميد تيم  و]6[ دراسمممميمة بين دحمميممانو       
الوصييول إليي  أدا  أ يييل إلدارة الصيييانةو والعمييل  ليي  تمليييص  ذييموات 
األدا  بين الممارسات الفعلية والبرام  المخططة إن وذدتو وإيذاد الحليول 
المناسييبة. هييد ت الدراسيية إليي  محاوليية ر يي  أدا   مليييات الصيييانة واإلنتيياا 

خ بكفا ة و ا لية من خالل التراح من   لمعالذة انحرا  ات األدا . توصيل معا
الباحيي  إليي  تحديييد الييزمن المسييتغل للصيييانة نسييبة ألذمييال  سييا ات الولييت 

% أي أن 5.91%و وبالتال   ينن نسيبة الوليت الييائ   94.09المتاح وهو
سييا ة  مييل يييائعة . خلصييت الدراسيية إليي  وذييود  ذمييموة  يي  أدا   822ا

دراسييمات الصيييانة بالمرسممييمسة تتميييل  يي  يييع  ميين   التخطيييط ومييياا ال
تبعيية ألن ييمطة  المتعلميية بتحليييل األ طييالو إيييا ة إليي  السمييمياسة ال مممييم ة الما

 الصيانة. 
م ييكلة الدراسيية  يي  صيييغة أسييئلة  و]7[دراسمممممييمة إ تميمييموي وطرحييت     

تتعليك بييم االكفيا ات المنيياط ب يا تطبيييك أن يطة الصيييانةو د يم اإلدارة العلييياو 
اسييتراتيذية الصيييانة . وتبنيي  الباحيي   المسييتلزمات المطلوبييةو مييد  تطبيييك

ميين   التحليييل اإلحصييائ  لبيانييات افسييتبانة الموز يية  ليي   ينيية الدراسيية. 
توصييل الباحيي  إليي  تحديييد أسييباا تييدن  أدا  الصيييانة وأيرهييا  ليي  العملييية 
اإلنتاذيةو وأهم ا نميص الكفيا ات العلميية والم نيية وللية اليدورات التدريبيية 

 م اإلدارةو كيتلن نميص  ي  المسيتلزمات المطلوبية لفرق الصيانة ويع  د
للصيانة. يالحع  ل  الدراسة أن ا لم تتنياول تطبييك مر ميمرات ليياق األدا  

 لد م النتائ  الت  توصلت إلي ا.
 Bestأ يل ممارسات ا 10دراسة  و[8]وناصر   كولنز تناولت ورلة     

practices الييية لمركييز   تعمييل  ليي  بنييا  والحفيياع  ليي  درذيية اتاحييية 
 ليي  الييرمم ميين الذ ييود الرامييية إليي  تحميييك  وبيانييات الطاليية. أويييحوا أن

" إف أن ال ركات ميا تيزال معريية للعدييد 99.999 إتاحية "خمسة تسعات
من الت ديدات. ومن أهم هته الت دييدات هي  المييايا التي  تيرير  لي  أنعمية 

ت مستمرة من الك ربيا  الطالة الك ربائية. مراكز البيانات تعتمد  ل  إمدادا
النعيفة. وم  تلنو  ند حدو   يا    أي ذز  مين مكونيات نعيام الطالية 
األميير الييتي ينييت   نييه   ييل  يي  ال ييبكة الك ربائييية حتيي  وإن كييان مركييز 

الطييرق المعروييية يمكن ييا   10البيانييات حييدي  ومتطييور. توصييلوا إليي  أن 
 المرتبطة بالطالة. حماية مراكز البيانات الخاصة ب م من انمطاا الخدمة

دراسية أدا  محطيات توربينيات الغياز  [9]إيت  وآخرون تناولت ورلة و     
تاحيية المعيدات إ   محطة الطالة الحرارية بأ يام.  أع يرت النتيائ   إلي  أن 

 524سييييا ة و  MTBF  60و  MTTRوبليييي  كييييل ميييين  0.896بلغييييت 
تولييد امين خيالل سا ة  ل  التوال . كيتلن أع يرت النتيائ  أن تيأيير  اليد ال

نمييص افتاحييية  تذيياوز  يي  ميييون بييي  سيينواتو سييعر ال ييرا  األوليي  
لمحطات توليد الك ربا  والمعدات المرتبطية ب يا. للحيد مين التولي  وتحمييك 
المييدرات اإلنتاذييية العاليييةو التييرح الباحييا  أن يكييون ال ييد  هييو إيذيياد سييبل 

الصيييانة الفعاليية لزيييادة كفييا ة المعييدات وتطويييل  مرهييا ميين خييالل تكييالي  
والتييي  تتمييييل  ييي  تطبييييك نعيييام  إدارة الذيييودة ال ييياملة وإدارة الصييييانة 

 ال املة.
عدة مر يرات لتميييم لدراسة  [10] ورلة  بد الفتاح وآخرونكما تناولت     
سينوات  8من محوفت المدرة الك ربائية ل ركة الك ربا   لفتيرة  252 دد 
 . ليييم نتييائ  افتاحييية والصيييانة أع ييرت وذييود اختال ييات 2009-2002ا

كبيرة م  الزمن. تمت ممارنة النتائ  المتحصل  لي يا مين الورلية مي  نتيائ  
ئ  الدراسية أع ييرت أن إلي  أن نتيا و حيي  توصيل البيياحيونسيابمة اتلدراسي

المحيييوفت الك ربائيييية  ييي  الحالييية الدراسيييية ليييدي ا اتاحيييية وصييييانة أ لييي  
 .الت  تم الممارنة مع ا اتدراسالبالممارنة م  

يالحمممممممع  ل  الدراسات السابمة أن ا لم تبين أسباا اختيار المر يرات     
يانة المتعلمية المستخدمةو كميا أن بعيي ا ا تبير أن مر يرات تميييم أدا  الصي

بالتكالي  م مة إف أنه ليم يبيرر  يدم إبرازهياو وبعيم الدراسيات ا تمميمدت 
 ليي  اسييلوا افسييتبيان ولييم تتطييرق لتطبيييك مر ييرات األدا  لييد م نتائذ ييا. 
هييته الورليية تتنيياول اسييتخدام المر ييرات  يي  تمييييم أدا  الصيييانة  يي   ييبكات 

بمنطممييييممة  11kv ييييد التوزييييي  الك ربائيييييةو تحديييييدا الخطييييوط ال وائييييية ذ
مصراتةو وه  حالة مختلفة  ن الحافت الت  لدمت    الدراسيات السيابمة. 
باإليا ة إل  أن هته الورلة تميدم مر يرات ذدييدة ليم ييتم التطيرق إلي يا  ي  
خ  خ م مييا الدراسييات السييابمةو األميير الييتي يذعييل ميين الدراسيية الحالييية مرذعييا

 للك ربا     مرالبة أدا  الصيانة. سيسا د اإلدارة العليا    ال ركة العامة
 
 

 الصيانة أدا  تمييم .3

من أذل تمييم  ا لية وكفا ة مردود الصيانةو تستخدم المر رات لمياق     
مستو  األدا و وه  مذمو ة من المماييق الت  تاحدد مد   ا لية وكفا ة 
أن طة الصيانة. ومن األسباا الت  تد و لمياق األدا  هو تزويد اإلدارة 

يم برام  بالتغتية العكسية  ن العمليات المنفتةو وتسا د اإلدارة    تمي
الصيانة المويو ة لمعر ة نماط الموة واليع  ومن تم اتخات ما يلزم 

لياق األدا  ياعر   ل  أنه  .[11]ب أن ا من لرارات بغية تحسين األدا  
 دد من المر رات تستخدم لمياق  عالية وكفا ة أ مال وممارسات محددة. 

لحال  لنعام    حين ياعر  مر ر لياق األدا   ل  أنه ممارنة الوي  ا
وتختل  مماييق كفا ة  [12].معين م  ويعية معيارية تعبر  ن المطلوا 

خ لحذم  أن طة الصيانة من  ركة إل  أخر  حسا ن اط او وتلن طبما
العمل وعرو ه ونو ية المعدات ومدي تو ر الموارد المطلوبة بالكميات 

 المناسبة.

 تطىس قٍاط أداء انصٍاَة:

ا  وعيفة الصيانةو من اليروري ويي  صييامة مدخل لياق أد لتطوير    
و اتذيييدة فسييتراتيذية الصمممييميانةو تسييتند  ليي  اسييتراتيذية تنعيمييية لل ييرك

وتركيز  ليي  وييي  الخطمممييمط التيي  تسياهم  يي  د ييم  وامييل النذيياحو والتيي  
تمود لتطوير األدا  بندارة  مليات الصيانة. اإلطممار الممترح لتطوير ميدخل 

 و يحييدد العناصمييمر الرئيسييية 1لمييياق أدا  الصيييانة المويييح  يي  ال ييمكل ا
ييييه األهييدا  والعمليييات التيي  تييد   وعيفيية الصيييانة لتمييديم األدا  الييتي تمت

التصنيعية. ييد م اإلطيار بيأن ييتم محياتاة أهيدا  الصييانة  ي  ممابيل أهيدا  
ال ييركة والتصييني و لييتلن يعمييل  ليي  توذيييه كييل مذ ممييمودات الصيييانة نحييو 
الوصول إل  األدا  المطلواو والتحسين المسيتمر  ي  أدا  المعيدات. يتكيون 

نة ميي  التصييني و اإلطييار ميين يييال  ألسييام رئيسييية تتيييمن: محيياتاة الصيييا
ومذ ييودات الصيييانة أو العمليييةو وتحليييل نتييائ  أدا  الصيييانة. يسييع  المسييم 
األول لمحاتاة أهدا  وعيفة الصيانة م  استراتيذية ال ركة والتصيني  ذنبيا 
إليي  ذنييا ميين خييالل مراذعيية المتطلبييات المتعييددة للعديييد ميين المسيياهمين. 

لصيييانة ميين وييي  مرذعيييات تلمائيييا بتحديييد أهييدا  الصيييانة تييتمكن إدارة ا
وأهدا  األدا  كمعييار بغيية الحصيول  لي  النتيائ  المرموبية مين الصييانة. 
حييي  تييرتبط أهييدا  األدا  ميي  حالمييمة وأدا  المعييداتو ومييد  افسييتفادة ميين 
مييوارد الصيييانة االتكلفيية و والتيي  تسييتخدم كمعيييار يييتم  ليي  يييوئه تحلمييميل 

ملية الصيانة هامة ذيداخ للوصيول إلي  نتائ  امردود  الصيانة. تعتبر إدارة  
النتييائ  واألهييدا  المطلوبيية ميين الصيييانةو وهيي  بميابيية العوامييل الحاسييمة 
للنذاح الت  تحفز أدا  الصيانة. إن الخطوات الرئيسيية لعمليية الصييانة و يك 
مييا تييم تحديييدها ت ييمل: تعرييي  نو ييية العمييلو وتخطيييط العمييلو وذدوليية 

 .[4]العملو وتنفيت العمل 
يتم تمييم أدا  األن طة اسيتناداخ إلي  نتيائ  تحلييل أ طيال المعيداتو بحيي      

يييتم توذيييه مييوارد وإمكانيييات الصيييانة لتحميييك افسييتخدام األميييل والفع ييالو 
وهييتا بييدورة ييييمن أن تسيياهم أن ييطة الصيييانة وبفا لييية  يي  تحميييك نتييائ  

ميير العمييل األدا . بيدوره يعمييل تخطيييط العمييل  ليي  تطييوير اإلذييرا ات وأوا
الخاصييية بأن يييطة الصييييانة التييي  تيييم تحدييييدهاو ويتييييمن تلييين احتياذيييات 
المواردو وتعليمات إذيرا  الم مية أو الوعيفيةو والتيدابير المطلوبية للسيالمة. 
كمييا تسيييا د الذدولييية  يي  تميييييم ذاهزيييية المييوارد المطلوبييية للمييييام بالعميييلو 

 وتحديد اإلطار الزمن  لتنفيته.
من بأن تكون كل الم ام المذدولية ليد تيم تنفييتها و يك إن تنفيت العمل يي    

المخطيييط و ييي  حيييدود اليييزمن المخصيييص مييي  افسيييتخدام األمييييل والفعيييال 
للميوارد. هييته العمليية ت ييكل حلميية متكاملية لعملييية الصييانةو وتركييد  ليي  أن 

  مل الصيانة لد تم تأديته بفا لية وو ك المطلوا. 
انة إل  تحديد مر رات أدا  لكل خطيوة ل تا نحتاا    إدارة  ملية الصي    

ميين الخطييواتو وبا تبييار أن  مليييات الصيييانة هيي  العوامييل المحييددة لنتييائ  
امردود  الصيانةو ل تا  نن المر رات المرتبطة بعملية الصييانة ي يار إلي يا 
تمييال  مليييات الصيييانة ينبغيي   بالمر ييرات الموذ يية أو المائييدةو وبمذييرد اكل

ردود  الصيييانة خييالل مييدة محييددة. ويذيير  لييياق مرالبيية ورصييد نتييائ  اميي
النتيييائ   لييي  ييييو  حالييية المعيييدات وأدارهييياو مييي  مرا ييياة تكلفييية الصييييانة 

خ  إنوافسييتخدام الفعييال للمييوارد.  التحليييل المييتمن لنتييائ  الصيييانة يعتبيير هامييا
ألنييه يييد م تحديييد  ذييوات األدا و وبالتييال  يييد م التحسييين المسييتمر  يي  أدا  

من تحلييييل األدا  ممارنييية النتيييائ  المنذيييزة مييي  األهيييدا  المعيييداتو ويتيييي
 المحددةو وممارنت ا م  البيانات التاريخية    سذل المعدةو ومراذعة تكلفة 
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الصييييانة. وي يييار إلييي  المر يييرات المرتبطييية بنتيييائ  الصييييانة بالمر يييرات 
المتأخرةو ألنيه تيم معر ت يا بعيد ميرور  تيرة زمنيية. ل يتا يحيدد إطيار العميل 

صييمر المطلييوا أخييتها  يي  الحسييبان لتمكمييمين وعيفيية الصيييانة ميين د ييم العنا
 .[4]األدا  الوعيف  

 
   : اإلطممار الممترح لتطوير مدخل لمياق أدا  الصيانة1 كل ا

   11KVذ د بخطوط الولائية الصيانة إذرا و تخطيط آلية .4

للصيييانةو لبييل بداييية كييل سيينةو يييتم  ييادة التذ يييز إل ييداد الخطيية السيينوية    
مكاتييا الصيييانة بألسييام الصيييانة بييدوائر التوزييي  كييل  وبحييي  يمييوم م ندسيي

حسا تخصصه بوي  ممترح ي مل ذمي  األ مال المست د ة بالصيانة مين 
وال  معر ت م بم اكل ال بكة الك ربائية الوالعة تحت إ يرا  مو ومين خيالل 

ونسيييبة  اطال  يييم  لييي  تميييارير الفصيييوفت والصييييانة المنفيييتة  ييي  السيييابك
اإلنذاز. وتلين لتحدييد نو يية الصييانة المطلوبية ودرذية افحتيياا ل ياو لييتم 
برمذت ييا يييمن الخطيية السيينوية للصيييانة و ييك ذدوليية زمنييية تيييمن توزييي  
ذميي  أ ميال الصييانة المطلوبية خيالل السينةو وت يمل ذميي  مكونيات  ييبكة 

ة االخطييوط التوزييي  الوالعيية  يي  النطيياق اإل ييرا   لييدائرة التوزييي  المعنييي
ال وائية والمحطات األريية .  ل  أن تحمممممممال لال تميمماد مين لبيل دائيرة 

ديسممييمبر. تتييول  دائييرة تخطيييط الصيييانة  15تخطيممممييمط الصممممييميانة لبييل 
م متابعية تنفييتها. يميوم ييمراذعة الخطط الممترحة للصييانة وا تمادهيا ومين 

لممترحة للصييانة المحالية بمراذعة الخطط ا  11kvلسم تخطيط صيانة ذ د
من دوائر التوزي و من حي  تميدها بالنسا الممررة للمسيت د ات المخططيةو 
و مرا اة الوي  الت غيل  المائم لل بكة العامة ويمان  دم تيأيره بالحلميات 
المفصييولة أينييا  الصيييانة وتحديييد الموا يييد المناسييبة. بمذييرد ا تميياد الخطيية 

  الك ربا  المعنية بتنفيت  مليات الصييانة  ين السنوية تحال إل  دوائر توزي
طريييك ألسييام ومكاتييا الصيييانة التابعيية ل ييا كييال  يي  مذييال  ملييهو وو ييك 
المسييت د ات المبرمذيية بالخطيية السيينوية وتوزييي  األ مييال خييالل السيينة. يييتم 
التنسيييك بييين ألسييام الت ييغيل والصيييانة بييدوائر التوزييي   يمييا يتعلييك بعمليييات 

الصيانة وتحديد الموا يد المناسيبة ليتلنو  لي  أن ييتم  الفصل لغرم إذرا 
إحالة لائمة بأ مال الصيانة المزم  تنفييتها إلي  لسيم الت يغيل لبيل بدايية كيل 
ربيي  سيينةو حتيي  يتسيين  لم ندسيي  المسييم دراسييت ا وتحديييد الوييي  الت ييغيل  

  آلييية 2المالئييم لل ييبكة العاميية أينييا  تنفيييت أ مييال الصيييانة. ويبييين ال ييكلا
 طيط ومتابعة الصيانة    ال ركة العامة للك ربا .تخ

 أ. اختٍاس يىقغ ويجتًغ انذساعة

تييم اختيييار مذتميي  الدراسيية ألهمييية دور  مليييات الصيييانة  يييه وتأييرهييا     
 ليييي  األدا  والفا لييييية. أذريييييت الدراسيييية  يييين  ييييبكة التوزييييي  ال وائييييية 

لمسيرولية الوالعية ييمن النطياق الذغرا ي   بمنطمية مصيراتة  11kvذ يد
إدارة التوزييي  بالمنطميية الوسييط و والتمسيييمات الفنييية المعنييية بصيييانة  ييبكة 

 . 11kvالتوزي  الك ربائية ذ د
ولتحميك هته الدراسية تطليا األمير  يدة زييارات لمكاتيا مر ية الت يغيل    

الرئيسييييةو والتمسييييمات الفنيييية المعنيييية بالصييييانة داخيييل ممييير إدارة توزيييي  
ر توزيي  الك ربيا  بمنطمية مصيراتة.  تذميي  البيانيات الوسط و وداخل دوائ

والمعلومييات المتعلميية بالدراسيية اسييتغرلت مييدة ال يي رين تمريبييا خييالل  يي ر 
 م. 2014 براير ومارق 

 ب. تذذٌذ انبٍاَات انًطهىبة وطشٌقة جًؼها

خ مععيييم المعطييييات ليييم تكييين ذييياهزة بيييل تطليييا األمييير      لتفريزهيييا  ولتيييا
انييات والمعلومييات التيي  تييم تذميع ييا كانييت ميين  ييدة وتسييذيل او كمييا أن البي

مصييادرو والحييدود الزمنييية للدراسيية طويليية نو ييا مييا.  ميين واليي  السييذالت 
ومنعومة التسيذيل تيم  11kvاليومية ألحدا   بكة التوزي  الك ربائية ذ د 

تذميييي   البيانيييات المتعلمييية بافنمطا يييات والفصيييوفتو وميييا يتعليييك ببيانيييات 
م و 2014مو2013الخطييط السيينوية للصيييانة لعييام  االصيييانة كانييت ميين 

والتمييييييييارير ال يييييييي رية والربيييييييي  سيييييييينوية أللسييييييييام الصيييييييييانة لعييييييييام  
م و وبعيييم البيانيييات  ييين الخطيييوط ال وائيييية كانيييت مييين 2014مو2013ا

منعومة رصد ال يبكة بيدائرة التخطييط والدراسياتو باإلييا ة إلي  سيذالت 
إذييرا  بعييم الممييابالت أواميير العمييلو وأر ييي  دائييرة تخطيييط الصيييانةو و

المبا ييرة ميي  مسييرول  وم ندسيي  ألسييام الصيييانة ب ييأن آلييية  مييل الصيييانة 
 والمتابعة. 

 آلية تخطيط ومتابعة الصيانة.(2شكل )

 ج. تصٍُف انًؼطٍات انًجًؼة

بعد تذ ييز البيانيات المتعلمية بالدراسية تيم تصينيف ا وترتيب يا. تيم مرا ياة     
أن توا ك المعطيات المدرذة  ي ا إمكانية تطبيم ا  ل  المر مميمرات المنتمياة 
يينفت البيانييات المدرذيية  ي ييا إليي  يييال  مذمو ييات  المعنييية بمييياق األدا . صا

المطبمية وهي  ت يمل ا  مرتبطة يتعلك أول ا: ببيانات الخطة السنوية للصييانة
بيانات  ن الخط ال وائ و والصيانة المخططة ليهو والصييانة المنفيتة  لييه و 

م ب ييبكة  2014ويتعلييك ياني ييا: بنذمييال  الفصييوفت المسييذلة خييالل سيينة 
و وهييي  ت مممممممممييييمل اافنمطا يييات بسييييبا 11kvالتوزيييي  ال وائيييية ذ ييييد 

 ا: بنذمييال  أواميير العمييلاأل طييالو الفصييوفت المخطييط ل ييا و ويتعلييك يالي يي
 االصادرة بالكاملو ما يتعلك بنصالح األ طال والصيانة .  

  خييط هييوائ  تميي  يييمن نطيياق إدارة توزييي  113الدراسيية  ييملت  ييددا    
 و وه  ت كل ميا نسيبته km 1001.4و وبطول امصراتهالوسط  بمنطمة 

% ميين إذمييال  أطييوال الخطييوط ال وائييية ب ييبكة التوزييي  الك ربائييية 95.2
 .  مصراتهبمنطمة   11kvذ د 
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 يييدد  2014و2013تييييم الخطيييط السييينوية للصييييانة المطبمييية لسييينت      
خ   92ا مييين  (%76)  أي بنسيييبة 759.2kmوبأذميييال  طيييول يبلييي  ا خطيييا

   ييملت ا الدراسييةو  يمييا يبليي  الطييول إذمييال  أطييوال الخطييوط ال وائييية التيي
% ميين إذمييال  94.6  اي مييا نسييبته (717.9kmالمخطييط منييه للصيييانة 

   .أطوال الخطوط ال وائية المخططة للصيانة
خ   58تيييم  ييدد ا 2013الخطيية السيينوية للصيييانة لسيينة      بمييا  ي ييا خطييا

 و وبطول مبيرم  2014و2013الخطوط المدرذة مرتين بخطط الصيانة ا
% مييين إذمييال الطيييول الفعلييي  50  أي ميييا نسييبته 402.75kmيانة اللصيي

 للخطوط المست د ة.
خ   58تيم  دد ا 2014الخطة السنوية للصيانة لسنة      بما  ي ا  خطا

 و وبطول مبرم  2014و2013الخطوط المدرذة مرتين بخطط الصيانة ا
% من إذمال الطول الفعل  50  أي ما نسبته 457.45kmللصيانة ا
 ط المست د ة.للخطو
للخطيوط  2014   دد افنمطا ات المسيذلة  ي  سينة 3ويويح ال كل ا   

 .2014المدرذة بخطة الصيانة لسنة 

 
 

للخطوط المدرذة بخطة الصيانة لسنة  2014 دد افنمطا ات المسذلة    سنة  . 3 كل ا
2014 

ازدادو خاصية  ي   2014ومن المالحع أن  دد افنمطا ات خالل سينة     
خ. و 194الربيي  الياليي   يي   ييرق مدينيية مصييراتة ليبليي   يبييين ال ييكل انمطا ييا

و 2014المدرذية بخطية الصييانة لسينة  افنمطا ات للخطوطهته   زمن 4ا
خ لييدره   322حيي  بلي  هيتا اليزمن للربي  اليالي  ب يرق مدينية مصيراتة زمنيا

 سا ة.

 
 

للخطوط المدرذة بخطة الصيانة لسنة  2014زمن افنمطا ات المسذلة    سنة  : 4 كل ا
2014 

 

 2014   يويييح  ييدد الفصييوفت المخطييط ل ييا  يي  سيينة 5أمييا ال ييكل ا    
 .2014للخطوط المدرذة بخطة الصيانة لسنة 

 
 

للخطوط المدرذة بخطة الصيانة لسنة  2014 دد الفصوفت المخطط ل ا    سنة  : 5 كل ا
2014 

و يما يل  وص  للمر رات التمنية لمياق أدا  الصيانة والت  سو  يتم 
 حساب ا    هته الورلة.

   (T1)مر ر الفالد الزمن  

ازمين يمصد بالفالد الزمن  الولت اليائ  الت  ف يستفاد من المعيدة  ييه     
األ طييال  ويتوليي   ليي   تييرة بمييا  العطييلو  كلمييا طييال زميين العطييل يييزداد 
الفالييد الزمنيي و حييي  ياحييدد زميين الت ييغيل المخطييط لييه بأنييه: الييزمن الكليي  
خ منييه زميين التولفييات المخطييط ل ييا. وت ييمل التولفييات المخطييط ل ييا  مخصييوما

لائييييةو بالنسيييبة لل يييبكات الك ربائيييية الفصيييوفت المتعلمييية بيييم االصييييانة الو
التركيبييات والمعالذيياتو طمييمرح األحممممييمالو  مييد التغتييية الك ربائييية . كمييا 
خ منييه  ياحييدد زميين الت ييغيل الفعليي  بأنييه: زميين الت ييغيل المخطييط لييه مخصييوما
زميين تولفييات األ طييال. وتعتبيير تولفييات األ طييال  يي  ال ييبكات الك ربائييية 

و [13] أو الطارئيية   صييموفت األ طييال المتعلميية بييم اافنتمائيييةو اإلصييالحية
 : 1رلم اويحسمما و ك المعادلة 

 
T1 = 1ا                            زمن الت غيل الفعل   -زمن الت غيل المخطط  

  (MTBF)مر ر متوسط الزمن بين األ طال 
(T2) Mean Time Between Failures 

خ لمياق ذودة أدا  الصيانةو ويميق متوسط اليزمن بيين  و     ياعد مر راخ هاما
 ليي  الكفييا ة المتاحيية لعمييل  (MTBF)األ طييال للمعييداتو ويييدل ارتفيياا 

: (Reliability)و وياسم  أييا مر ير اف تماديية أو الويوليية [1]المعدات 
 وهيي  احتمالييية أن المعييدة سييتعمل بصييورة ذيييدة لفتييرة زمنييية معينيية و ييك

الويولييية إليي  مييدة زميين ت ييغيل  وت ييير. ]11و 5[  ييروط اسييتخدام محييددة
المعييدة لبييل حييدو  العطييل. أي معييدل زميين اسييتخدام المعييدة المحصييور بييين 

خرو وارتفاا متوسط الزمن بين اف طال للمعدات يعني  أن ويوليية آ طل و
 من ا ما يل :  [14]. ويمتاز بمذمو ة خصائص [5]المعدة  الية 

  الويولييية ينطبييك  ليي  المعييدات المابليية ل صييالح ميييل أن مف ييوم
االتذ يييزات  واألنعميية مييير المابليية ل صييالح ميييل ااألذييزا و 

 المصابيحو... .

  تكون للتذ يزات والمعدات ا تمادية ذيدة إتا كان  دد األ طيال
 ألل ما يمكن.

يمكييين ليييياق درذييية الويولييييية بيييأن ييييتم حسيييياا متوسيييط اليييزمن بييييين     
 :]5و 1[ و ك اآلت  " أو متوسط زمن الت غيلو  MTBFاأل طال"

 
 ػيذد األػطيال/(األػطيالصييٍ تىقفيات  ًخططيـ)صييٍ انتشيغٍم ان انفؼهيً صيٍ انتشغٍم

(2) 
 

معيييدل الف يييل ااإلخفيييماق : وياعييير  بأنيييه ممليييوا متوسيييط اليييزمن بيييين    
 و وتاعد نسبة احتماليية حيدو  الف يل مين أهيم λاأل طالو ويرمز له بالرمزا

المر رات لتحليل ا تمادية المعدةو حي  تاحيدد نسيبة اإلخفياق احتميال  طيل 
و [1]المعييدات التيي  مييي   ليي  ت ييغيل ا مييدة معينيية  يي  أي لحعيية لادميية 

 :[1]  3و ك المعادلة اا ويحس

=1/MTBFλ                                                                              (3) 

 

 T3= 
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   (T3)يؤشش يتىعط صيٍ إصالح انًؼذات
(MTTR)    Mean Time to Repair 

وياعبيير  يين متوسييط األولييات المسييتغلة  يي  إصييالح المعييدات بعييد حييدو    
 و (Maintainability)و ويسم  أييا مر ر لابلية الصييانة [1]األ طال 

وه  استخدام أن طة وموارد الصيانة    المعدة إل يادة ت يغيل ا أو للحفيماع 
 و ويحسا كاآلت :[15] ا    عرو  ت غيل معينة ئ ل  أدا

T3= (4)                  صٍاَةانتذخالت ػذد / ػطالانًغتغشق إلصالح األضيٍ ان 

 و ما يل :[14]بعدة خصائص من ا  مر ر لابلية الصيانةويمتاز 

 .يعبر  ن إمكانية إ ادة ت غيل المعدة بعد إذرا  الصيانة 

  .ترتبمممط لابلممية الصيمممممانة باألنعمة المابلة ل صممممالح  ممممط 
تحسيين أن يطة الصييانةو تيو ير  ويمكمن تحسين لابلية الصييانة مين خيالل   

الغيييار الالزمييةو تييدريا أ ييراد الصيييانةو المييدرة  ليي  تحديييد المييواد ولطيي  
 .  [15]أسباا التولفات

  T4-1 مر ر اإلتاحية للمعدات

هيي  كفييا ة المعييدة  ليي  أدا  وعيفت ييا تحييت  (Availability)اإلتاحييية     
 واميييل مترابطييية مييين اف تماديييية ولابليييية الصييييانة و يييك  مميييمروط ت يييغيل 

و ويذيا أن تكيون ليمية المر ير أ لي  [12]ة محددةو خالل مدة زمنية معيني
مييا يمكيينو ويعتمييد تليين  ليي  أ مييال الصيييانة الولائييية المنفييتة أينييا  زميين 

 :[1] هما خيارين تعتمد  ل  المر ر زيادة . كما أن[13]الت غيل المخطط 

 األ طال بين الولت متوسط زيادة . 

 اإلصالح ولت تخفيم متوسط. 
إلي  مذميموا  (MTBF)وياعممبر  نه بنسمبة متوسط الزمن بين األ طال    

(MTBF)  ميا  إلييه متوسيط زمين اإلصيالح(MTTR)و 1[يلي   و كميا
 :  ]16و 14و 5
 

T4-1 ٍيتىعط انضيٍ بٍٍ األػطال/ )يتىعط انضيٍ بٍٍ األػطال+ يتىعط صي =

 (5)                                                   اإلصالح(.

 

  T4-2 مر ر اإلتاحية للمعدات
ف يييييين بيييييييأن إتاحييييييية المعيييييييدات تتحسييييييين  يييييين طرييييييييك تحسميييييييمين     
ولكيين كصيييغة لتحديييد اإلتاحييية تاعتبيير ميييللةو ألن ييا  ) MTBFوMTTRا

و (MTTR)تأخت بعين اف تبار زمن التولفات المرتبطة بعمليات اإلصيالح 
. [5]بينمييا تا مييل زميين التولفييات أو الفصييوفت المبرمذيية أو المخطييط ل ييا 

 :   ]13و 5[  3رلم او ليممة  نن ممياق اإلتاحية األكير دلة ياعط  بالمعادلة 

T4-2 = 6ا                           زمن الت غيل المخطط / زمن الت غيل الفعل  

 

مر ر الزمن المستغرق    الصيانة بالنسبة إلذمال  الزمن المخصص 
 (T5)للصيانة 

ي ييد  المر يير إليي  تحديييد نسييبة الييزمن المسييتغرق  يي  الصيييانة ميين      
ييل أ مييال  إذمييال  الييزمن المخصييص للصيييانةو وميين الم ييم ذييداخ أن تكييون ذا

لفت ييا الصيييانة المنفييتة ميين يييمن المسييت د ات المذدولييةو  ليي  ا تبييار أن تك
تكون مرصودةو مما يساهم  ي  زييادة  ا ليية الصييانةو ومين المرميوا  ييه 

كميا موييح بالمعادلية أن يكون ل يتا المر ير ليمية  الييةو ويحسيا المر ير 
 :[6]  4ا

T5إذمييال  الييزمن المسييتغل  يي  الصيييانة/ إذمييال  الييزمن المخصييص للصيييانة =                                                         
  7ا

و 2014  ممارنة بيين الصييانة الطارئية والولائيية لسينة 6يويح ال كل ا   
وزميين الصيييانة الطارئيية ممارنيية بالصيييانة  الفصييوفت ويالحييع ارتفيياا  ييدد

 الولائية.
 

 
 

 2014ممارنة بين الصيانة الطارئة والولائية لسنة  . 6 كل ا

 

بيييين األ طيييال لسييينة   ليمييية مر ييير متوسيييط اليييزمن 7ويوييييح ال يييكل ا   
ممسم حسا المناطك الذغرا ية. ويالحع أن هته الميمة مرتفعية ذيدا  2014

وتميييل هيته الميييم زميين تولفيات األ طييال الفذائييية   ي  منطميية  يرق المدينيية.
وميين الم ييم اإل ييارة هنييا إليي  أن أطييوال  واإلنتمائييية  يي  ال ييبكة الك ربائييية.

 546و و 28و 425ة تبلي  الخطوط ال وائية     رق ووسط ومرا المدين
 كيلومتراخ  ل  التوال .

 

 
 

 2014مر ر الفالد الزمن  حسا دوائر التوزي  لسنة  .  7 كل ا

 

و 2013ويمكن ممارنة هته الميم اإلذمالية حسا دوائر التوزي  لسنت       
 و ويالحع أن هته الميم أ ل  لسنة 8كما مويح بال كل ا 2014و 

المدينة و رل ا.  عل  سبيل الميال بل  إذمال     منطمت  وسط  2014
الفرق بين الزمنين المخطط والفعل  للصيانة     رق المدينة حوال  

حوال   2013بينما بل  لنفق المنطمة لسنة  2014سا ة لسنة  080و1
 سا ة. 800

 

 
 2013و  2014ممارنة لمر ر الفالد الزمن  حسا دوائر التوزي  لسنت   . 8 كل ا

 .2014و 2013  معدل الف ل وافخفاق  لسنت  9ال كل ا ويويح
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 2013و  2014ممارنة لمعدل الف ل وافخفاق حسا دوائر التوزي  لسنت   . 9 كل ا

 

كما تم حساا متوسط الزمن بين األ طال حسا التوزي  الذغرا   ربي      
خو ويوييح ال يكل ا محسيوبة  لي   2014  لييم هيتا المر ير لسينة 10سنويا

أسيياق ربيي  سيينوي. وميين المالحييع أن هييته الميميية مرتفعيية لمنطميية وسييط 
 سيا ة. 730و1المدينةو وبلغت تروت ا    الرب  الرابي  لتصيل إلي  حيوال  

  واللتان يكمالن هتا ال كلو  وسط المدينية هيو 9  و ا8وممارنة بال كلين ا
لزمني  األلل    الفالد الزمن  االتولفات  وهتا يعن  ب كل آخر أن متوسط ا

 بين األ طال سيكون هو األ ل .
 

 
 

 2014  متوسط الزمن بين األ طال حسا دوائر التوزي  لسنة 10 كل ا

 

ًٌكٍ يالدظة أٌ  2014، و 2013إال أَه وبًقاسَة هزا انًؤشش نغُتً    

 2014كاٌ أػهى يُه فً عُة  2013يتىعط انضيٍ بٍٍ األػطال فً عُة 

تة، دٍث بهغ فً وعط انًذٌُة يثال نًُطقتً وعط انًذٌُة وششق يصشا

عاػة فً عُة  72بًٍُا بهغ نُفظ انًُطقة  2013عاػة فً عُة  106

 (.11، كًا ٌظهش رنك فً شكم )2014

 
 

 2014و  2013  مر ر متوسط الزمن بين األ طال حسا دوائر التوزي  لسنت  11 كل ا
 

لسييينت  و يي  نفيييق السييياق تيييم حسييياا متوسييط زمييين إصييالح المعيييدات     
سييييا ة كمييييا  1.3سييييا ة و  0.55والييييتي تييييراوح بييييين  2014و  2013

 و حي  حممت منطمة مرا مصراتة ألل المعدفت  ي  12مويح بال كل ا
 أزمنة إصالح األ طال.

 

 
 

و  2013  مر ر متوسط زمن إصالح األ طال حسا دوائر التوزي  لسنت  12 كل ا
2014 

 

و  2013لسينت   T4-1  مر ر اإلتاحيية للمعيدات 13ويويح ال كل ا    
أليل من يا  ي  سينة  2013حي  يمكن مالحعة أن هيته النسيبة لسينة  2014
    رق ووسط المدينةو حي  وصلت هته النسبة إل  أليل ليمية ل يا  2014

% تمريبياو أميا أ لي  88.44وسيذلت نسيبة  2013    يرق المدينية لسينة 
وبلغييييت حييييوال   2014نيييية سيييينة نسييييبة إتاحييييية  سييييذلت  يييي  وسييييط المدي

دراسيييية و نييييد ممارنيييية هييييته الميييييم بتليييين الميييييم الييييواردة  يييي   %.98.98
 او حي  بل  متوسط اإلتاحيية  ي  ييمكن مالحعة انخفا  ]10[ا بدالفتاح  

 %99.92الدراسة المتكورة 
 

 
 

 2014و  2013حسا دوائر التوزي  لسنت   T4-1للمعدات  اإلتاحية   مر ر 13 كل ا

 

 2013لسينت   T4-2  مر ر اإلتاحية للمعيدات 14كما يويح ال كل ا    
أليل من يا  2013و وهنا أييا يمكن مالحعية أن هيته النسيبة لسينة 2014و 

    رق ووسط المدينةو حي  وصلت هيته النسيبة إلي  أليل  2014   سنة 
% تمريبيياو 85.79وسييذلت نسييبة  2013ليميية ل ييا  يي   ييرق المدينيية لسيينة 

وبلغيييت  2014أميييا أ لييي  نسيييبة إتاحيييية  سيييذلت  ييي  وسيييط المدينييية سييينة 
99.00.% 

 

 

 
 

 2014و  2013حسا دوائر التوزي  لسنت   T4-2للمعدات  اإلتاحية   مر ر 14 كل ا
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  مر يير الييزمن المسييتغرق  يي  الصيييانة بالنسييبة 15ويويييح ال ييكل ا    
أن النسييبة تيينخفم  يي  إلذمييال  الييزمن المخصييص للصيييانةو ويالحييع هنييا 

% مما ير ر إل  وذود مبالغية  ي  تميديرات 2.5بعم األحيان إل  حوال  
 األزمنة الت  يتم افحتياا ل ا إلنذاز أ مال الصيانة.

 

 
و  2013حسا دوائر التوزي  لسنت   الزمن المستغرق للصيانة الفعل   مر ر 15 كل ا

2014 

 

 الخالصة

  مرتفعيا  2014يعيد  يدد افنمطا يات المسيذلة  ي  ال يبكة لسينة
 سا ة. 133و2انمطا ا بزمن إذمال  لدره  928حي  بل  

   انخفييام الصيييانة الولائييية ممارنيية بالصيييانة الطارئييةو حييي  بليي
سييا ة بينمييا بليي  إذمييال   122إذمييال  زميين الصيييانة الولائييية 

 سا ة. 851الصيانة الطارئة 

 2013 ن ييا  يي  سييينة  2014دا  لسيينة انخفيييت معييدفت األ 
حي  زاد مر ير الفاليد وانخفيم متوسيط اليزمن بيين األ طيالو 
و ل  صعيد متوسط زمن إصالح األ طال  مد كان التغييير  ي  

 هتا المر ر بسيطا.

 الفالد وانخفام متوسط اليزمن بيين األ طيال  ينن  ةونتيذة لزياد
  سيينة  ن ييا  يي 2014نسييبة اإلتاحييية أييييا انخفيييت  يي  سيينة 

لتصيييل إلييي  أليييل نسيييبة ل يييا  ييي   يييرق مصيييراتة بنسيييبة  2013
 .2014%    سنة 88.44

  افهتمام بالصيانة الولائية وهو األمر التي سيترتا  نيه تحسيين
 هته المر رات.

  والت  سذمملت نسمميمب 2014بممممارنة أكبر ليمة ل تمماحية لسنة
نذيد أن زمين التولي  ي ,18]9[% م  خمق تسعات 98.98ة 

يوم/سنة.    الممابلو بممارنة أليل ليمية ل 3.65صل إل  تمريبا 
% مي  خميق 88.44والت  سذيملت نسيبة  2013فتاحية لسنة 

 36.5نذد أن زمن التولي  يصيل إلي  تمريبيا  ,18]9[تسعممات 
 يوم/سنة.
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