
 (CIT2017مؤتمر التقنية الصناعية األول )
 

 

اتخاذ قرار االستبدال أو اإلبقاء على القواطع الكهربائية 
الشركة بك ف في محطة استقبال وتوزيع الكهرباء  30

 الليبية للحديد والصلب

   صالح مفتاح االطرشم. 
 ليبيا -مصراتة -أكاديمية الدراسات العليا 

slgziree@gmail.com 
 

 د. ستار جابر العيساوي
 ليبيا -اتة مصر -كلية التقنية الصناعية

sattarjaber@yahoo.com 

 

أن من أهم األمور التي يشار إليها بين الحين واألخر إلدارة الشبكات  -الملخص
الكهربائية بالشركة الليبية للحديد والصلب هي مسالة استبدال القواطع 

الرئيسية الستقبال وتوزيع الكهرباء  ك ف للمحطة 30الكهربائية ذات الجهد 
الموجودة حاليا أو اإلبقاء عليها واستمرار تحمل الشركة لتكاليف التشغيل 

تهدف الدراسة إلى الوقوف على األسباب الحقيقة  لذاوالصيانة وقطع الغيار, 
للمشكلة, وإظهار بعض البيانات واألرقام للشركة الليبية للحديد والصلب .فيما 

تخدام األساليب الكمية في حساب تكاليف التشغيل والصيانة وأثرها يتعلق باس
ك ف في المحطة  30في اتخاذ قرار االستبدال " دراسة تطبيقية على قواطع 

الرئيسية الستقبال وتوزيع الكهرباء بالشركة الليبية للحديد والصلب". يعتمد 
كتب وذلك بمراجعة ال ,هذا البحث على المنهج الوصفي بوصف الحالة

والبحوث والمجالت الهندسية ذات العالقة بالموضوع, مع االستعانة بشبكة 
المعلومات العالمية " االنترنت" من أجل أساس نظري يعتمد عليه في 
الدراسة, وكذلك تم االعتماد على تطبيق األسلوب الكمي, في حساب تكاليف 

 . التشغيل والصيانة وأثرها في اتخاذ قرار االستبدال

 ةالمقدم .1

انتهجت الكثير من الشركات الحديثة في اعتماد األسس والمعايير من 
خالل استخدام األساليب الكمية وهو األسلوب الذي يقضي إلى ترشيد 
القرارات وحماية الشركات من احتماالت الخسارة المالية, فضال عن 
تحسين وضعها التنافسي وضمان االستقرار في سوق العمل من خالل 

سات المالية وتقدير الكلفة مع األخذ في االعتبار مفهومي اعتماد الدرا
الفائدة والقيمة الحالية النجاز المشروع أو عملية االستبدال, وهذا يتيح 
للشركة اتخاذ القرار من جملة الخيارات المتاحة النجاز العمل وتحقيق 
األرباح واالبتعاد عن العشوائية, ونتيجة لهذا البد من اتخاذ إجراءات 

لية في حساب الكلفة وإتاحة الخيارات من خالل اعتماد األساليب عم
الكمية التي تضمن لنا تصويب القرارات واختيار المناسب منها مقروناً 

 . [1]بأقل كلفة فيما يتعلق باستبدال المعدة أو اإلبقاء عليها

الذين يواجهون  يينإن استخدام تقنيات اإلدارة الهندسية يساعد اإلدار
خاصة تلك التي تعتمد على عدد من  ,خاذ القرارات اإلداريةمشكلة ات

الحقائق والمتغيرات المعقدة والمتداخلة مع بعضها, كما أن رفع مستوى 
األداء وجودته أليتم إال بتحسين جودة القرار, وهذه الخاصية ال تتحقق 
إال باستخدام تقنيات اإلدارة الهندسية في عملية تحليل المشاكل واتخاذ 

 .[2]ار مما ينعكس إيجابيا على الرفع من مستوى فاعلية المنظمةالقر

 

 مشكلة البحث .2

من خالل االطالع على واقع حال محطة استقبال الكهرباء الرئيسية 
بالشركة الليبية للحديد والصلب بصفتي أحد مهندسي الكهرباء بالشركة, 

ي مسالة تبين لي أن من أهم األمور التي يشار إليها بين الحين واألخر ه
ك ف الموجودة حاليا أو  30استبدال القواطع الكهربائية ذات الجهد 

اإلبقاء عليها واستمرار تحمل الشركة لتكاليف الصيانة وقطع الغيار 
والتوقفات التي قد تحدث في خطوط اإلنتاج, وفى ضوء ذلك يمكن 

تحديد مشكلة وفرضيات الدراسة في ضعف أسلوب الشركة في تحديد 
ك ف مما انعكس  30نتاجي للقواطع الكهربائية ذات الجهد العمر اإل

سلبا على تحمل تكاليف تزداد سنويا وبشكل تصاعدي مما يشكل خسارة 
كبيرة للشركة, ومن خالل الدراسات السابقة ولغرض اتخاذ القرار 
المناسب بهذا الشأن فقد رأينا تطبيق األساليب الكمية في اتخاذ القرار 

ب الشركة  تحمل تكاليف إضافية, وإبعاد الشركة المناسب والذي يجن
  عن تحمل عبء هذه التكاليف غير المبررة.

 أهمية البحث .3

سهم مثل هذه البحوث في دراسة أهمية إدارة الموارد المستخدمة في ت
محطات إنتاج الطاقة للتقليل من الهدر االقتصادي وارتفاع تكاليف إنتاج 

متزايدة باإلضافة إلى التكاليف الثابتة الطاقة مما يؤدي إلى أعباء مالية 
المتمثلة في أجور العاملين وغيرها من التكاليف, وتساعد على توجيه 
أصحاب القرار في مجال إنتاج الطاقة ألهمية الجانب االقتصادي في هذا 

العمل على تقليل التكاليف وذلك باتخاذ قرارات من المجال, ومحاولة 
 ية والبيئية إلنتاج الطاقة.نها دراسة الجدوى االقتصادشأ

 

 أهداف البحث .4

 تي:آلتكمن أهداف الدراسة في ا

دراسة الواقع الحالي للقواطع الكهربائية باستخدام األساليب الكمية  -أ
 لتقييم القرارات المادية واختيار انسبها. 

تحديد مجموعة من الخيارات المطروحة أمام متخذي القرار التخاذ  -ب
 للشركة تجنب الخسارة المالية . القرار الذي يضمن 

استخدام النتائج المتحصل عليها في  المساعدة على اتخاذ قرار  -ج
ك ف في محطة  30االستبدال أو اإلبقاء على القواطع الكهربائية 

 استقبال وتوزيع الكهرباء بالشركة.

 اقتراح مجموعة توصيات تساهم في حل المشكلة. -د

 

 فرضيات البحث .5

لى فرضية مفادها: إن كفاءة القواطع الكهربائية يرتكز البحث ع
الموجودة تبدأ باالنخفاض بعد مرور فترة زمنية معينة فضال عن 
الزيادة في التكاليف الجارية مما يوثر سلبا باتجاه تحمل كلف أضافية 
غير مبررة وبالتالي يجب اتخاذ قرار باستبدال القواطع في فترة زمنية 

 معنية.
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 ةالدراسات السابق .6

بالرجوع لبعض الدراسات السابقة وما تم تناوله من موضوعات 
مشابهه لمشكلة البحث والتي يمكن االستفادة من نتائج تلك الدراسات 
وطريقة عرضهم وتحليلهم لها والتي منها, دراسة ناظم حسن عبد 

( بعنوان أثر حساب الكلف و متوسطها على قرارات 2011السيد)
نتائج  أكدتفي الشركة العامة للكهرباء حيث بيقية االستبدال دراسة تط

الدراسة بان االستمرار غير المبرر اقتصاديا باالحتفاظ بالمولدة أكثر 
 ,من عمرها اإلنتاجي وبالتالي تحمل عبء تكاليف إضافية غير مبررة

الفتقار الواضح لألساليب الكمية المتمثلة في حساب الكلف ومتوسطها ا
توثر كلف التشغيل والصيانة في اقتصاديات  ,ومن تم تحليلها ودراستها

 . [3]الشركة

( بعنوان استخدام تقنيات اإلدارة 2011دراسة احمد شاقور )وكانت 
قد الهندسية في اتخاذ القرارات في التخطيط والرقابة على المشاريع 

وجود عالقة ارتباطيه ايجابية بين عدم استخدام تقنيات الى ت خلص
تخاذ القرارات في التخطيط والرقابة على اإلدارة الهندسية في ا

المشاريع وضعف جودة القرارات وتأخر التنفيذ وزيادة التكاليف وهدر 
 .[4]الموارد المتاحة للمشروع 

( بعنوان العوامل المؤثرة في اتخاذ 2011دراسة سامي تنتوش ) أما
صعوبة الحصول  أنتوصلت إلى فقد  القرارات في المشاريع اإلنشائية

نتيجة لعدم كان علومات وبيانات ضرورية لعملية اتخاذ القرار على م
قصور في قنوات االتصال بين  و التوثيق بالمؤسسة أو الشركة

الوحدات أو األقسام المختلفة وغياب التنسيق بينها وعدم إمكانية تحديد 
بسبب ذلك التداخل  ,من المتأثرين بالقرار المتخذ من قبل صناع القرار

 .[5]الصالحيات وعدم وضوح الهيكل التنظيمي للشركةوالتضارب في 
 

 للشركةفي المحطة الرئيسية  المستخدمة القواطع .7

يتم نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد والتحلية إلى المحطة 
عبر ثالث مغذيات  KV220 الرئيسية الستقبال وتوزيع الكهرباء بجهد 

لمحطة الرئيسية وفي ا MVA510 وبسعة إجمالية  MVA200 بسعة 
بينهما قضيب KV220 " قضبان   2يتم استقبال الكهرباء بواسطة عدد "

ربط ويمكن لكل قضيب علي حده استقبال الطاقة الكهربائية بالكامل كما 
 يمكن نقل األحمال من قضيب إلي آخر بدون فصل القدرة الكهربائية.

سطة بوا KV30 إلى  KV 220كما يتم داخل المحطة خفض الجهد من 
كما يتم داخل المحطة  MVA 100منها   لمحوالت سعة ك 6عدد 

 , )القضيب غيرKV 30الرئيسية توزيع األحمال علي قضيبين بجهد 
النظيف( قضيب خاص باألفران الكهربائية بمصنعي الصلب ومحطة 
التعويض وهي أحمال غير متزنة و)القضيب النظيف( قضيب خاص 

  مثل األحمال لكل من القضيبين.( ي1بالمحطات الفرعية والجدول )

 .نظيفال( أحمال القضيب النظيف والقضيب غير 1جدول )
 DIRTY BUS) خاليا القضيب غير النظيف CLEAN BUS)النظيف)خاليا القضيب  

 (01ثالث أفران كهرباء لمصنع الصلب ) 1للمحطة الفرعية  مغذيان

 (02صنع الصلب )ثالث أفران كهرباء لم 2ثالث مغذيات للمحطة الفرعية 

 لمحطة تعويض األفران مغذيان 3للمحطة الفرعية  انمغذي

 ك ف 30ثالث مغذيات بجهد  محوالت مساعده  مغذيان

 اثنان خاليا ربط بين القضبان ك ف 30ثالث مغذيات بجهد 

 - 4ثالث مغذيات للمحطة الفرعية 

 - مغذي المنطقة الحرة مصراته

نوع سادس فلوريد  KV30قاطع  28وتحتوي المحطة الرئيسية على 
ويتكون قاطع  (.2( ذات مواصفات فنية مبينة بالجدول )sf6الكبريت )

( من متالمسين ثابت ومتحرك مصنوعان SF6سادس فلوريد الكبريت )
من النحاس و مثبتان على عازلين من الصيني داخل اسطوانات مليئة 

ع من القواطع بار, ويمتاز هذا النو3.5ومضغوطة بحوالي  SF6بغاز 
بصغر حجمه مقارنة بالقواطع الزيتية أو القواطع المفرغة من 

عملية فصل  20–10الهواء.ويتراوح العمر االفتراضي للمتالمسين بين 

عملية فتح وقفل في وجود تيار  4000–2000لتيار القصر وبين 
 [.6الحمل]

 ( مواصفات القواطع الفنية2جدول )
BBC Manufacturer 

HCC  36-16-40-F Type 

1250A/2500 Continuous current rating of 

connections at 45° ambient 

31.5 KA Rated breaking capacity 

symmetrical 

90 MVAR at 30KV Capacitive load breaking capacity 

 

 (2009-2006أهم مشاكل القواطع خالل الفترة ) .8

للمحطة لفترات ماضية لوحظ من خالل متابعة تقارير التشغيل اليومي 
وجود مشاكل عديدة منها عدم استجابة القواطع ألمر الشحن والفصل أو 
حدوث تأخير في بعض األحيان مما يسبب اشتغال منظومة الحماية 

 ( بسبب عدم استجابة القاطع ألمر الفصل Back upاالحتياطية )

ب وبالتالي بالحماية الكهربائية العادية مما يسبب في فصل كامل للقضي
انقطاع كامل للكهرباء على جميع الجهات المتغذية من نفس المصدر, أو 

الخاص بالقاطع بسبب قدم المعدة  SF6حدوث تسرب مفاجي في غاز 
مما يؤدى إلى فصل القاطع وضرورة صيانة منظومة الغاز داخل القاطع 
ووضع القاطع تحت المالحظة لفترة معينة أو حدوث أعطال ذراع نقل 

( وإعطاء إشارات LIMIT SWITCHحركة الخاص بخلية القاطع )ال
غير صحيحة عن وضع القاطع مما يؤدى إلى اشتغال الحماية 

( وعدم إمكانية إخراج القاطع خارج الخلية Back upاالحتياطية )
أحيانا لوجود مشاكل وأعطال ميكانيكية مما يؤدى إلى تأخر إرجاع 

خطورة للشخص القائم والمسئول عن الكهرباء إلى تلك الخلية وإرباك و
عملية الفصل أو الشحن بحيث أن القاطع يمكن أن يشحن أو يفصل في 
أي لحظة أثناء عملية إخراجه خارج الخلية مما يستوجب إجراء صيانة 

 لفترة قد تكون ليست بالقصيرة.

كما تبين من خالل تقارير اإلنقطاعات بالمحطة الرئيسية أن جل القواطع 
د بها مشاكل وأعطال هي القواطع الخاصة باألفران فقد وجد التي يوج

قيمة العداد الخاص بعدد مرات الشحن والفصل الموجود على القاطع 
مرة( لقواطع األفران الكهربائية في حين أن قيمة العداد تتراوح  1183)

مرة( في باقي القواطع وذلك بسبب األحمال الغير متزنة  375بين )
ت الصهر والتي ينتج عنها تكرار لعمليات الفصل الناتجة عن عمليا

والشحن وإخراج القاطع خارج الخلية أحيانا لوجود مشاكل وأعطال 
ؤدى إلى تأخر إرجاع الكهرباء إلى تلك الخلية مما يودي إلي تميكانيكية 

, ومن خالل التقارير السنوية للمحطة الرئيسية توقف في اإلنتاج
( يتضمن عدد مرات 3إعداد جدول ) الستقبال وتوزيع الكهرباء تم

 .ع والزمن الذي يستغرقه االنقطاعاالنقطا

 عدد مرات االنقطاع وزمن االنقطاع ( 3جدول )
رقم 

الفرن 

 ومصنع

 زمن االنقطاع الكلي)بالدقائق( عدد مرات االنقطاع
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

1-1  19 23 23 28 1200 1880 1709 2019 

2-1  11 16 21 27 900 1580 1699 2170 

3-1  18 22 22 25 880 1730 1567 1716 

1-2  12 16 20 23 608 1102 1766 1790 

2-2  15 19 19 26 1640 980 1811 1808 

3-2 13 21 21 22 591 770 1730 2037 

 11540 10238 8042 5783 151 126 117 88 مجـموع
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نة ى تكلفة الصياأثر استهالك قطع غيار القواطع عل .9
 (2009-2006اإلجمالية للفترة )

من خالل التقارير السنوية إلدارة الحسابات والتكاليف تم تجميع بيانات 
الصيانة و التشغيل ( يوضح االرتفاع الكبير في تكلفة4وإعداد جدول )

ك ف الخاصة باألفران الكهربائية, والناتجة عن 30وقطع الغيار لقواطع 
عمليات التجديد المستمرة للقطع واألجزاء التالفة  استهالك كميات في

الستمرار عملية التشغيل, كما توضح المؤشرات الواردة في الجدول 
النسب الكبيرة لتكلفة قطع التبديل بالنسبة لتكلفة الصيانة اإلجمالية, حيث 

% من إجمالي تكاليف الصيانة للفترة 23.73وصلت نسبتها إلى 
ارة إلى أن تكلفة الحصول على قطع الغيار ( وتجدر اإلش2006-2009)

تمثل عبئا كبيرا على الشركة, إذ يتم الحصول على الجزء األكبر منها 
من األسواق األجنبية, والمؤسسات المصنعة للتجهيزات على وجه 
الخصوص, وبما أن تصنيع قطع الغيار واألجزاء يكون على أساس 

مؤسسة الطالبة تتحمل تكاليف الطلبية نظرا لتقادمها التكنولوجي, فإن ال
عملية إعادة تصنيع التجهيزات التي تشرف عليها المؤسسة المصنعة 

 وهو ما يضاعف من نفقات الحصول عليها.

 

 )بالدينار الليبي(( تكلفة الصيانة وقطع الغيار للقواطع4جدول )
 مجمــوع 2009 2008 2007 2006 البيــــان

 8558 2991 1837 1758 1971 تكلفـة قطـع غيار القواطع

تكلفـة الصيانـة اإلجماليـة 

 )التشغيل والصيانة(
7944 7632 8697 9990 36064 

نسبة تكلفة قطع الغيار إلى 

 تكلفة الصيانـة اإلجماليـة
24.8%  23 % 21.% 30.% 23.7 % 

 

تأثير اإلنقطاعات لقواطع األفران الكهربائية على  .10
 (2009-2006اإلنتاج للفترة )

تعد اإلنقطاعات وتكاليف التشغيل و الصيانة الناجمة عنها إحدى 
المكونات األساسية التي ترهق كاهل الشركة من حيث اإلنتاج, إذ تعمل 
الشركة على تخفيض تكلفة اإلنتاج انطالقا من الضغط على تكاليف 
الصيانة وتقليل فترة اإلنقطاعات, باعتبارها إحدى التكاليف التي يمكن 

ً من التحكم في مختلف مراحل تنفيذ برامج التحكم ف يها, وانطالقا
الصيانة ومن خالل التقارير السنوية إلدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج 

( يوضح كمية اإلنتاج والفرصة الضائعة من 1والشكل ) بالشركة
إلى سنة  2006اإلنتاج بسبب اإلنقطاعات, للفترة الممتدة من سنة 

 .1الصلب , لمصنع2009
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 1( اإلنتاج المحقق والفرصة الضائعة لمصنع الصلب1شكل )ال

 

( يوضح كمية اإلنتاج والفرصة الضائعة من اإلنتاج بسبب 2والشكل )
, لمصنع 2009إلى سنة  2006اإلنقطاعات, للفترة الممتدة من سنة 
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 2( اإلنتاج المحقق والفرصة الضائعة لمصنع الصلب2الشكل )

 

( التي تم الحصول عليها 5كلفة الموضحة بالجدول )من خالل بيانات الت
من سجالت الشركة المالية والتي تتضمن تكلفة اإلنتاج ومتوسط سعر 

ومن هذه البيانات يمكن حساب  2& 1البيع لإلنتاج لمصنعي الصلب 
 (.1صافي الربح بتطبيق المعادلة )

P profit= S selling-C production ………………..…….(1( 

P profit= 411-365 = 46 LD  

P profit صافي الربح للطن ,S selling   : سعر البيع للطنأنحيث  

  C production و تكلفة إنتاج الطن 

 

( تكلفة اإلنتاج ومتوسط سعر البيع وصافي 5جدول )
 الربح)دينار/طن(

 السنة المصنع
تكلفة 
 اإلنتاج

سعر 
 البيع

صافي 
 الربح

 

 1الصلب رقمع مصن

 

2006 365 411 46 

2007 408 470 62 

2008 536 580 44 

2009 427 494 67 

 2الصلب رقممصنع 

 

2006 388 463 75 

2007 391 453 62 

2008 507 545 38 

2009 412 463 51 

 

 تكلفة الوقت الضائع .11

الوقت الضائع هو الوقت الغير منتج و الناتج عن توقف العمال عن  
العطل الطارئ أو بسبب اإلهمال,  العمل بسبب ما كالعطل العادي, أو

و تظهر هذه الحالة عندما يزيد الطلب على اإلصالح عن طاقة إدارة 
الصيانة مما يسبب االنتظار, و تؤدي إلى خسارة مالية تتمثل في توقف 

 المعدات عن اإلنتاج ويمكن تقسيم الوقت الضائع إلى: 

األحاديث  وقت ضائع بسبب العامل كالتأخير عن الحضور للعمل, و -
 الجانبية بين العمال واالنصراف المبكر. 

وقت ضائع بسبب اإلدارة و هو يحدث نتيجة لسوء تنظيم العمل من  -
 قبل اإلدارة. 

وقت ضائع ألسباب فنية مثل حاالت التوقف الناتجة عن انقطاع  -
 التيار الكهربائي.

ويمكن حساب تكلفة الوقت الضائع لإلنتاج بسبب توقف القواطع 
, وذلك من 2&1لكهربائية وبتالي توقف اإلنتاج لمصنعي الصلب ا

 (.2تطبيق المعادلة )
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(T lost=Q lost* P profit.............................................(2 

T lost=2285*46 = 105,110 LD 

T lost ( ,تكلفة الوقت الضائعQ lost الفرصة الضائعة ) 

 (P profit .تكلفة إنتاج :) 

 (.6( على باقي السنوات نحصل على الجدول )2وبتطبيق المعادلة ) 
, االرتفاع الكبير في تكلفة الوقت يتبين من قراءة معطيات الجدول

الضائع, والناتج عن توقف القواطع الكهربائية باإلضافة إلى تكلفة 
التشغيل والصيانة وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركة 

لى ضرورة العمل من أجل التطوير المستمر للوصول إلى والداعية إ
مستويات عالية من الكفاءة والفعالية,  على مختلف األنشطة ومن هذا 
المنطلق يجب على اإلدارة تجنب كل تلك الخسائر الناجمة عن تلك 

  .التوقفات واتخاذ قرار باستبدال تلك القواطع بأخرى جديدة

 

 للسنوات )دينار/طن(( تكلفة الوقت الضائع 6جدول )

 السنة المصنع
فرص 
 ضائعة

صافي 
 الربح

الوقت 
 الضائع

 

 مصنع

 1الصلب 

2006 2285 46 105110 

2007 3720 62 230640 

2008 3648 44 160512 

2009 4448 67 298016 

 مصنع

 2الصلب 

2006 2009 75 150675 

2007 2139 62 132618 

2008 3450 38 131100 

2009 3475 51 77225 

 

 النتائج والحسابات .12

من خالل متابعة سجالت الشركة المالية تم الحصول على بيانات 
 (. 7الجدول )

 ( تكلفة القواطع ومعامل اإلهالك وعدد القواطع7الجدول )
 ف 1991دينار عام  34729 (CCB)ك ف 30تكلفة القاطع الكهربائي 

 3.50% (K1)معامل اإلهالك السنوي

 قاطع  32 (NCB) في المحطةعدد القواطع 

 
. 

 .السنوي هالكلإل المجموع التراكميأوالً: حساب 

 Value                      Depreciation DV).)   

مجمع الم هي السنة األساس والتي يمكن حساب  2005باعتبار سنة 

 ( كما يلي:3السنوي للقواطع وذلك بتطبيق المعادلة ) الكلإلهالتراكمي 

 

 

DV2005=CCB*K1*Yno*NCB……….........…….…(3) 

= 34729*0.035*14*32  = 544551 LD 

 

  ,م 1991عدد السنوات بداية من سنة (: Ynoحيث ان )
(CCB :).تكلفة القاطع 

 

 (.(PRESENT VALUE PVثانيا: حساب القيمة الحالية للقواطع 

 (.4يمكن حساب القيمة الحالية للقواطع بتطبيق المعادلة  )

 

PV2005= CCB * NCB - DV2005…………………..(4) 

=34729*32-544551=     566777 LD 

 

( لحساب مجمع اإلهالك والقيمة الحالية 4(, )3) لتينوبتطبيق المعاد
 ( م2006للقواطع )

DV2006= CCB*K1*Yno*NCB 

=34729*0.035*15*32=     583447 LD 

 

PV2006= CCB* NCB - DV2006  

=   527881   = 583447-32*34729  LD 

 

يمكن ( على باقي السنوات 4(,)3من خالل تطبيق المعادالت الحسابية)
 ( .8الجدول)الحصول على القيم الموضحة ب

 ( القيمة الحالية للقواطع8جدول )
 الســـــــنة  القيمة الحالية للقواطع بالدينار

1111328 1991 

566777 2005 

527881 2006 

488984 2007 

450088  2008  

411191 2009        

 

( تبين أن القيمة الحالية للقواطع في انخفاض 8من الجدول رقم )
سنة  سوف  14مستمر طيلة سنوات التشغيل وهذا يعنى أن بعد مرور 

ف لتصل  2005دينار في سنة  566777تنخفض قيمتها إلى 
ف ومن الواضح أن هناك خسارة  2009دينار في سنة   411191إلي

ركة تتحمل خسارة في نهاية كل سنة, أي أنها تخسر في القيمة, وان الش
جزء من األموال عندما تقرر بيع القواطع بعد نهاية كل سنة, من جانب 
أخر فان التكلفة اإلضافية التي تتحملها الشركة من خالل االحتفاظ 

بالتكاليف الكلية )تكاليف التشغيل والصيانة عليها بالقواطع هي ما يطلق 
( تم 9وهي تكاليف موضحة بالجدول رقم ) ائع(وتكلفة الوقت الض

 .الحصول عليها من سجالت الشركة المالية

 ( قيمة التكاليف الجارية بالدينار9جدول رقم )
 الكليةالتكاليف 

 بالدينار

تكلفة الوقت 

 الضائع

تكاليف التشغيل 

 والصيانة

 الســـــــنة

268724.62 260780 7944.62 2006 

370890.6 363258 7632.6 2007 

300309.53 291612 8697.53 2008 

485231.11 475241 9990.11 2009 

 

للقواطع في تزايد لذا يبدو  الكلية( نالحظ أن التكاليف 9ومن الجدول)
منطقيا أن نحاول التوقف عند مقدار معين من التكاليف التي يجب 



 (CIT2017مؤتمر التقنية الصناعية األول )
 

 

ل ما عندها أن نقرر استبدال القواطع وهي عندما تكون تلك التكاليف اق
يمكن, وحسب معدل التكلفة السنوية للخيارات المتعددة لالستبدال يتم 

تكلفة خسارة إعادة البيع والتكلفة بسبب التقادم لسنوات الدراسة حساب 
 -كما يلي :

 (:RLOSSأوال: حساب تكلفة خسارة إعادة البيع )

RLOSS(2006) = CCB - PV2006……………….......…….)5) 

=566777-527881 = 38896 LD 

 

 (:TCثانيا: حساب التكلفة بسبب التقادم )

TC2006=RLOSS+CV...............................................(6) 

       =38896+268724.62  =307620.62 LD 

 

 (: التكاليف الكلية التراكمية. CV) -حيث أن:

 2006( لقرار عدم االستبدال سنة TC Avمتوسط التكلفة بسبب التقادم)

 (7يتم بتطبيق المعادلة )

TC Av= TC2006 / Yno………………………..……(7) 

  LD.307620.62=  1/307620.62 =  

وبتطبيق آلية حل المعادالت األنفة الذكر على سنوات الدراسة المتبقية 
سوف نحصل على نتائج حساب التكاليف ومتوسطها وكما يظهر 

التكاليف لسنة   من خالل الجدول نالحظ إن متوسط (, 10بالجدول )
دينار( ولذلك كان يجب إن   352204هي اقل ما يمكن وهي ) 2008

تستبدل القواطع خاللها وذلك الرتفاع متوسط التكاليف بعد هذه السنة 
 وسوف تستمر الزيادة إذا ما احتفظت الشركة بهذه القواطع.

 ( حساب التكاليف ومتوسطها10جدول )

 

ولذلك كان يجب على الشركة اتخاذ قرار االستبدال بعد نهاية سنة 
والسبب في ذلك يعود إلى أن اإلنفاق الغير مبرر لتكاليف  2008

الصيانة والتشغيل تزداد بشكل مستمر فضال عن االنخفاض الواضح 
الفنية  في مستوى الكفاءة وبالتالي ليس من الناحية االقتصادية وال

االحتفاظ بالقواطع, مما يستلزم التوقف وعدم صرف مبالغ إضافية 
 تعود بالخسارة على الشركة. واستبدالها بأخرى ذات كفاءة عالية.

 

 

 

 

 االستنتاجات .33

. أوضحــت الدراســـة إن ضعف استخدام األساليب الكمية في تقدير 

كبيرة للشركة التكاليف ومتابعة أثارها السلبية المترتبة تشكل خسارة 

 م. 2009دينار في سنة  485,231تقدر بـ 

. افتقار الشركة إلى منظومة إلكترونية لتسهيل تطبيق األساليب الكمية 2

 باستثناء معالجة األجور والمحاسبة العامة.

 . عدم تدريب الموارد البشرية في مجال تطبيق األساليب الكمية.3

التطبيقي أو الجامعات حول  . عدم التعاون بين الشركة ومراكز البحث4

 إمكانية تطبيق هذه األساليب. 

م كانت تمثل متوسط  تكاليف منخفض 2008. أظهرت النتائج أن سنة 5

مقارنة بالسنة السابقة والسنوات الالحقة لذلك كان على الشركة اتخاذ 

 قرار االستبدال في نهاية تلك السنة.

في التكاليف بعد سنة . كما أظهرت النتائج أن هناك زيادة كبيرة 6

م 2009دينار لسنة  42981م )سنة المقارنة( بحيث كانت الزيادة 2008

عن تكاليف سنة المقارنة, وهذه التكاليف سوف تستمر بشكل تصاعدي 

أذا ما قررت الشركة اإلبقاء على تلك القواطع, وهذا يعني تحمل عبء 

تشغيل, وهذا ما التكاليف الجارية والغير مبررة مع انخفاض في كفاءة ال

يؤكد صحة فرضية الدراسة التي مفادها أن كفاءة الموجود تبدأ 

باالنخفاض بعد مرور فترة زمنية معينة فضال عن الزيادة في التكاليف 

 الجارية مما يوثر سلبا باتجاه تحمل الشركة تكاليف إضافية غير مبررة 

واألجزاء . نظرا للتقادم التكنولوجي للقواطع فان بعض قطع الغيار 7

يكون على أساس الطلبية, وهذا يحمل الشركة الطالبة تكاليف عملية 

إعادة تصنيع التجهيزات التي تشرف عليها المؤسسة المصنعة وهو ما 

 يضاعف من نفقات الحصول عليها.

. تبين من الدراسة أن جل القواطع التي يوجد بها مشاكل وأعطال هي 8

 األحمال الغير متزنة. القواطع الخاصة باألفران وذلك بسبب

. افتقار الشركة إلى وجود برنامج تدريبي متخصص في كيفية تشغيل 9
 وصيانة القواطع الكهربائية

 

 

 

 

متوسط 
التكلفة 
بسبب 
 التقادم

لفة بسبب التك
 التقادم 

 التكاليف الكلية
 التراكمية 

 تكلفة خسارة
 إعادة البيع 

 التكاليف
 الكلية 

 السـنة

307621 307621 268724.62 38896.5 268724.6 2006 

358704 717408 639615.2 77793 370890.6 2007 

352204 1056614 939924.75 116689 300309.5 2008 

395185 1580741 1425155.86 155585 485231.1 2009 
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 التوصيات .14

يمكن في إطار االستنتاجات األنفة الذكر التقدم بمجموعة من التوصيات 

التي على ضوئها يتم معالجة مواطن الضعف الموجودة بالشركة, وهي 

 كاآلتي:

جب على الشركة أن تباشر في دراسة التكاليف لجميع المعدات والمكائن ي

 وان تتخذ القرار المناسب لالستبدال عندما تكون معدل التكلفة اقل.

تدريب الموارد البشرية في مجال تطبيق األساليب . علــى الشركـــة 2

برنامج تدريبي متخصص في كيفية تشغيل وصيانة  , وإعدادالكمية

 .الكهربائيةالقواطع 

. استبدال القواطع الكهربائية في المحطة الرئيسية بأخرى جديدة ذات 3

كفاءة تشغيلية عالية لمواكبة التطوير في المشاريع اإلنتاجية بالشركة 

واالستفادة من القواطع الحالية في المحطة الفرعية الثالثة ومحطة 

 التعويض باعتبارها نفس القواطع.

الكافي من اإلدارة لكوادر التشغيل والصيانة  ضرورة توفير الدعم .4

باالجتماع معهم وتحفيزهم بكل الطرق المادية منها والمعنوية وخاصة 

 عند قيامهم بأعمال مهمة وكبيرة تعود بالتوفير على التكاليف.
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