
  Total Productive Maintenance – TPM...  ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز

 

ٟ٘ أفو ثٌّّجًّجس ، ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز 

ثٌضٟ دوأس فٟ ث١ٌجدجْ فٟ ،  ثإلهث٠ًز )ثألٔظّز(

ثألػٛثَ ٔضٌٖس فٟ ثٌؼجٌُ مالي إ عُ، ثٌْذؼ١ٕجس 

، ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز  ... ثٌّج١ٝز ثألًدؼ١ٓ

دً ٘ٛ ٔظجَ ٕجًِ ، أٍّٛح ١ٙجٔز ؽو٠و  ١ٌْش

. أعذضش ثٌنذٌثس ثٌؼ١ٍّز .. ٌٍضؼجًِ ِغ ثٌّؼوثس

٠ؤهٞ ، أْ صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ، ٚثألدقجط 

 ُِ جألِجْ فٟ ثٌؼًّ ٚد ، ّضؾجدز ألٚثٌِ ثٌٌٖثءإلجٚد،  جٌضىٍفزٚد،  جإلٔضجؽ١زٚد،  دجٌؾٛهر:  مجّج  إٌٝ صق١ْٓ ثألهثء 

 : صٌصىَ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ػٍٝ ػور ًوجةَ ... ع ثٌقجٌز ثٌّؼ٠ٕٛز ٌٍؼج١ًٍِٓصفجئدٚ، 

 صؼظ١ُ ثٌفؼج١ٌز ثٌؼجِز ٌٍّؼوثس 

 ٕجًِ ػٍٝ ِوثً ػٌّ ثٌّؼور ِنططز صطذ١ك ٔظجَ ١ٙجٔز 

 ث١ٌٚجٔز ٚثٌضٖغ١ً ٚثٌٖتْٛ ثٌٕٙو١ّز فٟ ػ١ٍّجس ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز  ِٖجًوز ؽ١ّغ إهثًثس 

  وجفز ثٌّْض٠ٛجس ِٓ ػّجي ِٕٚٙو١ّٓ ِٚو٠ٌ٠ِٖٓجًوز 

 ثٌّؾّٛػجس ثٌٚغ١ٌر ٚأٖٔطز صٖؾ١غ ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز 

 

 What are the...  ِج ٟ٘ ثٌّْجس ثألّج١ّز ثٌضٟ ص١َّ صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز؟

basic features that characterize the total productive maintenance? 

 

صنضٍف دٗ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ػٓ  ٌؼٍه صضْجءي ػٓ ِج

 . .. أٔظّز ث١ٌٚجٔز ثٌٛلجة١ز ٚثٌضٕذؤ٠ز

ّ٘ج ًو١َر ِٓ ثٌٌوجةَ ثألّج١ّز  : ث١ٌٚجٔز ثٌٛلجة١ز ٚثٌضٕذؤ٠ز أولاً

 . .. ١ٌٍٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز

 : : صض١َّ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز دج٢صٟ ثانيااً

 Take care of the cleanliness of the( ...Housekeeping) ثٌؼًّثالػضٕجء دٕظجفز ثٌّؼوثس ِٚىجْ  -1
equipment and the workplace 

،  وضٖجف ثٌّذىٌ ٌألػطجيإلألْ ىٌه ٠ْجػو ػٍٝ ث، دٕظجفز ثٌّؼوثس  ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز صٙضُ ؽوث  

ًصفجع دجٌٌٚؿ إلثٌقٛثهط ٚث ألْ ٘يث ٠ْجػو ػٍٝ صم١ًٍ، ٚويٌه صٙضُ دؾؼً د١تز ثٌؼًّ ٔظ١فز ٚإِٓز ٌِٚصذز 

 ١ْ١ٌ ػ١ٍّجس ثٌضؼجًِ ِغ ثٌّؼوثس.ثٌّؼ٠ٕٛز ٌٍؼج١ٍِٓ ٚص

 Operators do some maintenanceً... دج١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز ف١ّج ٠ؼٌف، ل١جَ ثٌّٖغ١ٍٓ دذؼٜ أػّجي ث١ٌٚجٔز  -2
work, known as the Autonomous Maintenance   

. ففٟ .. ٟ٘ ّّز صضفٌه دٙج ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز، ٕضٌثن أفٌثه ثٌضٖغ١ً فٟ ثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌّؼوثس إ

ِغً إػجهر ًد٠ ِّْجً أٚ ػ١ٍّز ، ػٓ ثٌم١جَ دؤػّجي ث١ٌٚجٔز ثٌذ١ْطز  ٘يث ثٌٕظجَ ٠ىْٛ ثٌّٖغً ِْتٛال  

٘ٛ ػ١ٍّز ، . ثٌٙوف ِٓ ىٌه .. مٌٜص١٠َش ثٌّؼور أٚ إٝجفز ٠ٍش أٚ ٕقُ ٚٔظجفز ثٌّؼور ٚدؼٜ ث١ٌٚجٔجس ثأل

ِٓ ثألػطجي فٟ ٚلش  ٚ٘ٛ ثألٌِ ثٌيٞ ٠ٕضؼ ػٕٗ أْ ٠ىضٖف ثٌّٖغً وغ١ٌث  ، ثٌضمجًح د١ٓ ثٌّٖغً ٚثٌّؼور 



٠ْجػوٚٔٗ ، فجّز ثٌّْغ ٚثٌذٌٚ ٚثٌٍِّ ًٚدّج ثٌُٖ   ٚدجٌضجٌٟ فئْ،  ألٔٗ ٠مَٛ دضٕظ١ف ثٌّؼور ١ِٛ٠ج  ، ِذىٌ 

صٙوف إٌٝ مٍك ٕؼًٛ دضٍّه ثٌّؼور ٌوٜ ، ئْ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز . ويٌه ف.. وضٖجف ثألػطجيإػٍٝ 

 ٚال ٠ىضفٟ دئدالؽ ثألػطجي ألفٌثه ث١ٌٚجٔز.، دجٌّقجفظز ػٍٝ ثٌّؼور  دّؼٕٝ أٔٗ ٠ىْٛ فنًٛث  ، ثٌّٖغً 

 Maintain the equipment in...  صّجعً فجٌضٙج ػٕو دوء صٖغ١ٍٙج ثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌّؼوثس دقجٌز ؽ١ور ؽوث   -3
good condition is very similar condition when started  

، ٚصٌوٙج صؼًّ فٟ ظً ٚؽٛه ثٌؼو٠و  أٌِ ِىٍف فٟ فجٌز ؽ١ور ؽوث   جفظز ػٍٝ ثٌّؼور فٟ ؽ١ّغ ثألٚلجسثٌّق

ًصفجع ِْضٜٛ إِغً ص٠ٌْخ ٠ٍش أٚ ، . فؼٕوِج ٠قوط مًٍ ِج فٟ ِؼور ِج .. ِٓ ثٌؼ١ٛح دٙج أوغٌ وٍفز

فئْ ، عُ ٔضٌوٙج صؼًّ ، ْٔوثه دؼٜ ِٛث١ٌّ ثٌضذ٠ٌو إِغً ، عُ ٠قوط مًٍ آمٌ ، عُ ٔضٌوٙج صؼًّ  ،٘ضَثٍثس إلث

ٚٙؼٛدز صقو٠و أّذجح ٘يث  ، ثٌٕض١ؾز ثٌٕٙجة١ز صىْٛ فوٚط ػطً وذ١ٌ ِٓ ف١ظ صىٍفز ثإلٙالؿ ٍِٚٓ ثإلٙالؿ

فئْ ثٌّؼور ثٌضٟ صؼًّ ِغ ، ٌه . دجإلٝجفز ٌي.. ألْ ثٌّؼور وجٔش أّجّج  صؼًّ ٟٚ٘ دقجٌز غ١ٌ ٟذ١ؼ١ز،  ثٌؼطً

 ٚلو صٌفغ ْٔذز ثٌّٕضؾجس ثٌّؼ١ذز أٚ ثٌضٟ صقضجػ إػجهر صٖغ١ً.، ّضٙالن ٟجلز أػٍٝ إٚؽٛه مًٍ دٙج ّضىٍفٕج 

 Analysis of all the...  د١ْطز صىْٛلذٛي صىٌثً أٞ أػطجي ٌٚٛ  صق١ًٍ ؽ١ّغ ِٖجوً ثٌّؼوثس ٚػوَ -4
problems of the equipment and not to accept any repeat failures even is simple  

صٕظٌ إٌٝ ٘يٖ ، ٌٚىٓ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ، ٌّؼور ِج  ٟذ١ؼ١ج   وغ١ٌث  ِج ٔضمذً أْ ِٖىٍز ِج أٙذقش أٌِث  

 ًثّضٙج عُ إٍثٌضٙج ٚإٍثٌز ؽيًٚ٘ج.دو، ثٌّٖىالس ػٍٝ أٔٙج ِٖىالس َِِٕز ٠ؾخ ثٌضنٍ٘ ِٕٙج 

 Encourage the work of...  صق١ًٍ ثٌّٖجوً ٚصط٠ٌٛ ثٌّؼوثس ػٍٝ ثٌٚغ١ٌر ثٌّؾّٛػجس صٖؾ١غ ػًّ -5
small groups to analyze problems and develop equipment  

ثٌّؼوثس ٚد١تز ثٌؼًّ صٖؾغ ػٍٝ ل١جَ ِؾّٛػجس ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ دوًثّز ِٖجوً ، ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز 

٘ٛ ّّز ِٓ ، . فجٌضط٠ٌٛ ثٌّْضٌّ ثٌٕجدغ ِٓ وجفز ِْض٠ٛجس ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ .. ٚهًثّز فٍٛي ٘يٖ ثٌّٖجوً

 ّّجس ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز.

 Strict application of planned maintenance programs...  ث١ٌٚجٔز ثٌّنططز ثٌضطذ١ك ثٌول١ك ٌذٌثِؼ -6

. ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز .. ٌٚىٓ ثٌىغ١ٌ ِٕٙج ال ٠طذمٙج دٖىً ؽ١و، ِٓ ثٌّؤّْجس ٌو٠ٙج أٔظُّز ١ٙجٔز ٚلجة١ز  ث  وغ١ٌ

ٚثٌيٞ ٠ضفجػً ِغ دم١ز ِىٛٔجس ث١ٌٚجٔز ، دجٌضطذ١ك ثٌؾ١و ٚثٌول١ك ٌذٌثِؼ ث١ٌٚجٔز ثٌٛلجة١ز  ثٌٖجٍِز صٙضُ ؽوث  

ٚىٌه ٌٍٛٙٛي دجألػطجي ٌٍقو .. ٚصط٠ٌٛ ثٌّؼوثس ، ٚأٖٔطز ثٌّؾّٛػجس ثٌٚغ١ٌر ، ِٓ أػّجي ٔظجفز ، ثٌٛلجة١ز 

 ثألهٔٝ.

 Get rid of all kinds of losses in the operation of...  ثٌضنٍ٘ ِٓ ؽ١ّغ أٔٛثع ثٌفٛثلو فٟ صٖغ١ً ثٌّؼور -7
equipment  

ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز د١ّٕج صٙوف ، ثألػطجي ثٌّفجؽتز  ِّغٍز فٟ، صٙوف إٌٝ صم١ًٍ ثٌفٛثلو ، ث١ٌٚجٔز ثٌضم١ٍو٠ز 

ٟ٘ فٛثلو دْذخ ،  . ثألٔٛثع ثألمٌٜ ِٓ فٛثلو صٖغ١ً ثٌّؼور.. إٌٝ ثٌضنٍ٘ ِٓ ؽ١ّغ أٔٛثع ثٌفٛثلو ثٌٖجٍِز

، فٛثلو دْذخ ػوَ ثٌموًر ػٍٝ صٖغ١ً ثٌّجو١ٕز ػٕو ثٌٌْػز  صؾ١َٙ ثٌّجو١ٕز ٌّٕضؼ ؽو٠و أٚ ٝذ٠ ثٌّجو١ٕز

، فٛثلو دْذخ ػ١ٛح فٟ  س ٔض١ؾز ِٖجوً فٟ م٠ ثإلٔضجػ، فٛثلو دْذخ صٛلف ثٌّؼوث ثٌمٜٚٛ ٔض١ؾز مًٍ ِج

 . .. ، فٛثلو دْخ ػ١ٛح ثٌّٕضؼ ػٕو دوث٠ز صٖغ١ً ثٌّجو١ٕز أٚ م٠ ثإلٔضجػ ثٌّٕضؾجس

فٟ ثٌٕظٌر ثٌضم١ٍو٠ز ) ٚصًّٖ فٛثلو صؼضذٌ،   أػُ، وّج صٌٜ فئْ ٔظٌر ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ٌٍفٛثلو 

 ٌضٟ ال ٠ؾخ صغ١١ٌ٘ج.ث، ِٓ ثألًِٛ ثٌّمذٌٛز  (ٌٍفٛثلو

 

 

 
 



 How difficult is the total...  ِج ِوٜ ٙؼٛدز صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز؟

productive maintenance?  

 

ٚلو ٔؾـ فٟ ٌٕوجس وغ١ٌر فٟ هٚي ِنضٍفز ِغً ، ١ٌِ دجألٌِ ثٌّْضق١ً ،  صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز

ٌٚىٓ صطذ١ك ٘يث ثٌٕظجَ  ... ٚغ١ٌ٘ج أًٚٚد١ز ػو٠ور ٚثٌٕٙو ِٚج٠َ١ٌج ٚؽٕٛح أف٠ٌم١جث١ٌجدجْ ٚثٌٛال٠جس ثٌّضقور ٚهٚي 

. ِٓ ّٝٓ ثٌؼمذجس ثٌضٟ لو صؤهٞ إٌٝ فًٖ .. ٘يٖ ثٌوٚي أ٠ٞج   و ِٓ فجالس ثٌفًٖ فٟ دؼ٠ٜٙجهف ثٌؼو

 : صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز

 ضجؽ١ز ثٌٖجٍِزٌضطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔ، ٝؼف هػُ ثإلهثًر ثٌؼ١ٍج ٌٍّؤّْز  -1

ِّج ال ٠ْجػو ػٍٝ صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز ، ػوَ ثٌموًر ػٍٝ مٍك ؽٛ ِٓ ثٌضؼجْٚ د١ٓ ث١ٌٚجٔز ٚثٌضٖغ١ً  -2

 ػٓ ٠ٌٟك ثٌّٖغ١ٍٓ

 صٖؾغ ثٌّٖغ١ٍٓ ػٍٝ ثٌم١جَ دج١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز، ػوَ ٚؽٛه أٔظّز أؽًٛ ٚفٛثفَ  -3

. ٚ٘يث ثٌضو٠ًخ ٠ًّٖ .. ِٓ صطذ١ك ٘يث ثٌٕظجَ ٌىٟ ٠ضّىٕٛث، ثٌضو٠ًخ ثٌّٕجّخ ،  ػوَ صو٠ًخ ثٌؼج١ٍِٓ -4

 ٚصو٠ًخ ثٌؼج١ٍِٓ ػِّٛج  ، ٚصو٠ًخ ف١ٕٟ ث١ٌٚجٔز ٌٌفغ وفجءصُٙ ، صو٠ًخ ثٌّٖغ١ٍٓ ػٍٝ أػّجي ث١ٌٚجٔز 

 ٌضٛػ١ضُٙ دفٛثةو ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ِٚىٛٔجصٙج ٚو١ف١ز صطذ١مٙج

ٌٍم١جَ دؤػّجي ثٌٕظجفز ، ّضغّجًثس فٟ ثٌذوث٠ز إلٌذؼٜ ث ٠قضجػ ٘يث ثٌٕظجَ . ػجهر ِج.. ؽوث   صٛلغ ٔضجةؼ ٠ٌّؼز –5

دؼو ىٌه فٟ ًٙٛر صم١ًٍ ثٌفجلو  ّضغّجًثس صو٠ًؾ١ج  إل، عُ صؤصٟ ٔض١ؾز ٘يٖ ث ٚإػجهر ثٌّؼوثس إٌٝ فجٌضٙج ثٌؾ١ور

 ٚصق١ْٓ ثٌؾٛهر، ٠ٍٚجهر ثإلٔضجؽ١ز ، 

 ثٌٖجٍِزٌم١جُ صؤع١ٌ صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ، ِمج١٠ِ ؽ١ور  ػوَ ٚؽٛه -6

 ثٌضطذ١ك ثٌؾَةٟ أٚ ثٌٖىٍٟ -7

 
 



 What motivates us to apply the..  ِج ثٌيٞ ٠وفؼٕج إٌٝ صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز؟

total productive maintenance?  

ٔه ص٠ٌو أْ صقْٓ ِٓ أهثء ِؤّْضه فضٝ صْضط١غ أْ أالٕه 

ثٌٖجٍِز ٌٙج . ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز .. صضٕجفِ ِغ ثٌٌٖوجس ثألمٌٜ

. فٟٙ صؤهٞ إٌٝ .. صؤع١ٌ إ٠ؾجدٝ ػٍٝ ثٌؼو٠و ِٓ ِؤٌٕثس ثألهثء

٠ٍٚجهر  ، ٠ٍجهر ثإلٔضجؽ١ز ػٓ ٠ٌٟك ٠ٍجهر إصجف١ز ٚفجػ١ٍز ثٌّؼوثس

، ٠ٍٚجهر ثٌموًر ػٍٝ  ٚلش ص١ٕٚغ ثٌّٛثه ثٌنجَ ، ٚصم١ًٍ ثٌؾٛهر

فٟٙ صؤهٞ إٌٝ ، . دجإلٝجفز ٌيٌه .. ٌضَثَ دفضٌثس ثٌض٠ًٛوإلث

قٛثهط ٔض١ؾز ٌؼ١ٍّجس ثٌٕظجفز ٚثٌضٕظ١ُ ٚثٌّقجفظز صم١ًٍ ثٌ

 ٚصٌفغ ِٓ ثٌقجٌز ثٌّؼ٠ٕٛز ٌٍؼج١ٍِٓ. ، ػٍٝ ثٌّؼوثس

ِٓ ػوه٘ج لذً صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ، % 2 إٌٝ ٔنفجٛ ػوه ثألػطجيإدؼٜ ثٌٕضجةؼ فٟ ٌٕوجس ِنضٍفز ص١ٌٖ إٌٝ 

ٚىٌه مالي عالط ،  40% ـثٌؼجًِ د ٠ٍٚجهر إٔضجؽ١ز، % 20ًصفجع إصجف١ز ثٌّؼور دْٕذز إٚ،  ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز

 طذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز.ّٕٛثس ِٓ ص

 What is the cost of application total...  ِج ٟ٘ صىٍفز صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز؟

productive maintenance?  

 : ٠ٍَِٕج صقًّ ثٌضىج١ٌف ث٢ص١ز، ٌضطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز 

، ٚ٘يث ٠ؼٕٟ ثٌمٞجء ػٍٝ ثٌنًٍ ٚثٌّٖجوً ثٌّٛؽٛهر ، إػجهر ثٌّؼوثس إٌٝ فجٌضٙج ثألٌٚٝ أٚ ثٌّغٍٝ  .1

 أٚ إٝجفز أؽَٙر أٚ ِؼوثس ؽو٠ور، ّضذوثي دؼٜ ثألؽَثء إِّج لو ٠ْضٍََ 

ٚ٘يث لو ٠ْضٍََ دؼٜ أػّجي ثٌو٘جٔجس ٚثٌض١ٌِّجس ٌٕٚثء أهٚثس ، إػجهر صٕظ١ف ثٌّؼوثس ِٚٛلغ ثٌؼًّ  .2

 ثٌضٟ صْجػو ػٍٝ إدمجء ثٌّٛلغ فٟ فجٌز ٌِصذز ٚٔظ١فز، ؼٜ ثألهٚثس أٚ ثألعجط صٕظ١ف ٚد

 ًصفجع دّٙجًثصُٙإلٚصو٠ًخ ف١ٕٟ ث١ٌٚجٔز ٌ، صو٠ًخ ثٌّٖغ١ٍٓ ػٍٝ ِٙجًثس ث١ٌٚجٔز ثألّج١ّز  .3

 صو٠ًخ ثٌؼج١ٍِٓ ػٍٝ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز .4

 

ٌٚىٓ ، ٌضىٍفز صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ألٞ ِؤّْز ،  ٌؾ١ٕٙجسدجٌطذغ ال ٠ّىٓ صقو٠و ًلُ ِقوه دج

  :  ٘يث ثٌٌلُ ٠نضٍف صذؼج  ٌـ

فئْ وجٔش فجٌز ثٌّؼوثس ؽ١ور ٚدٌٔجِؼ ث١ٌٚجٔز ، فجٌز ثٌّؼوثس لذً صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز  .1

 ػٍٝ لٍز ٔفمجس صطذ١ك ٘يث ثٌذٌٔجِؼ وجْ ىٌه ِؤٌٕث  ، ٠ضُ صطذ١مٗ دٖىً ؽ١و 

ػضٕجء دئدمجء ثٌّٛلغ ٚثٌّؼوثس فٟ فجٌز ٔظ١فز إفىٍّج وجْ ٕ٘جن ، ٔظجفز ثٌّؼوثس ِٚٛلغ ثٌؼًّ ٚصٕظ١ّٗ  .2

 وٍّج لٍش صىٍفز ٘يث ثٌذٌٔجِؼ، ٌِٚصذز 

فئْ وجٔش ِٙجًثس ثٌّٖغ١ٍٓ فٟ أػّجي ث١ٌٚجٔز ِؼوِٚز أٚ وجٔش ، ِٙجًثس ثٌّٖغ١ٍٓ ٚف١ٕٟ ث١ٌٚجٔز  .3

 ٍفز ثٌضو٠ًخ ٌضطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِزٍثهس صى، ِٙجًثس ف١ٕٟ ث١ٌٚجٔز ٝؼ١فز 

صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ... ِغ ِالفظز أْ  ثٌٌْػز ثٌضٟ ١ّضُ دٙج صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز .4

 عالط إٌٝ مِّ ّٕٛثس ػٍٝ ػور ّٕٛثس ِٓ ٠ضُ صو٠ًؾ١ج  ، ثٌٖجٍِز 
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صؼٕٟ ل١جَ ) ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ٟ٘ أفو ػٕجٌٙ، ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز 

. فىٌر ث١ٌٚجٔز ( ..ثٌّٖغ١ٍٓ دذؼٜ أػّجي ث١ٌٚجٔز ثٌذ١ْطز ٌٍّؼوثس

ػضٕجٍء دٕفْٗ ٚدجألؽَِٙر إصقجوٟ ِج ٠مَٛ دٗ ثإلْٔجْ ػجهر ِٓ ، ثٌيثص١ز 

ْٔجْ . فجإل.. ّضؼجٔز دجٌّضن١ٚٚٓ ػٕو ثٌقجؽزإلعُ ث، ثٌضٟ ٠ْضنوِٙج 

ٚإّٔج ٘ٛ ٠الفع ، ال ٠طٍخ ِٓ ثٌطذ١خ أْ ٠ؤصٟ ٌفقٚٗ وً أّذٛع 

فئٔٗ ، ، ٚإْ فوط ٕٟء غ١ٌ ٟذ١ؼٟ  ؽّْٗ ٚأٞ صغ١ٌ غ١ٌ ٟذ١ؼٟ

 فضجػ ثألٌِإإٌٝ ثٌطذ١خ إْ  ، عُ ٠ٍؾؤ ٠قجٚي ِؼجٌؾضٗ ٟجٌّج وجْ د١ْطج  

دؤ١ٕجء د١ْطز ٌٍم١جَ  فٟ د١ضه ْضوػٟ ثٌٕؾجً أٚ ثٌىٌٙدجةٟصال  .. ٌّجىث.

ىث ٌٛ . ِٚج.. فجألٌِ ١ْ٠ٌ ألْ ىٌه ١ِٞؼز ٌٍٛلش .. ؟٠ّىٕه ػٍّٙج

 .. ؟. ِج ثٌيٞ ٠قوط إْ ٌُ صمُ دئػجهر صغذ١ش ثٌّّْجً فًٛث  .. لو ٠ؤص١ه دؼو ٠َٛ أٚ دٞؼز أ٠جَ .. ّضوػ١ضٗ؟إ

ثٌضّجّه ٚلو ٠ذوأ فوٚط وٌْ فٟ أًؽً ثٌّٕٞور أٚ ثٌىٌّٟ  ٠فموثْ ّٛف صؾو أْ ثٌىٌّٟ أٚ ثٌّٕٞور دوءث

 . ٘يث ِج ال ٠ٌٔو فوٚعٗ فٟ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز... صقضجػ صغ١١ٌ ثٌّٕٞور أٚ ثٌىٌّٟ دؤْ ٠ٕضٟٙ ثألٌِٚ

 

 The benefits of Autonomous Maintenance...  فٛثةو ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز

صؾجٖ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌّؼور  ٠ضٌٛو ٌوٜ ثٌّٖغً إفْجُ دجٌّْت١ٌٛز -1

ثٌضٟ صؾؼً ، ٚ٘يث ٠نضٍف ػٓ ثألٔظّز ثٌضم١ٍو٠ز ، فٟ فجٌز ؽ١ور 

ُ٘ ٚفوُ٘ ثٌّْت١ٌٛٓ ػٓ صٛلف ثٌّؼور أٚ ػٓ ، ثٌمجة١ّٓ دج١ٌٚجٔز 

 فوٚط أٞ مًٍ.

، ٌقً ثٌّٖجوً ثٌذ١ْطز ،  ٌّػز ثٌضومً ػٓ ٠ٌٟك ثٌّٖغ١ٍٓ -2

. وُ ِٓ ِٖجوً وذ١ٌر صقوط ٔض١ؾز ألْ ِّْجً أٚ .. لذً صفجلّٙج

أٚ أٔٗ وجٔش ٕ٘جن فجؽز إلٝجفز ٠ٍش أٚ ، د٠ ٙجٌِٛز وجْ دقجؽز إلػجهر ً

٠ىضفٟ ثٌّٖغً دئدالؽ ث١ٌٚجٔز ثٌضٟ ، فٟ ثألٔظّز ثٌضم١ٍو٠ز ... ٕقُ؟ 

 لو ال صضّىٓ ِٓ ثٌقًٞٛ ػٍٝ ثٌفًٛ

فئٔٗ ٠ىضٖف ، . ٔض١ؾز ٌم١جَ ثٌّٖغً دذؼٜ أػّجي ث١ٌٚجٔز ثٌذ١ْطز .. ٌّػز صومً ث١ٌٚجٔز ٌقً ثٌّٖجوً -3

 ٚدجٌضجٌٟ ٠مَٛ دئدالؽ ث١ٌٚجٔز ثٌضٟ صضومً ٌقٍٙج.،  ثٌؼو٠و ِٓ ثٌؼ١ٛح

ٔضمجي فٕٟ إ. وُ ِٓ ٚلش ١ٞ٠غ ٌّؾٌه .. صٛف١ٌ ٚلش ثٌمجة١ّٓ دج١ٌٚجٔز ٌألػّجي ثٌضٟ صقضجػ ِٙجًثس مجٙز -4

 . .. ال ٕٟء .. . ِج ثٌفجةور ثٌضٟ صؼٛه ػٍٝ ثٌؼًّ ِٓ ىٌه؟.. ١ٌمَٛ دٌد٠ ِّْجً، إٌٝ ِٛلغ ِجو١ٕز  ث١ٌٚجٔز

، ٚثٌموًر ػٍٝ فً دؼٞٙج ،  وضٖجف ثألػطجي ِذىٌث  إ صْجػوٖ ػٍٝ، ِذجها ث١ٌٚجٔز  ٌّٖغً دذؼٜإٌّجَ ث -5

فئْ ثٌّٖغً ٠ىْٛ ػٍٝ هًث٠ز دضؤع١ٌ أٍّٛح ثٌضٖغ١ً ، . ػالٚر ػٍٝ ىٌه .. ٚثٌّٖجًوز فٟ فً ثٌذؼٜ ث٢مٌ

٠ْٚضٌّ فٟ صٖغ١ٍٙج ، ِج فٟ ِجو١ٕز  لو ٠ؾو ثٌّٖغً مٍال   . فؤف١جٔج  .. ػٍٝ ثٌّؼور ٚو١ف١ز ثٌّقجفظز ػ١ٍٙج

 ّضٌّثً فٟإلٔض١ؾز ث، ٚلو ٠ىْٛ ٘يث ثٌنًٍ دق١ظ ٠ضُ صو١ٌِ أؽَثء ِٓ ثٌّؼور ، ٠ًغّج ٠ًٚ ِْتٛي ث١ٌٚجٔز 

ف١ْىْٛ ٌو٠ز ثٌموًر ػٍٝ ، ٚو١ف١ز ػٍّٙج ، . أِج إىث وجْ ثٌّٖغً ػٍٝ إٌّجَ دّىٛٔجس ثٌّجو١ٕز .. صٖغ١ٍٙج

 ج.صنجى ثٌمٌثً ث١ٌٍُْ دئ٠مجفٙج أٚ صٖغ١ٍٙإ

ٚٔض١ؾز ٌّٖجًوضُٙ دفىٌُ٘ ِٚمضٌفجصُٙ ، ٔض١ؾز ٌضق١ْٓ د١تز ثٌؼًّ ، ًصفجع ثٌقجٌز ثٌّؼ٠ٕٛز ٌٍؼج١ٍِٓ إ -6

 فٟ فً ِٖجوً ثٌؼًّ ٚصط٠ٌٖٛ.



  The application of Autonomous Maintenance...  صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز

ػوَ صطذ١مٙج  ٚثٌضٟ ٠فًٞ،  TPM ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِزث١ٌٚجٔز  ٠ضُ صطذ١مٙج وؾَء ِٓ دٌٔجِؼ، ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز 

ٌضىْٛ ّٔٛىػ ٌضطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ، مض١جً ِٛلغ أٚ ِؼور إٚإّٔج ٠ضُ ، ػٍٝ وً ثٌّؼوثس ٚثٌّٛثلغ ٌِر ٚثفور 

٠ىْٛٔٛ  ٚدجٌضجٌٟ، . ٘يث ثألٍّٛح ٠ؾؼً ثٌؼج١ٍِٓ ٠ٌْٚ فٛثةو صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز ػٍٝ ٘يث ثٌّٛلغ .. ثٌٖجٍِز

صو٠ًخ ثٌّٖغ١ٍٓ ػٍٝ ِٙجًثس ث١ٌٚجٔز ثألّج١ّز ِٓ ، . ويٌه ٠ْذك صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز .. دٙج أوغٌ ثلضٕجػج  

ث١ٌٚجٔز  ِغ صو٠ًخ وً ثٌؼج١ٍِٓ ػٍٝ ِذجها . ٠ٚضَثِٓ ٘يث أ٠ٞج  .. ص١٠َش ٚصٖق١ُ ًٚد٠ ٚإػجهر ًد٠ ٚفق٘

 . مجٙز ثٌضٖغ١ً ٚث١ٌٚجٔز، ّنضٍفز ٚصٖؾ١غ ثٌضؼجْٚ د١ٓ ثأللْجَ ٚثإلهثًثس ثٌ، ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز 

 

 ?What are the actions of the operator...  ِج ٟ٘ ثألػّجي ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج ثٌّٖغً؟

 Cleaning of equipmentً ...ًنظافحًانًعذاخ -1

أْ ٠مَٛ ثٌّٖغً ، ثٌّمٚٛه دٕظجفز ثٌّؼور فٟ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز 

ٔظ١فز ِّج  . ٘يٖ ثٌٕظجفز صؤهٞ إٌٝ دمجء ثٌّؼور.. دٕفْٗ دٙيٖ ثٌٕظجفز ١ِٛ٠ج  

. صًٚٛ .. ِغً ٚؽٛه ص٠ٌْخ أٚ ٌٕك أٚ مالفٗ، وضٖجف ثٌؼ١ٛح إ٠ْجػو ػٍٝ 

ٚثألمٌٜ ِغطجر  أٔه ِْتٛي ػٓ ِؼوص١ٓ ِضّجعٍض١ٓ إفوثّ٘ج ٔظ١فز ؽوث  

فضٌٛ أٔٗ فوط ٌٕك ِضّجعً إ. .. دجألصٌدز ٚدآعجً ثٌٖقُ ٚآعجً ص٠ٌْخ ث٠ٌَش

. ً٘ ّضىضٖف ثٌّٖىٍز فٟ ثٌّؼوص١ٓ فٟ . فٟ آْ ٚثفوفٟ ثٌّؼوص١ٓ 

، فئٔٗ ٠ّىٕه ِالفظز ثٌٌٖك فٟ ثٌّؼور ثٌٕظ١فز  . دجٌطذغ ال؟ .ٔفِ ثٌٛلش

دؼو أْ ، وضٖفش ٘يث ثٌٌٖك ف١ٙج إفٌدّج ، ، أِج ثٌّؼور ثألمٌٜ  دّؾٌه ثٌٕظٌ

أٚ ٠ٍجهر ، ٘ضَثٍ أٚ وٌْ فٟ ؽَء آمٌ إلِغً ٠ٍجهر ث، ٠ؤهٞ إٌٝ ظٛثٌ٘ أمٌٜ 

 .ٔفْٗ ثٌٌٖك

ألْ ثٌّٖغً ١ّمَٛ دٍِّ ، وضٖجف ثٌؼ١ٛح أعٕجء ثٌضٕظ١ف إصْجػو ثٌّٖغً ػٍٝ ، ٘يٖ ثٌٕظجفز ث١ِٛ١ٌز 

وضٖجف ثٌىغ١ٌ ِٓ ثأل١ٕجء ثٌضٟ ال ٠ىضٖفٙج ػٕو ثًٌٌّٚ إدٖىً ٠ّىٕٗ ِٓ  ِٕٙج ؽوث   ٠ٚىْٛ ل٠ٌذج  ، أؽَثء ثٌّؼور 

 ػٓ فق٘ ٠ِٟٛ ٌٍّؼور.ٚدجٌضجٌٟ فئْ ٘يٖ ثٌٕظجفز ٟ٘ ػذجًر ، دؾٛثً ثٌّؼور 

Boltingًً...ًانزتظً)إعادجًانزتظ( -2

،  ِٓ أػطجي ثٌّؼوثس ٟ٘ أفو ثأل١ٕجء ثٌضٟ صمًٍ وغ١ٌث  ، ِٓ ِْج١ٌِ ٚٙٛث١ًِ ، ثٌٌد٠ ثٌؾ١و ٌّٛجةً ثٌضغذ١ش 

لو ٠ؤهٞ ٚؽٛه ِّْجً ٠قضجػ  . فّغال  .. ٠ؤهٞ إٌٝ فوٚط ِٖجوً أمٌٜ، فٛؽٛه ِّْجً غ١ٌ ٌِدٟٛ دٖىً ؽ١و 

ٚدجٌضجٌٟ ، ١ٙٔجً وٌثّٟ ثٌّقجًِ إٚثٌيٞ ١ّؤهٞ فٟ ثٌٕٙج٠ز إٌٝ ، إػجهر ًد٠ إٌٝ ص٠ٌْخ ٠ٍش أٚ ٕقُ 

إٌٝ فوٚط ،  . ويٌه لو ٠ؤهٞ ٚؽٛه ٙجٌِٛز غ١ٌ ٌِدٟٛز ؽ١وث  .. ٠قوط ػطً وذ١ٌ ِٓ ف١ظ ٍِٓ ٚصىٍفز ثإلٙالؿ

٘ضَثٍثس ٚصآوً ثٌمجًٔز ثٌضٟ صٕمً فٌوز إلِّج ٠ؤهٞ إٌٝ ٠ٍجهر ث ،ّضمجِز د١ٓ ث٢ٌز ٚثٌّقٌن ثٌىٌٙدجةٟ إػوَ 

فضٝ ٔضالفٝ ، ٠ؾخ أْ ٠ضُ دٌْػز ، . ٌيٌه فئْ إػجهر ًد٠ أٞ ٕٟء ٠قضجػ إٌٝ إػجهر ًد٠ .. ثٌّقٌن إٌٝ ث٢ٌز

ٙيث ألٔٗ ٠ْضط١غ أْ ٠مَٛ د، صٍمٟ دٙيٖ ثٌّْت١ٌٛز ػٍٝ ثٌّٖغً ، . ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز .. ِٖجوً أوذٌ

 ٔضظجً فًٞٛ أفو ف١ٕٟ ث١ٌٚجٔز ِٚج إٌٝ ىٌه.إصٚجي دمُْ ث١ٌٚجٔز ٚإلِٓ إٝجػز ثٌٛلش فٟ ث ثٌؼًّ دٌْػز دوال  

Lubricationًًً...ًانرشييدًوانرشحيىً-3

، ِوٜ أ١ّ٘ز ٚؽٛه ٠ٍش أٚ ٕقُ دجٌى١ّز ٚثٌٕٛػ١ز ٚثٌؾٛهر ثٌّٕجّذز ٌٍّؼور ، ال ٠نفٝ ػٍٝ ثٌمجًا 

. وّج .. ًٚدّج ثألؽَثء ثٌوٚثًر، ١ٙٔجً فٟ وٌثّٟ ثٌّقجًِ إ٠ؤهٞ دٖىً ِذجٌٕ إٌٝ ، ث٠ٌَش  ٔنفجٛ ِْضٜٛئف

٠قّٟ ثٌّؼوثس ِٓ ، فئْ صومً ثٌّٖغً ث٠ٌٌْغ ٠ٌَجهر ث٠ٌَش أٚ ثٌٖقُ ، ٟ٘ ثٌقجي فٟ ػ١ٍّجس إػجهر ثٌٌد٠ 

ز ٌض٠َٚو ث٠ٌَش ٠ىضفٟ ثٌّٖغً دئدالؽ لُْ ث١ٌٚجٔز دجٌقجؽ، . فٟ ثألٔظّز ثٌضم١ٍو٠ز .. ِٖجوً ػو٠ور ٚػظ١ّز



فجٌّٖغً ٠مَٛ دض٠َٚو ث٠ٌَش ِٚضجدؼز ، . أِج فٟ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز .. ٚصٕضٟٙ ِْت١ٌٛضٗ ػٕو ٘يث ثٌقو

 ثٌّؼور ٚصق١ًٍ ّذخ صٕجل٘ ِْضٜٛ ث٠ٌَش.

Self-examination of the equipmentًً...ًًانفحصًانذاذيًنهًعذاخً-4

ِغً أؽَٙر ل١جُ ٕور ثٌض١جً ٚأؽَٙر ، ػجهر ِج ٠مَٛ ثٌّٖغً دضٖغ١ً ثٌّؼوثس ِٚضجدؼز لٌثءثس دؼٜ ثألؽَٙر 

ػٍٝ ثٌّؼور ٚثٌضؤوو  صطٍخ ِٓ ثٌّٖغً ثٌم١جَ دفق٘ ٠ِٟٛ، ، ٌٚىٓ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز  ل١جُ ثٌٞغ٠

ًصفجع فٟ هًؽجس ثٌقٌثًر إٚػوَ ٚؽٛه ِٓ ّالِز ثألؽَثء ٚػوَ ٚؽٛه أٞ ص٠ٌْخ أٚ أٞ ١ٕب ٠قضجػ إػجهر ًد٠ 

٠ؾخ أال ٠ىْٛ ِؾٌه ػ١ٍّز ٔظ٠ٌز ،  ثٌيثصٟ . ٘يث ثٌفق٘.. ْٔوثه فٟ ِٛث١ٌّ ثٌٌٚف )إْ ٚؽوس(إٚػوَ ٚؽٛه 

 ٚويٌه ثٌقجي فٟ ؽ١ّغ أٖٔطز ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز.، ال صؤمي دؾو٠ز 

، فق٘ ثٌو٠ًٚز وً ٌٕٙ أٚ ٠ٌٕٙٓ أٚ ثوغٌ فئْ ثٌّٖغً لو ٠مَٛ دذؼٜ ػ١ٍّجس ثٌ، دجإلٝجفز ٌٍفق٘ ث١ٌِٟٛ 

فع أْ ثٌّٖغً ال ٠مَٛ دؼ١ٍّجس ثٌفق٘ ثٌضٟ . ال.. ٌٍضؤوو ِٓ ػًّ ثٌّٚجِجس دىفجءر ٚدؼٜ أؽَٙر ثٌضقىُ

 ٚإّٔج ٠مَٛ دؼ١ٍّجس فق٘ مجًؽٟ.، صقضجػ ٌفه ثٌّؼور إٌٝ أؽَثء 

 House Keepingً...ًذزذيةًونظافحًيىلعًانعًمً-5

دق١ظ ٠ىْٛ ، صؼٕٝ دٕظجفز ٚصٌص١خ ِٛلغ ثٌؼًّ ، فئْ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ، الٚر ػٍٝ ٔظجفز ثٌّؼوثس ػ

. ٌيٌه فئْ ثٌّٖغ١ٍٓ ٠مغ ػ١ٍُٙ ػخء ثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌّٛثلغ ثٌضٟ ٠ؼٍّْٛ دٙج ٌِصذز ٚٔظ١فز ج  ..ٚٔظ١ف إِٓج  

ٚ ٚؽٛه أ١ٕجء ِٛٝٛػز فٟ أِجوٓ ػٖٛثة١ز أٚ فٟ . ٌيٌه ف١ٕذغٟ أال صٛؽو أ١ٕجء ال فجةور ِٓ ٚؽٛه٘ج أ.. ٚإِٓز

، ٍِفجس  أٚ ِٕضؾجس ٔٚف ِٕٚؼز أٚ أهٚثس أٚ، ِج صٛؽو لطغ غ١جً ؽو٠ور ِْٚضؼٍّز  . وغ١ٌث  .. غ١ٌ ِىجٔٙج ٚ٘ىيث

،  ٚلو ٠ضْذخ ىٌه فٟ فٛثهط، ِّج ٠ٕضؼ ػٕٗ ٙؼٛدز ثٌقٌوز ، ٍِمجر دٖىً غ١ٌ ٌِصخ فٟ ِٛلغ ثٌؼًّ 

ّضٙالن ؽَء ِٓ ِْجفز ثٌّٛلغ إ، ٚ ػٓ لطغ ثٌغ١جً أٚ أهٚثس ث١ٌٚجٔز ثٌّٕجّذزّضٙالن ٚلش فٟ ثٌذقظ إٚ

. ٚلو ٔؾو ِضؼٍمجس ٕن١ٚز أٚ دمج٠ج ِٛث١ٌّ أٚ أّالن وٌٙد١ز فٟ ِٕطمز .. ٌضن٠َٓ أ١ٕجء دج١ٌز ال فجةور ِٕٙج

س ٚثألهٚثس دجٌّقجفظز ػٍٝ ؽ١ّغ ثألؽَٙر ٚثٌٍٛفج، . ويٌه صؼضٕٟ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز .. ثٌّؼوثس

. لو .. ِغً ثٌْالٌُ ثٌّٛؽٛهر فٟ ثٌّٛلغ ٚثإلٝجءر ٚثٌٍٛفجس ثإلًٕجه٠ز ٚثٌضقي٠ٌ٠ز، دقجٌز ؽ١ور ، ثٌّْجػور 

ٌٚىٕٗ ٘ٛ ثٌّْتٛي ػٍٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ، ٠قضجػ ثٌّٖغً أْ ٠طٍخ ِٓ غ١ٌٖ إٙالؿ ٘يٖ ثأل١ٕجء أٚ إٝجفضٙج 

صقٌٗ ػٍٝ دمجء ثٌّٛلغ فٟ فجٌضٗ ثٌّغٍٝ ، ١ز ثٌٖجٍِز . ٠ّىٕٕج ثٌمٛي أْ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ.. ثٌّٛلغ آِٓ ٌِٚصخ

 وّج صٙضُ دجٌّقجفظز ػٍٝ ثٌّؼور فٟ فجٌضٙج ثٌّغٍٝ ػٕو صٖغ١ٍٙج.، ػٕو إٖٔجةٗ 

Continuous improvementًً...ًًانرحسينًوانرطىيزًانًسرًزً-6

ٚصم١ًٍ ثٌٛلش ثٌالٍَ ، ّضٌّثً دضق١ْٓ أهثء ثٌّؼور ئ، ٠مَٛ ثٌّٖغٍْٛ د وؾَء ِٓ أٖٔطز ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز

أٞ ِٛثه ٚ ١ًٍ أّذجح صٌثوُ ثألصٌدز ٚث٠ٌَٛس٠مَٛ ثٌّٖغٍْٛ دضق،  . فّغال  .. ٌؼ١ٍّجس ثٌضٕظ١ف ِٕٚغ ِٚجهً ثٌضٍٛط

ْ ألو ٔؾو ،  . فّغال  .. عُ ٠مِْٛٛ دئٍثٌز ٘يٖ ثألّذجح .. ٚػٍٝ أ١ًٝز ثٌّٛلغ، ٚفٌٛٗ ، أمٌٜ ػٍٝ ثٌّؼوثس 

. لو ٔؾو أْ دؼٜ ثٌّقجدِ ٠ضْجل٠ .. ، فٕمَٛ دؼالػ ثٌض٠ٌْخ ؽٛه ص٠ٌْخث٠ٌَش ٠ضٌثوُ ػٍٝ ثٌّؼور ٔض١ؾز ٚ

. لو ٔقضجػ ٌضٕظ١ف ثٌّؾجًٞ ثٌضٟ ٠ضْجل٠ .. فٕمَٛ دئٙالؿ ٘يٖ ثٌّقجدِ، ِٕٙج و١ّجس د١ْطز ِٓ ّجةً ِج 

٠ىْٛ ٕ٘جن ال  ، ٚأف١جٔج   أٚ أؽَٙر ثٌضى١١ف جس(ِغً ثٌطٍّذجس )ثٌّٞن، ف١ٙج ّٛثةً ثٌضذ٠ٌو ثٌالٍِز ٌؼًّ ِؼور ِج 

. لو ٔؾو أْ أدٛثح غٌفز .. فٕمَٛ دضٌو١خ ِٛث١ٌّ أٚ ػًّ ِؾجًٞ، ِؾجًٞ أٚ ِٛث١ٌّ ٌٌٚف ٘يث ثٌْجةً 

فٕمَٛ دغٍمٙج أٚ ص١ْ١ٌ ػ١ٍّز ثٌغٍك ٚديٌه ّٕٔغ ، ثٌّؼوثس ال ٠ضُ غٍمٙج أٚ ٠ٚؼخ غٍمٙج أٚ ال ٠ّىٓ غٍمٙج 

ف١ظ ٠ٚؼخ ثٌٛٙٛي ٌذؼٜ ، صىْٛ ػ١ٍّز صٕظ١فٙج ػ١ٌْر  . دؼٜ ثٌّؼوثس.. همٛي ثألصٌدز ٌغٌفز ثٌّؼوثس

فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠مَٛ ثٌّٖغٍْٛ دوًثّز ّذً ص١ْ١ٌ ثٌٛٙٛي إٌٝ ٘يٖ ثألؽَثء ػٓ ٠ٌٟك ػًّ ٍُّ  ، أؽَثةٙج

، . ويٌه ٠مَٛ ثٌّٖغٍْٛ دضق١ًٍ ثٌّٖىالس ثٌضٟ ٠ىضٖفٛٔٙج فٟ ثٌّؼور .. أٚ ِّٖٝ ِؼؤٟ ِغال  

 ٘يٖ ثٌّٖىالس ٚثٌضٟ لو صًّٖ صط٠ٌٛ دؼٜ أؽَثء ثٌّؼور. فً ٌٟق لضٌثؿإٚ



لو ٠ْضؼ١ْٕٛ دؤلْجَ ث١ٌٚجٔز أٚ ثٌٖتْٛ ثٌٕٙو١ّز أٚ ثٌّٖض٠ٌجس ٌّْجػوصُٙ ، أْ ثٌّٖغ١ٍٓ ، ؽو٠ٌ دجٌيوٌ 

صقضجػ ٚؽٛه ؽٛ ػًّ ٠ْٛهٖ ثٌضؼجْٚ ، . ػ١ٍّجس ثٌضط٠ٌٛ ٘يٖ .. فٟ هًثّز دؼٜ ٘يٖ ثٌّٖجوً ٚصٕف١ي ثٌقٍٛي

ِٚىجْ ، ِغً ٚؽٛه ّذًٛر فٟ ِٛلغ ثٌؼًّ ، ٌ أهٚثس صْجػو ػٍٝ ثٌّٕجلٖز ٚثٌوًثّز ٚويٌه صٛف، 

 ٚأهٚثس وضجدز ٚص٠ٌٛٚ.، ؽضّجػجس إلٌ

 Standardized methodsً...ًًانمياسيحً(انرنظيفًوانرشييدًوانفحص)إعذادًطزقًً-7

مطٛثس ل١ج١ّز ٌىً  ٚٝغ فئٔٗ ٠ضُ، دٕفِ ثألٍّٛح ، ٌّٞجْ ل١جَ ؽ١ّغ ثٌّٖغ١ٍٓ دؼ١ٍّجس ثٌٕظجفز ٚثٌفق٘ 

فضٝ صىْٛ ِالةّز ٌطذ١ؼز ثٌؼًّ ، ٠ٞؼٙج ثٌّٖغٍْٛ دؤٔفُْٙ ، . ٘يٖ ثٌنطٛثس ثٌم١ج١ّز .. ِٓ ٘يٖ ثٌؼ١ٍّجس

  صذجػٙج.إٚفضٝ ٠ىْٛٔٛ ِمضٕؼ١ٓ دؤ١ّ٘ز ، 

 

 Autonomous Maintenance interaction...  ِغ دجلٟ ًوجةَ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز يثص١زصفجػً ث١ٌٚجٔز ثٌ

with the rest of the pillars of the total productive maintenance  

. .. ٌٚيٌه فٟٙ صضفجػً ِغ دجلٟ ثألؽَثء،  ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ٟ٘ ؽَء ِٓ ِٕظِٛز، ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز 

. ٚلو .. أٖٔطز ثٌّؾّٛػجس ثٌٚغ١ٌر ػٓ ٠ٌٟك٠ضُ فٍٙج ، ٚصىضٖف ِٖجوً فٟ ثٌّؼوثس ، فج١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز 

. أٝف .. ٌّج ٠الفظٛٔٗ ػٕو ثٌم١جَ دج١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز ٟذمج  ، ػٍٝ ص١ٙٛجس ثٌّٖغ١ٍٓ  ٠ضُ صغ١١ٌ مط٠ ث١ٌٚجٔز دٕجء  

 صْجُ٘ فٟ صم١ًٍ فٛثلو صٖغ١ً ثٌّؼور.، أْ ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز ، إٌٝ ىٌه 

 

 

 Barriers to the...  ػٛثةك صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز

application of self-maintenance  

ٌٚىٓ صطذ١مٙج لو ، ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز أعذضش ٔؾجفج  وذ١ٌث  فٟ ٌٕوجسٍ ػو٠ور 

. ٘يٖ ثٌؼٛثةك ال صًّٖ ػوَ ثٌموًر ػٍٝ صو٠ًخ .. ٠ٛثؽٗ دؼٛثةك وذ١ٌر

ٚإّٔج ٠ىْٛ ، ثٌّٖغ١ٍٓ أٚ ػوَ لوًصُٙ ػٍٝ ثٌم١جَ دج١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز 

، ػض١جه ػٍٝ ثٌفًٚ ثٌضجَ د١ٓ ثٌضٖغ١ً ٚث١ٌٚجٔز إلثٌؼجةك ثألوذٌ ٘ٛ ث

٠ٚؼضذٌ ، ٚدجٌضجٌٟ ٠ؼضذٌ لُْ ثٌضٖغ١ً أْ ٘يث ػخء ؽو٠و ٠ٞجف ػ١ٍٗ 

٠ٚىْٛ ٌو٠ُٙ ، لُْ ث١ٌٚجٔز أْ ثٌّٖغ١ٍٓ ١ّضومٍْٛ فٟ ػٍّٗ 

، . ٘يٖ ثٌؼٛثةك ٠ؾخ ثٌضغٍخ ػ١ٍٙج .. وضٖجف أمطجةٗإثٌموًر ػٍٝ 

ٚصؤع١ٌ٘ج ، . ٠ٕذغٟ ص١ٝٛـ فجةور ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز .. دٖىً فم١مٟ ِٚغٌّ فضٝ ٔضّىٓ ِٓ صطذ١ك ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز

 ٚدٕجء ثٌغمز د١ٓ ثأللْجَ ثٌّنضٍفز.، ، ٠ٕٚذغٟ صٖؾ١غ عمجفز ثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ  ػٍٝ ٔؾجؿ ثٌّؤّْز

، ٚثٌقفجظ ػ١ٍٙج ٔظ١فز ، دذمجء ِؼوصٗ فٟ ثٌنوِز  صٙوف إٌٝ ؽؼً ثٌّٖغً فنًٛث  ، ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز 

. ٘يث ثٌٖؼًٛ ٚ٘يٖ ثٌٌٚؿ ال ٠ّىٓ أْ صٕؾـ إْ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘جن .. ٚثٌقفجظ ػٍٝ ِٛلغ ثٌؼًّ ٔظ١ف ٚآِٓ ٌِٚصخ

 ّضمٌثً ثٌٛظ١فٟ.إلٚإفْجُ دج، فضٌثَ ٌٍؼج١ٍِٓ ٚعمز ِضذجهٌز د١ُٕٙ ٚد١ٓ إهثًر ثٌّؤّْز إ

 

 

 

 

 



 

 Maximizing...  ٠ٍجهر فؼج١ٌز ثٌّؼوثس
Equipment Effectiveness  

 

،  ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ٟ٘ أفو ًوجةَ، ٠ٍجهر فؼج١ٌز ثٌّؼوثس 

، ٚثٌضٟ صٕظٌ إٌٝ ثٌفؼج١ٌز دؤٍّٛح إًّٔ ِٓ ثٌٕظٌر ثٌضم١ٍو٠ز 

ٍَ إًّٔ.  ٚويٌه صٕظٌ إٌٝ ثٌفٛثلو فٟ صٖغ١ً ثٌّؼوثس دّفٙٛ

 

 

 Measuring the effectiveness of the equipment...  ل١جُ فؼج١ٌز ثٌّؼوثس

دّؼٕٝ أْ صىْٛ ثٌّؼور فٟ ثٌنوِز أٟٛي ، دئصجف١ز ثٌّؼور ٌفضٌثس أٟٛي ، ػجهر ِج ٠ٙضُ ِو٠ٌٞ ثإلٔضجػ ٚث١ٌٚجٔز 

٘يث ثٌٛلش ال ٠ظٌٙ صؤع١ٌٖ  .. ١ٞ٠غ فٟ إػجهر صٖغ١ً ِٕضؾجس ِؼ١ذز؟ ِجىث ػٓ ثٌٛلش ثٌيٞ ٌٚىٓ ... فضٌر ِّىٕز

٘يث ثٌضؤع١ٌ ال  .. . ِجىث ػٓ ثٌٛلش ثٌيٞ صؼًّ ف١ٗ ثٌّؼور دىفجءر ألً أٚ ٌّػز ألً؟.. ػٕو ل١جُ إصجف١ز ثٌّؼور

صؼذٌ ػٓ دمجء ثٌّؼور فٟ ثٌنوِز دغٜ ثٌٕظٌ ػٓ وْٛ ثٌّؼور ، . إصجف١ز ثٌّؼور .. إلصجف١ز٠ظٌٙ ػٕو ل١جُ ث

 ِؼ١ذز أٚ صؼ١و إٔضجػ لطؼج  ، ؽو٠ور  ٚدغٜ ثٌٕظٌ ػٓ وٛٔٙج صٕضؼ لطؼج  ، صؼًّ دجٌطجلز ثٌمٜٚٛ أٚ ثٌىفجءر ثٌّغٍٝ 

ػضذجً وً فٛثلو إلثٌضٟ صؤمي فٟ ث، ر صٙضُ دجٌفؼج١ٌز ثٌٖجٍِز ٌٍّؼو،  ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ٌيٌه فئْ.. .

. هػٕج .. ّضٙالن ثٌٛلش فٟ إٙالؿ ثٌّٕضؾجس ثٌّؼ١ذزإٚ، ٔنفجٛ ثٌىفجءر إٚ، ِٓ صٛلفجس ، صٖغ١ً ثٌّؼور 

  ... ْٔضؼٌٛ و١ف١ز فْجح ثٌفؼج١ٌز ثٌٖجٍِز ٌٍّؼور

Availability or Operating Rateًً...ًً:ًاإلذاحيحًأوًيعذلًانرشغيمًأولاً

. ٌض١ٝٛـ .. أْ صؼًّ ف١ٗ ثٌّؼور ٚثٌٛلش ثٌيٞ وجْ ِنططج  ، ثٌفؼٍٟ ٌضٖغ١ً ثٌّؼور  ثٌٛلش د١ٓ ٟٚ٘ ثٌْٕذز

 : ثٌضؼ٠ٌف دذؼٜ ثٌّٚطٍقجس ػ١ٍٕج، ثألٌِ 

  ًثٌضٛلفجس ثٌّنططز  - ثٌٛلش ثٌىٍٟ ٌٍؼًّ فٟ ث١ٌَٛ = (فٟ ث١ٌَٛ  ثٌٛلش ثٌّضجؿ أٚ)ٚلش ثٌضق١ّ

 ١ٌٍٚجٔز ٚغ١ٌ٘ج

  ٔض١ؾز أػطجي ِفجؽتز ٚٝذ٠ م٠ ثإلٔضجػ، ٘ٛ ِؾّٛع ثألٚلجس ثٌضٟ ال صؼًّ دٙج ثٌّؼور ، ٚلش ثألػطجي 

 

 ٚلش ثألػطجي –ٚلش ثٌضق١ًّ ثٌّضجؿ 

 
 ٚلش ثٌضق١ًّ ثٌّضجؿ             

 ثإلصجف١ز =

ً

ًًيثال ٠ٚضُ صن١ٚ٘ آمٌ ٔٚف ّجػز ١ٌٍٚجٔز ، ِٓ عّجْ ّجػجس ، ٠ؼًّ ًٚه٠ز ٚثفور  فضٌٛ أْ ِٕٚؼج  إ:

ّجػز إال ٘ٛ : ). وجْ ٍِٓ ثألػطجي غ١ٌ ثٌّضٛلؼز دجألِِ .. ؽضّجع ٙذجفٟإلٚأٚي ًدغ ّجػز ، ثٌٛلجة١ز ث١ِٛ١ٌز 

ً..  . ِجٟ٘ ثإلصجف١ز ػٓ ىٌه ث١ٌَٛ؟( ..ًدغ

 هل١مز 435=  هل١مز 45 –ّجػجس  8=  ٚلش ثٌضق١ًّ ثٌّضجؿ 

 زهل١م 45=  ٚلش ثألػطجي 

 89.6 = 435( / 45 - 435= ) ثإلصجف١ز% 



Operating Rateًًً...ًًكفاءجًاألداءً:ًثانيااً

. ٘يث ثٌّم١جُ ٠ذ١ٓ ٌّػز ثإلٔضجػ ثٌٛثلؼ١ز .. ِمجًٔز دجألهثء ثٌّغجٌٟ أٚ ثٌض١ّّٟٚ، ٚ٘ٛ ِم١جُ ٌّْضٜٛ ثألهثء 

 ِٕضؼ ٢مٌ ٌٕفِ ثٌّؼور. لو صنضٍف ِٓ، . الفع أْ ٘يٖ ثٌٌْػز .. ِمجًٔز دجٌٌْػز ثٌّغج١ٌز أٚ ثٌض١ّ١ّٚز

 

 ٚلش ثٌضٖغ١ً ثٌّغجٌٟ X ثٌٛفوثس ثٌّٕضؾز ػوه

 
 ٚلش ثألػطجي –ٚلش ثٌضق١ًّ ثٌّضجؿ      

 ثألهثء وفجءر =

ً

دؤْ ثٌَِٓ ثٌض١ّّٟٚ إلٔضجػ ثٌٛفور ٘ٛ  ػٍّج  ، ٚفور  500فضٌٛ أْ ثٌّٕٚغ فٟ ثٌّغجي ثٌْجدك أٔضؼ إيثال:ً

0.6ً

 75( = 400/) 0.6*  500=  ثألهثء وفجءر%  

ً

Quality Rateًًً...ًًانجىدجً:ًيسرىيًثانثااً

. ٘يث ثٌّم١جُ ٠ذ١ٓ إٌٝ فو ِج .. ٚ٘ٛ ِم١جُ ٌْٕذز ثٌٛفوثس ث١ٌٍّْز إٌٝ ثٌؼوه ثٌىٍٟ ثٌيٞ صُ إٔضجؽٗ

  ثٌٛلش ثٌٞجةغ فٟ إٔضجػ ِؼوثس ِؼ١ذز.

 

 ػوه ثٌٛفوثس ثٌّؼ١ذز - ثٌؼوه ثٌىٍٟ ٌٍٛفوثس ثٌّٕضؾز

 
 ثٌىٍٟ ٌٍٛفوثس ثٌّٕضؾزثٌؼوه                

 ثٌؾٛهر ِْضٜٛ =

ً

 . ِج ٘ٛ ِْضٜٛ ثٌؾٛهر؟.. ٚفور ِؼ١ذز 20ِٕٙج ، ٚفور  400فضٌٛ أْ ثٌّٕٚغ أٔضؼ إ يثال:

 95=  400/  380=  ِْضٜٛ ثٌؾٛهر% 

ً

Overall Equipment Effectivenessًً...ًً:ًانفعانيحًانشايهحًنهًعذجًراتعااً

 ...  ثٌْجدمزٟٚ٘ فجًٙ ٌٝح ثٌغالعز ِؤٌٕثس 

 ثٌفؼج١ٌز ثٌٖجٍِز ٌٍّؼور  = ثإلصجف١ز X وفجءر ثألهثء X ِْضٜٛ ثٌؾٛهر

ً

 ِجٟ٘ ثٌفؼج١ٌز ثٌٖجٍِز ٌٍّغجي ثٌقجٌٟ؟ يثال:

  =63.8% = 95%* 75% *  89.6ثٌفؼج١ٌز ثٌٖجٍِز ٌٍّؼور% 



ثألح ثٌٌٚفٟ ،  (ٔجوجؽ١ّج). ٠مٛي .. ٚد١ٓ ثٌفؼج١ٌز ثٌٖجٍِز ٌٍّؼوثس، د١ٓ ثإلصجف١ز ، وّج صٌٜ فئْ ثٌفجًق وذ١ٌ 

، % 95ٚوفجءر أهثء أػٍٝ ِٓ ، % 90أوغٌ ِٓ  أٔٗ ٠ٕذغٟ ثٌٛٙٛي إٌٝ إصجف١ز ، ١ٌٍٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز

ٕٚ٘جن صؾجًح ػ١ٍّز ، % 85ٚ٘يث ٠ؾؼً ثٌفؼج١ٌز ثٌؼجِز ٌٍّؼوثس صضؾجٍٚ ، % 99ِْٚضٜٛ ؽٛهر ال ٠مً ػٓ 

 ػ١ٍٕج ثٌضنٍ٘ ِٓ ثٌفٛثلو ثٌضٟ صؾؼً ٘يٖ ثٌْٕخ ِضو١ٔز. ، ةؼ . ٌضقم١ك ٘يٖ ثٌٕضج.. أووس إِىج١ٔز صقم١ك ىٌه

 

 
  Six Big Losses...  ٚو١ف١ز ثٌضنٍ٘ ِٕٙج ثٌْضز ثٌفٛثلو ثٌٌة١ْ١ز

 

 

 

ٚدجٌضجٌٟ فٟٙ ال صٕقٌٚ فم٠ فٟ فضٌثس ، صًّٖ ثٌنْجةٌ فٟ صٖغ١ً ثٌّؼوثس ،  ٌٍّؼوثس ثٌفؼج١ٌز ثٌٖجٍِز

٘يٖ  ... ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ِٓ ٚؽٙز ٔظٌ، ٚإّٔج صًّٖ ّضز أٔٛثع ًة١ْ١ز ِٓ ثٌفٛثلو ، ثٌضٛلف 

  : ثٌفٛثلو ثٌْش ٟ٘

 

Breakdown Lossesًًً...ًًفىالذًاألعطالً-1

 

. ٌٍضنٍ٘ ِٓ .. ٚؽٛه ػطً ِجٔض١ؾز ، ٟٚ٘ فضٌثس صٛلف ثٌّؼور 

 :  فئٔٗ ٠ٕذغٟ، ثألػطجي ٚثٌٛٙٛي دٙج إٌٝ ثٌٚفٌ 

 
1-ًً ًإنً ًانًعذج ًانجيذجإعادج ًًحانرها ...Re prepared to good 

condition  

ٚدٙج ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌّٖجوً ػٕو دوث٠ز صطذ١ك ، لو صىْٛ ثٌّؼور ِضٙجٌىز 

ثٌّؼور إٌٝ فجٌضٙج . ٌيٌه ٠ٕذغٟ إػجهر ... ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز

 ثٌّغج١ٌز

 

ً
ًانً-2 ًعهً ًاألولاخانًحافظح ًكم ًفي ًجيذج ًحانح ًفي ًًًعذج ...Maintain the Equipment in good 

condition at all timesً  

http://samehar.wordpress.com/2006/09/24/a921/


. ٌيٌه فئٔٗ .. ٔقالي ِّْجً أٚ صٌثوُ ِٛثه غ٠ٌذزإِغً ص٠ٌْخ ٠ٍش أٚ ، ٠ذوأ دؤ١ٕجء د١ْطز ، وغ١ٌ ِٓ ثألػطجي 

٘ضّجَ دؼ١ٍّجس ثٌض١٠َش ٚثٌضٖق١ُ ٚػ١ٍّجس إلفئٔٗ ٠ؾخ ث، ٌٍّقجفظز ػٍٝ فجٌز ثٌّؼور فٟ ؽ١ّغ ثألٚلجس 

 ثٌٌد٠ )ٚإػجهر ثٌٌد٠( ٚػ١ٍّجس ثٌٕظجفز

  Do maintenance planned high-levelً...ًًمياوًتصيانحًيخططحًعانيحًانًسرىيانً-3

ٚال ٠ّىٕٕج صالفٟ ، فئٕٔج ال ٠ّىٓ أْ ٔقجفع ػٍٝ فجٌز ثٌّؼور ، ّٛثء ه٠ًٚز أٚ صٕذؤ٠ز ، دوْٚ ١ٙجٔز ِنططز 

 ٘ٛ أٌِ أّجّٟ ٌضالفٟ ثألػطجي، . ٌيٌه فئْ ثٌم١جَ د١ٚجٔز ِنططز هل١مز ٚؽ١ور .. ٚلٛع ثٌّٖجوً

  Get rid of the chronic lossesً...ًًانرخهصًينًانفىالذًانًشينحً-4

صقجًح ، . ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز .. أوذٌ ِٚٓ عُ ٠قوط مٍال  ، ِج ٠ضُ إّ٘جي فوٚط مًٍ د٠١ْ دجٌّؼور  وغ١ٌث  

 ٌضؾٕخ صٛلف ثٌّؼور، ٘يٖ ثألػطجي ثٌّضىًٌر ٚثٌذ١ْطز )ثٌفٛثلو ثٌَِّٕز( 

  Analyze problems to eliminate the rootsً...ًًذحهيمًانًشاكمًنهمضاءًعهًًجذورهاً-5

ٌيٌه صؾوُ٘ ػٕو فوٚط ػطً ، دئػجهصٙج ٌٍنوِز دٌْػز ، ػجهر ِج ٠ٙضُ ثٌمجة١ّٓ د١ٚجٔز ٚصٖغ١ً ثٌّؼوثس 

صق١ًٍ ّذخ  ًٚدّج لجِٛث دضغ١١ٌ ثٌؾَء ثٌّىًْٛ أٚ ثٌّؼطٛح هْٚ، ٠ٌوَْٚ ػٍٝ أٍّٛح إػجهر ثٌّؼور ٌٍنوِز 

ٌّىًْٛ دوْٚ ثٌمٞجء ػٍٝ ّذخ ٚوً ٌِر ٠ضُ صغ١١ٌ ثٌؾَء ث، ٚلو ٠ضىًٌ ٔفِ ثٌؼطً ػور ٌِثس ،   ثٌىٌْ

دق١ظ ْٔضط١غ صقو٠و ، صٖؾغ ػٍٝ هًثّز ثٌّٖجوً هًثّز ػ١ّمز ، . ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز .. ثٌىٌْ

 عُ ثٌمٞجء ػٍٝ ٘يٖ ثٌؾيًٚ فضٝ ٚإْ دوس د١ْطز، ؽيًٚ أٞ ِٖىٍز 

 Avoid running Equipment in abnormalحً...ًنًعذجًفيًظزوفًذشغيهيحًغيزًطثيعيذجنةًذشغيمًا -6

operating conditionsً  

دجٌظٌٚف ، ٠ضٙجْٚ ثٌمجةّْٛ ػٍٝ ثٌضٖغ١ً  . أف١جٔج  .. ِغً صٖغ١ٍٙج ػٕو أفّجي أوغٌ ِٓ ثألفّجي ثٌض١ّ١ّٚز

. ٘يث ثألٍّٛح لو ٠ؤهٞ إٌٝ ٠ٍجهر ِؤلضز .. ِٓ أؽً ٠ٍجهر ثإلٔضجػ دضؾجٍٚ٘ج ٠ٚمِْٛٛ، ثٌطذ١ؼ١ز ٌضٖغ١ً ثٌّؼور 

 ٚثٌضٟ صؤهٞ إٌٝ أػطجي ػو٠ور، ػجْ ِج صضٛثٌٝ ثٌّٖجوً فٟ ثٌّؼور ٌٚىٓ ٌّ، فٟ ثإلٔضجػ 

ً

Setup and Adjustment Lossesًً...ًًفىالذًانرجهيشًوانضثظً)انرضثيظ(ً-2

ٌضغ١١ٌ ، ٌؼًّ ػ١ٍّجس ثٌضؾ١َٙ ٚثٌٞذ٠ ، ٟٚ٘ ثٌفضٌثس ثٌضٟ صضٛلف ف١ٙج ثٌّؼور 

ٔضمجي ِٓ هًفٍز لطٌ إلثِغً ، دّؼٕٝ إٔضجػ ِٕضؼ آمٌ ِٓ ِٕضؾجس ثٌٌٖوز ، ثٌّٕضؼ 

. وغ١ٌ ِٓ ثٌٌٖوجس صؼضذٌ أْ ثٌٛلش ثٌٞجةغ فٟ ػ١ٍّز صغ١١ٌ .. ِج إٌٝ إٔضجػ لطٌ آمٌ

ٚثٌضٟ ، إّطّذز )لجٌخ( أٚ ٝذ٠ ثٌّجو١ٕز إلٔضجػ ِٕضؼ آمٌ ٟ٘ ِٓ ثألًِٛ ثٌطذ١ؼ١ز 

ػضمجه غ١ٌ ١ٍُّ فؼ١ٍّجس إل. ٌٚىٓ ٌٕوجس أمٌٜ أعذضش أْ ٘يث ث.. ال ٠ّىٓ صم١ٍٍٙج

. .. أٙذـ ِٓ ثٌّّىٓ ثٌم١جَ دٙج فٟ ػور هلجةك، ثٌضٟ وجٔش صْضغٌق أ٠جِج   ثٌٞذ٠

، )ِٓ ث١ٌجدجْ(   ”ٕٕؾٛ  ٕؾ١ٛ“ ، إٌٝ صم١ًٍ ٚلش ثٌٞذ٠، ِٓ إٌٔٙ ِٓ هػٛث 

 . .. ٚٝغ ٕؼجً صغ١١ٌ ثإلّطّذز فٟ هل١مز ٚثفور ٚثٌيٞ

 

 : ٕ٘جن ّٚجةً ػو٠ور ٌضم١ًٍ ٍِٓ ثٌٞذ٠ ِغً

  To transforming the interior setup to exteriors...  إٌٝ صؾ١َٙثس مجًؽ١زَثس ثٌوثم١ٍز صق٠ًٛ ثٌضؾ١ٙ -1

د١ّٕج ثٌضؾ١َٙثس ثٌوثم١ٍز ، ٟ٘ صٍه ثٌضٟ ٠ّىٓ ثٌم١جَ دٙج أعٕجء ٚؽٛه ثٌّؼور فٟ ثٌنوِز ، ثٌضؾ١َٙثس ثٌنجًؽ١ز 

٘ٛ ، . صق٠ًٛ ؽَء ِٓ ثٌضؾ١َٙثس ثٌوثم١ٍز إٌٝ مجًؽ١ز .. ٟ٘ صٍه ثٌضٟ ال ٠ّىٓ ثٌم١جَ دٙج إال أعٕجء صٛلف ثٌّؼور

فٟ دؼٜ ثٌّجو١ٕجس ٠ّىٓ صؾ١َٙ ِؾّٛػز وجٍِز ِٓ  . فّغال  .. أفو ثٌّٛجةً ثألّج١ّز ٌضم١ًٍ ٍِٓ ثٌضؾ١َٙ

ّضذوثي إِٓ  دوال  ، دق١ظ ٠ضُ ثّضذوثٌٙج ٌِر ٚثفور ػٕو صٛلف ثٌّؼور ،  جّضذوثٌٙإأهٚثس ثٌمطغ ثٌضٟ ٠ضُ 

ٌضم١ًٍ ٍِٓ ثٌضؾ١َٙ ، . ٚويٌه ٠ّىٓ ثٌم١جَ دؼ١ٍّجس صق٠ٌ١ٞز ػو٠ور .. صٍٛ ث٢مٌ أعٕجء ثٌضٛلف ثألؽَثء ٚثفوث  

دق١ظ صىْٛ دؾٛثً ثٌّؼور لذً ثٌذوء فٟ ، ِغً صؾ١َٙ ثٌؼوه ٚثألهٚثس ٚلطغ ثٌغ١جً ٚأؽَٙر ثٌم١جُ ، ثٌوثمٍٟ 

فٟ ثٌذقظ ػٓ ؽَء أٚ ؽٙجٍ أٚ ، ّٛثء  . فؼ١ٍٕج ثْ ٔمًٍ أٞ ٚلش ١ٞ٠غ أعٕجء ثٌضؾ١َٙ ثٌوثمٍٟ.. ثٌضؾ١َٙ ثٌوثمٍٟ



دق١ظ صىْٛ ، . ِٓ ٕ٘ج صظٌٙ أ١ّ٘ز ػ١ٍّجس صٕظ١ف ٚصٌص١خ ثٌّٛلغ .. ، أٚ فٟ ٔمً ٕٟء ِٓ ِىجْ ٢مٌ ِّْجً

. صؾوً ثإلٕجًر إٌٝ أ١ّ٘ز أّج١ٌخ ثٌٕٙوّز ثٌٕٚجػ١ز .. ٠ّٚىٓ ثٌٛٙٛي إ١ٌٙج دٌْػز، ثألهٚثس ٌِصذز ٚٔظ١فز 

 ألً ٚلش ٌٍضؾ١َٙ ثٌوثمٍٟ. إٌٝ ٌٍٛٙٛي، فٟ صق١ًٍ ثٌؼ١ٍّجس 

  Reduce the time of setup...  صم١ًٍ ٍِٓ ثٌٞذ٠ -2

ّضنوثَ أهٚثس صغذ١ش ئد، ّضغٕجء ػٕٙج إلأٚ ثٌضٟ ٠ّىٓ ث، فجٚي أْ صْضغٕٟ ػٓ ثٌنطٛثس ثٌضٟ ال هثػٟ ٌٙج 

. لُ دضٛف١ٌ ثٌؼّجٌز .. ثٌضٟ ٠ّىٓ ثٌم١جَ دٙج فٟ آْ ٚثفو، دقظ ػٓ أؽَثء ػ١ٍّز ثٌضؾ١َٙ ثٌوثمٍٟ إ. .. أمٌٜ

. فجٚي صم١ًٍ .. ٚالفع أْ ػوَ صٛفٌ ثٌؼوه ثٌّٕجّخ ١ّؤهٞ إٌٝ إٟجٌز ٍِٓ ثٌٞذ٠، ثٌّٕجّذز ٌٍٞذ٠ ٚثٌضؾ١َٙ 

 ّضنوَ أهٚثس صغذ١ش ٠ٌّؼز ثٌٌد٠ ٚثٌٞذ٠.إٚ، ػوه ثٌّْج١ٌِ ثٌضٟ ٠ضُ فٍٙج ًٚدطٙج ػٕو ثٌٞذ٠ 

  The use of the standard ways of working ...  َ ٌٟق ثٌؼًّ ثٌم١ج١ّزثّضنوإ -3

 ٌّٞجْ صٕف١ي٘ج دٕفِ ثألٍّٛح وً ٌِر. ،لُ دضو٠ٚٓ ٠ٌٟمز ثٌؼًّ ثٌم١ج١ّز ٌؼ١ٍّز ثٌضؾ١َٙ ٚثٌٞذ٠ 

    Continue to reduce interior setup time...  صم١ًٍ ٍِٓ ثٌضؾ١َٙ ثٌوثمٍٟ ثإلّضٌّثً فٟ -4

، ٌىٓ إْ هثِٚش ػٍٝ ِضجدؼز ٚصق١ًٍ ثٌؼ١ٍّز ، لو صْضط١غ صم١ًٍ ٍِٓ ثٌٞذ٠ دْٕذز ِؼ١ٕز فٟ ثٌذوث٠ز 

 ٠ضُ صقو٠ظ ٠ٌٟمز ثٌؼًّ ثٌم١ج١ّز.ٚدجٌضجٌٟ .. ٚ٘ىيث ، ّضْضط١غ صم١ًٍ ىٌه ثٌَِٓ دْٕخ أوذٌ 

 Ensure the accuracy of the devices used in...  ألؽَٙر ثٌّْضنوِز فٟ ػ١ٍّز ثٌٞذ٠ضؤوو ِٓ هلز ثثٌ -5

process setup    

. صؤوو ِٓ .. ٔض١ؾز ٌنًٍ فٟ أؽَٙر ثٌم١جُ أٚ أؽَٙر ثٌضغذ١ش،  أٙال   ال ٔضّىٓ ِٕٙجأٚ ، لو صطٛي ػ١ٍّز ثٌٞذ٠ 

 ٍِٓ ثٌٞذ٠. فٟ ثإلٟجٌز ٌضؾٕخ، ّالِز ٘يٖ ثألؽَٙر ٚثألهٚثس 

 activity of small groups in this area Strength...  ثٌّؾّٛػجس ثٌٚغ١ٌر فٟ ٘يث ثٌّؾجيُ ٖٔجٟ ١وػص -6

ؽٛثٔخ لو صقضجػ  . ٌٚىٓ ٕ٘جن أ٠ٞج  .. ٔضجةؼ ًثةؼز ثٌّؾّٛػجس ثٌٚغ١ٌر ٘يث ثٌّؾجي ِٓ ثٌّؾجالس ثٌضٟ صؤهٞ ف١ٙج

 ٕٙجػ١١ٓ ِٕٚٙوّٟ إٔضجػ ٓصومً ِْضٜٛ أػٍٝ ِٓ ِٕٙو١ّ

  Raise the level of workers...  ًفغ ِْضٜٛ ثٌؼج١ٍِٓ -7

دً ٚفٟ هًثّز ّذً ، فٟ ثٌم١جَ دؼ١ٍّجس ثٌٞذ٠ ، لو ٠ىْٛ ٌٍضو٠ًخ صؤع١ٌ ؽ١و ػٍٝ ًفغ وفجءر ثٌؼج١ٍِٓ 

 صم١ٍٍٙج

 

 Losses due to...ًًفىالذًانرىلفاخًتسثةًاإلنراجً-3

production stoppagesًً

 

. .. دْذخ أػطجي فٟ ثٌؼ١ٍّز ثإلٔضجؽ١ز، ٟٚ٘ ثٌضٛلفجس ثٌذ١ْطز 

ألّذجح  صقوط وغ١ٌث  ، صٛلفجس ثٌّؼور أٚ دمجةٙج صؼًّ دوْٚ فًّ 

ِج ٠ضُ  غجٌذج   ٙجف١ظ أْ ّذخ صٛلف، ٚصىْٛ ِوصٙج ل١ٌٚر ، ِنضٍفز 

 . .. إٍثٌضٗ فٟ عٛثْ أٚ هلجةك

 

 

 :  ِٓ ثٌّٛجةً ثٌضٟ صْجػو ػٍٝ ثٌٛٙٛي دٙيٖ ثٌضٛلفجس إٌٝ ثٌٚفٌ

 

 



  Prevent problems...  ِٕغ فوٚط ثٌّٖجوً -1

. .. د١ْطز فٟ م٠ ثإلٔضجػ إٌٝ فوٚط ِٖجوً أٚ، ال صٕضظٌ فضٝ ٠ؤهٞ صٌثوُ ثألصٌدز إٌٝ صٍف أؽَٙر ثٌضقىُ 

ِغً ِفضجؿ صقىُ ، . ال صًّٙ ثأل١ٕجء ثٌذ١ْطز .. لُ دؼ١ٍّجس ثٌٕظجفز ٚثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌّؼوثس ِٚىجْ ثٌؼًّ

، أٚ أٞ أ١ٕجء د١ْطز ٠ّىٓ أْ صضْذخ ِغ ثٌَِٓ أٚ ػٓ ٠ٌٟك ثٌنطؤ ،  أٚ ؽٙجٍ غ١ٌ ِغذش ؽ١وث  ، دوْٚ غطجء 

 فٟ صٛلف ثإلٔضجػ

  Maintain the optimum condition of the equipment...  ثٌّغٍٝ ٌٍّؼور ظ ػٍٝ ثٌقجٌزجقفثٌ -2

 ِضىجٍِز ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ٚوّج صٌٜ فّٕظِٛز، ّذك ص١ٝٛـ ٘يٖ ثٌٕمطز ِٓ لذً 

ً

  To do analyze problems when they occur...  ثٌذ١ْطز ػٕو فوٚعٙجق١ًٍ ثٌّٖجوً دض ثٌم١جَ -3

أٚ ، . لو ٠ىْٛ ثٌْذخ فٟ أٍّٛح صٖغ١ً مجٟب .. دقظ ػٓ ثٌْذخ فٟ وً ِٓ ٘يٖ ثٌضٛلفجس ٚلُ دئٍثٌضٗإ

 أٚ مطؤ فٟ أؽَٙر ثٌضقىُ، ٔض١ؾز ِٖجوً فٟ ثٌّؼور أٚ ثٌنجِز أٚ ٔم٘ ِٙجًر ثٌؼجًِ 

  Modify the design of Equipment when needed...  ثٌقجؽز ً ص١ُّٚ ثٌّؼور ػٕو٠ؼوص -4

. ٘يٖ ثٌضؼو٠الس ٠ؾخ ثْ .. ٘ٛ لًٚٛ فٟ ثٌض١ُّٚ فمُ دضؼو٠ٍٗ، لو ٠ىْٛ ّذخ فوٚط دؼٜ ٘يٖ ثٌّٖجوً 

دّؼٕٝ أٔٗ ٠ٕذغٟ ثٌقٌٗ ِٓ صؼو٠ً أؽَثء هْٚ ِؼٌفز ، صْضٕو إٌٝ لوًصه ػٍٝ ثٌضومً فٟ ص١ُّٚ ثٌّؼور 

ألْ ٕ٘جن صؼو٠الس وغ١ٌر ال ػاللز ٌٙج ، . ٘يث ال ٠ؼٕٟ ػوَ إؽٌثء صؼو٠الس .. ثٌض١ّ١ّٚز ٌٙجثٌقْجدجس 

أٚ صغ١١ٌ ِْجً ِجًّٛر ١ِجٖ أٚ ، ِغً إٝجفز غطجء أٚ ١ٍّٚز ٌّٕغ صٌثوُ ثألصٌدز ، دجٌقْجدجس ثٌض١ّ١ّٚز ثٌول١مز 

 ور. ويٌه ٠ّىٕه ٍٟخ ثٌضؼو٠ً ِٓ ثٌٌٖوز ثٌّٕٚؼز ٌٍّؼ.. إٝجفز ؽٙجٍ إٔيثً

 

Reduced Speed Lossً...ًًفىالذًذخفيضًانسزعحً-4

ً

ٔض١ؾز ٌؼوَ ثٌموًر ػٍٝ صٖغ١ً ، ٟٚ٘ ثٌفٛثلو فٟ ِْضٜٛ ثألهثء 

طٌ ثٌّٖغً ٌضٖغ١ً ثٌّؼور ٠ٞ . أف١جٔج  .. ثٌّؼور دجٌٌْػز ثٌّغج١ٌز

. ثٌْذخ فٟ ىٌه ػجهر .. ً ِٓ ثٌٌْػز ثٌض١ّ١ّٚز أٚ ثٌّغج١ٌزلدٌْػز أ

. ٌضم١ًٍ .. ثٌّؼور أٚ فٟ ثٌنجِز ثٌضٟ ٠ضُ صٖغ١ٍٙج٠ىْٛ ٚؽٛه مًٍ فٟ 

 ٘يٖ ثٌفٛثلو ٠ٕذغٟ إٍثٌز ِٖجوً ثٌّؼور أٚ هًثّز ؽٛهر ثٌّجهر ثٌنجَ

 

 

 

ً

Quality Defects and Reworkًً...ًًفىالذًإعادجًانرشغيمً-5

 

. ِٖجوً ثٌؾٛهر .. ٟٚ٘ ثٌفٛثلو ٔض١ؾز صٖغ١ً ثٌّؼور إلٙالؿ ثٌّٕضؾجس ثٌّؼ١ذز

. ٘يٖ ثٌّٖجوً ٠ٕذغٟ فٍٙج .. ػٍٝ ثٌفؼج١ٌز ثٌٖجٍِز ٌٍّؼوثس صؤعٌ ٍّذج  

 ّضنوثَ ثألٍّٛح ثٌضق١ٍٍٟ إلٍثٌز ؽيًٚ ثٌّٖجوًئد
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ًانرشغيمً-6 ًتذايح ًًفىالذ ...Startup / Yield 

Lossesً 

ٔض١ؾز ٝؼف ِْضٜٛ ثألهثء فٟ دوث٠ز ، ٟٚ٘ ثٌفٛثلو 

ٚفضٝ ٌٚٙٛٙج إٌٝ ، صٖغ١ً ثٌّؼور أٚ م٠ ثإلٔضجػ 

ًثٌّْضمٌ ثٌضٖغ١ً

 

 

 
 

  Planned Maintenance...  ث١ٌٚجٔز ثٌّنططز

ال  ... ٟ٘ أفو ًوجةَ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز، ث١ٌٚجٔز ثٌّنططز 

مجٙج  دج١ٌٚجٔز  ٠نفٝ ػٍٝ ثٌمجًا أْ ث١ٌٚجٔز ثٌّنططز ١ٌْش ١ٕتج  

ٌٚىٓ ِؼظُ ثٌّؤّْجس ٌو٠ٙج دٌثِؼ ١ٌٍٚجٔز ، ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز 

صٖؾغ ػٍٝ ثٌم١جَ ، . ٌٚىٓ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز .. ثٌّنططز

ٚصٖؾغ صفجػٍٙج ِغ دجلٟ ًوجةَ ث١ٌٚجٔز ، دج١ٌٚجٔز ثٌّنططز دًٚٛر أفًٞ 

 . .. ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز

 

 :  ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ٌيٌه فوػٕج ْٔضؼٌٛ ٘يٖ ثألًِٛ ثٌضٟ ص١َّ ث١ٌٚجٔز ثٌّنططز فٟ ث١ٌٚجٔز 

Early detection of failuresًً...ًًكرشافًانًثكزًنألعطالإلاً-1

١ٙٔجً أٚ وٌْ فٟ ؽَء أٚ أؽَثء إٔضظجً فوٚط إِٓ  دوال  ، وضٖجف ثٌّذىٌ ٌألػطجي إلٌ، صٙوف ث١ٌٚجٔز ثٌّنططز 

  : وضٖجف ثٌّذىٌ ٌألػطجي ّٚ٘جإل. ٠ٛؽو أٍّٛدجْ ١ٌٍٚجٔز ٠قممجْ ث.. ِٓ ثٌّؼور

 

ً...ًًانذوريحانصيانحًانًعرًذجًعهًًانىلدًأوًانصيانحً(ً..1ً)

(Time Based Maintenance or Periodic Maintenance)ً

 

ٌٍم١جَ دؼًّ فق٘ أٚ صغ١١ٌ دؼٜ ثألؽَثء أٚ إػجهر ، ٔمٞجء فضٌر ١ٍِٕز ِؼ١ٕز إ٠ؼضّو ػٍٝ ، ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ث١ٌٚجٔز 

فٟ وضجٌٛػ  ٘ٛ ؽوٚي ١ٙجٔز ث١ٌْجًر ٚثٌيٞ ٠ىْٛ ِٛؽٛهث  ، . ٚأد٠ْ ِغجي ١ٌٍٚجٔز ثٌو٠ًٚز .. إػّجً ثٌّؼور

ال ٠ضُ ، ٠ًٛٙج   ٌٚىٕٙج صىْٛ ١ٕتج  ، فٟ وغ١ٌ ِٓ ثٌّؤّْجس ، ِج صٛؽو دٌثِؼ ١ٙجٔز ٚلجة١ز  . وغ١ٌث  .. ث١ٌْجًر

. صٙضُ .. فٟ غ١ٌ ِٛثػ١وٖ ٚدًٚٛر غ١ٌ ِضمٕز أٚ ٠ضُ صٕف١ي٘ج، ٚلو ال ٠ضُ صٕف١ي ِؼظُ دٕٛهٖ ، أميٖ دؾو٠ز 

عُ ثٌم١جَ دج١ٌٚجٔز ثٌو٠ًٚز فٟ ، ٌثِؼ ٚصقو٠غٙج دط٠ٌمز ؽ١ور دئػوثه ٘يٖ ثٌذ، ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز 

 ثٌّٛثػ١و ثٌّقوهر دٖىً هل١ك.

،  أٞ ص١ٙٛجس ثٌّٕٚغ، ػٍٝ ِج ٘ٛ ِيوًٛ فٟ وض١خ صٖغ١ً ١ٙٚجٔز ثٌّؼور ، صؼضّو فضٌثس ث١ٌٚجٔز ثٌو٠ًٚز 

، ١ٙٔجً٘ج إصغ١١ٌ ثألؽَثء لذً صٙوف ث١ٌٚجٔز ثٌو٠ًٚز إٌٝ  ... صج٠ًل ١ٙجٔز ثٌّؼور ّٚؾً، ٚويٌه مذٌر ثٌؼج١ٍِٓ 

 فضٌثٟٝ ثٌّؼضجه أٚ ثٌّضٛلغ ٌٙيث ثٌؾَءإلٌٚيٌه فجٌفضٌر ثٌو٠ًٚز ٌٍضغ١١ٌ صؼضّو ػٍٝ ثٌؼٌّ ث



ً...ًانصيانحًانًعرًذجًعهًًانحانحًأوًانصيانحًانرنثؤيح(ً..2ً)

(Condition Based Maintenance or Predictive Maintenance)ً

 

ؼور ثٌوثم١ٍز  وضٖجف ثألػطجي ػٓ ٠ٌٟك ثٌضٕذؤ دقجٌزإ٠قجٚي ، ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ث١ٌٚجٔز  ُّ ِٓ ِج ٠ظٌٙ ػ١ٍٙج ، ثٌ

. .. ًٚدّج دؼٜ ثٌضقج١ًٌ، وّج ٠مَٛ ثٌطذ١خ دفق٘ ث٠ٌٌّٜ ػٓ ٠ٌٟك ل١جُ هًؽز فٌثًثصٗ ٚٝغ٠ هِٗ ،  مجًؽ١ج  

، ٚويٌه  ١ٌو٠ّىٕٕج ٔقٓ ل١جُ هًؽز فٌثًر دؼٜ ثٌٕمجٟ فٟ ثٌّؼور ٌٚٛ دٖىً صم٠ٌذٟ ػٓ ٠ٌٟك ثٌٍِّ دج

، ويٌه  ِٓ ثألػطجي ثٌضٟ لو صقوط ٚثٌضٟ صٛٝـ وغ١ٌث  ،  ٘ضَثٍثس ػٍٝ ٔمجٟ ِؼ١ٕز ٌٍّؼوثسإل٠ّىٕٕج ل١جُ ث

 مٍٖٛ ِٓ ٕٛثةخ ِؼ١ٕز.ِٓ ٠ّىٕٕج ػًّ صق١ًٍ ٠ٌَش ثٌّؼور ٌٍضؤوو 

ٕ٘جن دق١ظ صىْٛ ، لو ٠ْضنوِجْ فٟ ٔفِ ثٌٛلش ، ث١ٌٚجٔز ثٌّؼضّور ػٍٝ ثٌٛلش ٚثٌّؼضّور ػٍٝ ثٌقجٌز 

صؤهٞ إٌٝ صم١ًٍ ، . فؼٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ثْ ث١ٌٚجٔز ثٌو٠ًٚز .. دٌثِؼ ١ٙجٔز ه٠ًٚز ِوػِٛز دٕضجةؼ ث١ٌٚجٔز ثٌضٕذؤ٠ز

فئْ دؼٜ ثألػطجي لو صقوط دؼو إػّجً ثٌّؼور دٛلش ، ّضذوثي ثألؽَثء لذً فوٚط وٌْ دٙج إثألػطجي ٔض١ؾز 

 ؤ٠ز.. ٘يٖ ثألػطجي لو صضٕذؤ دٙج أؽَٙر ث١ٌٚجٔز ثٌضٕذ.. ل١ٌٚ

Reduce downtime to repair equipmentًً...ًًذمهيمًولدًانرىلفًإلصالحًانًعذاخً-2

 : ٕ٘جن ػور أّج١ٌخ ٌضم١ًٍ ٚلش ثإلٙالؿ ِغً

 

دق١ظ ، ٚثٌنطٛثس ثٌّضذؼز ٚثألٚلجس ثٌالٍِز ٌٙج :   Analysis method of reform...  صق١ًٍ أٍّٛح ثإلٙالؿ -(1)

، أٚ صق١ٌٞ دؼٜ أؽَثء ِٓ ثٌّؼور  إؽٌثء دؼٞٙج ػٍٝ ثٌضٛثٍٞ فٟ ٔفِ ثٌٛلش، أٚ  ٠ضُ هًثّز صم١ًٍ ثٌنطٛثس

. ٘يث .. فٟ ٚلش ثٌضٛلف ٚ٘ىيث ؽَءث   ِٓ صؾ١ّؼٙج ؽَءث   دق١ظ ٠ضُ صغ١١ٌ ٘يٖ ثألؽَثء دوال  ، ِؾّؼز فٟ ثٌّنجٍْ 

 ثٌضق١ًٍ ٠ٖذٗ ثٌضق١ًٍ ثٌيٞ ٠ٙوف ٌضم١ًٍ ٚلش ثٌٞذ٠ ٚثٌضؾ١َٙ.

 Good preparation for spare parts and maintenance. .. ثٌغ١جً ٚأهٚثس ث١ٌٚجٔزثٌضق١ٌٞ ثٌؾ١و ٌمطغ  -(2)

tools :  فض١جػ إلِٚٓ عُ ث، لو ١ٞ٠غ ٚلش ٠ًٟٛ أعٕجء إٙالؿ ثٌّؼور ٔض١ؾز ػوَ صٛفٌ لطغ ثٌغ١جً ثٌٚق١قز

١جً ثٌّٕجّذز . ٌيٌه فئْ ػ١ٍّز صٛف١ٌ لطغ ثٌغ.. ػًّ دؼٜ ثإلٙالؿ ٌمطغ ثٌغ١جً أٚ ص١ٕٚغ أؽَثء دو٠ٍز إٌٝ

. ويٌه لو ص١ٞغ أٚلجس وغ١ٌر فٟ ثٌذقظ .. ٌٙج صؤع١ٌ ِذجٌٕ ػٍٝ ٍِٓ ثٌضٛلف إلٙالؿ ثٌّؼور، دٌْػز 

 أهٚثس ث١ٌٚجٔز ثٌّٕجّذز. ػٓ

ِٚنَْٚ لطغ ثٌغ١جً ، ِغً ثٌٌِّٛجس  : Provide the necessary information ... ٌ ثٌّؼٍِٛجس ثٌالٍِز١صٛف -(3)

 ٚؽوٚي صق١ًٍ ثألػطجي، ٚوضجٌٛػ ثٌّؼور ثٌيٞ ٠ٛٝـ أّج١ٌخ ث١ٌٚجٔز ، ٚصج٠ًل إٙالؿ ١ٙٚجٔز ثٌّؼور ، دجٌّنجٍْ 

ِّج ٠مًٍ ِٓ ٍِٓ ثٌذقظ ػٓ ثٌّؼٍِٛجس ثٌالٍِز ، فٟ ًٙٛر إٌىض١ٌٔٚز  لو ٠ضٛفٌ دؼٞٙج ، . ٘يٖ ثٌّؼٍِٛجس ..

َّمٌٛز ثٌضٟ صمٛي.. ٌٍذوء فٟ صٖن١٘ ثٌؼطً ٚإٙالفٗ ٌُِٟٔ ٕ٘ج ثٌ ُٞ % ػٍٝ 90أْ ث١ٌٚجٔز صؼضّو دْٕذز ) . ٚصق

َٙخ أٔه( ..ثٌّٙجًر ثٌف١ٕز)% ػٍٝ 10ٚصؼضّو دْٕذز ،  (ثٌّؼٍِٛجس ثٌّضجفز أٚ فٕٟ ١ٙجٔز  ِٕٙوُ ١ٙجٔز . َف

عُ ، ، ِج ٟ٘ ثأل١ٕجء ثٌضٟ ّضقضجؽٙج ٌٍم١جَ دجٌضٖن١٘  ٚفوط ػطً ِج فٟ ثٌّؼور، فٟ ِٕٚغ ِج 

ٌضؼٌف آمٌ صج٠ًل إٙالؿ ٚآمٌ  صج٠ًل إٙالؿ ١ٙٚجٔز ثٌّؼور: ػ ِؼٌفز دجٌطذغ صقضج .. دٖىً ؽ١و ٠ٌّٚغ؟ ثإلٙالؿ 

ٟالع ػٍٝ ؽوٚي إل، ويٌه صقضجػ وضجٌٛػ ثٌّؼور ٌ ٚثألػطجي ثٌضٟ صىًٌس ِٓ لذً ٚو١ف صُ ػالؽٙج، صج٠ًل ١ٙجٔز 

ٛؽوس . ِجىث ٌ.. ، ٚويٌه ًُّ ثٌّؼور ثٌضف١ٍٟٚ ، ٚصقضجػ ِؼٌفز لطغ ثٌغ١جً ثٌّضٛفٌر صقو٠و أّذجح ثٌّٖجوً

، إٔه صىْٛ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز لو فٍٚش ػٍٝ  لو فوط ِٕي فضٌر ٚصُ ػالؽٗ دؤٍّٛح ِؼ١ٓ، أْ ٔفِ ثٌؼطً 

ٌٚىٓ ٌُ صضٛفٌ ٌه ٘يٖ ، . ِجىث ٌٛوٕش ػجٌُ ػٌٚن فٟ ثٌٕٙوّز .. ٚلش ل١ٌٚ صٖن١٘ ثٌّٖىٍز فٟ

 !أصٌن ثإلؽجدز ٌٍمجًا …. ثٌّؼٍِٛجس



 Good coordination between ... ّضنوثَ ثألِغً ٌٍّٛثًهإلثٌض١ْٕك ثٌؾ١و د١ٓ أػّجي ث١ٌٚجٔز ٚ ث -(4)

maintenance and optimal use of resources :  ؼوثس فٟ ٔفِ ثٌٛلش ُِ أٚ ٠ضُ ، لو ٠ضُ ػًّ ١ٙجٔز ٌِِؼَور 

ٌٍٛٙٛي ، . ِٓ ٕ٘ج صظٌٙ أ١ّ٘ز ثٌضنط٠١ ٌٙيٖ ثٌضٛلفجس .. ػًّ ١ٙجٔز وٌٙدجة١ز ١ِٚىج١ٔى١ز فٟ ٔفِ ثٌٛلش

، ِغً ثٌؼّجٌز ثٌف١ٕز ٚثألٚٔجٓ ٚػٌدجس ثٌٕمً ، ّضغالي ثٌّٛثًه ثٌؼجِز إ. ويٌه ٠ؾخ .. ٛلف ثأللًإٌٝ ٍِٓ ثٌض

 دق١ظ ٠ضُ صم١ًٍ ٍِٓ ثٌضٛلف ثٌىٍٟ

Prevent repeated failureًً...ًًذكزرًاألعطالًينعً-3

 : إٌٝ ِٕغ صىٌثً ثألػطجي ٚىٌه ٠ضُ ِٓ مالي، صٙوف ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز 

  ػٍٝ ثٌفٛثلو ثٌَِّٕزثٌضغٍخ 

 صط٠ٌٛ ثٌّؼور ٌٍضغٍخ ػٍٝ ثألػطجي ٌٚضفجهٞ ثألػطجي لذً ٚلٛػٙج 

 ثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌّؼور فٟ فجٌضٙج ثٌؾ١ور فٟ وً ثألٚلجس 

 صق١ًٍ أّذجح ثألػطجي ٚثٌمٞجء ػٍٝ صٍه ثألّذجح 

Rapid responseًً...ًًسرجاتحًانسزيعحإلاً-4ً

ٚىٌه فضٝ ال ٠ضفجلُ ثٌؼطً ، ثٌضٟ ٠ىضٖفٙج ثٌّٖغٍْٛ ٠ٌّؼز ، ّضؾجدز إهثًر ث١ٌٚجٔز ٌألػطجي إ الدو أْ صىْٛ

٠ٌَٙـ ِغ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ،   ًٍ َؼٌ ثٌّٖغً أْ ِؾٙٛهثصٗ ، ٚ٘ٛ ِج ٠ضؼجًٛ دٖى ْٖ ٚويٌه ٌىٟ ال ٠َ

وٜإل ُّ ، ِٓ ث١ٌٚجٔز ثٌّنططز  ١ٌْش ؽَءث  ، ّضؾجدز ث٠ٌٌْؼز إل. ٘يٖ ث.. وضٖجف ثألػطجي ِذىٌث  صي٘خ 

 ث١ٌٚجٔز. ِٓ أػّجي إهثًر أٚ لُْ ٌٚىٕٙج ؽَءث  

Standard specifications for maintenance worًًً...ًًوضعًيىاصفاخًلياسيحًألعًالًانصيانحً-5ً

ًٍ ؽ١و فٟ وً ثألٚلجس  صذجػٙج ػٕو ثٌم١جَ إ٠ضُ ، الدو ِٓ ٚؽٛه مطٛثس ل١ج١ّز ِْؾٍز ، ٌٍم١جَ دج١ٌٚجٔز دٖى

دغٜ ثٌٕظٌ ، ّضضُ دٕفِ ثٌّْضٜٛ ثٌؾ١و وً ٌِر ، . دٙيٖ ثٌط٠ٌمز َّٔٞٓ أْ أػّجي ث١ٌٚجٔز .. دؤػّجي ث١ٌٚجٔز

الدو ِٓ صقو٠غٙج وٍّج صًٛٙ ثٌمجةّْٛ دج١ٌٚجٔز ألّج١ٌخ أفًٞ أٚ ، . ٘يٖ ثٌنطٛثس ثٌم١ج١ّز .. ػّٓ ٠مَٛ دٙج

 أًثهٚث إٝجفز دٕٛه ٌؼ١ٍّز ث١ٌٚجٔز.

 Interaction with the rest of the pillars of theحً...ًائشًانصيانحًاإلنراجيحًانشايهركًانرفاعمًيعًتاليً-6ً

total productive maintenance ًً

فٟٙ صْضف١و ِٓ ثٌّٖجوً ،  صف١و ٚصْضف١و ِٓ دجلٟ ًوجةَ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز، ث١ٌٚجٔز ثٌّنططز 

، ٟٚ٘ ويٌه  ٚأػّجي ٔظجفز ثٌّؼوثس، ثٌَِّٕز ثٌضٟ ٠ىضٖفٙج ثٌّٖغٍْٛ أعٕجء ل١جُِٙ دؤػّجي ث١ٌٚجٔز ثٌيثص١ز 

 …. أٚ صذ١ٓ ِٖىٍز ِج صقضجػ ِؾٙٛهثس ثٌّؾّٛػجس ثٌٚغ١ٌر، ٘ضّجَ دٕظجفز ؽَء ِؼ١ٓ إللو صُظٌٙ ثٌقجؽز ٌ

فذؼٜ ، ػٕو ثٌم١جَ دؤػّجي ث١ٌٚجٔز ثٌٛلجة١ز ، ٓ ث١ٌٚجٔز ٚثٌضٖغ١ً ٠ٚضٞـ ِٓ ىٌه ٚؽٛه صؼجْٚ وذ١ٌ د١ ، ٚ٘ىيث

 صق١ًٍ ثٌّٖجوً ٚصذجهي ثٌّؼٍِٛجس.ٚويٌه ٠ٖضٌن ثٌؾ١ّغ فٟ  ٠مَٛ دٗ ثٌّٖغٍْٛ صو٠ًؾ١ج  ، ٘يٖ ثألػّجي 

 

  Chronic Losses...  ثٌَِّٕز ثٌفٛثلو

              



، فّج ٟ٘ ثٌفٛثلو ثٌَِّٕز  صٙضُ دجٌمٞجء ػٍٝ ثٌفٛثلو ثٌَِّٕزأٔٙج ، إْ ِّج ١ّ٠َ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز 

 ..  ٚو١ف ٔمٟٞ ػ١ٍٙج؟

 

  Sporadic losses and chronic losses...  ثٌفٛثلو ثٌّضفٌلز ٚثٌفٛثلو ثٌَِّٕز

 Sporadic Lossesً...ًًانفىالذًانًرفزلحًاوًانفزديحً-1

ِغً  ٚصىْٛ أّذجدٙج ٚثٝقز، ٚصؤعٌ دٖىً ِفجؽب ػٍٝ ِْضٜٛ ثألهثء ، فٛثلو صقوط ػٍٝ فضٌثس ِضذجػور  ٟ٘

 أّذجدٙج دضغ١١ٌ ؽَء أٚ ػور أؽَثءٚدجٌضجٌٟ ٠ىْٛ ِٓ ثًٌْٙ ثٌمٞجء ػٍٝ ،  وٌْ أٚ صآوً فٟ ؽَء ِج

Chronic Lossesًً...ًًانفىالذًانًشينحً-2

ٚدجٌضجٌٟ ، ٠ىْٛ ٌٙج أّذجح ِضؼوهر ٚ،  ٚصىْٛ أّذجدٙج غ١ٌ ٚثٝقز، فٟ أهثء ثٌّؼور  ٔنفجٛإفٛثلو صْذخ  ٟ٘

 ٚال ٠ُؼٌف ٌٙج ّذخ ظجٌ٘ أٚ، . ِغجي ٌيٌه ظًٙٛ ْٔذز ِؼ١ذز فٟ ثٌّٕضؼ .. ػجهر  ِج صْضٌّ ٌفضٌثس ٠ٍٟٛز

أٚ ثٌقجؽز ٌضغ١١ٌ دؼٜ ثألؽَثء دٚفز ه٠ًٚز ، ١ٙٔجً وجًِ فٟ ؽَء ِج إدوْٚ ٚؽٛه وٌْ أٚ ، ٔنفجٛ أهثء ِؼور ِج إ

ٚػوَ ٚٝٛؿ ٘يٖ ، ٔض١ؾز ٚؽٛه أوغٌ ِٓ ّذخ ٌٍفٛثلو ثٌَِّٕز ،  ٙيٖ ثألؽَثءفضٌثٟٝ ٌإلصمً ػٓ ثٌؼٌّ ث

ٌٍ ٟذ١ؼٟ ٠ؾخ ثٌضؼج٠ٔ ِؼٗ ثألّذجح فئٕٔج وغ١ٌث   ّضٌّثً ٘يٖ إ. ٘يث دجٌطذغ ٠ؼٕٟ .. ِج ٔضمذً ٘يٖ ثٌفٛثلو وؤِ

،  ١ز ثٌٖجٍِز. ٘يث أٌِ ٌِفٛٛ فٟ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ.. ًٚدّج ٟٛثي ػٌّ ثٌّؼور ٔفْٙج، ثٌفٛثلو ٌّوه ٠ٍٟٛز 

 فجٌفٛثلو ثٌَِّٕز ٠ّىٓ ثٌمٞجء ػ١ٍٙج.

ً

  How can we overcome the chronic losses...  و١ف ٔضغٍخ ػٍٝ ثٌفٛثلو ثٌَِّٕز

 
 Maintain the Equipment in the ideal...ًًانًحافظحًعهًًانًعذجًفيًانحانحًانًثهًًفيًكمًاألولاخً-1

situation at all timesًً

أِج ػٕوِج ٔقجفع ػٍٝ ثٌّؼور فٟ فجٌز ، وٍّج ٍثهس فٌٗ ظًٙٛ ثٌفٛثلو ثٌَِّٕز ، وٍّج إٍّٔ٘ج ثٌّؼور ٚٔظجفضٙج 

صىْٛ دْذخ ، ِٓ ثٌفٛثلو ثٌَِّٕز  . وغ١ٌث  .. وذ١ٌث   فئْ ثٌٛٙٛي إٌٝ أّذجح ثٌفٛثلو ال ٠ضطٍخ ؽٙوث  ،  ِغج١ٌز هثةّج  

همٛي أصٌدز ٠ٌٍَش أٚ ثٌٖقُ أٚ أؽَٙر ثٌضقىُ أٚ دْذخ ٚؽٛه ص٠ٌْخ أٚ ٚؽٛه ِْج١ٌِ أٚ ٙٛث١ًِ دقجؽز إٌٝ 

فئٕٔج ّٕٔغ ، وّج ٟ٘ ِطٍٛدز فٟ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز ، ٚدجٌضجٌٟ فؼٕوِج ٔمَٛ دؼ١ٍّز ثٌٕظجفز ، إػجهر ًد٠ 

٠قجفع ػٍٝ ثٌّؼور فٟ فجٌز  ه فئْ صغ١١ٌ ثألؽَثء ثٌّضآوٍز ه٠ًٚج  . ويٌ.. ِٓ ثٌفٛثلو ثٌَِّٕز لذً فوٚعٙج وغ١ٌث  

 ِّج ٠مًٍ ِٓ فٌٗ ظًٙٛ ثٌفٛثلو ثٌَِّٕز ٠ٚؾؼً ِٛثؽٙضٙج أًّٙ.، ؽ١ور 

Overcome minor problemsًً...ًًانرغهةًعهًًانًشاكمًانثسيطحً-2

ِج ٠ٙضُ  . وغ١ٌث  .. ٙج ٕ٘جفخ ثٌضٌو١َ ػ١ٍأفئٕٟٔ ، ػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ صوثمً ٘يٖ ثٌٕمطز ِغ ثٌٕمطز ثٌْجدمز 

ٚال ٠ٙضّْٛ ، ألُٔٙ ٠ضٛلؼْٛ ٌِٛج  ِٓ إهثًر ثٌّؤّْز دْذذٙج ، ثٌّْتٌْٛٛ ػٓ ث١ٌٚجٔز دجٌّٖجوً ثٌىذٌٜ 

. ٘يث ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ إّ٘جي ثٌّٖجوً ثٌذ١ْطز .. دجٌّٖجوً ثٌذ١ْطز ألْ أفوث  ِٓ وذجً ثٌّو٠ٌ٠ٓ ٌٓ ٠ْؤي ػٕٙج

ٟ٘ ثٌضٟ ، . ٘يٖ ثٌّٖجوً ثٌذ١ْطز .. غ١ٌ ِؾٍو ػٍٝ ثٌّوٜ ثٌذؼ١وأٚ ِؼجٌؾضٙج دؤٞ ػالػ غ١ٌ ١ٍُّ أٚ ، 

صٖؾغ ػٍٝ ثٌضؼجًِ ِغ ، . ٌيٌه فئْ ث١ٌٚجٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌٖجٍِز .. صؾؼٍٕج دؼو ىٌه أٌّٜ ثٌفٛثلو ثٌَِّٕز

١ٍز صٖن١٘ ثألػطجي ػ١ٍّز فضٝ ال صضىجعٌ ٘يٖ ثٌّٖجوً ٚصٚذـ ػّ، ثٌّٖجوً ثٌذ١ْطز دىً ؽو٠ز 

 ِْضق١ٍز

Depth analysis of the problemsًً...ًًحهيمًانعًيكًنهًشاكمانرً-3

صنجى صوثد١ٌ إ. ػجهر ِج صقجٚي ث١ٌٚجٔز .. دً ٚؽيًٚ أّذجدٙج، ألّذجدٙج  ػ١ّمج   صضطٍخ صق١ٍال  ، ثٌفٛثلو ثٌَِّٕز 

. ٘يث ثٌضؼؾً فٟ ثٌضق١ًٍ .. فضٝ ٠ٖؼٌ ثٌؾ١ّغ دؤْ وً ٕٟء لو صُ إٙالفٗ، ٠ٌّؼز ٌّؼجٌؾز ثٌّٛلف 



ّضٌّثً ٘يٖ إٚدجٌضجٌٟ ، ٠ؤهٞ إٌٝ ػوَ ثٌٛٙٛي إٌٝ ثألّذجح ثٌقم١م١ز ، ٚثٌّؼجٌؾز فٟ فجٌز ثٌفٛثلو ثٌَِّٕز 

صق١ًٍ ،  ّضنوثِٙج ٌضق١ًٍ أّذجح ثٌفٛثلو ثٌَِّٕزإ. ِٓ ثٌطٌق ثٌضٟ ٠ّىٓ .. ثٌفٛثلو ٌّور ٠ٍٟٛز

إٌٝ ثألّذجح ثٌقم١م١ز ٌٍّٖىٍز  ٚ٘ٛ صق١ًٍ ٠ٙوف إٌٝ ثٌٛٙٛي،  ثٌّجه٠ز ٚثألّذجح ثٌف٠َ١جة١ز ثٌظجٌ٘ر

ًٚدطٙج دّىٛٔجس ثٌؼ١ٍّز ِٓ أؽَثء ، ّضنوثَ ثٌّذجها ثأل١ٌٚز ٌٍف٠َ١جء ئد، ِٓ ؽ١ّغ ثٌؾٛثٔخ  ثٌّٖىٍز دضق١ًٍ

 :  . مطٛثس ٘يث ثٌضق١ًٍ وج٢صٟ.. ١ِىج١ٔى١ز ٚمجِز ِٚجو١ٕز ِٖٚغً ٚأٍّٛح صٖغ١ً

 

 فذوال  ، ٠ؾخ صقو٠و ثٌّٖىٍز  :dentify the problem or problemsً...ًًاكمذحذيذًانًشكهحًأوًانًشً-1

فّغال لو ٠ىْٛ ٌو٠ٕج ، فئْ ػ١ٍٕج صقو٠و ٔٛػ١ز ثٌؼ١ٛح ٚصم١ّْٙج ، ِٓ أْ ٔمٛي أٔٗ ٠ٛؽو ػ١ٛح فٟ ثٌّٕضؼ 

 أٚ ػ١ٛح فٟ أهثء ثٌٛظ١فز ثٌّطٍٛدز ِٓ ثٌّٕضؼ، أٚ ػ١ٛح فٟ ثٌضٖط١خ ، ػ١ٛح فٟ ثألدؼجه ثٌنجًؽ١ز 

ًنهًشكهحً-2 ًانًحرًهح ًاألسثابًانفيشيائيح ًًذحذيذ ...Identify potential physical causes of the 

problemً:  إٔٔج ٕٔظٌ إٌٝ ثٌّٖىٍز دجٌضفى١ٌ ثٌف٠َ١جةٟ ثٌذ٠١ْ، ٘يٖ ٔمطز ١َِّر ٌٙيث ثألٍّٛح ٛ٘ٚ .. .

 ف ًٚثء ثألّذجح ثٌّؼضجهر ٌٕجٔؾٌثإلِٕٚغ أٔفْٕج ِٓ ث، ثٌٙوف ِٓ ىٌه ٘ٛ ثٌٛٙٛي إٌٝ ثألّذجح ثٌقم١م١ز 

،  ٚإّٔج ٔقًٍ ثٌّٖىٍز، ال ٔضٌْع دجٌمٛي أْ ػ١ٛح ثٌضٖط١خ ٟ٘ دْذخ إّ٘جي ثٌّٖغً  . فّغال  ..

أٚ ، دْذخ ػوَ صغذ١ش ثٌنجِز ٚأهثر ثٌضٖغ١ً  لو ٠ىْٛ، ٚٔمٛي أْ ٕ٘جن مًٍ ِج فٟ ػ١ٍّز ثٌضٖط١خ 

 ٔضظجَ فٌوز أهثر ثٌمطغإدْذخ ػوَ 

ًًانزئيسيحًانًحرًهحًنهًشكهحًانًصادرذحذيذًً-3 ...Identify the potential main sources of the 

problemً:  ًأمطجء فٟ ػ١ٍّز ثٌم١جُ ، ػ١ٛح فٟ ثٌنجِز ٘ضَثٍ فٟ ثٌّجو١ٕزإِغ ،  

 :Identify the sub reasons for the main reasonsً...ًًذحذيذًاألسثابًانفزعيحًنألسثابًانزئيسيحً-4

. .. ٚثألمطجء فٟ ثٌم١جُ ٚث٘ضَثٍ ثٌّجو١ٕز، ػ١ٍٕج دؼو ىٌه أْ ٔفىٌ فٟ ثألّذجح ثٌّقضٍّز ٌؼ١ٛح ثٌنجِز 

 ديٌه ٔقًٚ ػٍٝ لجةّز دجألّذجح ثٌّقضٍّز

ػ١ٍٕج  :Determine method of study for those reasonsً...ًًذحذيذًأسهىبًدراسحًهذهًاألسثابً-5

 أْ ٔقوه مطز ٌٍضؤوو ِٓ ٚؽٛه وً ّذخ ِٓ ٘يٖ ثألّذجح

ًاألسثابإً-6 ًًكرشاف ...Discovery reasonsً:  ٕٔضٟٙ دمجةّز ، دؼو ثٌضؤوو ِٓ ٚؽٛه ٘يٖ ثألّذجح

 دجألّذجح ثٌقم١م١ز

ٚفٟ ثٌٕٙج٠ز  :Determine the method of removing the causesً...ًًذحذيذًطزيمحًإسانحًاألسثابً-7

 مطز إلٍثٌز ٘يٖ ثألّذجح ٕٚٔفي٘ج ٔٞغ

 
 


