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االفتتاحية

ين  فن  ننمين  الممنمن   يامن  يساهم النشاط الصنناي  صصن   

ها يعمل يلى ننوع مصادر الدخل للدول  وزيادة الدخل القوم  ل

   كمنا ويعمل يلى نوفير صعض المننمات الن  ي نامهنا الممنمن

كل  مما يسايد يلنى  نل مشنيوفر العديد من فرص يمل ألصنائه 

.الصطال  ورف  مسنوى المعيش 

فير ومن هذا المصدأ يملت الشرك  يلى ننوي  مصادر الدخل صنو

كانننت نسنننورد مننن الخننار  للسننوا الم لنن  الننن  مننادة ال دينند 

رة ونصدير ال ائض منها ، وصهذا سناهمت الشنرك  مسناهم  كصين

رادات ف  ديم االقنصاد الوطن  صما وفرنه للخزان  العام  من إي

العملننن  الصنننعص  ودفننن  مرنصنننات العننناملين صهنننا صا  ننناف  النننى 

  ال نرائ  وييرهنا مننن الرسنوم ا  ننافي  كالنوميننات ومسنناهم

فنن  المصاشننرة ييننر ال ننمان االمنمنناي ، ناهيننس يننن مسنناهمنها 

نصننني  قطنن  الليننار وييرهننا مننننوورش نشننليل قطنناع النقننل 

يامنات األنشط  االقنصنادي  األخنرى النن  لهنا يبقن  صننوفير ا ن

الخنندمات الخنناص فنن  نننوفير واسننن ادة مننن القطنناع الشننرك  ، 

نايي  والصننا نشننائي  العدينند مننن المشنناري  ونن يننذ اللومسننني  

. الن  واكصت مشاري  نطوير مصانعها

ونعمننل الشننرك  يلننى المسنناهم  فنن  ننمينن  الممنمنن  مننن  ينن  

مت ندري  يامليها لخلق خصرات م لي  ونقل المعرف   كما سناه

 يطن  المالممنمعي  صالم افظ  يلى الصيئ  مسؤولينها من خبل 

، ودينننم المؤسسنننات االمنماييننن  وإصنننبل الننننظم االيكولوميننن  

وى ونمويننل صعننض المشنناري  الننن  نسننهم فنن  الرفنن  مننن المسننن

. المعيش  ألفراد الممنم  ون قيق ننمي  مكاني  مسندام

المنننواد الخنننام للعديننند مننننن فننن  نننننوفير كمنننا سننناهمت الشنننرك  

ن مننمننمانهننا ممننا ي نناي  الصنننايات النكميلينن  القائمنن  يلننى 

.  مساهمنها ف  ننوي  مصادر الدخل

:الن رير هيئ  
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:ننسيق وإخرا  

صبل يصدالمليل القندوز

ديوة للمشارك 

فن  نديوكم هيئ  الن رينر للمسناهم : األفا ل السادة 

هننذا المملنن  سننواال مننن خننبل نرممنن  مقنناالت إصنندار 

أو يلميننننن  لص نننننو  أو رسنننننائل ملخصنننننات أو يلميننننن  

بقن  ن قيقنات صن  ي  لهنا يأو اخصنار أو دراسات فني  

صصناي  ال ديد والصل  
)magazine@libyansteel.com)
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:مقدم 

هننذا المقننال ملخننص لورقنن  يلمينن  ير ننت صننالمؤنمر والملنقننى 

لل ديننند األول للصنننناييين الليصينننين المنعقننند صالشنننرك  الليصيننن 

م وصننظيم من وزارة الصناي  2021/11/13والصل  صناريخ 

ص كومننن  الو ننندة الوطنيننن  ونناولنننت هنننذا الورقننن  صعنننض منننن 

.المؤشرات الن  نمثل دور الشرك  ف  ديم قطاع الصناي 

الخاص / فرص النعاون صين الشرك  والقطاع الصناي 

ات هناس فرص للنعاون م  القطاع الصناي  من خنبل االرنصاطن

.األمامي  للشرك  والخل ي  والمخطط النال  يو ح ذلس
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المصان  الم لي  القائم  يلى مننمات الشرك 

منننات المصنننان  القائمننن  يلنننى مننيصننني ن الرسنننم الصينننان  الننننال  

.الشرك  م صل  س  نوع الصناي 

شراال الخدم / الشراك  م  القطاع الخاص 

نمثلننت الشننراك  منن  القطنناع الخنناص فنن  صننورة شننراال الخدمنن  

:ك مماالت الشراأصرز لبسن ادة منه ف  نقديم الخدمات وهذا 

نشنننننننليل وإدارة م منننننننر السننننننندادة لل منننننننر المينننننننر  1.

.والدولومايت

.الثانوي نشليل وإدارة سا   المننمات 2.

.للعاملينإدارة الخدمات الطصي  3.

.والمطايمنشليل وإدارة المقاه  4.

(المننمات، الصادرات، الواردات واألفراد)خدمات النقل 5.

مناولنننن  يمليننننات الشنننن ن للننننرض )خنننندمات المناولنننن  6.

(الخ......النصدير، مناول  المننمات، مناول  الخامات

.النظاف  العام  والصنايي أيمال 7.

نن ينننذ المشننناري  المخنل ننن ، أيمنننال )المقننناوالت أيمنننال 8.

(.الصيان 

.خدمات نوفير الخردة ال ديدي 9.

(.قط  الليار، األيمال الميكانيكي )أيمال النصني  10.

. المشارك  ف  نصدير المننمات األساسي  والثانوي11.

.أيمال المشنريات الم لي 12.

ننننوفير المنننواد الخنننام منننن مننمنننات الشنننرك  للصننننايات 13.

  النكميليننن  القائمننن  يليهنننا وكنننذلس للصننننايات الهندسننني

.األخرى

م طننن  الركنننا  )الشنننراك  فننن  نن ينننذ صعنننض المشننناري  14.

(.الص ري 

(.شن ت النقا)ونمويل المشاري  الصنايي  االسنثمار 15.

الشركة الليبية للحديد والصلب 

ودورها يف دعم قطاع الصناعة

مساهم  الشرك  ف  نوفير المواد الخام للقطاع الصناي 

األنشننط  للعدينند مننن ( مننمانهننا )وفننرت الشننرك  المننادة الخننام 

مسنناهم  الشننرك  فنن يصننين صالقطنناع الخنناص ، المنندول النننال  

( يناروالقيم  صالمليون د)نوفير المواد الخام للقطاع الصناي  

القيمة البيان

23.2 مصانع الدرفلة

11.1 مصانع املفصالت

74.8 مصانع سحب األسالك

47.9 مصانع العربات الزراعية

17.9 مصانع الصاج املضلع

0.43 مصانع املربع الفارغ

1,436.7 شركات صناعية متعددة

560.4 شركات مقاوالت

2,172.4 اإلمجالي
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طريق القطاع الخاصين الصادرات المصاشرة 

سنناهم القطنناع الخنناص فنن  نصنندير مننمننات الشننرك  صداينن  مننن

م والمنندول النننال  يصننين مسنناهم  القطنناع الخنناص 2018سننن  

ف  صادرات الشرك  مقارن  صالصادرات المصاشرة  

3

دور الشرك  ف  اسنلبل الخامات الم لي 

  فن  يعنمد نشاط الشرك  يلى صعض الخامات الم لي  والمنمثلن

فننن  يملينننات معالمننن  المسننننخدم  ال منننر المينننر والننندولوميت 

نلبل دور كصير ف  اسلها الى ذلس فان الشرك   اف  الصل  ، إ

الخنردة ال ديدينن  واالسنن ادة منهننا فن  إيننادة صنهرها ص دخالهننا 

لنس الصل  ومنا ينصن  ذإننا   من خلطات المادة الخام لعمليات 

دول والم افظ  يلنى الصيئن ، والمنللموارد من االسنلبل األمثل 

ر  المسننهلك  منن الخنردة وال منر المينيو ح الكميات النال  

م 2020الى سن  م 1989للسنوات من ( طن)والدولومايت

ا فن  الو   المال  للشنرك  الليصين  لل ديند والصنل  ومسناهمنه

الدخل القوم 

صاشنر ساهمت الشرك  صشكل فعال ف  الدخل القوم  صشكل م

6500من خبل نوفير فرص يمل ألكثر منن واللير مصاشر 

ن مسناهمات ال نماإلنى دفن  يامل ودف  روانصهم صا  ناف  

ير االمنمنناي  لهننم و كننذلس دفنن  ال ننرائ  والنومينننات ونننوف

ين  مننمات ال ديد وسد المزال األكصنر منن اال نيامنات الم ل

ليصين  منها ، والمدول النال  يصين الو ن  المنال  للشنرك  ال

سننن  القننوم  مننن لل دينند والصننل  ومسنناهمنها فنن  النندخل 

م2021.06.31م و نى 1991

الصادرات ين طريق 
القطاع الخاص

الصادرات المصاشرة

السن 
القيمة 

(ل.د)

الكمية 

(طن)

القيمة 

($)

الكمية 

(طن)

- - 42,512,008 150,074 2017

25,932,217 9,274 138,116,835 285,799 2018

35,061,268 36,835 115,762,094 392,084 2019

167,313,494 121,471 90,048,647 335,430 2020

102,035,698 36,602 157,570,733 511,763
2021

(2021/10)

330,342,677 204,183.110 544,010,318 1,675,151 ا ممال 

قيم  المصيعات مرنصات  وما ف 

 كمها أو  ص  
المننمين

الشرك  ف  يائدات الخزان  العام مساهم  ال مان 

االمنماي  

وصندوا 
الن امن

ننيم  
النشاط

السن 
ا ممال 

رسوم  شراال 
النقد األمنص 

 رائ  ورسوم 

ممركي  و ص  
ا ممال الممنم  خارمي  م لي 

8,806,193,048 3,637,919,597 5,168,273,451 1,287,650,708 985,719,523 0 985,719,523 151,293,308 747,068,923 1991-2010

2,435,579,835 573,382,309 1,862,197,526 794,364,098 43,249,839 0 43,249,839 104,620,214 -287,167,702 2011-2015

6,972,368,632 947,605,570 6,024,763,061 1,073,222,530 1,613,672,636 1,349,844,574 263,828,061 150,679,118 926,668,647 2016–
2021.06.30

18,214,141,515 5,158,907,477 13,055,234,038 3,155,237,336 2,642,641,997 1,349,844,574 1,292,797,423 406,592,639 1,386,569,868
ا ممال  
الكل 

المير  ال مر
والدولومايت

الخردة السنوات

502,894 560,382 1989–1995

512,920 713,150 1996–2000

529,954 1,024,065 2001–2005

705,187 983,013 2006–2010

333,576 506,221 2011–2015

291,959 272,665 2016–2020

2,876,490 4,059,496 (طن)ا ممال  
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مث نل المنوالمدول النال  يصي ن  مم النعامنل من  القطناع الخناص 

  فنن  مصيعننات الشننرك  للقطنناع الخنناص وكننذلس ال نناالت ال ردينن

المقدم  من القطاع الخاص صنظام شنراال الخدمن  مننه  واأليمال 

م2020/12/31م إلى 2012/01/01خبل ال نرة من 

 مم النعامل م  المهات الم لي  والعرصي  واألمنصي 

المهننات الم لينن  العامنن  وكننذلس مننن ننعامننل الشننرك  منن  العدينند 

العديننند منننن الشنننركات العرصيننن  إلنننى القطننناع الخننناص صا  ننناف  

نن يننذ واالمنصينن  فنن  نننوفير ا نيامانهننا مننن مسنننلزمات نشننليل و

مشنننرويانها المخنل ننن  منننن صنننيان  ونطنننوير للمصنننان  القائمننن 

لنن  ومشنناري  النطننوير ، صا  نناف  الننى مصيعانهننا صالسننوا الم 

النعامننل منن  المهننات مننم يصنني ن واالقليمنن  ، والمنندول النننال  

م 2012/01/01الم لين  والعرصين  واألمنصين  خنبل ال ننرة مننن 

م 2020/12/31إلى 

دور الشرك  ف  إيداد ونوهيل الموارد الصشري 

طن  وننندري  العنصننر الننودوراً مهمنناً فنن  نوهيننل الشننرك  نلعنن  

لينمكن منن الندخول فن  ممنال الصنناي  وذلنس منن خنبل مركنز 

  الندريصيننالخطننط الننندري  فنن  الخننار  مننن خننبل أو الننندري  

اهم  المسإ اف  إلى لنوفير ا نيامانها من العناصر المؤهل  ، 

للشننننركات فنننن  ننننندري  العدينننند مننننن العناصننننر فع ننننال وصشننننكل 

ي  نشنناط الننندريصنني ن والمؤسسننات الوطنينن   ، المنندول النننال  

م و نننننى 1990صالننننداخل والخننننار  خننننبل ال نننننرة مننننن سننننن  

م2021.08.31

ا ممال 
الندري  
صالخار 

الندري  
صالداخل

السنوات

7044 190 6854 1989–1995

8161 131 8030 1996–2000

6571 57 6514 2001–2005

10959 326 10633 2006–2010

9158 294 8864 2011–2015

4983 325 4658 2016–2021

46876 1323 45553 ا ممال 

ا ممال  

(ل.د)

صي  مننمات 

(ل.د)
شراال خدمات 

(ل.د)
الصيان

3,390,350,610 3,087,118,881 303,231,729
شركات قطاع 
خاص م لي 

1,136,912,819 423,976,357 712,936,462
شركات م لي  
مملوك  للدول 

1,182,421,110 1,040,941,413 141,479,462
شركات يرصي  

وأمنصي 

5,709,684,539 4,552,036,651 1,157,647,888 ا ممال 

قيمة المبيعات

(ل.د)
البيان

3,087,118,881 الشركة للقطاع الخاصمبيعات

3,918,483,943 مبيعات الحاالت الفردية

303,231,729
شراء خدمات 

وأعمال من القطاع الخاص

الجهة
عدد 

المتدربين
عدد الدفعات

الشركة الليبية 

للحديد والصلب
104812

1033النهر الصناعي

المجلس البلدي 

مصراتة
261

هننات والمندول الننال  يصنني ن يندد المنندرصين وينندد الندفعات والم

الصننل  الننم ننندريصها صمركننز الننندري  صالشنرك  الليصينن  لل دينند و

م 2021منذ انشائه  نى الدفعات الن  ن ت الندري  سن  
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أخبار صناعة احلديد والصلب

الصيئنننن  والننمينننن  يقنننندت لمننننن  ا صنننن ال -م 2022مننننايو 29

ومن  المسندام  المشكل  صقرار معال  وزير الصناي  والمعنادن ص ك

   يننالوطنينن  امنمايهنا السننادس صمصننى الشننؤون ال نين  ، الو ندة 

مننس  نخبلننه مناقشنن  أهننم الق ننايا والموا نني  الصيئينن  والننن  نمننت 

. اللمنقطاع الصناي  صص   يام ، وأي ا نم النعري  صوهدا  

هننذا االمنمنناع  ننمن خطنن  يملهننا لبطننبع يلننى الصننرام  ويننون  

. الصناييوالخطط الصيئي  المنصع  ف  الشركات والمؤسسات 

يئيننن  خنننبل االمنمنناع نقنننديم يننرض نعري ننن  صالسياسنن  الصنننم  كمننا 

ننننننائ  واسنننننعراض للشنننرك  وأهننننم مشنننناري  ا صنننن ال الصيئنننن  ، 

ائ  الننن  الدراسننات الص ثينن  لنقيننيم الصيئنن  الم يطنن  صالشننرك  والنننن

.نوصلت إليها

لمن  ا ص ال الصيئ  والننمي  المسندام  

نعقد امنمايها السادس

م 2022لسنننن  ( 153)صننندر قنننرار رئنننيس مملنننس ا دارة رقنننم 

م صشنننون نعنننديل أسنننعار صعنننض مننمنننات 2022منننايو 15صنننناريخ 

الشنننرك  ،  يننن  اقنننر القنننرار نخ نننيض أسنننعار مننمنننات الق نننصان 

، وأسننعار مننمننات %7االسننبس ، وأسننعار مننمننات %5واألسننيا  

صينمنا كاننت نسنص  النخ نيض، % 3القطايات الخ ي ن  والمنوسنط  

و أسنعار مننمنات % 8ف  أسعار المننمات المدرفل  يلى الساخن 

، واقر القرار نسص  نخ نيض%10المدرفل  يلى الصارد والممل ن  

فننن  أسنننعار صيننن  العنننروا والصبطنننات المعيصننن  والمرفو ننن  % 3

.ومخنل  األطوال

الشرك  الليصي  لل ديد والصل 

نخ ض  ف  أسعار صي  مننمانها

رئيس منص  الصل  العرص 

يقوم صزيارة للشرك  الليصي  لل ديد والصل  

السيد الشرك م مد يصدالملس ال قيه رئيس مملس إدارة . اسنقصل د

  أ منند ال منناز  رئننيس منصنن  الصننل  العرصنن  رفقنن  ي ننو اللمننن

عزينز وذلنس فن  إطنار نأصوفنارس ، االسنشاري  للمنص  السيد سالم 

سنننصل النعننناون صنننين الشنننرك  والمنصننن  فننن  الممننناالت الصننننايي  

.والنسويقي  وا يبمي 

سننليط نالعرصن  ونلعن  دوراً فن   الصلـنـ  ونمثنل المنصن  ممنمـنـ  

ـ  الشرا منطقـلمصنع  الصل  ف  ال ــوال يلى القدرة الننافسي  

يقين  فنرص  قونعمل المنص  يلنى إيمناد األوسط وشمـال أفريقيــا 

.لنسويق مننمات الصل  

مشارك  فايل  للشرك 

صيلدف  معر   طراصلس الدول  وليصيا 

يد يصدال م. ظى منال الشرك  صزيارة من معال  رئيس الوزراال م 

ى الدصيص   والعديد من الوزراال ، وكان مننال الشنرك  نافنذة لهنا يلن

  إلنى زصائنها الطبيهم يلى مننمانها ومواص ات ا ننا  ،صا  ناف

م اطبع الزصائن والمواطنين يلى ممهودات العناملين صهنا ومقندرنه

منر يلى مواكص  المديد ف  هذا الصنناي  رينم كنل الن نديات النن  ن

.صها الصبد
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لمنؤنمر انطلقت صقاي  مركز الندري  صالشنرك  فعالينات ا-يونيو 5

يم المركنز الثال  لعلوم الصيئ   ن ت شعار صيئ  امن  ومسندام  صننظ

منن  الليصنن  لدراسننات وص ننو  يلننوم ونكنولوميننا الصيئنن  صالنعنناون

 دينند األكاديمينن  الليصينن  مصننران  وصرياينن  مننن الشننرك  الليصينن  لل

.والصل 

ورق  يلمي  موزي  يلى أرصع  م اور 60صالمؤنمر ير ت  ي  

الصيئ ، ها ، نلو  النقييم الصيئ  ، المعالمات الصيئي  ونقنيان)رئيسي  

(الموارد الطصيعي  والننوع ال يو 

يامل133الشرك  نكرم 

مما صللوا سن النقايد

م  ص  ننور 2022مننارس 23األرصعنناال فنن    ننل للوفنناال أقننيم يننوم 

السننقوطر م مننود كننريم نمثننل فنن  يمينند صلدينن  مصننران  السننيد 

وأي ننناال منننن يمنننر النعننناس  ورئنننيس المملنننس الننندكنور وي نننو 

المخنل نن  وصعنض العنناملينومنندير  إدارانهنا مملنس إدارة الشنرك  

يننامبً ممننن نقاينندوا صداينن  مننن ننناريخ ( 133) يننددنكننريم نننم  صهننا 

نكنننريم ممنننن ننننم  ، و كنننذلس  ننننى ناريخنننهم 2021األول منننن ينننناير 

.المدة ذانها هللا خبل نوفاهم 

منطلننق نعزيننز دورهنننا الرينناد  واهنمامهننا صالماننن  األكننناديم  مننن 

السنيد رئنيس م  ص  نور 2022منارس 10فن  ينوم ننم .. والنقنن  

اون مملس ا دارة ويندد منن المسنؤولين صالشنرك  نوقين  ان اقين  نعن

  الصننايي  صين الشرك  الليصي  لل ديد والصل  وكلين  النقنينمشنرس 

علننيم مصننران  ص  ننور يمينندها رفقنن  السننيد وكيننل وزارة النعلننيم للن

.النقن 

انصين، هذا وننص االن اقي  يلى النعاون فن  يديند الممناالت صنين المن

  كنن ينننذ المشنننرويات ونصنننادل الخصنننرات ونننندري  الكنننوادر الصشنننري

.لنطويرها ونوهيلها

الشرك  نسن ي  المؤنمر الثال  لعلوم الصيئ 

ك  ان اقين  يمنل مشننرس صنين الشنرنوقين  -م 2022مارس 23

د ومركنز الص نو  النووين  الننذ  ينخنذ منن طننراصلس مقنًرا لنه، وقنن

ل    را يندد منن مسنؤومط ول وقعت هذا االن اقي  صعد امنماع 

لن ن  النقناط النن  يكنون فيهنا االعديند منن المهنين نوقشنت خبلنه 

 نًرا منصاداًل صما يخدم الممي ، هذا وكان يميند صلدين  مصنران   ا

ينذ صنودهنا وشاهًدا يلى نوقي  هذا االن اقي  النن  سيشنرع فن  نن 

.القادم خبل األيام 

الشرك  نوق  ان اقي  نعاون للعمل المشنرس 

م  مركز الص و  النووي 

نايي  نعاون صين الشرك  وكلي  النقني  الصان اقي  
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ل رقماً قياسياً نوسيال  المزائر  نسم 

المصاشرإننا  االخنزال ف  

دينًدا  نننا  قياسنيًا يالميًنا مرقًمنا نوسيال  المزائر شرك  ققت 

صواسنط  مصنن  م 2021فن  ينام  (DRI) ديد االخنزال المصاشنر

مليننون طننن صنكنولوميننا 2.28صننه و نندة وا نندة ، ينننن  أكثننر مننن 

قم نوسيال  المزائر الر ققت شرك وقد  ( MIDREX )ميدركس

فننن  يامهنننا الثنننان  فقنننط منننن 2020القياسننن  السننناصق فننن  ينننام 

رك  الدكنور سهات كوركماز ، الرئيس النن يذ  لشوقال .النشليل

ليلي  األساسنني  هنن  االسننندام  النشننأولويننننا : نوسننيال  القاص نن 

ن  مصن. وال وكمن واالمنثال الكامل للمصناد  الصيئين  واالمنمايين  

اً فنن   قننق رقمنناً قياسننيالننذ  نوسننيال  المزائننر لل دينند المصاشننر 

زائننر النرقم القياسن  ي ن  الموهنذا . الننوال ا نننا  لعنامين يلنى 

 نناال ممينن  أنفنن  أيً ننا فنن  موقنن  نننامح مننًدا فنن  صننناي  ال دينند 

نوسيال  ف  صدأت شرك 2021الرص  األخير من يام ف  .العالم

ة ين نمن و ندة  ديند اخننزال مصاشنر مديندالمر ل  األخيرة النذ  

إن هننذا االسنننثمار المدينند  ين  .المنا ن صو ند  وأيلننى النقنيننات 

 ندة منن واوهن  ، كصيرسيمكن من نقليل الصصم  الكرصوني  صشكل 

.أف ل الو دات ف  صناي  الصل  العالمي 

النسليحإمراالات ال ماي  يلى  ديد لملر  نمد د ا

ول ائ  األسبس 

صعد دراسن  المشنكل  وأسنصاصها كنان الصند منن وصن  االمنراالات

ينق أيلنت وزارة الصنناي  والنمنارة الملرصين  ينن نننائ  الن ق

بس يلنى واردات ل نائ  األسنإمراالات ال ماي  الخاص صنوسي  

صننـ و دينند النسننليح وقنند  ننددت  صنن  اسنننيراد  دينند النسننليح

ديسمصر 31م  نى 2022يناير 1لل نرة من طناً 123,938

لل نرة ما صينطناً 129,825صينما  ددت ال ص  صـ م، 2022

الوقنت ن سنه م وف  2023أكنوصر 15م  نى 2023يناير 1

دون طنناً، 146,410ظلت  ص  اسنيراد ل ائ  األسنبس ينند 

 ينن  يمثنل مسنننوى ال صن  ال الينن  م، 2018نليينر منننذ ينام 

مننن االسنننهبس ، وسنننؤد  الزيننادة الندريمينن  فنن   مننم% 77

ا يطصننق هننذلل ماينن ، ولننن ال صنن  إلننى إللنناال النننوثير المنوقنن  

ن  ا مراال يلى واردات صعض المننمات من الصلدان النامي  ، ال

المننمنات الخا نع  العالمين ،هن  أي ناال فن  منظمن  النمنارة 

ت للننندصير الوقنننائ  ننننندر   اليًنننا  نننمن أرقنننام مركنننز إ صننناالا

7214.20.90.00و 7213.91.90.00النعري   الممركي  

.7214.99.91.00و 

مليار دوالر 5.4ارن اع أرصال شرك  فال  إلى 

رن اًينا اخام ال ديند منن  شرك  النعدين الصرازيلي  فال  شهدت 

يزيند م صمنا 2021ف  صاف  أرصا ها ف  الرص  الراص  من يام 

مليننار 5.4، يلننى أسنناس سنننو  ، ليصننل إلننى % 634يننن 

مليون دوالر فن  الرصن  الراصن  739دوالر مقارن  صصاف  رصح 

من صلغ صاف  ا يرادات ف  الرص  الراص م وقد 2020من يام 

صزيننننادة مليننننار دوالر أمريكنننن  13.1م  ننننوال  2021يننننام 
.يلى أساس سنو % 6.2

وصللنننننت األرصنننننال المعدلننننن  قصنننننل خصنننننم ال وائننننند وال نننننرائ  
دوالر ف  الرصن  الراصن  منن مليار 6.9 (EBITDA)واالسنهبس

.يلى أساس سنو % 23.5صانخ اض م ، 2021يام 
م إن طاق  إننا  خنام ال ديند ص لنول أواخنر يناقالت شرك  فال  

مليون 322طن ، مقارن  صـ مليون 340إلى م وصلت 2021

ملينون 315.6الشنرك  م وأننمنت 2020أواخنر ينام من طن 

يلننى % 5.1صزينادة م ، 2021طنن مننن خنام ال دينند فن  يننام 

وي.سنو اساس 

ني  الموريناالوطني  للصناي  والمنامم ا مارات والشرك   ديد “

ال ديدنصرمان ان اقي  نعاون  ننا  خام 

د أيلنننت شننرك   دينند ا مننارات، المصننن   المنكامننل الرائنند لل دينن

ك  الشنر“والصل  ف  الشرا األوسط، ين إصرام مذكرة ن اهم م  

صهنند  الوقننو  يلننى” المورينانينن الوطنينن  للصننناي  والمنننامم 
.يدمدوى نوسيس شرك  مشنرك   ننا  مكورات خام أكسيد ال د

شهراً، والن  وقعها كنل منن 18وصموم  هذا االن اقي  الممندة لـ 

الننننرئيس النن يننننذ  يمننننران الرميثنننن  سننننعادة المهننننندس سننننعيد 

ا منننارات، لمممويننن  أركنننان والنننرئيس النن ينننذ  لشنننرك   ديننند 

ي  للصناي  الرئيس النن يذ  للشرك  الوطنالنلميد والسي د م مد 

ن والخطنط سنص   الشركنان سُصل النعناووالمنامم ف  مورينانيا ، 

عند النذ  يُ ال ديند، المشنرك  صخصوص إننا  مكورات خنام أكسنيد 

لل ديدالمسنخدم  ف  و دات االخنزال المادة األولي  
(www.aisusteel.org)

٪ 82.9قيم  واردات نركيا من الصل  صنسص  ارن اع “

هنند معأصنندرها وفقًننا   صنناالات النمننارة الخارمينن  المؤقننن  الننن  
، فنن  ديسننمصر مننن العننام الما نن  ،  (TUIK)ا  صنناال النركنن 

% 84.6ارن عت قيم  واردات نركيا منن ال ديند والصنل  صنسنص  
ال ديد كما ا نل .مليار دوالر2.81إلى لنصل يلى أساس سنو  

  نركينا والصل  المرنص  الثالث  صين أكثنر المننمنات المسننوردة فن

إممنال  قيمنن  واردات م صلننغ 2021ينام و فنن  ،القيمن منن  ينن  

% 82.9ملينار دوالر ، صزينادة 27.61نركيا من ال ديد والصل  
.الساصقمقارن  صالعام 

أخبار صناعة احلديد والصلب
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%13.8إننا   ديد النسليح ف  الصين صنسص  انخ ض “

ينناير إممال  إننا  الصين من  ديد النسليح خبل ال ننرة مننصلغ 

صانخ ننناض طنننن، ملينننون 34.818إلنننى فصراينننر منننن هنننذا العنننام 

فقًنننا، وذلنننس مقارنننن  صنننن س ال ننننرة منننن العنننام الما ننن  % 13.8

ألسنبس صلنغ إنننا  ل نائ  االصين  ، وقند لمكن  ا  صاال الوطن  

يلنى % 16.7صانخ ناض ن نس ال ننرة ، مليون طن ف  21.307

يطلنن  رأس السننن  الصننيني  كمننا أثننرت .أسنناس سنننو  فنن  العننام

ا  فن  ودورة األلعا  األولمصي  الشنوي  سلصًا يلنى مخرمنات ا ننن

ديند أسنعار  ارن عنت يطل  رأس السن  الصيني  وصعد .ال نرةهذا 

ر مننن صينمننا انخ  ننت فنن  المننزال األخينناالمننر، النسننليح فنن  صداينن  

طن/ يوان 5,027م  أيلى مسنوى لنصل الى فصراير، شهر 

وأدنى مسنوى فصراير، 13-11خبل ال نرة ( طن/ دوالر 795) 

.فصراير6–1خبل ( طن/ دوالر 760)طن / يوان 4,803يند 

%  92.3ارن اع واردات نركيا من الصليت صنسص  

ت وفقًننا   صنناالات فنن  شننهر نننوفمصر مننن العننام الما نن  ، ارن عنن

مقارننن  % 177.8واردات نركيننا مننن الصليننت والصبطننات صنسننص  

% 152.2، وصزيننادة طننناً 203,094صشننهر أكنننوصر لنصننل إلننى 

النن  أيلنهنا وفقنا للصياننات م وذلنس 2020مقارن  صشنهر ننوفمصر 
قيمننن  هنننذا النننواردات وصللنننت .(TUIK).معهننند ا  صننناال النركننن 

مقارننن  % 158.2صزيننادة قنندرها أمريكنن ، مليننون دوالر 137.3
.2020مقارنن  صشنهر ننوفمصر  %252.1صشهر اكننوصر وصزينادة 

مننم فنن  ال نننرة مننن يننناير إلننى نننوفمصر مننن العننام الما نن  ، صلننغ  
،  %92.3مليننون طننن ، صزينادة 2.62واردات نركينا مننن الصلينت 

لنصننل إلننى % 179.2صينمننا ارن عننت قيمنن  هننذا الننواردات صنسننص  
ا نلنت روسنيا المرنصنن و فن  ال ننرة الم نددة .ملينار دوالر1.64

مليننون طننن مننن الصليننت 1.51مننن  ينن  الننواردات ص مننم األولننى 
نليهننا المزائننر سنننو ، أسنناس يلننى 67.2%صزيننادة والصبطننات، 

المرنصنن  الراصعنن  ص مننم فنن  طننن ومنناالت قطننر 352,165ص مننم 
.طناً 92,319نليها سلطن  يمان ص مم طناً 97,019

واردات الواليات المن دة من ل ائ  األسبس صنسص  ارن اع 

32.3%

ا  صننناال النهائيننن  الصنننادرة ينننن وزارة النمنننارةلصياننننات وفقًنننا 

صلنننغ إممنننال  واردات الوالينننات المن ننندة منننن ل نننائ  األمريكيننن ، 

صزيننننادة م، 2022فنننن  شننننهر يننننناير طننننناً 130,152األسننننبس 

يننن مسنننويات % 178.9يننن شننهر ديسننمصر وصزيننادة % 32.3

إممنال  واردات ل نائ  صلنغ  ين  القيمن  ومنن . 2021شهر ينناير

مقارن  صـ م ، 2022مليون دوالر ف  شهر يناير 128.7األسبس 

ملينون دوالر فن  36.3مليون دوالر فن  شنهر ديسنمصر و 94.9

اسنننوردت الواليننات المن نندة أكصننر ينندد وقنند . م2021شنهر يننناير 

، طننناً 29,693مننن ل ننائ  األسننبس مننن المكسننيس صكمينن  صللننت 

فن  طنناً 2003ف  شهر ديسمصر و ل  طن أ12,447مقارن  صـ 

المصننادر الرئيسنني  األخننرى الهننند م ونشننمل 2021شننهر يننناير 

وكوريننننا صكمينننن  طننننناً 25,175وكننننندا صكمينننن  25359صكمينننن  

.طناً 10,947وألمانيا صكمي  طناً 12,425
(www.aisusteel.org)

األكثر شرك  الصل  األمريكي  ن    مر األساس لمصن  الصل 

نقدًما من النا ي  النكنولومي  ف  أمريكا الشمالي 

الوالينننات المن ننندة للصنننل  المدرمننن  فننن  صورصننن  قامنننت شنننرك  
صو ن   منر األسناس فن   ("US Steel"): نيويورس ن ت الرمنز

  الشننرك  للصننل  مننن الميننل النننالمصننن  أركنسنناس ل-أوسننيوال

الصننل  منشننوة نصننني وسنننكون . يننال  االسننندام  والمنقنندم نقنيًننا

مليننارات دوالر هن  األكثننر نقندًما فنن  أمريكننا 3النن  نصلننغ نكل نهنا 

.الشمالي  وأكصر مشروع خاص ف  ناريخ أركنساس
صينورن دي يند  US Steelقنال النرئيس والمندير النن ينذ  لشنرك  

نخذ للشنرك   ين  سننفن  رؤين  ن ويلين  شنرينا يدة سنوات منذ 

لنصنصح شنرك  رائندة فن  صنناي  أخرى إلنى األمنام خطوات مهم  

كثننر نننم نصننميم هننذا المرفننق ليممنن  صننين أ. فنن  المسنننقصلالصننل  

 لنواًل ينوفر وللصنل  فن  المسننقصل نقدًما  نشاال مصان  النقنيات 

لعمبئنامسندام  ومرص   

(www. worldsteel.org)تاريخ أركنساسفي 

مليون يورو ف   300ين اسنثمار  ArcelorMittalنعلن 

فرنسا  ننا  ال والذ الكهرصائ 

ملينون 300نعلن ين اسنثمار أكثنر منن ArcelorMittalشرك 

دة يورو وصديم من ال كومن  ال رنسني  ،  نشناال و ندة إنننا  مدين

. الل نننوالذ الكهرصنننائ  فننن  موقعهنننا فننن  ماردينننس فننن  شنننمال فرنسننن

وظي ن  مصاشنرة ، من  هننذا 100سنيخلق هنذا االسننثمار أكثنر مننن 

ئ  الو نندة المدينندة الننن  سننخصننص فنن  إننننا  ال ننوالذ الكهرصننا

لم ركننننات السننننيارات الكهرصائينننن  والننننن  نكمننننل مصننننن  الصننننل  

Saint-Chélyالكهرصائ  ال ال  للشرك  ف   d'Apcher،  منو

ننمنت فرنسا ، سنكون ممي  أنواع ال والذ الكهرصائ  للممموين  أ

ف  فرنسا ، مما يعزز قطاع الننقل الكهرصائ  ف  فرنسا

(www. worldsteel.org)تاريخ أركنساسفي 

نصدأ أيمال الصناال ف  مصن  ألوال الصل  POSCOشرك  

للسيارات ف  الصين

فنننن  صنننناال مصنننن  مدينننند أللنننوال الصننننل  POSCOصننندأت شنننرك 

يننننناير 7صمقاطعننن  خصننن  صالصننننين فننن  نانلشننننانللسنننيارات فننن  
المعروف  ساصقًا صاسنم HBIS Groupمشنرس م  كعمل . م2022

Hesteel Group ،أسسنننتPOSCO  شنننرك  مديننندة صاسنننم

Hagang Pohang  م  نقسننم فيهننا األسننهم 2021فنن  سننصنمصر

  صالنسننناو  صنننين االثننننين منننن أمنننل نصنننني  وصيننن  ألنننوال الصنننل

ن    ننل و نن   مننر األسنناس للمصننالصننين وأقننيم للسننيارات فنن  

يكنون نناريخأن أل  طنن سننويًا ومنن المنوقن  900صطاق  إننا  

.م 2023االننهاال من المشروع م  نهاي  يام 

(www. worldsteel.org)أركنساستاريخ 
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اإلنتاج العاملي من الصلب

(م2021–م2016)للسنوات 

(سنة/مليون طن)

1,735

1,827

1,875 1,880

1,951

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

2017 2018 2019 2020 2021

ا ننا  العالم 

871 929 995 1,065 1,033

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2017 2018 2019 2020 2021

الصين

101 109 111 100
118

0

50

100

150

200

250

300

2017 2018 2019 2020 2021

الهند

105 104
83

96

0

50

100

150

200

250

2017 2018 2020 2021

الياصان

82 87
73

86

0

50

100

150

200

250

2017 2018 2020 2021

امريكا

الدول األكثر انتاج من الصلب

(م2021–م2016)للسنوات 

(سنة/مليون طن)

11

إ
ة 

ناع
 ص

ات
صائي

ح
لب

لص
 وا

ديد
احل



(م2022العدد الثامن يونيو ) جملة متخصصة تصدر عن الشركة الليبية للحديد والصلب

سالمين الهمال  الهن . أ
إدارة الص   والنطوير

:مقدم 

ال يخلو أ  مشروع مهما كان  ممه ونويه من ومنود نقنص فن  

ظنائ  ا مكانات، ين دد نوثير ذلس النقص  س  مدى ارنصاطه صالو

ن الرئيسنن  للمشننروع، وينننوثر المشننروع فنن  اللالنن  صممموينن  منن

وفن  العوامل المنليرة صنلير  مم وطصيع  العمل ف  كنل مشنروع،

رين  هذا الدراس  سنينم النركينز يلنى أثنر األولوينات المالين  وا دا

ي  فننن  يقنننود النشنننليل والصنننيان  لن ديننند أهنننم المعنننايير الرئيسننن

وقنات وال ريي  وأثر كل منها يلنى الصندائل المننوفرة، وننذليل المع

نن  ننؤثر الن  نصا   نن يذ العقد، من خبل ن ديد كنل المعنايير ال

فنن  العقنند، ومعالمنن  ينندم الو ننول فنن  ن دينند الصننديل المناسنن 

ها منن  مراال الصيان  ومعرف  مد  نمال الصنيان  النن  ننم نن ينذ

ييننر خننبل العقنند المن ننق يليننه، منن  أخننذ االينصننار لكننل المشنناكل 

لنى أثناال نن يذ الصيان ، وذلس منن خنبل دراسن   الن  يالمنظورة 

.يقد  صيان  ف  الشرك  الليصي  لل ديد والصل 

:الملخص

ات مشننروع صننيان  فنن  الشننركلنن يننذ إن يملينن  اخنيننار شننرك  

ايير يملي  معقندة ومنداخلن  نظنراً لنعندد معنالكصرى ه  الصنايي  

  إلى  ي  نهد  هذا الدراس. االخنيار وكذلس نعدد الصدائل المنا  

. الصنل ون ديد أولويات يقود الصنيان  صنـالشرك  الليصين  لل دينـد 

اسنص  ونعنصر يملي  انخاذ القرار منعندد المعنايير هن  الطريقن  المن

 (AHP)للدراسنن ،  ينن  ننننـم اخنيننـار يملينن  الن لينننل الهننـرم  

Analytic Hierarchy Process  كوداة منن أدوات انخناذ القنرار

  المقاصلن   ي  نم نصميم االسنصان  األولنى صطريقن. منعدد المعايير

عقود هدفها مم  المعلومات ين أهم المعايير الرئيسي  وال ريي  ل

درة  ينن  نننم ن دينند المعننايير الرئيسنني  وهنن  معيننار قنن. الصننيان 

نصان  الشرك  يلنى النن ينذ، نطناا العمنل، النزمن، والنكل ن ، واالسن

نم نوزيعها يلى أشخاص منخصصينAHPالثاني  مصني  صطريق  

مننن مهندسننين ومسننؤولين وأصنن ا  قننرار، وذلننس لل صننول يلننى 

صينن  أوزان المعننايير المبئمنن  لواقنن  يقننود الصننيان  صالشننرك  اللي

لنننى لل دينند والصننل  الننن  نننم ن ديننندها صننناال يلننى االسنننصان  األو

.المقاصل صطريق  

مشكل  الدراس 

معايير يقود الصيان  يقود منشعص  ومنداخل  صسص  نعدد ال•

عال المؤسسات الصنايي  نعنمد يلى أسالي  يير فصعض •

ارن اع ف  النكل   •

النوخير ف  زمن النن يذ•

النوق  إلى أمل يير منظور•

تقييم عقود الصيانة من حيث التكلفة والزمن

حالة دراسية على عقود الشركة الليبية للحديد والصلب

" ننننم إدخننننال المقارننننات الثنائينننن  إلننننى صرننننام  اخنيننننار الخصيننننر 

Expert Choice "  وهننو صرنننام  ال اسننو  المخصننص لعملينن

AHPنن ينذ ، وكانت الننيم  يصارة ين نرني  الشركات المنقدمن  ل

ننم    النن  يقد صيان  معين صنااًل يلنى المعنايير الرئيسني  وال ريين

لصنندائل ون ديند المعينار الرئيسن  النذ  ينؤثر فن  نرنين  ا. ن ديندها

يننند نلييننر األهمينن    AHPيننند إمننراال ن ليننل ال ساسنني  لعملينن 

يننند AHP ينن  كانننت الننننائ  . النسننصي  أل نند المعننايير الرئيسنني 

مصنن  دراس  يقد صيان  مصلح اللاز صالو دنين األولى والثالث  ص

% 43 ين  ن صنلت يلنى نسنص  Aاالخنزال يلى اخنينار الشنرك  

  وفنن  المقاصننل كانننت ننننائ  الشننرك  الليصينن. مننن المممننوع الكلنن 

Cرك  صال ديد والصنل  صاسننخدام أسنلو  النقناط يلنى اخنينار الشن

نقطنن  مننن المممننوع الكلنن  للنقنناط، كمننا 95الننن  ن صننلت يلننى 

، كما كانت ننائ  دراسن  يقند صنيان  Bنعادلت صالنقاط م  الشرك  

وفنق ونطوير منظوم  الن كم صالخط األول صمصن  درفل  الق نصان

 ينن  ن صننلت يلننى نسننص  Cيلننى اخنيننار الشننرك  AHPيملينن  

الصنل  وف  المقاصل كانت ننائ  الشرك  الليصين  لل ديند و% 51.5

نقط  من الممموع الكلن  93الن  ن صلت يلى  Cاخنيار الشرك  

.للنقاط

12

ية
وفن

ة 
لمي

ث ع
حبو

ت و
سا

درا



(م2022العدد الثامن يونيو ) جملة متخصصة تصدر عن الشركة الليبية للحديد والصلب

C AB (شركات الصيانة)البدائـل

يو ح النموذ  العام للدراس  وفق منطلصات يملي  الن ليل الهرم ( 1)والشكل 

Expert Choiceيو ح النموذ  العام للدراس  وفق منطلصات يملي  الن ليل الهرم  صاسنخدام صرنام  ( 2)والشكل 

:النموذ  العام للدراس 

صعد دراسن  المشنكل  وأسنصاصها كنان الصند منن وصن  االمنراالات

النننننن  واألدوات الدراسننننن  ونقنينهنننننا أداة المنعلقننننن  صنصنننننميم 

يير اسنخدمها الصا   لمم  صيانات الدراسن  صهند  ن ديند المعنا

ويننات الرئيسنني  وال ريينن  لعقننود الصننيان  ومننن ثننم نرنينن  أول

دراس  مت نالشرك  الليصي  لل ديد والصل  لعقود الصيان   ي  

:يقدين من يقود الصيان  وه  كالنال 

لح والعامننل المسننايد لمصنناألناصينن  يقنند صننيان  واسنننصدال •

.م2015والثالث  صمصن  االخنزال األولى اللاز صالو دنين 

ن  صمصناالول يقد صيان  ونطوير منظومن  ن كنم فن  الخنط •

.م2005درفل  الق صان الطولي  

:صناال نموذ  الن ليل الهرم  للدراس 

ن لينل وهنو ن ديند و، صن ديند الهند صداًلا صناال هرم المشكل  نم  

. ل والصننأولويننات يقننود الصننيان  فنن  الشننرك  الليصينن  لل دينند 

ك  يلنى مروراً صن ديد المعايير الرئيسي  وه  معيار قدرة الشر

ل ريي  وكذلس المعايير ا، والنكل  ، الزمن، نطاا العمل، النن يذ

، صلننن اينمادهنننا صننننااًل يلنننى االسننننصيان صطريقننن  المقاننننم  والنننن  

وهنننن  ، A,B,Cواننهننننااًل صالصنننندائل المنننننوفرة وهنننن  الشننننركات 

. العقنديذ الشركات الن  سينم منها اخنيار الشرك  المناسص  لنن 

نننح ( 1)والشنننكل  النمنننوذ  العنننام للدراسننن  وفنننق منطلصنننات يو  

ننح ( 2)والشننكل ، يملينن  الن ليننل الهرمنن  النمننوذ  العننام يو  

رنام  للدراس  وفق منطلصات يملي  الن ليل الهرم  صاسنخدام ص

.Expert Choice

13

Goal: Maintenance Contract of reduction plant

فني
ة و

لمي
ث ع

حبو
ت و

سا
درا

ة



(م2022العدد الثامن يونيو ) جملة متخصصة تصدر عن الشركة الليبية للحديد والصلب

د صنيان  ننيم  المقارنات الزومي  للمعايير الرئيسي  لعقن( 3)شكل 

األولى واسنصدال األناصي  والعامل المسايد لمصلح اللاز صالو دنين
والثالث  صمصن  االخنزال 

العامننل النرنينن  النهننائ  لصنندائل يقنند صننيان  واسنننصدال األناصينن  و

خنزالاالالمسايد لمصلح اللاز صالو دنين األولى والثالث  صمصن 

الشننننركات )ين ننننح أن نرنينننن  النهننننائ  للصنننندائل ( 4)مننننن الشننننكل 

ى والثالث  مصلح اللاز صالو دنين األول( المنقدم  لنن يذ يقد صيان 

:صمصن  االخنزال صالنسص  للصدائل كالنال 

%43صنسص   Aالشرك 

%36.4صنسص  Cالشرك  

%20.7صنسص   Bالشرك 

% 5ف  هنذا المقارنن  كاننت ( CR)كما أن نسص  الثصات والنوافق 

وهننذا النسننصي  ال نزيننند يننن النسننص  المسنننمول  صهننا وفننق يمليننن  

%.10الن ليل الهرم  وه  

يب والعامل الترتيب النهائي لبدائل عقد صيانة واستبدال األناب( 4)شكل 

زال المساعد لمصلح الغاز بالوحدتين األولى والثالثة بمصنع االخت

يس  نطاا لمقارنات الزومي  للمعايير ال ريي  صالنسص  للمعيار الرئا

العمل

AHPلنن يذ Expert Choiceاسنخدام صرنام  اخنيار الخصير 

هنننو مممويننن  منننن  نننزم الصنننرام  Expert Choiceصرننننام  

  للمسنننخدم طريقنننقنندم الننن  القننرار المسننوق  يصننر صننرام  ديننم 

 Expertلصرننام  كما يمكنن . يلى ال اسو AHPمولوف  لنن يذ 

Choice رمينن  أو للصيانننات الهنمثننيبً صيانينناً المسنننخدم أن يكننون

اال الصياننات للصرننام   منرإدخنال ومن خنبل . الهيراركي  صسهول 

وصل إلنى النسصي  للمعايير للناألوزان العمليات ال ساصي  و سا  

لننى النمننوذ  العننام لبخنيننار ون دينند أف ننل صننديل والننذ  ي صننل ي

. الصنيان لعقنداألولوينات لننم صعد ذلس يملين  نرنين  ، أيلى نقييم

( CR)وافنقويقوم الصرنام  صشكل نلقائ  ص سا  نسص  الثصات والن

 سنن  % 10لننن نزينند يننن مننن أنهننا فن  الصيانننات المدخلنن  للنوكنند 

وفننن   نننال  ننندو  ذلنننس نننننم مرامعننن  الهرمننن  يمليننن  الن لينننل 

  المدخبت مرة اخرى م  لمن  النقييم ولمنن  العطناالات المخنصن

ل دينند يقننود الصننيان  وصنناع القننرار صالشننرك  الليصينن  لصننرام فن  إ

.والصل 

دراس  يقد صيان  واسنصدال األناصي  والعامل المسايد لمصلح 

اللاز صالو دنين األولى والثالث  صمصن  االخنزال

ين نح أن المعينار الرئيسن  النذ   ناز يلنى أيلنى( 3)من الشكل 

" زمن ال" معيار هو أهمي  صين معايير االخنيار الرئيسي  األخرى 

منن ا ممنال  الكلن  لندرمات % 43.2وذلس ص صوله يلنى نسنص  

نوقن  يرم  ارن اع أهمي  معيار الزمن نظنراً لو معايير االخنيار، 

للناز المصن  ف  هذا ال ننرة، وكنان منن الميند نن ينذ يقند مصنلح ا

  النذ  للو دنين األولى والثالث  ف  هذا ال نرة، والمعينار الرئيسن

يلننى ، فقنند  صننل"النكل نن  " فنن  المرنصنن  الثانينن  هننو معيننار  ننل  

يان  ، وهذا نعكس أهمي  النكل   صالنسص  لعقود الص%34.1نسص  

لثالن  هنو فن  النرنين  ا نل  كمنا . صالشرك  الليصي  لل ديد والصنل 

، ومناال فن  %13.8ص صنوله يلنى نسنص  " نطاا العمل " معيار 

وله يلنى ص ص" قدرة الشرك  يلى النن يذ " النرني  االخير معيار

، ويرمنن  انخ نناض أهمينن  هننذا المعيننار إلننى نقننار  %8.9نسننص  

ك  درمنن  أهمينن  المعننايير ال ريينن  للمعيننار الرئيسنن  لقنندرة الشننر

كمنننا أن نسنننص  الثصنننات. يلنننى النن ينننذ ينننند مقارننهنننا مننن  الصننندائل

وهذا النسص  مقصول  % 6ف  هذا المقارن  كانت ( CR)والنوافق 

.الهرم ومسمول صها وفق يملي  الن ليل 
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(م2022العدد الثامن يونيو ) جملة متخصصة تصدر عن الشركة الليبية للحديد والصلب

لندى  رورة اينماد األسالي  الكمي  ال ديث  ف  انخناذ القنرار1.

.المؤسسات والشركات العام  والخاص 

ات اسنخدام أساسنيات هنذا الدراسن  فن  نرنين  أولوينات قطاين2.

.أخر 

نى نكون معايير االخنيار ننطل  و   أوزان نسصي  للمعايير  3.

.الم ا ل  صطريق  يلمي  من قصل الشرك 

ى انخاذ يلأن نؤثر النركيز يلى العديد من المعايير الن  يمكن 4.

لننى قننرار واخنيننار الشننرك  األف ننل للنن يننذ، وينندم النركيننز ي
.المعايير المالي 

يملينننن  الن ليننننل الهرمنننن  أداة فعالنننن  لقينننناس أوزان معننننايير 1.

 ها االخنيار ين طريق المقارن  الزومي  لكل المعايير م  صع

ى الصعض، وصك ناالة أيلنى منن الطنرا الم لين  الننى نعنمند يلن

.إيطاال أوزان مصاشرة للمعايير صدون ف ص لمد  أهمينها

لقةرا  عملية التحليل الهرمي تعطي المرونةة الافييةة لمتيةا  ا2.
ير حيث يمكن وضع أ  عدد مةن الدةدا ل ولةالل الةتحكع يمعةف 

.شروعمع ظروف أ  م تالءم االختيف  الر يسية والفرعية يمف 
 تةةيل لمتيةةا  القةةرا  Expert Choiceاسةةتيدام نرنةةفم  3.

يل القةةد ع علةةد تعةةد ل الأتةةف   أو أ  خطةة  لةةي مرحلةةة التف ةة
اختبف  والمقف نة الزوجية للددا ل يسرعة ودقة عفلية لمف  تيل

.ةحسفسية الددا ل تغيير لي أوزان المعف ير الر يسي
ية وهي اعتمفد الشرلة الليدية للحد د والصلب علد طريقة محل4.

إعطةةةفء الأقةةةفب لاةةةل نةةةد ل يعةةةد االطةةةالع علةةةد التقيةةةيع الفأةةةي
.والمفلي المقدم من الشرلفت المتقدمة لتأفيا المشروع

ات سنننامالا

لي  األسنا.نومناس ولينامز، ديننس سنوين ، أندرسون دي يد1.

دار : المملكنننننن  العرصينننننن  السننننننعودي . ا دارةالكمينننننن  فنننننن  

.م2006،المريخ

يملي ، صناي  القرار للقادة، أسماال همشر ، سهام صاهرز2.

: دي المملكن  العرصين  السنعو، الن ليل الهرم  ف  يالم معقد

.م2000،فهدمكنص  

أسلو  اخنيار المكان  االسنشاري  صاسنخدام. إياد الشوصك 3.

الن ليننل الهرمنن  مننن ومهنن  نظننر منخننذ  القننرار فنن  قطنناع 

، رسنننال  مامسننننير مقدمننن  النننى المامعننن  االسنننبمي ، ينننزة

.م2008.يزة

  يقننود النشننليل والصننيانإدارة ، أ منند صننن  سننن العرمننان 4.

المنننننؤنمر الهندسننننن  السنننننعود  ، والمنطلصنننننات والن نننننديات

مامعننن  الملننس فهننند ، المملكنن  العرصيننن  السننعودي ، السننادس

.للصنرول والمعادن

اخنيننار المننورد، صنناد إصننراهيم ، سننالم ييسننى، يلننى شنننوان5.

نعنندد االف ننل فنن  الشننركات الصنننايي  صاسنننخدام الن ليننل م

نين  الممل  الدولين  الم كمن  للعلنوم الهندسني  ونق. المعايير

.م2018،يونيو، 2العدد ، 4المملد ، المعلومات

SMSupply of Materialsنوريد المواد 

خطوات نن يذ 
االيمال

ISImplementation Steps

OEOperating Experiencesنمار  النشليل

الصننندائل ينننند نلينننر أولوينننات معنننايير أولوينننات يمليننن  ف نننص ▪

. المشكل  الرئيسي 

المعننايير ننوثير نرنين  الصندائل ينند نليينر األهمين  النسنصي  أل ند•
.الرئيسي 

سيةفحص حساسية األداء قبل تغيير األهمية النسبية للمعايير الرئي( 5)شكل 

سيةتغيير األهمية النسبية للمعايير الرئيبعدفحص حساسية األداء ( 6)شكل 

يقد صيان  واسنصدال أناصي  العامل المسايد لمصلح اللاز 
صالو دنين األولى والثالث  صمصن  االخنزال

الشركات

ال ن  ننائ  النقييم

للشرك  الليصي 

لل ديد والصل  
صاسنخدام النقاط

م ننائ  النقيي

المال  للشرك  

الليصي 
 لل ديد والصل

ننائ  صرنام 

Expert 
Choice

ائل نرني  الصد

Expert 

Choice

A85%األول%43األول

B95% الثال %20.7الثان

C95% الثان %36.4الثال
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(م2022العدد الثامن يونيو ) جملة متخصصة تصدر عن الشركة الليبية للحديد والصلب

التفتيش على طالء املعادن

م مد رم  رمي ه. م
رئيس قسم ال ماي  من النآكل 

SSPCم نش طبال معنمد من الممعي  األمريكي  طبالات ال ماي  

الطنننرا ل مايننن  المعنننادن منننن أهنننم وأقننندم وأشنننهر الطنننبال منننن 

النآكنننل،   يننن  أن أيلننن  المعننندات وا نشننناالات فننن  المصنننان  

ونلقننى طريقنن  الطننبال للصنندأ، مصنننوي  مننن المعننادن القاصلنن  

عالين  ل ماي  المعادن من النآكل اننشاراً واسعاً وذلنس لمنودة وف

هنننذا الطريقننن  وسنننهول  مراقصنهنننا صاينصارهنننا طريقننن  ملموسننن  

ى الطبال يعنصر الن نيش يلو. وقتأ  ويمكن الكش  يليها ف  

ال ينمننزأ مننن أيمننال مكاف نن  النآكننل وهننو مكمننل  نمنناز مننزالاً 
. أيمال الطبال

أهم النقاط الن  يم  مرايانها يند اخنيار نوع الطبال

الصيئيننن  الظنننرو  )طنننبؤا موقننن  السنننطح المعننندن  المنننراد ▪
(والظرو  النشليلي 

ل س طبال موقع  أو يمكن ا)إمكاني  الوصول لنطصيق الطبال ▪
(وإيادة النركي 

(مديد، قديم)طبؤا  ال   السطح المطلو  ▪

اخنينار طنبال مكمنل ومنوافنق)ال ماي  الكاثودي  إن ومندت ▪
(م   نظام ال ماي  الكاثودي  إن ومد

نقرير الن نيش يلى الطبال

يمننن  أن ين نننمن نقرينننر الن ننننيش يلنننى الطنننبال  المعلومنننات
:واالخنصارات النالي 

اسنننم الشنننرك  المصننننع  ،نننناريخ االخنصنننارات، اسنننم الطنننبال •
.ومكونانه، اسم المم  ، رقم الدفع 

ونشننننمل المعالمنننن  . اخنصننننارات نمهيننننز السننننطح المعنننندن  •

ائ  وشنوالماال، يصار السط ي ، األمبل القاصل  للذوصان ف  
.درم  الخشون . درم  الننظي .

درمننن  %RHنسننني  الرطوصننن  . قياسنننات الظنننرو  المويننن •

، نقطنن  Ts، درمنن   ننرارة السننطح المعنندن Ta ننرارة المننو

.Tdالندى 

اللنون، سنمس ال نيلم الرطن   :اخنصارات نطصيق نظنام الطنبال •

(WFT)  سننمس ال ننيلم المننا ،(DFT) ،ينندد طصقننات الطننبال،

. درم  االلنصاا

زمن الم ا ، زمنن اللمنس، : معلومات مهم  ننعلق صالزمن•

.زمن الخلط، الصب ي ، زمن االسنخدام
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(م2022العدد الثامن يونيو ) جملة متخصصة تصدر عن الشركة الليبية للحديد والصلب

أهم ييو  الطبال الن  يمكن معرفنها صالكش  الصصر 

(Sagging)النرهل -1

اف  إ نيظهر هذا العي  ف  الطبال يندما يكون هناس إفراط فن  
.Excessive thinnerالمم   

(Wrinkling)النماييد -6

ا  يظهر هذا العين  ينندما  يننم  طنبال الطصقن  الثانين   قصنل م ن

الطصق  األولى 

((Pinholingالثقو  -8

.هناس ملوثات يلى السطح كون ني د  هذا العي  يندما 

(Orange Peel)قشرة الصرنقال -2

يظهنننر هنننذا العيننن  فننن  الطنننبال ينننندما يكنننون  نننلط الرشننناش 

.Low gun pressureاً منخ  

((Dry Sprayالرذاذ الما  -3

يكنونو أهنناس رينال ينند الطنبال كون نالعي  يندما ذا هيظهر 

.السطحكثيرا ين اً صعيدرشاش الطبال 

(Cratering)ر الن    -4

.الطبالهناس سري  يالي  أثناال كون نيظهر هذا العي  يندما 

(Fish Eyes)ييون السمس -5

.السطحهناس زيوت يلى كون نيظهر هذا العي  يندما 

(Blistering) االنن اخات -7

هننناس أمننبل أو سننوائل يلننى كننون ني نند  هننذا العينن  يننندما 

.السطح
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(م2022العدد الثامن يونيو ) جملة متخصصة تصدر عن الشركة الليبية للحديد والصلب

(Pinpoint Rusting)الننقر-9

ح ي د  هذا العي  يندما يكون هنناس زينادة  فن  خشنون  السنط

.يند نمهيزا أو سمس طصق  الطبال أقل من المطلو  

(Mud cracking) النشقق الطين  -10

بال ي د  هذا العي  يندما يكون هناس زيادة ف  سمس طصق  الط

خاص  الطصق  اللني  صالزنس

(Undercutting)الن رق -11

  ي ند  هننذا العينن  يننند  نندو  نآكنل فنن  السننطح المطلنن  ننيمنن

اصطدام او كسر او ييرا

:المرم 

Protective Coatings Inspector Training 2015

SSPC ©

التآكلمثبطات 

Corrosion Inhibitors

18

أو مانعننات النآكننل هننن  مننواد كيميائينن  ن ننا  إلنننى مثصطننات 

أنظمننن  النصنننني   يقنننا  أو منننن   ننندو  النآكنننل وذلنننس صو ننند 

:الوسائل النالي 

منن  أكسننيد المعنندن الننذ  يشننكل طصقنن  ال ماينن  ارنصاطهننا •

طح األولينن  ونكننوين أكاسننيد قوينن  منماسننك  نلنصننق صسننن

صـ ما يعر وه  ، مصاشرة صالوسط انصاله المعدن ونمن  

Oxidizersأ  المؤكسدات.

.يلى سطح المعدن ونكوين طصق  يازل امنزازها •

Scavengersصـ ما يعر  إزال  مسصصات النآكل أو •

 ننو المنذكورة يلننى النالوسننائل ونقسنم مثصطننات النآكنل  سنن  

:النال 

خدم وه  مركصات يير ي وي  نسنن: مثصطات يير ي وي 1.

منن لمقاوم  النآكل ف  أنظمن  النصريند الم نو ن  والمللقن  و

اسنننخداما هننن  كرومننات الصننوديوم وثننننائ  نوايهننا أأكثننر 

مى وهنذا نسن، كرومات الصوديوم وال وسن ات والنينريننات 

أيوننننات ن  ينننز ن نننول يلنننى  يننن  نعمنننل أنوديننن  مثصطنننات 

أيونننات ال ديننديس والننن  نكننون يلننى شننكلإلنن  ال دينندوز 

مات ونعنصر الكرو، راس  منماسس يعزل المعدن ين الوسط 

مننن أك ننو المثصطننات وأكثرهننا اسنننعماال فنن  الصننناي   ينن 

ن ند الكنروم النذ  يأكسنيد لها اخنزال ينن  ينه ثالن  ي د  

ال ديننند مكوننننا طصقنن  منماسنننك  نلنصنننق صسنننطحأكسنننيد منن  

ويننم  سنا  كميانهنا البزمن ، المعدن ونعزلنه ينن الوسنط 

لنننى ينننم اسننننخدام النينرينننات والموليصننندات يصدقنن ، وكنننذلس 

نومند مثصطنات كنذلس ، الكرومناتسنمي  منن قنل أأنها اساس 

ييننر ي ننوي  كاثودينن  مثننل الزنننس ويدينند ال وسنن ات وهنن 

نو ن  نعمل يلى إصطاال الن ايبت الكاثودي  ف  األنظمن  الم 

.صص   مسنمرةلألكسمين المعر   

يال مثصطات ي وي  وه  مواد ي وي  ذات وزن مزيئ  2.

ومنن أشنهر ، يلنى سنطح المعندن ونمنعنه منن النآكنلنمنز  

.أنوايها األمينات وأمب ها

( Scavenging)مثصطات نقوم صكسح األكسمين من المناال 3.

المسنخدم ف  أنظم  نوليدN2H4ومن أشهرها الهيدرازين 

مننننن المنننناال وينننننن  ينننننه األكسننننمين الصخنننار  ينننن  يننننننزع 

النينننرومين الننذ  يصننر  فنن  الهننواال المننو  ممننا يمعلننه 

.للصيئ صديقاَ 

عبدهللا محمد بلتو. م

ةرئيس قسم الهندسة الصناعي
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سليم م مد  صريش . م
إدارة المشنريات

مقدم 

د النقسنننيمات الننظيميننن  فننن  الشنننرك  الليصيننن  لل دينننأهنننم منننن 

والصل  ه  إدارة المشنريات لما نلعصه من دور مهم واساسن 

رسننم فنن  ال  نناظ يلننى سننير العملينن  ا ننامينن  صالشننرك  وذلننس ص

لكات ومدول  يمليات الشراال والنوريد لكاف  األصنا  والمسنه

.النشليلي  لمصان  الشرك  

. مننناهننن  إدارة يمليننن  الشنننراال ومنننا ينعلنننق صهنننا فننن  مؤسسننن  

منن إممنال  % 70وشركات ا ننا  نشنر   الياً ما يقر  منن 

ا دارات إ نند المصيعننات الخاصنن  صهننا ونعنند إدارة المشنننريات 

األكثننر أهميننن  فننن  المؤسسننن  ون نننا  لممهنننود م ننناي  منننن 

.العاملين 

م هوم إدارة المشنريات

ها نعر  إدارة المشننريات صونهنا أنشنط  ويملينات يننم ممارسنن

سنننواال شنننراال سنننل  ملموسننن  أو يينننر ، صهننند  ن قينننق النننرصح

.ملموس 

مهام إدارة المشنريات

.الشراالرسم السياسات المناسص  لعملي  •

إيننادة النظننر صطلصننات الشننراال الننواردة ومرامعنهننا ونطصيننق •

.م ددةسياس  الشراال  س  ال ام  وصكميات 

.إيطاال المؤشرات للمنشوة النخاذ قرارات يملي  الشراال•

صن  النوكد من سبم  النقارير قانونيا ومرامعن  العقنود الخا•

.صالشراال

ين  القيام صعمليات الن اوض والشنراال صطريقن  نام ن  منن  •

.مواييد النوريد وشروط الدف ، المودة، السعر

.مناصع  يمليات الش ن والنوريد•

ن نداول مسنندات الش ن م  المهات ذات العبق  لإلفرا  ي•

.للموردينمكونات الش ن  وانمام يمليات الدف  

ات إيداد نقارير أسصويي  وشهري  وسننوي  صخصنوص طلصن•

.الشراال وأوامر الشراال

ل صا  نناف  إلننى صعننض المهننام األخننرى مننن مناصعنن  للن اصنني•

وإيماد ال لول ف   ال  ندو  طنار  فن  إ  أمنر شنراال أو 

.نوريد

إدارة املشرتيات

بالشركة الليبية للحديد والصلب 

د الهيكننننل ا دار   دارة المشنننننريات صالشننننرك  الليصينننن  لل دينننن

والصل 

مندير إدارة المشننريات وأمننين سنر لننإلدارة، كمنا ننكننون ا دارة

و أقسام وسنممل صشكل يام ممال شلل كل قسم منها وه3من 

-:كالنال 

قسم مشنريات المواد األولي 

يخنننص هننذا القسننم صشننراال المننواد األولينن  مثننل مكننورات خننام 

م النوريند القيم المالي  ف  النعاقد وينأكصر ال ديد والن  نعد من 

وكننذلس ، منن شنركات يالمين  صمواصن ات يالمين  يالين  المنودة

، ليخننص القسنم صشنراال ال رارينات والعنروا والصبطنات والكنن

وال  ننم وال يروسننيليكونوال يرومنمنيننز،واألقطننا  الكرصونينن  

د وا نيامنات الشنرك  منن كنل أننواع الوقنوواأللومنينوم الن ط  

ا وممي  ا نيامات المقاه  ومياا الشر  وييرها من المواد كم

ون يخنننص القسننم صالشننراال الم لنن  لممينن  األصنننا  والصنننود د

.اسنثناال والن  يمكن مداركنها من السوا الم ل 

قسم مشنريات قط  الليار

نافها يخنص هذا القسم صشراال قط  الليار صممي  أنوايهنا وأصن

الت كما يناط صه شنراال اآ، ومواص انها ف  كل مشاري  الشرك 

ت وييرهننا مننن اآالواللرافنناتالثقيلنن  مثننل الروافنن  الشننوكي  

ي  والم خات صمم، المخنل   وكذلس مولدات الكهرصاال للطوار 

أ مامهننننا وصننننناديق النننننروس والمصنننن يات صونوايهننننا وكننننذا 

المصادالت ال راري  و وايط الهواال والصمامات ومينو  الالت 

ذا ويالصناً مننا يكننون نعامننل هنن، القولصن  يلننى السنناخن ومل قانهننا

.القسم م  الشركات الخارمي  وصالعمل  األمنصي 

قسم مشنريات المسنهلكات

نم صشننراال المننواد الننن  يننمشنننريات المسنننهلكات يخنننص قسننم 

اسننننهبكها صشنننكل مسننننمر مثنننل الزينننوت والشننن وم صمخنلننن  

أنوايهنننا ومميننن  المنننواد الكيميائيننن  وسنننيور نقنننل المكنننورات 

وموانننن  والمننند رماتوالننندرافيل صمميننن  أنوايهنننا وأ مامهنننا 

 لل نقل المصهور مسننهلكات، النسر  وأمهزة ومواد معملي 

ً ، مسنننهلس فن  يمليننات ا ننننا منناهووكننل ، النشنليل مننا ويالصننا

يكنننون نعامنننل هنننذا القسنننم مننن  الشنننركات الخارميننن  وصالعملننن  

.األمنصي 

ينامبً صمنن 22ونمدر ا شارة إلى أن يندد العناملين صنا دارة *

.القيادي فيهم الوظائ  

19

ودة
واجل

رة 
الدا

ا



(م2022العدد الثامن يونيو ) جملة متخصصة تصدر عن الشركة الليبية للحديد والصلب

:الدورة المسنندي  المنصع  ف  ا دارة صشكل مومز

إصدارهااسنبم الطلصيات صعد 

ين ينننم اسنننبم الطلصينن  الننن  نننم إصنندارها مننن قصننل إدارة النخننز

أو يلنننى طلننن  منننن المهننن  المسنننن يدة صننننااًل ومراقصننن  المنننواد 

نقطن  إينادة الطلن )  ند الطلن  وصنل رصنيدها األصنا  الن  

ROS )المنمثل  يام  ف  مسنهلكات النشليل.

نصني  الطلصيات الواردة ونوزيعها  

ROSطلصيات يادي  من  منها ، لى إمصن    الطلصيات الواردة 

للنننرض أو طلصينننات موازنننن  مديننندة ، ياملننن  طارئننن  طلصينننات 

ينننم ( إلننخ ..الليننات ، أمهننزة ، ينندد وأدوات ، معنندات )ا  ننبل 

ود فننرز ونوزينن  الطلصيننات يلننى القسننم المخنننص لمداركنن  الصننن

، ةالمطلوص  فيها كل  س  نخصصه وذلنس منن قصنل مندير ا دار

مومهنن  إلننى رئننيس القسننم والننذ  صنندورا يومههننا للمننوظ ين 

.العاملين ف  القسم للنن يذ والمدارك  

مر ل  طل  العروض

أو صالدرمننن  األولنننى المصنننن ع  فينننه مراسنننل  الشنننركات ونننننم 

 ي  يكنون منهنا م لن  ينن ، وكبئها وكذلس الشركات الموردة

طريق النواصل المصاشر ف  موقعهم

السن 

قيم  المشنريات 

الم لي  

(صالدينار الليص )

ي قيم  المشنريات الخارم

(صالدينار الليص )
يدد الصنود المنعاقد يليها

20167,697,258227,177,2053,395

20174,485,559246,491,6633,755

20187,751,884664,648,3734,709

201914,461,413672,192,3165,610

ون  خارم  وينم النواصل ين طريق الصريد االلكنرماهوومنها 

.أو االنصال الهان   وي دد مويد لنقديم العروض 

إصدار أمر الشراال

صعند ال صنول يلنى ينروض يننم النوكند منن مطاصقنهنا للمطلننو 

ات من النا ي  ال ني  وف   ال  ومنود ينروض صديلن  للمواصن 

يننم مشنم   يود ينن الطلن  ويكنون السنعر أو ال ني  المطلوص  

قصول الرموع إلى المه  المسن يدة ألخذ الرأ  ال ن  من  ي  ال

ار الندخول فن  م او نات لنخ نيض األسنعثنم ومن ، الرفض أو 

صنننذلس يصننندر أمنننر الشنننراال من نننمنا المواصننن ات ال نيننن  ومننندة 

 ادينا النوريد وطريق  الندف  وكافن  الشنروط النعاقدين  األخنرى ن

.للنوريد المخال  و  اظا يلى  قوا الشرك  

القيم النن  يينات لصعض السنوات للصنود ويصي ن والمدول النال  

ام نم إصدار أوامر شراال صها من قصل إدارة المشننريات ، واألرقن

د يننم المذكورة ف  المدول ن نمل نسص  خطو صسيط  وذلس لما ق

مننن إللنناال نعاقنند أو نقننايس المننورد فنن  نورينند صعننض الصنننود 

وييرهننا مننن األسننصا  الننن  يمكننن أن نسنننمد أثننناال العمننل يلننى

.نن يذ الطلصيات الواردة  دارة المشنريات

األنظم  الرئيس  صالشرك 

اال كنل ين طريقهنا إمنرين م ف  الساصق كانت المنظوم  الن  

العمليننننات أثننننناال نن يننننذ الطلصينننن  منظومنننن  خاصنننن  صنننن دارة 

المخنننازن ) المشننننريات يينننر مرصوطننن  صصننناق  المنظومنننات 

د ولكنننن منننؤخراً قامنننت الشنننرك  الليصيننن  لل ديننن، (والماليننن  

ميم والصل  صالنعاقند من  شنرك  هندين  للصرممن  وذلنس لنصن

( CERPS) نظننام منكامننل ن ننت مسننمى منظومنن  مشنننرك  

 ي  ننم ين طريقها كل ا مراالات

صننندالا منننن إدارة النخنننزين ومراقصننن  المنننواد منننروراً صننن دارة 

إمنننراالات الشننن ن )المشننننريات وإدارة الشنننؤون النماريننن  

ظنام وهذا الن، واننهاال صا دارة المالي ( والنخليص الممرك 

ال من  المنظو، يعنصر ف  المرا ل النهائي  الينماد العمنل صنه 

نهائي  ف  طور النمرص  والنعديل ولكنها ف  مرا لها النزال 

ت ن ديننداً فيمننا يخننص مننزال إدارة المشنننريات فكننل إمننراالا

إدخننال العننروض ومقارننن  األسننعار وإصنندار أوامننر الشننراال 

.يصر هذا المنظوم ننم 
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م نال الهاد  الشاوش. م
ا دارة العام  للصيان  
ونصني  قط  الليار

مقدم 

ت ينمننه العننالم صخطننى منسنناري  فنن  انمنناا رقمننن  المعننامب

وا مننراالات صكافنن  أنوايهننا،  ينن  يمننر ممنمعنننا صمر لنن  

 نددا اننقالي  من االقنصاد الصنناي  إلنى االقنصناد النذ  ن

ممموينن  مدينندة مننن النقنيننات، ننننراول مننن النكنولوميننا

  مننن صننين أ نند. الرقمينن  إلننى النكنولوميننا منناهينن  الدقنن 

، "ينالصلنوس نشن"مومات الرقمن  ه  نقنين  سلسنل  الكننل 

لثقن  وه  نقنين  يقنول الكثينرون إنهنا نعند ص ينادة نعرين  ا

.لننسذومنن  . والشنن افي  والن ننمين فنن  ممينن  أن نناال العننالم

يننن  يينننر نقن" الصلنننوس نشنننين"نعنصنننر نقنيننن  سلسنننل  الكننننل 

قنندر صاكلالمشنننا ننم  نسننصيًا ويمكننن أن نخلننق العدينند مننن 

منا قدمننه  ننى اآن هنو سلسنل  منن. ال لول النن  نوفرهنا

كنننننا األفكنننار الرئيسننني   نننول النقنينننات الناشنننئ  وكيننن  يم

هنذا منا يصطن ن أال إالنعامل معها ف  يالم سنري  النليينر، 

  الخطى الخو  من مخاطر االخنراا ويدم الثق  الكافي  ف

 ناالت لنظراً ال ال  يند معظم المسنخدمين ننرنت  انظام 

ن إالقرصنننن  ألكثنننر األنظمننن  العالميننن  أهميننن  وخطنننورة، 

وموثنننوا ال يسننننند يلنننى النظنننام منننن النظنننام لنننىإال امننن  

... مل   المركز  النقليد  أصص ت 

نننات نقنينن  سلسننل  الكنننل هنن  يصننارة يمننا يشننصه قاينندة صيا

سنننمل موثنننوانشننناال إالمسننننخدمين منننن ن نُمك نننرةمشننن   

ينن  لمخنلنن  المعننامبت ا دارينن  والمالينن  والنعليمينن  والطص

سننل  صموقنن  ويكيصيننديا أن سلرفننت يُ وييرهننا ، و سنن  مننا 

ة الكنل ه  قايندة صياننات موزين  نمنناز صقندرنها يلنى إدار

قائمننن  منزايننندة صاسننننمرار منننن السنننمبت المسنننماة كننننب 

(BLOCKS )ن نننو  كننل كنلنن  يلننى الطنناص  الزمننن  وراصننط

.الكنل  الساصق لى إ

كاننننننت صدايننننن  فكنننننرة سلسنننننل  الكننننننل أو صلنننننوس نشنننننين 

blockchain  م ينننندما وصننن  1991ينننامStuart 

Haber  وScott Stornettaفكرة صناال سلسل  منن كننل

 اول يمرة،صالنش ير ألول ن والمؤم  ل المسم  الصيانات 

BLOCKCHAINسلسلة الكتل 
...حنو عامل رقمي موثوق

اسننخدامها  Nick Szaboوينالم ال اسنو  م  المصنر  صعندها 

فنن  م اولنن  إنشنناال يملنن  رقمينن  ييننر مركزينن  أسننماها صيننت 

.م1998وذلس كان ف   دود يام  bit goldمولد أو 

شننين أمننا االنطبقنن  ال قيقنن  لنقنينن  سلسننل  الكنننل أو صلننوس ن

blockchain   المطننورون م يننندما أصنندر 2008كانننت فنن

ناكنننامونوسانوشننن النننذين يعملنننون ن نننت االسنننم المسننننعار 

Satoshi Nakamoto ورق  صي ناال لنوسنيس نمنوذ  صلنوس

للمعنامبت نشين، وصعدها صعام ينم نطصيقها فعليا كسمل شامل

.الصينكوينالن  ننم صاسنخدام العمل  الرقمي  

 Blockchainفائدة ومزايا صلوس نشين 

اكنسنننا  ثقننن   Blockchainاسننننطايت نقنيننن  صلنننوس نشنننين 

  ومصداقي  األيمنال ص  نل نطورهنا المسننمر ومزاياهنا القوين

نصن  منن األمنان والشن افي  وإمكانين  نينال صداي  من نوفير  د 

ننوفير يصر شصك  األيمال  نى قندرنها يلنىل المسم  الصيانات 

. الك نناالةمننن يننال الكثيننر مننن النكننالي  منن  ال  نناظ يلننى قنندر 

  سلسنل  نذكر خمس فوائد أو مينزات رئيسني  لنقنينيل  ماوفي

:Blockchainالكنل صلوس نشين 
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نعزيز يامل األمان. 1

لينن  يننندما نكننون الصيانننات  ساسنن  ومصننيري ، صيانانننس الما

نليينر طريقن   blockchainمنثب، يمكنن لنقنين  صلنوس نشنين 

ال يرض المعلومات الهام  صشكل كصير من خبل إنشاال سنمل

ايد يمكن نلييرا ويننم نشن يرا منن طنر  إلنى طنر  ممنا يسن

ا يمكننن أيً نن. فنن  مننن  اال نيننال واألنشننط  ييننر المصننرل صهننا

ات الخصوصي  ينن طرينق إخ ناال هوين  الصيانناكلمشمعالم  

 يننن  يننننم . الشخصننني  واسننننخدام األذوننننات لمنننن  الوصنننول

منن نخزين المعلومات يصنر شنصك  منن أمهنزة الكمصينونر صندالً 

، ممنا يمعننل منن الصننع  وا نند  server  ظهنا يلنى خننادم 

ول يلننى المنسننللين أو المخنننرقين يننرض الصيانننات أو ال صنن

.يليها

الش افي . 2

يسننخدم دفننر أو سنمل  blockchainنظًرا ألن صلنوس نشنين 

شنكل ،  ي  ينم نسميل المعنامبت والصياننات صعموز  معامبت 

شنصك  يرى ممي  المشناركين فن  ال. منماثل ف  مواق  منعددة

  صنه ن نس المعلومنات فنل المصنر  الذين لنديهم  نق الوصنول 

لشنصك  ن س الوقت، مما يوفر ش افي  كامل  للمسناهمين فن  ا

نم إ اف  إلى أن ممي  المعنامبت النن  ين. أو المنعاملين معها

صطنناص  نسننميلها فنن  الكنننل ييننر قاصلنن  للنلييننر، وينننم خنمهننا

ينننيح  ينن . ونسننميلهاهننا ئصناالوقننت والننناريخ لنوثيننق وقننت 

زمن  ذلس لألي اال يرض السمل الكامل للمعامل  صالنرني  ال

 أيالدقيق ويق   فعليا يلى 

.فرص  لب نيال

الننص  ال ور . 3

مسنار نندقيق يوثنق مصندر  Blockchainينش  صلوس نشين 

صمنا . األصل فن  كنل خطنوة فن  ر لن  النسنميل ونكنوين الكننل

.ل يمعل مشارك  الصيانات  ول المصدر مصاشرة منا   وسه

زيادة الك االة والسري . 4

د مهنوالقت نسنلرا العمليات النقليدي  الورقي  الكثير من الو

ير نن  للخطننو الصشننر  ، وقنند ننطلنن  وسنناط  مننن نهننا أكمننا 

وس منن خنبل نصسنيط هنذا العملينات صاسننخدام صلن. طر  ثالن 

، يمكنن إكمنال المعنامبت صشنكل أسنرع  blockchainنشنين 

 blockchain ي  يمكن نخزين الوثائق يلنى . وأكثر ك االة

لنى منصًا إلنى منن  من  ن اصنيل المعاملن ، ممنا يللن  ال امن  إ

ت السننمب  ليسننت هننناس  امنن  لنسننوي  . نصننادل أوراا ووثننائق

المنعنننددة، لنننذا يمكنننن أن نكنننون المرامعننن  والنسنننوي  أسنننرع 

.صكثير

Automationاألنمن  . 5

ى وهنو منا يقصند صنه معنل النظنام أونومانيكينا،  ين  يمكنن  ننن

، smart contractsأنمن  المعامبت من خنبل العقنود الذكين  

د فصممننر. ممننا يزينند مننن ك االنننس ويسننرع العملينن  صشننكل أكصننر

لنالي  فن  اسني اال الشروط الم ددة مسصقًا، ينم نشليل الخطوة ا

دخل نقلننل العقننود الذكيننن  مننن النننن. المعاملنن  أو العملينن  نلقائيًنننا

ي اال الصشر  وكذلس االينماد يلى أطرا  ثالث  للن قق منن اسنن

مين  يلى سصيل المثال ، صممرد أن يقندم العمينل م. شروط العقد

  ، يمكنننن نسنننوي  المطالصنننمطالصنننه المسننننندات البزمننن  لنقنننديم 

.ودفعها نلقائيًا

:االسنخدام

 ، إ ناف  نسنعمل هذا النقني  صشكل رئيس ف  النعامبت المالين

وفن  ،" صينكنوين"إلى اصنكنار العمنبت االفنرا ني  يلنى ينرار 

دخل العمليات المالي  يينر المرنصطن  صسلسنل  الكننل، يمن  أن ين

طننر  ثالننن   نمننام يمليننن  ن ويننل األمنننوال مننن المرسنننل إلنننى 

الي  المسنقصل، ويالصاً ما نكون هذا األطرا  ه  المؤسسات الم

ادا أما م  اسنعمال سلسل  الكنل، ف ن الطر  الثال  النذ  يصن

إلنى يملين  إ ناف  .الشصك يلى يملي  ن ويل األموال، سيكون 

ن ويننل األمننوال، فنن ن اسنننعمال هننذا النقنينن  يمكننن أن ينطننور

   نمننام يملينن  ن صننيل ال ننرائ ، إ نناف  إلننى نسننهيل يملينن

إرسنننال األمنننوال إلنننى صلننندان منننن الصنننع  فيهنننا الوصنننول إلنننى 

بت وال نقنصننر هننذا النقنينن  يلننى النعننامالمالينن  ، المؤسسننات 

الماليننن ، إذ منننن المنوقننن  أن نننندخل إلنننى الكثينننر منننن الممننناالت 

ن، وقطنناع النننوميالقنانون األخنرى فنن  مقندمها النعلننيم والممننال 

إ نننناف  إلننننى قطايننننات الطاقنننن  والنمزئنننن  والرياينننن  الصنننن ي  

.وسبسل النوريد

معنامبت صنليينر مندر  فن  الونصش نر نعنصنر هنذا النقنين  وايندة 

رسنمي  المالي ، ونظرا الرن اع نكل ن  الن نويبت يصنر الصننوس ال

المننال  لعمليننات الن ويننلصننديبً المننناً ورخيصنناً نكننون أن يمكننن 

.للعاملين الملنرصين يصر العالم

ات والمدير صا شنارة هننا منا نعانينه فن  صبدننا منن نندن  الخندم

... المصرفي  ونوخرنا  نى يلى ما هو نقليند  فن  دول أخنرى

ين  ماذا سيكون  النا م  رقمن  المعامبت المالي  والعمل  الرقم

.  لهاالمؤسسات العالميإلى نصن   الن  نسير صسري  هائل  

:المصادر

https://ar.wikipedia.org/wiki

https://www.arabictrader.com/ar/learn/

https://www.un.org/ar/44863

https://www.alittihad.ae/article/
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الم روام مدم مد . أ
إدارة الندري 

مقدم  

يصين  ال نوال يلن  الندورات الندريسل ط هذا المقال المخنصر 

الصننل  صمركنز نندري  الشنرك  الليصين  لل ديند وأقيمنت النن  

الننن  2012األينننوام منننا صنننين ا نمليزيننن  فننن  ممنننال الللننن  

ن  المنلي رات الصعض يلىاالشارة والنركيز م م  2019 مهم 

منام صعنض ال لنول لهنا واالهنيمناد إلن  الن  يهد  النقرينر إ

ك  صهننا والنظننر فنن  ن سننينها صمننا يصنن  فنن  مصننل   الشننر
.ومنطلصات العمل صشكل يام

  النذو و ا من الصداي  لنر  هذا المدول كثر أاألمر لمعل 

النندري  فن  مركنزأقيمت الن  ا نمليزي  دورات اللل  يصي ن 

م 2019سننننن  لنننن  إم 2012صالشنننرك  مننننا صننننين السننننوات 

ات للمسننوي( لعندم ننوفر صيانانهنا م وذلنس 2017صاسنثناال )

اص  والثان  والثال  والراص  والخامس والسادس والسناألول 
.والثامن والناس 

الندري  ف  ممال اللل  ا نمليزي 
ارقام من واق  الشرك  وصعض الدراسات المشاصه 

صندورات نسنص  الملن قنيننمث نل النن  األرقنام يند النظر ف  

أن ر  يل  مد  السنوات المذكورة  فوننا نا نمليزي  اللل  

ف  أن ر  فمثب ن. هناس نصاينا ف  نسص  الملن قين صالدورات

دورات ندريصين  فن  م هنناس 2016و2015و2014سننوات 

 اا صها نن يذها وااللننم  معظم المسنويات المنا   النذاس قد 

مننن قصننل المننوظ ين سننواال المصندئنن  والمنقدمنن  ولكننن هنندا 

معنا قند هناس نران أإذ نرى الننوع ف  المسنويات لم يسنقر 

ات  صننل فنن  النندورات الندريصينن  وخصوصننا فنن  المسنننوي

ليه فن  نليها وه  الن  كانت يالن  المنوسط  ف  السنوات 

.  م2013م 2012العامين
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لتحقمين  سمب الميوّضم  الرسمم البيما ي فمي نماين الشم لين 

ع علي والمستوي التاسللمستوى األول بالدورات التدريبية 

ن المسننننوى المنننذكورة سننناصقا مننن  العلنننم اطمممول السمممنوات 

  كمنا نم نن يذا فن  مركنز النندريأيل  مسنوى الناس  هو 

سننن  نن أإلننن  الصياننننات نشنننير . نشنننير النقنننارير السننننوي 

فن  م نظنراالهي نوا صكثينر األول المنخرطين فن  المسننو  

ويات المسننأن طصيعن  صاينصنار ش الناس  وهذا المسنوى 

ل نسصيا من المنوسط  وييرهنا سهل أاألول   قريصنا نإذ سنم 

  صينما امناز سنم للمسنوى األول 2014سن  موظ اً 77

ننننا  ص مكا. الناسنن  فنن  ذات العننامالمسنننوى مننندرصين فقننط 

ينام نس  الملن قنين فن  الندورات صشنكلن أأن نرى أي ا 

م 2019م و2018األخينرين فن  العنامين كثيراً قد انخ ض 

للعنامينالمسننوى األول طالصا فن  20يزيد العدد ين إذ ال 

ل أين  يل   د سواال ولنم    الناسنللمسننوى ممموين  نسنم 

. م كذلس2019و م 2018ف  العامين 

ا   أسنصأين  نؤكند أن والن ليبت ال يمكنننا األرقام وم  هذا 

إمراال فيها ين مفر يات إال صعد القيام صدراس  ص ثي  أو أي  

ينهننا نننننائ ننننن  المنهميننات لنممينن  اآراال ممننا نسنن  أ

  فنن  ونوصننيات قنند نسنناهم فنن  ن سننين الصرنننام  الننندريص

.الصل ف  الشرك  الليصي  لل ديد وا نمليزي  ممال اللل  

  وفن  دراسنن  ص ثينن  مشنناصه  لمو ننوع هننذا النقريننر والننن

اال نينننا  النننوظي   لللننن  هننن  ن نننت يننننوان نرممننننه صنننـ 

  والننننللخنننريمين والمنننوظ ين  فننن  كمصوديننناا نمليزيننن  

خريمنننناً 166موظننن  فنننن  شنننرك  و 225يلنننن  أمرينننت 

فن  اال نينا  النوظي   للشنرك  كنانيلن  أأن ومند مامعياً 

نطنننناا يقنننند مقنننناصبت العمننننل لألماننننن  وكناصنننن  الرسننننائل 

اصه ومننا شننا نمليزينن  ا لكنرونينن  ويمننل النقننارير صالللنن  

.ذلس

المنوظ ين أولوينات معظم المهنارات النن  كاننت منن ن أ  أ

أكثنر ه  مهارات نمس العمنل صشنكل مصاشنر وفن  مهنارات 

ال  وهنو والمدول النن.  من النطوير النخصص نخصيصاً 

ننح مننن ننننائ  هننذا الدراسنن   منننالمننوظ ين منطلصننات يو  

ىنماشينطوير صما إلى مهارات اللل  ال ريي  والن  ن نا  

.يملهمم  ا نيا  

نعليمين  فقد نشنرت المنصن  الأي ا وف  سياا الندري  الللو  

المنخصصنننن  فنننن  نوسننننيس ونطننننوير study.comالشننننهيرة 

ا  وييرهننا مننن العلننوم والنكنولوميننا نمليزينن  كورسننات الللنن  

منن ي  المن ر  الدورات الندريصي  أشهر لأليراض العملي  صعض 

لنن  طلصنا يليهنا فن  الندول ااألكثنر والنن  هن  ا نمليزين  الللن  

لنن  ثانينن   ليسننت كل  أأمنصينن  نعنصننر الللنن  ا نمليزينن  فيهننا للنن  

، قوايند ومصنطل ات، وه  مثنل دورة نطنوير مهنارات القنراالة

النننندليل يمننننل وصننننياي  ، الكناصنننن أساسننننيات ، ن سننننين النطننننق

(Catalogue).

االن را  المنوسطالمهم 
المعيار 

4.300.990كناص  نقارير

3.881.207وإيميبتكناص  رسائل 

3.581.008الن اوض م  مزود  الخدمات

3.601.224العملأمندات كناص  

كناص  أو يمل م نو  ديائ  
3.201.007نسويق 

3.560.956نرمم  يقود ونقارير

3.610.953المشارك  ف  مهمات يمل
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م مد الزروا اصورقص . م
إدارة نخطيط ومراقص  الصيان 

إدارة الصيـانـة احلديثــة

ال إن الصيان  يملي  فني  هندسي  ولكنن لهنا ومنه إدار  إذ

يم يمكنن ممارسننها صندون وظنائ  إدارين  كنالنخطيط  والننظن

.والنن يذ والمراقص  وقيادة ون  يز األفراد

ويمكننن اينمنناد نعرينن  للصننيان  مننن ومهنن  النظننر ا دارينن 

  الن  ممموي  ال عاليات ال ني  وا داري) وال ني  يلى أنها 

أو إيادنهنننا  إلنننى  الننن  اآلننن  نهننند  إلنننى   نننظ المنننزال أو 

قننت النشننليل الطصيعينن   داال اللننرض المطلننو  منهننا صوقننل و

(.وكل   

 (Maintenance Management)أمننا إدارة الصننيان  
فت فقد  ذ والمراقصن  النخطيط والننظيم والنن ين) يلى أنها ُير 

سنم المخصصن  لق( المادي  والمالي  والصشري )يلى الموارد 

المو ننوي  ص ايلينن إلننى األهنندا  الصننيان  ألمننل الوصننول 
(.1)وكما مو  ح صالشكل رقم (.وك االة

( (concept of maintenance: م هوم الصيان  

ر نندريمياً من  نعق نال شس أن  د النشناط م هوم الصنيان  نطنو 

ت الصننناي  ف نن  ظننل النطننورات  الكصيننرة فنن   مننم الو نندا

نميز الصنايي  ، واالسنخدام الواس  لآلالت والمعدات الن  ن

  صسننرينها ودقنهننا  وارن نناع ثمنهننا ينطلنن  االهنمننام صو نن

.        والمعننننداتاآالت  أن صننننرام  منكاملنننن  لصننننياننها ، ينننن  

ل فنن  و ننيمنن  لبسنننعمال المنكننرر ننوقنن  مزئينناً يننن العمنن

أخنرى صعض األ يان أو قد ننوق  كلياً ين العمل ف  أ ينان

ه فن ن مما ينعكس ذلس سلصاً يلى كمي  ومنودة ا نننا  ويلين

 ً الم افظنن  يلننى هننذا  المومننودات ا ننامينن  أمننراً  ننروريا

. نى يمكن اسنخدامها صوقصى فعالي  ممكن 

إلنننى االخننننب  فننن  و ننن  نعريننن  م ننندد أدى األمنننر النننذ  

لم هنننوم الصنننيان  طصقننناً لزينننادة أهميننن  الصنننيان  ودورهنننا 

.المخنل  الرئيس  ف  مماالت ال ياة 

مكنن منن ممي  النشناطات النن  ي) فقد يرف ت الصيان  صونها 

فنن  النظننام المومنودة خبلهنا ال  نناظ يلنى اآالت والمعنندات 

مين  صونهنا نن نمن  م)كمنا يرف نت (. ف   ال  صال   للعمنل

ين  المهود المصذول  لل  اظ يلنى المعندات والنسنهيبت الماد

 نناً ويرف ننت أي.( المننمنن   ننمن ظننرو  النشننليل المقصولنن 

  مزال منها ف  أأو االسنصدال لآلالت  أو إصبل )يلى أنها 

يعيق  ال  نزايد نسص  ال شل صهد  من   دو  ال شل الذ 

االينماديننننن  نن ينننننذ األنشنننننط  الم نننننددة للم افظننننن  يلنننننى 

(Reliability ) ح مصننطل)ويرف ننت أي نناً صونهننا (. المطلوصنن

نات يسنخدم لوصن  الطريقن  النن  ن ناول صهنا  منن  نالمنظم 

اً ف  مهممزاًلا العطل من خبل العناي  صمومودانها الن  نعد 

خلنننق نشننناطانها النشنننليلي  والنننن  نلعننن  دوراً مركزيننناً فننن 

.إننامها وخدمانها

-: وخبص   النعاري  المذكورة أيبا  ما يون 

منن  نقليل العطنل ولنيس منن  العطنل ألنلى نهد  الصيان  إ

.  ل إلينهالعطل صشكل كامل يعد مثالياً من الصع  منداً الوصنو

ننننا  ا ينصلنن  ال  نناظ يلننى اآالت والمعنندات وكافنن  نقنيننات 

. األخرى ص ال  نشليلي  ميدة  من كل   مقصول 

نال  ويمكن نعري  صعض مصطل ات إدارة الصيان  يلى الن و ال

كافنن  و نن  األهنندا  الخاصنن  صالصنيان  ونهيئنن  ونننوفير: النخطنيط

.المسنلزمات المطلوص   نماز هذا األهدا 

(نقسنننيم العمنننل)إنشننناال هيكنننل ننظيمننن  وو ننن  المهنننام : الننظنننيم

هنننام ونشنننكيل فنننرا الصنننيان  وننسنننيق األنشنننط  للنننرض نن ينننذ م

.الصيان  صنمال

نطصينننق الخطنننط للوصنننول النننى األهننندا  المو نننوي  فننن : النن يننذ

.مر ل  النخطيط

خطنط والمالم قنق قياس األداال لمعرف  االن رافنات صنين :  المراقص 

وو ننن  ا منننراالات النصننن ي ي  للنننرض إينننادة اآالت والمعننندات 

.الطصيعي ال ال  لى إا ننا  ومسنلزمات 
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خطط الصيان  -

نخطيط ومراقص  العمل-

مراقص   ال  المعدة-

ن ليل ومراقص  النكل  -

دراس  و ن ليل أيمال الصيان -

المعلومات والخصرات-

الموارد الصشري -

المواد وقط  الليار-

الموارد المادي -

المعلومات ال ني -

معدات الصيان -
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(Maintenance Classification: )نصني  الصيان  

ين كما فن  يمكن نصني  الصيان  صشكل يام إلى قسمين رئيسي

 Plannedإلنننننى الصنننننيان  المخططننننن  ( 2)الشنننننكل رقنننننم 

Maintenance)    )   وننقسننم الننى ينندة نصننني ات وقائينن

يينننر المخططننن  شنننرطي  ، والصنننيان  أو ويبميننن  وظرفيننن  

(Breakdown Maintenance.)

(   (Planned Maintenance:الصيان  المخطط  . 1

النن  للصيان  الوقائين  والعبمين ا جراءاتكاف ويقصد صها 

اآالت نخ   إلى خط  مسصق  لنن يذها ، وينم صمومصها ف ص

م إلننى وننقسنن. وننظي هننا ونزيينهننا واسنننصدال األمننزاال النال نن  

(.2)ثبث  أقسام كما هو مص ين صالشكل 

(. ( Preventive Maintenance:الصيان  الوقائي 1.1

االت نهند  الصننيان  المصنينن  يلنى نخطننيط سننليم إلنى مننن   نن

ام  النوق  الم ام  فن  المع ندات وذلنس ينن طرينق و ن  صرنن

يلننى م نندد للقيننام صصنن   دورينن  ص  ننص وننظينن  والن نننيش

ممين  األمهنزة والعندد واآالت داخنل المصنن  وإ نبل األمنزاال 

و المنوكل  منها صومزاال مديدة ، ف ذا  ند  صعند ذلنس أ  نوقن  أ

 ، كمنا يطل ف نه يمر  اسنقصاال ون لينل دقينق لمعرفن  السنص

ى فعالين  ي ن ظ صسمبت إ صائي  نسايد ف  النع ر  يلنى مند

.الصرنام  المو وع 

(.(Corrective Maintenance: الصيان  العبمي  2.1

أو شننل ونسنمى صالصننيان  النصن ي ي  أي نناً ونهند   صننبل ف

عد صاآل  فور  دوث  صما يك ل إيادة اآل  خلل معين ف  مزال من 

 شنل ننيمن  الكانت نوق ها أو إيادنها للعمل صمعدلها المطلو  إذا 

.أو الخلل خ ض ف  طاقنها ا ننامي  أو نويي  أدائها

 Condition-Based): الصنننيان  الشنننرطي  أو الظرفيننن 3.1

Maintenance ).

مندة وه  إمراالات الصيان  الن  نمرى يلى اآل  قصل فشنلها ص

رات م ددة ،وهنا نن من الصيان  الظرفي  اسنمرار مراقص  مؤشن

األخننرى صعننض الخصننائص أو العطننل مثننل االهنننزازات وال ننرارة 

نم الننصننؤ صقنر   نندو  العطننل والنن  يلننى اساسننها يننيسننهل النن  

و   أللننرض نن يننذ الصننياناآلنن   انخنناذ القننرار المناسنن  ص يقننا  

.النشليل االسنمرار ف  يملي  

(.planned Maintenance:  )يير المخطط الصيان  -2

و وهنن  صننيان  ييننر م ننددة صصرنننام  زمننن  ونننرنصط فقننط صعطننل أ

نوقنن  األلنن  أو المع نندة يننن العمننل، وينوقنن  زمننن الصننيان  يلننى

ر مندة الصنيان  يينأن ا مكانينات المننوفرة أليمنال الصنيان ، كمنا 

ر الصنيان  يينأن اسنعدادات مسصق  لها، كما نومد مخطط لها وال 

الننصنؤ المخطط  نكون مناسص ً فقط ف  الظرو  النن  يصنع  صهنا

الو يد صاأليطال ال مائي ؛ لذا يصقى هذا النوع من الصيان  الخيار

ر الم نام  فنن  سننيا رصنناس منن أمننل ن ناد  الخسننائر النانمنن  ينن 

ل مننن منندخمننزاًلا العملينن  ا ننامينن  والنومننه ن ننو معننل الصننيان  

يان  يملي  النخطيط ون م الصيان  يير المخطط  منا يسنمى الصن

.اال طراري  أو ال مائي 

.Emergency Maintenance): )الصيان  اال طراري  أو ال مائي 

ق وهنن  فعاليننات الصننيان  الننن  نمننر  صنندون أ  نخطننيط مسننص

.صرأك رورة الندخل ال ور  لمن   دو  يطل إلى والن  ن نا  

:المرامــــــــ 

نطنننوير نظنننام إدارة الصنننيان  ( 2007)فا نننل م منننود ينننون •

.صشرك  الزاوي  لنكرير الن ط

( 2004)رامنن  ال ننذي   ،  ينندر يلننوان ، فننائز الصيننان  .•

.االنماهات ال ديث  ف  إدارة الصيان  المصرمم 

.مامع ( م ا رات مادة إدارة الصيان ) سين زناد ماسم.م•

• R. Keith Mobley (2004) Maintenance 

Fundamentals .بغداد
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القيشيمر صلعيد م مود . م

إدارة نشليل االخنزال المصاشر

المقدم 

إ نننندى  مننننن المعننننرو  أن مصننننان  االخنننننزال المصاشننننر هنننن  

صر المر ل  المصان  صالشرك  الليصي  لل ديد والصل   والن  نعن

 ينن  صواسننط  هننذا. األساسنني   فنن  صننناي  ال دينند والصننل  

ديند و إنننا  ال ( أكسنيد ال ديند)العملي  ينم اخنزال المادة الخنام

زال  ويننن   صناخن. والذ  يعنصنر  كمنادة خنام فن  مصنان  الصنل 

مادة خام ال ديد إلى  ديد  صواسنط  يناز  االخننزال وهمنا أول 

  أكسننيد الكرصننون و الهينندرومين اللنننذان ينننم إننامهمننا  صعمليننن

مننن  اللنننازات ( Gas Reforming) إصنننبل اللننناز الطصيعننن 

   النانمنن  مننن يملينن  االخنننزال صننال رن  داخننل أناصينن  مصنن وف

(Reformer tube ) ومعصننوة صالعامننل المسننايد (Catalyst )

(. Gas Reformer)صو دة نسمى مصلح اللاز 

ه   ( Reforming Reactions)  ي  أن  ن ايبت ا صبل  

،  (Endothermic Reactions) ن ننايبت ماصنن  لل ننرارة  

للطاقننن  ال رارينن  هنننو خلنننيط منننن اللننناز مصننندراً لهننذا ينطلننن   

 Top Gasم   ياز الوقود العلنو  ( Natural Gas)الطصيع  

Fuel)  )وهو مزال من اللاز النان  من يملي  االخنزال صال رن

مصننن  )  وقنند أمريننت الدراسنن  يلننى يملينن  صننناي  ال دينند . 

 ن  ينن صالشرك  الليصي  لل ديد والصل  للرض  الص( االخنزال 

ناي  أف ل ظرو  نشليل  وزيادة ك االة الطاق  ف  يمليات صن

 نن   ونننم النركيننز فنن  هننذا  الدراسنن  يلننى ن لننيبت مخنل. ال دينند

كميننه ننندفق ، لعندة يوامننل كدرمنن   ننرارة ينناز الوقننود العلننو  

الطصيعننن  للمواقننند اللننناز كمينننه نننندفق ، يننناز الوقنننود العلنننو   

يرا وننوث. و كذلس الهواال الزائد من  ننوان  اال ننرااالرئيسي ، 

يلننى اسنننهبس الوقننود صمصننلح اللنناز  يمنناد أف ننل الظننرو  

. السنلبل الطاق  صوقل انصعا  لللاز والطاق  للم يط 

ييننات مخنل ن  منن اللنازات وإمنراال أخذ خبل هذا الدراس  نم 

الن الينننننننل الكيميائيننننننن  يليهنننننننا و  سنننننننا   اننننننننزان المنننننننادة 

 نول مصنلح Material and Energy  Balance))والطاقن 

 يننن  ننننم إينننداد  صرننننام  كمصينننونر للص ننن  ينننن أف نننل ، اللننناز

الظرو  السنلبل الطاقن   نول مصنلح اللناز ينند يندة يوامنل 

از ندفق يمعد ل ، مخنل   وهى درم   رارة ياز الوقود العلو 

معند ل نندفق اللناز الطصيعن  للمواقند كنذلسمعد ل ، الوقود العلو 

.  ندفق هواال اال نراا 

االستغالل األمثل للطاقة مبصانع االختزال املباشر

بالشركة الليبية للحديد والصلب 
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الخبص 

إلننن  أدت الوقنننود العلنننو  يننناز درمننن   نننرارة قل نننت كلمنننا -1

رارين  انخ اض نسص  الرطوص  صنه وصالننال  ننزداد قيمننه ال 

مننن  ننننوان  ( الم قنننودة )ال نننرارة الخارمننن  ونكنننون كميننن  

.والعكس ص يح . اقلاال نراا 

ينند اسننلبل معنندل نندفق اللناز العلننو  صوقنل درمن   ننرارة-2

د ل معنممكن  ف  يملي  اال ننراا  يننن  يننه  انخ ناض فن  

.اسنهبس اللاز الطصيع  ف  يملي  اال نراا 

  نننندفق اللننناز العلنننو  فننن  يملينننلمعننند ل االسننننلبل األمثنننل -3

لنصري  اال نراا يقلل نصري ه للصيئ  الم يط  يصر نقط  ا

أكسننيد العلوين  وصالننال  يننن  يننه نقلينل انصعنا  يناز ثنان 

ظن  الكرصون وصنذلس نسناهم  ولنو يلن  المندى الصعيند صالم اف

. يل  الكون من ظاهرة اال نصاس ال رار 

  هنواال أف ل اسنهبس لندفق الهواال لعملي  اال نراا صنسنص-4

من  نندفق اللناز العلنو  صوقنل درمعد ل يند ثصوت 10%زائد 

و ننرارة ممكننن   وصننذلس نقلننل مننن اسنننهبس اللنناز الطصيعنن  

اخنل د( العنوادم )ينن  ينه نقليل ف  كمين  ننوان  اال ننراا 

نكننون كمينن  ال ننرارة صننالعوادم ومننن ثننم   ، يرفنن  اال نننراا

يننه وهذا ينن أقل للصيئ  الم يط  ( الخارم  أو الم قودة )

لمرو نننن  هنننواال  اال نننننراا الكهرصنننائ  نقلينننل فننن  المهنننند 

( .نوان  اال نراا )ومرو   س   العوادم 
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مشروع استثماري  مشرتك للنقل البحري 
تركيا وتونساسطنبول من مصراتة  إىل  
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