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يسعى البحث إلىى إيضىا دور مؤشىرات األداء الرئيسىة وفاعليىة المعىدات اإلجمىالي فىي تقيىي
أداء الشىىركات فىىي العىىرا ومنهىىا شىىركة أور العامىىة ،وذل ى لكىىو اغل ى الشىىركات أو جميعهىىا ال
تستخدم هذا النوع من المؤشرات ومن هنا برزت مشكلة البحث ،وعليه استندت فرضية البحث إلىى
إ استخدام هذه المؤشىرات فىي القطىاع الصىناعي بوجىه عىام وشىركة أور بوجىه خىا يىؤدي إلىى
تحسين أداء الشركة وجودتها وترشيد تكاليفها من خالل االعتماد على ما تظهره هذه المؤشرات من
نس ومعلومات تستخدم فىي اتخىاذ القىرارات اإلداريىة والماليىة .وتى تطبيى البحىث فىي شىركة أور
العامة للصناعات الكهربائية باعتبارها إحدى الشركات الكبرى العاملة في القطاع الصناعي ،وعلى
البيانات للسنة  .1022وقىد خىت البحىث بمجموعىة مىن االسىتنتاجات كىا أهمهىا إ البيئىة الصىناعية
العراقية ومنها الشركة موضىوع البحىث بحاجىة إلىى تبنىي تطبيى مؤشىرات األداء الرئيسىة وفاعليىة
المعدات التىي أظهرهىا البحىث لمىا لهىا دور فىي تحسىين اداء لحالىة ووضى الشىركة سىواء الكمىي أو
ألقيمي ،خاصة وإنها تعاني من عجز في ميزانيتها بسب انخفاض مبيعاتها؛ ويوصي البحث بالعمىل
على معالجة النتائج غير المرضية وتعزيز وزيادة النتائج االيجابيىة وضىرورة االهتمىام بنشىا قسى
التسوي كونه الموجه والمروج لمنتجات الشركة.
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Abstract
The aim of the research is to clarify the role of the key Performance Indicators and the . Overall Equipment
Efficiency in evaluating the performance of companies in Iraq, including Ur public Company, This is because most or
all companies do not use this type of companies, Here the research problem emerged., And the research hypothesis
was based on the use of these indicators in the industrial sector in general and Ur company in particular, will improve
the performance, quality and rationalization of the company by relying on the ratios and information used in
administrative and financial decisions. The research was applied in Ur public company for Electric Industries as one
of the largest companies operating in the industrial sector, and the data for the year 2016.The research concluded with
a set of results, the most important of which is the Iraqi industrial environment, including the company needs to adopt
the application of the main performance indicators and the effectiveness of the equipment shown by the research
because they have a role in clarifying the status and position of the company, whether quantitative or qualitative.
Especially because it suffers from a deficit in its budget due to the decline in sales, working on addressing
unsatisfactory results and promoting and increasing positive results and the need to actively take care of the
marketing department being the promoter and instructor of the company's products.

تلمقامة
إ تقريىىىر اإلعمىىىال لـــىىىـ ( )KPIيعىىىد كفحىىى صىىىحي ألداء
المؤسسة ليوفر نتائج في بعى الحىاالت والمجىاالت الهامىة .هىذه

التقييمات غالبا ما تقود إلىى تحديىد التحسىينات المحتملىة؛ وكنتيجىة
لمؤشرات األداء فإنها مرتبطة بشكل دوري ومستمر م مبادرات
'' تحسىىىين األداء '' مىىىن خىىىالل اسىىىتخدام ( .)KPIsإمىىىا مؤشىىىرات
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( )OEEفىىإ المكىىائن قىىد صىىممت لكىىي تكىىو قىىادرة علىىى انجىىاز
الطاقة اإلنتاجية المؤكدة .وألسباب مختلفة فأ اإلنتاج دائما يتأخر
وراء الطاقىة والتصىىمي  .أضىىف إلىى ذلى ؛ أنهىىا تبىدو كأنهىىا كونىىت
ألجىىراء تىىأثير قليىىل علىىى تحسىىين اإلنتاجيىىة .إ السىىرعة العاليىىة
إلنتىىاج منتجىىات هىىو شىىيء مرفىىوض  ،حيىىث إ التركيىىز يجى إ
ينص أكثر على الجودة ،فالماكنة ال تعمل مثلما يتوق لها.

تلحاود تلمكانية وتلزمانية للبحث
ت تطبي البحث في شىركة أور العامىة للصىناعات الكهربائيىة
وهي إحدى الشركات العاملىة فىي العىرا وفىي صىناعة القىابلوات
واألسىىالا الكهربائيىىة وصىىناعة األلمنيىىوم؛ وتىى اختيىىار البيانىىات
المالية والمؤشرات الكمية للسنة المالية .1022

تالطار تلنظاي

منهجية تلبحث
مشكلة تلبحث
تتمثل في عدم اهتمام وعدم معرفة إدارات الشىركات العاملىة
في العرا بمؤشىرات األداء الرئيسىة ومؤشىرات فاعليىة المعىدات
اإلجماليىىىة والتىىىي تمكنهىىىا مىىىن تزويىىىدها بمعلومىىىات عىىىن أدائهىىىا
ونشىىىا ها وجىىىودة منتجاتهىىىا وترشىىىيد تكاليفهىىىا حتىىىى تىىىتمكن مىىىن
الوصول إلى موق تنافسي في األسوا المحلية ومواجهة تحديات
السل المستوردة.
أهمية تلبحث
تنب األهمية من مدى قىدرة مؤشىرات األداء الرئيسىة وفاعليىة
المكىىائن اإلجمىىالي علىىى تحسىىين األداء الكمىىي والمىىالي للشىىركة،
والتي لها دور في تحسين األداء التشغيلي واإلنتاجي والعمل علىى
إعطاء رؤية واضحة عن أدائها وسير عملياتها؛ فضال عن توجيه
االهتمام نحو هىذه المؤشىرات التىي يىت إغفالهىا وتجاهلهىا مىن قبىل
جمي الشركات العاملة في العرا ومنها الشركة عينة البحث.
هاف تلبحث
يهىىدا البحىىث التىىي تبيىىا وتوضىىيأل مؤشىىرات األداء الرئيسىىة
ومؤشىىرات فاعليىىة المكىىائن اإلجمىىالي وكيفيىىة تطبيقهىىا والعمىىل بهىىا
والذي من شانه تحقيى العديىد مىن الجوانى االيجابيىة التىي المىا
غفلىىت عنهىىا الشىىركات فىىي تقيىىي أدائهىىا ،وخاصىىة هىىذا النىىوع مىىن
المؤشىىرات ،أضىىف إلىىى ذلىى تىىوفير منهجيىىة سىىليمة لقيىىا أداء
شركة أور العامة لغرض تحديد أولوياتها ومواجهة تحدياتها علىى
الصعيدين المحلي واإلقليمي.
فاضية تلبحث
يعتمىىد البحىىث علىىى فرضىىية مفادهىىا (إ اسىىتخدام مؤشىىرات
األداء الرئيسىىة ومؤشىىرات فاعليىىة المعىىدات اإلجماليىىة فىىي القطىىاع
الصناعي بوجه عام وشركة أور بوجه خىا يىؤدي إلىى تحسىين
أداء الشركة وجودة منتجاتهىا وترشىيد تكاليفهىا عىن ريى تطبيى
هذه المؤشرات).

تلمؤشات وماهيتها
 .1تعايف تلمؤشات
أ .مؤشرات األداء الرئيسة ( :)KPIهي مؤشرات مختارة بحيىث
تعكىىىح تحسىىىينات اإلعمىىىال بشىىىكل حقيقىىىي وتعتمىىىد لتخفىىىي
الضياعات والهدر.
ب .قيا فاعلية المعدات اإلجمالي ( :)OEEهي المؤشرات التىي
تقىىيح فاعليىىة المكىىائن مىىن خىىالل الجاهزيىىة واألداء والجىىودة
).( Spahija et al , 2012 :56
 -2مؤشات تألدتء تلائيسة ()KPI
إ القىىىانو الثابىىىت فىىىي عىىىال اإلعمىىىال – هىىىي إ الجُمىىىل أو
العبارات هي كلمات ،والتفسيرات هي توضيحات ،والوعود هىي
حالىىة التزامىىات مسىىتقبلية ،ولكىىن فقىى األداء هىىو حقيقيىىة واقعيىىة
(.) Weylman ,2013:61
قيا األداء هىو أداة تشىخي هامىة أذ باإلمكىا اإلشىارة إلىى
األداء بمصىىىىطلحات مؤشىىىىرات األداء الرئيسىىىىة ( ، )KPIتحديىىىىد
كفاءة العمليات بقصد التحديد والتقيي الفعال وذلى ألهميتىه لقيىا
الوقت وقيا الموثوقيىة للتحسىينات ).)Andreeva ,2009: 95
فىىأداء الوح ىدات الصىىناعية يقىىا مىىن خىىالل ( ،)KPIوالتىىي هىىي
عموما تعد كتقوي كفاءة اإلنتاج ولكن يج إ يكو هنىاا تكامىل
لقيىىىىا أداء الشىىىىركة ،إ قيىىىىا األداء يعطىىىىي تغذيىىىىة عكسىىىىية
الستراتيجية اإلعمال.
(Shehi ,Guxho & Spahija , 2012 :36)( Spahija et
 . )al , 2012 :66) (Tuba ,2012:25إ ( )KPIتستخدم مىن
قبل المؤسسة لتقيي نجاحها بأداء األنشطة الفاعلة والقابلة للقيىا ،
فهىىىذه المقىىىاييح تعكىىىح عوامىىىل النجىىىا الحاسىىىمة للمؤسسىىىة إ
االختالا الحاصىل باعتمىاد المؤسسىة لهىذه المقىاييح ،هىل يعكىح
أهىداا المؤسسىة؟ إ األهىداا الخاصىة بــىـ ( )KPIربمىا تتغيىر
عندما المؤسسة تغير أهدافها ،أو تحصل إغىال إلنجىاز األهىداا
)  .( Shehi et al ,2012 :71إ ( )KPIتساعد وبشكل مستمر
في أعادة النظر باألداء وتوفر تغذية عكسية للمستخدمين .كما أنها
تقوي العالقات بىين األفعىال والقياسىات ،إ فجىوة األداء باإلمكىا
إ تكو سهلة التحق ).(Perera & Perera ,2012 :40
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إ الشىىركات تسىىتطي تأسىىيح خى أسىىا باألرقىىام لعىىدد مىىن
المجىىاالت الهامىىة .بع ى المؤشىىرات العامىىة التىىي تسىىتخدم لقيىىا
إنتاجيىة الوحىىدات ،كفىاءة المشىىغلين ،نسى المشىىغلين المباشىر إلىىى
نسىىى المشىىىغلين غيىىىر المباشىىىرة ،مسىىىتويات العيىىىوب لكىىىل فئىىىات
الوحدات ( ،)DHUsكلفة اإلنتاج  ،فترة التوريد  ،كفىاءة المصىن
 ،كفاءة الخ  ،إنتاج تحت التشىغيل ( ، )WIPالحمولىة مىن ظهىر
الشاحنة إلى ظهر الشاحنة األخرى ( ( ،)dock to dockالسالمة
واألما  ،الجىودة  ،التسىلي  ،المعنويىات  ،الكلفىة) (،)SQDMC
إنتاجية العمالة مىن خىالل الوقىت ،مسىاحة األرضىية التىي تسىتخدم
مىىن قبىىل العىىاملين ،اسىىتخدام العمالىىة ،االحتفىىاظ واسىىتبقاء الوقىىت،
وقىت العمليىة ،خى التىىواز األسىبوعي لتسىلي المخرجىات ونسىىبة
أعادة التشىغيل )Spahija et (. ، )Gamage et al , 2012 :3
)Collyer , 2010:10( ، )al ,2012:67

 إنتاجية المواد = حج المخرجات  /حجى المىواد األوليىة مىن
المدخالت .
 إنتاجيىىىة الماكنىىىة = حجىىى المخرجىىىات  /حجىىى المكىىىائن مىىىن
المدخالت .
 إنتاجيىىىة الطاقىىىة = حجىىى المخرجىىىات  /حجىىى الطاقىىىة مىىىن
المدخالت .
ب .ريقىىىىة قيىىىىا قيمىىىىة اإلنتاجيىىىىة  :تسىىىىتخدم قىىىىي المخرجىىىىات
والمدخالت كبيانات وتحتس كما يلي :
 إنتاجية العمالة = قي المخرجات  /المدخالت من العمالة .
 إنتاجية المواد = قي المخرجات  /قي المواد من المدخالت .
 إنتاجيىىة رأ المىىال = قىىي المخرجىىات  /المىىدخالت مىىن رأ
المال .
 إنتاجية الماكنة = قي المخرجات  /قي المكائن من المدخالت.
 إنتاجية الطاقة = قي المخرجات  /قي الطاقة من المدخالت .
ج .ريقة قيا اإلنتاجية التي تضيف قيمة:
 إضافة قيمة = الدخل الحالي ( قبىل الضىريبة ) م مصىاريف
اإلفراد/األجور المباشرة وغير المباشرة م التكاليف الماليىة م
اإليجارات م الضريبة م كلفة االندثارات.

إ اإلنتاجيىىىة هىىىي العالقىىىة بىىىين المىىىدخالت والمخرجىىىات ،إ
المخرجات في إي شركة هي الوحدات أو البضاعة التامة الصن
في قس التجمي ث إلى المستودعات المخزنية بعد عمليىة فحصىها
فىىي قس ى الفح ى  ،إمىىا المىىدخالت فهىىي المتواجىىدة فىىي أقسىىام مثىىل
مخىىىاز المىىىواد األوليىىىة ( قضىىىبا األلمنيىىىوم والنحىىىا وحبيبىىىات
 P.V.Cوحبيبىىات البىىولي أثيلىىين  ...الىىخ ) وكمىىا فىىي الصىىناعات
الكهربائية والتي هىي عينىة البحىث ،وغيرهىا مىن األقسىام وحسى
بيعة نشا الشركة .بعبارة أخرى أنها االستخدام الكفء للموارد
إلنتاج السل والخدمات ومعادلة اإلنتاجية هي :

هىىىذا النىىىوع مىىىن الطىىىر يسىىىتخدم فىىىي المؤسسىىىة التىىىي تكىىىو
مخرجاتها متنوعة أو لديها مواد أولية خام غىالي الىثمن وهىي كمىا
يلي :

لقد ت اختيار( 4مؤشرات) أربعة مؤشرات لألداء لهذا البحث
هىىي اإلنتاجيىىة والكفىىاءة واإلنتىىاج تحىىت التشىىغيل ،والجىىودة وهىىي
كاألتي:
 تإلنتاجية

اإلنتاجية = المخرجات  /المدخالت ).)Ambastha ,2012:36
إ المخرجات إلىى المىدخالت كىال مىنه يمكىن إ يقىا بعىدد
الوحىىىدات الماديىىىة أو بعبىىىارات ماليىىىة معتمىىىدة حسىىى احتياجىىىات
المؤسسة .فمىدخالت العمالىة هىي عمومىا تقىا بالوحىدات الماديىة
مثىىىل عىىىدد العىىىاملين المشىىىغلين  ،الىىىدقائ  ،السىىىاعات  ،األيىىىام أو
األشهر .مدخالت رأ المال مثل المكائن ،كىذل تقىا بالوقىت،
ففىىىي الصىىىناعات الكهربائيىىىة فاإلنتاجيىىىة تقىىىا بعىىىدد األ نىىىا أو
الكيلىىومتر(ك ) المنتجىىة مىىن منىىتج القىىابلوات واألسىىالا والصىىفائأل
لكىىل وجبىىة عمىىل ( .)Shiftوهنىىاا ثىىالق ىىر لقيىىا اإلنتاجيىىة
وهي كما يلي)Bheda , 2006 :37( - :
أ .ريقىىىىة قيىىىىا اإلنتاجيىىىىة المىىىىادي :تسىىىىتخدم الكميىىىىات مىىىىن
المخرجات والمدخالت كبيانات تحتس كما يلي :
 إنتاجيىىة العمالىىة = حج ى المخرجىىات  /حج ى المىىدخالت مىىن
العمالة .

 إنتاجية العمالة = القيمة المضافة  /المدخالت من العمالة .
 إنتاجية رأ المال = القيمة المضافة  /رأ المال .
إ مقىىاييح اإلنتاجيىىة هىىو معيىىار أسىىا لصىىحة المؤسسىىة وواحىىدة
مىىن أكثىىر المقىىاييح المتريىىة الشىىائعة فىىي الصىىناعة .وإنهىىا عنىىدما
تكو مقاييسها عالية فهذا يعني إ المخرجات قد اشتقت من نفىح
المقىىادير مىىن المىىدخالت .أو إ نفىىح المخرجىىات يمكىىن الحصىىول
عليهىا مىن مقىدار اقىل مىن المىدخالت (.)Kachru , 2007: 69
وإنها تعطي شكل إرشىادي ،ولكىن شىيء واحىد يجى إ ال يقىار
هذا الشكل م إشكال أخرى من الصىناعات مىا لى كىال مىنه تنىتج
نفح المنتجات(.)Ambastha , 2012 :3
 تلكفاء
أنهىىىا عمليىىىة مقارنىىىة اإلجىىىراء الفعلىىىي أو األداء مىىى مىىىا الىىىذي
باإلمكا انجازه م نفح الموارد المسىتهلكة ( األمىوال  ،الوقىت ،
العمالىىة  ...الىىخ )  .إ خ ى الكفىىاءة يُعىىرا بـــىىـ ( نسىىبة االسىىتفادة
للوقت المتا ) ومعادلة الكفىاءة تحسى كىاألتيAmbastha , ( :
.)2012 :32
الكفاءة = اإلنتاج المنجز ( بالوحدات ) × قيمة الدقائ  /اللحظات
المعيارية للوحدات .
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عدد المشغلين × عدد ساعات العمل

وباإلمكا قياسها بطر مختلفة وكاالتي:

 تإلنتاج تحت تلتشغيل ()WIP

 عيىىىوب لكىىىل مئىىىة مىىىن الوحىىىدات ( : )DHUأنهىىىا نسىىىبة عىىىددالعيىىوب لكىىل قطعىىة أو عينىىة ،معبىىرا عنهىىا كنسىىبة .وإنهىىا قىىدر
اإلمكىىا تقليىىل عىىدد العيىىوب إلىىى عىىدد المنتجىىات السىىليمة .كىىل
عي محسوب بشكل مستقل ،فكل عيى يمثىل عبئىا علىى حجى
العمل سواء تصلأل أو أعادة تشغيل .إ هذه الطريقة هامة جىدا
لقيا الجىودة علىى ارض الواقى وتحليىل للبيانىات التىي تسىل
الضوء على أماكن االختناقات.

إ اإلنتاج تحت التشغيل هو نتيجىة مباشىرة عىن وجىود إفىرا
فىىي اإلنتىىاج والوقىىت .إ كىىل نق ى فىىي النظىىام ينش ى عنىىه تكىىوين
إنتىىىاج تحىىىىت التشىىىىغيل .لىىىىذل فىىىا ( )WIPيعىىىىرا بأنىىىىه مىىىىر ة
للضىىياعات لىىذل النظىىام ،أنىىه يعنىىي ذل ى العىىدد مىىن المنتجىىات أو
األجزاء التي تصن خالل اإلنتاج في المصن فىي وقىت واحىد .إ
( )WIPيتوس ى فىىي عىىدد األ نىىا المصىىنعة مىىن خىىالل التسىىجيل
اليىىومي لمقىىادير اإلنتىىاج بىىين كىىل عمليىىة ويتىىراك بىىين العمليىىات
المتتابعة المختلفة(.)Gibson , 2008 :56
انه المخزو الذي يبدأ بالعمليات الصناعية والىذي ال يتضىمن
مواد أولية خام لمدة ويلة ،ولكنىه لى يكتمىل كمنىتج .فهىو قىد ينىتج
عىىن مشىىاكل مثىىل عطىىل المكىىائن ،وعمليىىات االختنىىا (قيىىود علىىى
الطاقىىة اإلنتاجيىىة كونهىىا محىىدود بحج ى معىىين مىىن المنتجىىات التىىي
تنتجها وتكتمل خالل ساعات العمل) .انه كذل يساعد على عمليىة
الموازنة بتدف العمىل .والىذي باإلمكىا قياسىه فىي المصىن ككىل،
إي فىىي خ ى اإلنتىىاج أو بىىين عمليتىىين تشىىغيليتين ويعبىىر عنىىه بعىىدد
األ نا أو عدد الدقائ لحج العمىل .التىالي معادلىة اإلنتىاج تحىت
التشغيل كما يلي :
اإلنتاج تحت التشغيل في الخ = إجمالي عىدد األ نىا فىي الخى
اإلنتىىاجي = إجمىىالي عىىدد األ نىىا المحملىىة علىىى الخى  -إجمىىالي
عدد األ نا المسحوبة من الخ ()Ambastha , 2012 :36
 تلجدد :Quality
إ الجىىىودة كمفهىىىوم اصىىىطالحي يمكىىىن التعبيىىىر عنهىىىا بأنهىىىا ''
أعىىراب الزبىىو ضىىمنا للمتطلبىىات التىىي تفىىي باحتياجىىه بشىىكل تىىام
( .) Bhatt & Raj , 2006 :32إ الىدكتور شىينكو ()Shigeo
ابتكر معادلة خاصة للرقابة على الجودة وهي كما يلي :
الرقابة على الجودة = تقنية ( )Poka– Yokeلتصحيأل العيوب
 +مصىىدر الفح ى لمنى العيىىوب = صىىفر( Bhatt & Raj ,
 .) 2006 :3وإ مفهىىوم الجىىودة قىىد تغيىىر بشىىكل كلىىي فىىي العقىىد
األخير .فالتعاريف التقليدية كانت تركز على التواف مى المعىايير
) . )Kachru ,2007: 20فالجودة ذكرت كــ ( مجموع الميىزات
والخصائ للمنتج أو الخدمىة التىي تحمىل علىى القابليىة والمقىدرة
لإليفاء بما منصو عليه من مواصىفات أو االحتيىاج الضىمني).
أنهىىا ( المطابقىىة لالسىىتخدام ) و( التواف ى للمتطلبىىات ) .التعريفىىات
الجديىىدة لهىىا انبثقىىت كــىىـ ( تزويىىد وتقىىدي قناعىىة ورضىىا وارتيىىا
للزبو ) أو( تحقي وانجاز استحقا القيمىة )( Ohno , 2002 :
.)5

المعادلة تحس كما يلي :
عيوب كىل مئىة وحىدة = عىدد العيىوب الموجىودة  /عىدد الوحىدات
المفحوصة × . )Ambastha ,2012 : 31) 100%
 نسبة مستوى المعي  :أنها مقيىا أساسىي لنسىبة الجىودة أذ اأكثر المصان تستخدم في نهاية الخ في قس التعبئة والتغليف
 /المنتجىىات التامىىة .وإنهىىا كىىذل تسىىمى ( نسىىبة المعي ى ) أنهىىا
تحس كل ساعة ،كل يوم ،عند خ الفح أو اكتمال األمىر.
المصىان تقىيح نسىىبة العيىوب كىل سىىاعة اسىتنادا إلىى المراقبىىة
المسىىتمرة للجىىودة مىىن خىىالل اقىىل نسىىبة عيىىوب وأفضىىل أداء
للجودة.
نحس معادلة نسبة مستوى المعي كما يلي :
نسىىىبة مسىىىتوى المعيىىى = إجمىىىالي المنتجىىىات المعابىىىة  /إجمىىىالي
المنتجات المفحوصة × .100%
 فاعليىىىة المكىىىائن اإلجماليىىىة ( : )OEEإ الفاعليىىىة اإلجماليىىىةللمكىىىائن تىىىوافر الرؤيىىىة حىىىول الخسىىىائر التىىىي تحىىىدق خىىىالل
العمليات الصناعية (.)lmai , 2012 : 296
فىىإذا اإلنتاجيىىة يىىت الموافقىىة عليهىىا وراء الطاقىىة ألمثبتىىة فىىا
النقاش يدور حول اقة اإلنتاج المخفية (هذه الطاقة ال تىؤدي إلىى
اسىتخدام إنتاجيىة جيىدة) .إ فاعليىة المكىائن اإلجماليىة دائمىا تعمىىل
على تحديد الخسائر من خالل مقارنىة األداء لمختلىف المكىائن مى
الماكنة المثالية (الماكنة التي تعمل دائما ومثلما يراد لها  ،كسرعة
عاليىىة واإلنتىىاج الجيىىد فق ى )  .هىىذه الخسىىائر يمكىىن إ تقس ى إلىىى
العوامل اآلتية :
اوال :الجاهزية /اإلتاحة (  : )Availabilityمىا المىدة التىي تعمىل
وتىىدور بهىىا الماكنىىة مقابىىل الوقىىت الىىذي يجى إ يكىىو محىىدد لهىىا
للتشغيل (استبعاد الوقت غير المخط ) .
ثانيا :األداء ( :)Performanceخىالل الوقىت الىذي تعمىل وتىدور
به ،ما مقىدار المنىتج (الجيىد والىرديء) بغى النظىر عىن المقىدار
الذي تعمل به في الوقت الدوري المثالي.
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تشير ( )OEEإلى فاعلية المكائن المستخدمة مقارنة إلىى المكىائن
المثالية (.)OEE=100%

ثالثىىا :الجىىودة ) :)Qualityوهىىو المؤشىىر المعىىروا مىىن قبىىل أي
شىىخ مىىا مقىىدار المنىىتج الجيىىد الىىذي ينىىتج فىىي البدايىىة إلىىى األداء
اإلجمالي لإلنتاج (الجيد والرديء).
الشكل ( )2أدناه يبين كيف يت تحديد (. )OEE
فاعلية المكائن اإلجمالية

Source : kalkowska ,Joanna , 2013, Implementation selected tools of lean manufacturing , Eugenia
Moral Santa Maria ,etseib ,2013 ,p:34.
فىىي الواقىى إ قيمىىة ( )OEEتىىنخف أقىىل مىىن المتوقىى ؛ إ
االختالا بين الواق والمثاليىة يسىاوي مبلى الخسىائر ولىذل يبىين
تمامىىا انىىه يج ى تنفيىىذ التحسىىين .وعنىىدها ال يمكىىن التحسىىين بىىدو
عمليىىة القيىىا ؛ لىىذا فأنهىىا ريقىىة للتحسىىين الىىدائ للعمليىىات والتىىي
تبتىىدب بقيىىا ( )OEEحيىىث أنهىىا أداة فعالىىة وقويىىة جىىدا إليجىىاد
الخسىائر ( .)lmai , 2012 : 299وعنىدما تى تحليىل ()OEE
لعدة شركات ربما قد يحصل مفاجئة واندهاش وذل إليجاد زيىادة
كبيرة في مخرجات الوحىدات المؤكىدة للمعىدات .ويمكىن إ تكىو
قادرة على تقليل وتخفي :







العطالت غير الضرورية للمعدات .
الوقت الضائ نظرا إلى التنصي والتضبي والسنترة .
ضياع وقصور التوقف نظىرا الفتقىار المىواد األوليىة للعمليىات
بسىىىب االختناقىىىات أو بسىىىب افتقىىىار أو ضىىىعف فىىىي تخطىىىي
اإلنتاج.
االنخفاض الواس للعمليات التشغيلية المصىممة بسىرعة نظىرا
الفتقار كفاءة المشغل  ،قيود الصيانة أو عوامل أخرى.
العيوب التي تتطل إعادة معالجة.

إ عمليىىىىة متابعىىىىة ( )OEEيسىىىىاعد علىىىىى تحديىىىىد مصىىىىادر
االختناقىىات  ،التخىىاذ قىىرارات اإلنفىىا الرأسىىمالي ومراقبىىة تىىأثير
البرامج لزيادة إنتاجية المكائن (.(Santos at el , 2006 : 277

تالطار تلعمل
تطبيررررر مؤشرررررات تألدتء تلائيسرررررة( )KPIوفاعليرررررة تلمعرررررات
تإلجمال ()OEE
 .2نبذه تعريفية عن الشركة
أ .شركة أور العامة أسست بعد دمج كل من :
 المنشىىىأة العامىىىة لصىىىناعة القىىىابلوات واألسىىىالا تأسسىىىت سىىىنة.2914
 المنشأة العامة لصناعة مقا األلمنيوم تأسست سنة .2915بمنشأة واحدة هي( منشىأة أور العامىة ) بموجى قىرار مجلىح
قيادة الثورة المنحل المرق  111في  2988/3/2وبموجى قىانو
الشىىركات المىىرق ( )11لسىىنة  2991ت ى تحويلهىىا إلىىى شىىركة أور
العامة للصناعات الهندسية وت تغير اسى الشىركة إلىى شىركة أور
العامىىىة للصىىىناعات الكهربائيىىىة ،بموجىىى كتىىىاب وزارة الصىىىناعة
والمعىىاد  /الىىدائرة اإلداريىىة والمىىواد البشىىرية المىىرق  9452فىىي
 1021/1/10وحس قانو وزارة الصناعة والمعاد المرق 38
لسىىنة  . 1022وتقىى فىىي محافظىىة ذي قار/مدينىىة الناصىىرية وتىى
تسىىىجيلها لىىىدى مسىىىجل الشىىىركات وحسىىى كتىىىاب وزارة التجىىىارة
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المرق م.ش.ع  32في  2991/21/25ويحكمها قىانو الشىركات
العامة.
ب .أهداا الشركات ومهامها
أوال :شىىىركة أور العامىىىة وحىىىدة إنتاجيىىىة اقتصىىىادية ممولىىىة ذاتيىىىا
ومملوكة للدولىة بالكامىل وتتمتى بالشخصىية المعنويىة واالسىتقالل
المىىالي واإلداري وتعمىىل وف ى أسىىح اقتصىىادية وتىىرتب بىىوزارة
الصناعة والمعاد ويكو مركزها الرئيح في محافظة ذي قار .
ثانيا  :يكو رأ

مال الشركة (  .)554.502.000دينار.

ثالثىىا  :تهىىدا الشىىركة إلىىى المسىىاهمة فىىي دع ى االقتصىىاد الىىو ني
وتنمية اإلنتاج الصناعي من خالل :
-

ج.
-

-

إنتاج القابلوات واألسالا الكهربائية والهاتفية بمختلف أنواعها
وسباكة األلمنيوم وإنتاج الصفائأل والمقا المختلفة.
بلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل واإلنتىاج واعتمىاد مبىدأ
الحساب االقتصادي وكفاءة استثمار األمىوال العامىة وفاعليتهىا
في تحقي أهداا الدولة.
رف مستويات األداء لالقتصاد الو ني بما يحق أهداا خط
التنمية .
تمار الشركة لتحقي أهدافها النشا ات اآلتية :
إنتىىاج القىىابلوات واألسىىالا الكهربائيىىة بأنواعهىىا وأسىىالا اللىىف
المعزولىىة بااليناميىىل والقىىابلوات واألسىىالا الهاتفيىىة بأنواعهىىا
المختلفة وإنتاج وسباكة األلمنيوم من أنواع السبائ المرنة من
صىىىىىفائأل ومقىىىىىا وأنابيىىىىى وأسىىىىىالا وبأشىىىىىكاله المختلفىىىىىة
ألغراضىىىها أو لحسىىىاب جهىىىات أخىىىرى بموجىىى المواصىىىفات
النوعية المعتمدة .
تطىىوير وتوسىىي المصىىان والخطىىو اإلنتاجيىىة القائمىىة بإقامىىة
المشاري والخطو المكملة لها والجديدة.
شىىراء واسىىتيراد مسىىتلزمات اإلنتىىاج وأيىىة مىىواد تىىدخل ضىىمن
إنتاجها أو احتياجها .
تسوي إنتاجها داخل العرا وخارجه .

فىىي هىىذا المبحىىث سىىوا يىىت تطبي ى مؤشىىرات األداء الرئيسىىة
( )KPIوالتىىي تىى اإلشىىارة إليهىىا فىىي الجانىى النظىىري حيىىث تىى
اختيار ( )4مؤشرات لألداء والتي هي اإلنتاجية والكفاءة واإلنتاج
تحىىىت التشىىىغيل والجىىىودة إضىىىافة إلىىىى مؤشىىىرات فاعليىىىة المكىىىائن
اإلجماليىىىىىة (( )OEEوهىىىىىي حصىىىىىيلة قيىىىىىا الجاهزيىىىىىة واألداء
والجودة).
 -1مؤشرات قيا

األداء الرئيسة (: )KPI

 مؤشىىىرات اإلنتاجيىىىة  :وهنىىىاا ثىىىالق ىىىر لقيىىىاوهي:

اإلنتاجيىىىة

أ.

ر قيا

اإلنتاجية المادي :

اوال  :إنتاجيىىة العمالىىة = حجى المخرجىىات  /حجى المىىدخالت مىىن
العمالة ( عدا عدد العاملين في معمل النجارة )
=  1214ط  –1338 /عامل = 91%
  1756 –3189الساندة –  95ورشة النجارة =  1338عاملإنتاجية العمالة = حج المخرجىات  /حجى المىدخالت مىن العمالىة
(أجمالي القوى العاملة)
=  1214ن 38% = 3189 /
ثانيا  :إنتاجية المواد = حج المخرجات  /حج المواد األولية مىن
المدخالت ( ن) (عدا األخشاب)
=  1214ن 23% = 53450 /
حج المدخالت من المواد األولية :
إنتاجيىىة المىىواد (أخشىىاب) =  4182بكىىرة ÷  408م 3خش ى =
 10.25مرة
ثالثىىىىا  :إنتاجيىىىىة الماكنىىىىة(مكائن القىىىىابلوات واأللمنيىىىىوم) = حجىىىى
المخرجات ÷ حج المكائن من المدخالت
إنتاجية الماكنة(مكائن القابلوات واأللمنيوم) =  1214ىن ÷ 861
ماكنة = 141%
عىىىىدد المكىىىىائن = مكىىىىائن مصىىىىان القىىىىابلوات م مكىىىىائن مصىىىىان
األلمنيوم م مكائن النجارة
عدد المكائن =  896 =35 + 409 + 452ماكنة
إنتاجية المكائن (ورشة النجارة) =  35 ÷ 4182ماكنة = 119
مرة
رابعا  :إنتاجية الطاقة = حج المخرجات ÷ حج الطاقة
تشىىكل نسىىبة الطاقىىة الكهربائيىىة إلىىى مجمىىوع الطاقىىة  %92مىىن
إجمالي الطاقة المستخدمة في الشركة
=  7182 ÷ 1214ميكا وا 17% =MW
إنتاجيىىىة الطاقىىىة لورشىىىة النجىىىارة =
=28%

 150 ÷ 4182ميكىىىاوا

إ إجمالي عدد الوحدات من الطاقة المستخدمة  =7332ميكىاوا
المستخدمة خالل السنة.
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ب .ر قيا

قيمة اإلنتاجية :

اوال :إنتاجية العمالة = قي المخرجات ÷ قي العمالة
أو إنتاجية العمالة =  8723000إلىف دينىار ÷  14610868إلىف
دينار = ( 60%إنتاجية العمالة للمصان )
=  8723000إلىىىف دينىىىار ÷  32515654إلىىىف دينىىىار = 27%
(إنتاجية العمال للشركة ككل)
قي المخرجات = قيمة المبيعات =  8,723,000,000دينار
قي العمالة = إجمالي الروات – روات الجهات الساندة
=  32515654إلىىف دينىىار 17904786 -إلىىف دينىىار =
 14610868إلف دينار
ثانيىىا  :إنتاجيىىة المىىواد األوليىىة = قىىي المخرجىىات ÷ قىىي المىىواد
األولية

خامسىا  :إنتاجيىة الطاقىة = قىي المخرجىات ÷ قىي المىدخالت مىن
الطاقة
=  8723000إلف دينار ÷  1525525إلف دينار = 572%
المىىدخالت مىىن الطاقىىة ( قيمىىة) = قىىي الطاقىىة الكهربائيىىة م قيمىىة
الطاقة من الوقود والزيوت
المىىىىدخالت مىىىىن الطاقىىىىة ( قيمىىىىة) =  1402116إلىىىىف دينىىىىارم
 123409إلف دينار=  1525525إلف دينار
ج.

ريقة قيا

اإلنتاجية التي تضيف قيمة :

إضافة قيمة = الدخل الحالي م األجىور المباشىرة وغيىر المباشىرة
م التكاليف المالية(عدا االندثار) م االندثارات
= 2608835 + 6984589 + 32515654 + 9705623
=  32403455إلف دينار

=  8723000إلف دينار ÷  4568535إلف دينار = 190%

إضافة قيمة (عدا االندثارات) =  29794620إلف دينار

قي المواد األولية = المواد األولية م المساعدة

التكاليف المالية (عدا االنىدثارات) تشىمل المىواد األوليىة م الوقىود
والزيىىىوت م األدوات االحتيا يىىىة م مىىىواد التعبئىىىة والتغليىىىف م
المتنوعىىات م تجهيىىزات العىىاملين م المىىاء والكهربىىاء م خىىدمات
الصيانة م خدمات أبحاق واستشارات م دعاية و ب وضىيافة م
نقىل وإيفىاد واتصىىاالت م اسىتجار موجىىودات ثابتىة م مصىىروفات
خدميىىىة متنوعىىىة م مصىىىروفات تحويليىىىة متنوعىىىة م أمانىىىات م
مصروفات سنوات سابقة م مصروفات عرضية

قىىىىىىي المىىىىىىواد األوليىىىىىىة =  4070185م  238295م 239665
 4568535 =20390+إلف دينار
ثالثىىا  :إنتاجيىىة رأ
رأ المال

المىىال = قىىي المخرجىىات ÷ المىىدخالت مىىن

=  8723000إلف دينار ÷  554506إلف دينار = 1573%
رابعا :إنتاجية المكائن = قي المخرجات ÷ قي المكائن والمعدات
=  8723000إلف دينار ÷  33505043إلف دينار = 26%

 إجمىىالي عىىدد السىىاعات = (القىىابلو  3115 /سىىاعة م أسىىالااللف  99 /ساعة م القابلو المعل والهىاتفي  5698 /سىاعة م
أسالا الميدا  3891 /ساعة م قىابلو السىيطرة  324 /سىاعة
م البثىىىىى  68 /سىىىىىاعة م الدرفلىىىىىة والسىىىىىباكة  137 /سىىىىىاعة
ماألثاق  468 /ساعة) =  13800ساعة.
 عدد ساعات النجارة =  259ساعة عدد العاملين = ( القابلو 212 /عامىل م أسىالا اللىف 129 /عامل م القابلو المعل والهاتفي  152/عامل م أسالا الميدا

 مؤشر الكفاءة  :عملية مقارنة األداء الفعلي مى مىا الىذي يمكىنأنجازة م نفح المىوارد المسىتهلكة مىن أمىوال ووقىت وعمالىة
وكما في المعادلة التالية :

والمنزليىىىة  257 /عامىىىل م قىىىابلو السىىىيطرة  21/مالبثىىى 97/
عامىىىىل م الدرفلىىىىة 101/عامىىىىل م السىىىىباكة  159/عامىىىىل م
الرقائ  59/عامل م األكسدة116/م الورشة 1338 =)35 /
عامل
 -معمل النجارة =  95عامل.
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اإلنتاج المنجز ( ن) = ( القابلو 176/ن مأسالا هوائية 407/
ىىىن م القىىىابلو المعلىىى  418/ىىىن مأسىىىالا منزليىىىة  57/ىىىن
مأسالا اللف  5 /ن مالبثى واألكسىدة  54/ىن مالدرفلىة 97/
ن(=  1214ن
 مؤشىىر لقيىىا اإلنتىىاج تحىىت التشىىغيل ( : )WIPيمثىىل اإلنتىىاجتحىىت التشىىغيل مىىر ة للضىىياعات فهىىو يسىىب حىىاالت االختنىىا
وهىىدر فىىي المىىواد األوليىىة وفىىي وقىىت االنتظىىار  ،ويسىىب عىىدم
انسيابية وسالسة اإلنتاج.

ويقا

بالمعادلة التالية :

اإلنتىىىاج تحىىىت التشىىىغيل ( WIPوحىىىدة القيىىىا ) = إجمىىىالي عىىىدد
األ نا في الخ اإلنتاجي = إجمالي عدد األ نىا المحملىة علىى
الخ – إجمالي عدد األ نا المسحوبة من الخ  .ويمكىن حسىاب
( )WIPكما في الجدول ( )2أدناه.

جدول ( )2إنتاج تحت التشغيل (  )WIPداخل الخطو اإلنتاجية في 1022/21/32
وحدة القيا

ت

اس المصن

2

القىىىىىابلو الكهربىىىىىائي –مجموعىىىىىة ك
منتجات

إجمىىىىىالي عىىىىىدد الوحىىىىىدات إجمىىىىالي عىىىىدد الوحىىىىدات إجمىىىىىىالي عىىىىىىدد الوحىىىىىىدات
المحملة على الخ
المضافة و(المسحوبة) من ( ن/كىىىىىىىى ) فىىىىىىىىي الخىىىىىىىى
االنتاجي1022/21/32
الخ خالل السنة
( إلف دينار)

( إلف دينار)
4

1

القىىىىىابلو الكهربىىىىىائي –مجموعىىىىىة
منتجات

ن

6.956

3

االينامل– أسالا اللف

ن

4

القىىىابلو المعلىىى – مجمىىىوع مىىىواد ك
ومنتجات

87949

36.535

(إلف دينار)
116899

25.579

78663

21.742

126185

17.785

128983

17.409

)0.3763 (125431

3552

209.112

228655

52.98

)120.158 )185980

42675

ن

1.112

5

أسالا الميدا

ن

0.824

5500

0.931

10177

1.755

15677

2

قابلو السيطرة

ن

3.273

20844

1.581

13992

4.854

27440

1

األسالا المنزلية

ن

0.721

6070

8.662

32418

10.2855

38488

8

السباكة – سكراب مقا

ن

7.500

3170

0.707

))354

6.793

2816

9

البث 2/

ن

3.614

1180

0.547

))458

3.067

2058

226

264

160.92

255021

38.83

))64256

122.09

190765

900

1759

0

216

900

1975

6.275

14012

15.296

)(3698

9.021

17710

ألمنيوم

 20البث 2/
 22الدرفلة
 21السدادات/الرقائ /أشر ة ألمنيوم
 23ورشة األثاق

كغ
ن
كغ
ن

0

226
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 24التغليف

م3

0.648

 25النجارة

م3

84.190

المجمـــوع

-

41146

)(24854

0.023
52.104

32.091

15981

)- )231329

795889

يبين الجدول ( )2كيفية استخراج االنتاج تحت التشغيل بهىدا
الوصىىىول اليىىىه ومعرفىىىة المتىىىراك منىىىه فىىىي الخطىىىو االنتاجيىىىة
ومحاولىىىة الىىىتخل منىىىه وتسىىىييره كونىىىه يسىىىب تىىىراك االنتىىىاج
ويضعف االنتاجية ويزيد االختنا في الخى االنتىاجي ممىا يسىب
عرقلة واخذ حيز من المكا واربكىاا العمىل وسىوء وضىعف فىي
كفاءة وفاعلية االداء االنتاجي .حيث يبين الجدول ا المتراك هىو
بمقىىدار( 195889الىىف دينىىار) مطروحىىا منىىه المسىىحوب ضىىمن

0.625

311

564560

الخ والذي تى انتاجىه ورغى كىو هىذه الحالىة ايجابيىة اال انىه مىا
زال هنىىاا مخىىزو اخىىر المىىدة مقىىداره ( 564560الىىف دينىىار)
ضرورة عدم بقاءه وفقا لمفهوم المخزو الصفري.
 مؤشرات الجودة  :هي تقىدي قناعىة ورضىا وارتيىا للزبىو ،وإنهىىا تمثىىل تحقيىى وانجىىاز اسىىتحقا القيمىىة وتقىىا الجىىودة
بطريقة مختلفة منها :
أ .عيوب لكل مئة من الوحدات ()DHU

ويبين الجدول ( )1نس المعي .
جدول ( )1احتساب نسبة المعي
ت القس اإلنتاجي

وحدة
القيا

() 1

() 2

() 3

اس المنتج

إجمالي
المنتجات
المفحوصة

إجمالي
المنتجات
المعابة

نسبة
المعي )2( %
÷)(3) = (1

أسالا هوائية معلقة

407.583

1.444

% 0.35

قىىىىىىىابلوات كهربائيىىىىىىىة مختلفىىىىىىىة
القياسات مقابلو السيطرة

175.850

3.198

% 1.8

4.587

0.194

% 4.2

417.672

16.086

% 3.8

2

مصىىىىىىىىىىىن القىىىىىىىىىىىابلوات
الكهربائية

ن

1

مصن أسالا اللف

ن

أسالا نحاسية معزولة بااليناميل
مختلفة – القياسات

ن

قابلوات ريفية

 3مصن القابلو الهاتفي
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4

مصىىىن أسىىىالا الميىىىدا
مأسالا منزلية

ن

أسالا منزلية وأسالا ميدا

57.347

1.237

% 2.1

5

مصن الدرفلة

ن

صفائأل وأشر ة ألمنيوم

97.032

3.643

% 3.7

 2مصن البث 2/

ن

مقىىىىا ألمنيىىىىوم غيىىىىر مؤكسىىىىدة
وعرو وبال ات ألمنيوم

53.458

0.572

% 1.06

المجموع

-

-

1213.529

26.374

% 2.17

البكرات الخشبية

م3

(  ) 3055بكرة وقاعدة إنتاج

 271.394م3

 12.287م3

% 4.33

م3

(  ) 1127بكرة تغليف

 119.988م3

 3.944م3

% 3.18

1

 فاعليىىىىة المكىىىىائن اإلجماليىىىىة ( :) OEEإ فاعليىىىىة المكىىىىائناإلجماليىىىة هىىىي مؤشىىىرات تقىىىيح فاعليىىىة المكىىىائن فيمىىىا يتعلىىى
بالجاهزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  ، Availabilityاألداء ، performance
والجودة  Qualityوهي كما يلي :
فاعلية المكائن اإلجمالية (= OEE )= A × P × Q
(% OEE )= 0.977 × 0.986 × 0.965 = 92.9
 مؤشىىر الجىىودة  :اإلنتىىاج اإلجمىىالي ( ىىن ) = اإلنتىىاج الجيىىد ماإلنتاج الرديء  /المعي
=  2123.519م 2139.903= 12.314

ن

الوقت الفعال ( دو إي معوقات ) =  23800ساعة
وقت اإلنتاجية(ساعة) = الوقىت الفعىال م وقىت الصىيانة الفجائيىة
م وقت التنصي
=  23800سىىىىىاعة م 150سىىىىىاعة م  140سىىىىىىاعة = 24190
ساعة
وقىىت التنصىىىي =  140سىىاعة  ]210يىىىوم × ( 1\2سىىاعة لكىىىل
مراحل اإلنتاج األربعة)[
الوقت المتا ( وقت التشىغيل الفعلىي ) = وقىت اإلنتاجيىة م وقىت
الصيانة الدورية =
= 24190م  100ساعة =  24490ساعة

الوقىىت اإلجمىىىالي = الوقىىىت المتىىىا م وقىىىت االسىىىتراحة م وقىىىت
العطالت
الوقىىت اإلجمىىالي =  24490م ]( 1سىىاعة ×  210يىىوم عمىىل )
م( 4 2عطل × 2.5ساعة متوس وقت العطل)[
الوقت اإلجمالي =  24490م140م 24812 = 92ساعة.
وفىىي نهايىىة البحىىث واسىىتنادا لمىىا تقىىدم فىىا فرضىىية البحىىث ت ى
إثباتها وذل عن ري النتائج التي أظهرتها المؤشرات وكما فىي
ادنىىىىاه حيىىىىث اظهىىىىرت نسىىىى وتقييمىىىىات مؤشىىىىرات قيىىىىا االداء
الرئيسة( )KPIنس وتقييمات أغلبها عالية كمحصلة نهائية وهىذا
يشىىير إلىىىى أداء الشىىىركة المناسىىى والجيىىد رغىىى اخفاقهىىىا بىىىبع
النس والتقييمات مثل (انتاجية الطاقة ،انتاجية العاملين ،وإنتاجية
المكىىائن) أمىىا عىىن مؤشىىرات الكفىىاءة ومؤشىىر قيىىا اإلنتىىاج تحىىت
التشغيل فقد ظهرت دو المستوى ،اما عىن مؤشىرات الجىودة فقىد
ظهىىرت عيىىوب قليلىىة فىىي مصىىن القىىابلوات وعيىىوب تكىىاد تكىىو
النسبة عالية وهو مؤشر ردب .اما عىن نسى وتقييمىات مؤشىرات
فاعلية المكائن االجمالي فقد ظهرت باإلجمىال ممتىازة وهنىا يشىير
الباحىىىىث إلىىىىى أهميىىىىة مؤشىىىىرات قيىىىىا االداء الرئيسىىىىة ))KPI
ومؤشرات فاعلية المعدات(( OEEفي قيا وتحسين االداء عبىر
النظىىر إلىىى تلى المؤشىىرات عىىن ريى تحسىىين االحسىىن وتجىىاوز
والغاء المتوس والرديء ممىا يىؤدي بالنهايىة إلىى تحسىين الجىودة
وترشىىيد التكىىاليف كمحصىىلة نهائيىىة تص ى فىىي مصىىالأل وأهىىداا
الشركة.
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ت

المؤشرات

-2

مؤشرات قيا

.

مؤشرات اإلنتاجية

أ.

ر قيا

النسبة أو القيمة

التقيي

األداء الرئيسة ()KPI

اإلنتاجية المادي

اوال.

إنتاجية العمالة

92%

عالية

ثانيا.

إنتاجية المواد األولية (عدا األخشاب)

13%

ضعيفة

إنتاجية المواد األولية  /األخشاب

 229مرة

ممتازة

ثالثا.

إنتاجية المكائن

242%

عالية

رابعا.

إنتاجية الطاقة

21%

ضعيفة جدا

ب.

ر قيا

قيمة اإلنتاجية

اوال.

إنتاجية العمالة

20%

متوسطة

ثانيا.

إنتاجية المواد األولية

290%

عالية جدا

2513%

ممتازة جدا
ضعيفة

ثالثا.

إنتاجية رأ

رابعا.

إنتاجية المكائن

12%

خامسا.

إنتاجية الطاقة

511%

عالية جدا

ريقة قيا

اإلنتاجية التي تضيف قيمة

 31 403 455إلف دينار

عالية

ريقة قيا

اإلنتاجية التي تضيف قيمة(عدا االندثارات)

 19 194 210إلف دينار

متوسطة

2.5%

ضعيف جدا

 524 520إلف دينار

ضعيف جدا

ج.

.

المال

مؤشر الكفاءة

.

مؤشر قيا

.

مؤشرات الجودة

أ.

اإلنتاج تحت التشغيل (جدول )2

عيوب لكل مئة من الوحدات (مصان القابلوات)

4.31%

جيدة

عيوب لكل مئة من الوحدات (مصان األلمنيوم)

21%

رديئة

ب.

نسبة المعي (جدول )1

نس مختلفة

منخفضة باإلجمال

-1

مؤشرات فاعلية المكائن اإلجمالية(.)OEE

أ.

الجاهزية

91.1%

ممتازة

ب.

األداء

98.2%

ممتازة

ج.

الجودة

92.5%

ممتازة

د.

نسبة فاعلية المكائن اإلجمالية

91.9%

ممتازة
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هـ.

مؤشر الجودة

تالستنتاجا وتلتدصيا
تالستنتاجا
 .2تتألف الشركة من  8مصان للقابلوات الكهربائيىة و  1مصىان
لأللمنيىىوم وحىىوالي  12إدارة سىىاندة لمصىىان الشىىركة ،؛إال إ
هناا فق ثالق مصىان تعمىل وهىي مصىن القىابلو الكهربىائي
واألسالا المنزلية ومصن ألثاق األلمنيوم.
 .1استعرض البحث نوعين أساسيين مىن المؤشىرات هىي ()KPI
مؤشرات األداء الرئيسة و ( )OEEفاعلية المكائن اإلجماليىة؛
ومن خالل هذه المؤشرات اتضىأل إ هنىاا العديىد مىن النسى
ذات األهميىىة لقيىىا أداء الشىىركة وفاعليتهىىا وبمىىا يضىىمن لهىىا
قيىىا إنتاجيتهىىا مىىن الناحيىىة الكميىىة والقيميىىة وقيىىا كفاءتهىىا
وجودتها وفاعلية مكائنها؛والتي ل تستخدم من قبل الشركة.
 .3رغ جىودة منتجاتهىا إال إ هنىاا عىزوا عىن شىراء منتجىات
الشىىركة؛ بسىىب انخفىىاض أسىىعار المنتجىىات المنافسىىة ورداءة
منتجاتها حس استطالعات مندوبي التسوي  ،وكىذل عىزوا
مؤسسىىات ووزارات الدولىىة عىىن الشىىراء مىىن منتجىىات الشىىركة
وخاصىىىىة وزارة الكهربىىىىاء والىىىىنف وبعىىىى مىىىىن الشىىىىركات
الصىىىىناعية؛ وهىىىىذا يشىىىىير إلىىىىى ضىىىىعف أداء قسىىىى التسىىىىوي
والمبيعىىات مىىن تىىرويج منتجىىات الشىىركة ،وقس ى التخطىىي مىىن
وض الخط المستقبلية الالزمة .
تلتدصيا
.2

.1

.3

.4

ضىىرورة العمىىل علىىى معالجىىة حالىىت المصىىان المتوقفىىة عىىن
العمل وذل باتخاذ إجراءات كفيلة وعمل دراسىات بخصىو
تشغيلها أو التخل منها وذل لما تتحمله الشىركة مىن تكىاليف
وأعباء إضافية تزيد من نفقات الشركة.
إ البيئىىىىة الصىىىىناعية العراقيىىىىة ،ومنهىىىىا شىىىىركة أور العامىىىىة
للصناعات الكهربائية بحاجة إلى تبني تطبيى مؤشىرات األداء
الرئيسة وفاعلية المعدات التي أظهرها البحث لما لهىا دور فىي
توضيأل لحالة ووض الشركة؛ سواء الكمي أو ألقيمي والعمل
علىىى معالجىىة النتىىائج غيىىر المرضىىية وتعزيىىز وزيىىادة النتىىائج
االيجابية .
ضرورة االهتمام بنشا قس التسوي  ،كونه الموجه والمىروج
لمنتجىىىات الشىىىركة فىىىي األسىىىوا المحليىىىة وضىىىرورة تعزيىىىز
العالقات ومفاتحىة الجهىات مىن الىوزارات والشىركات الطالبىة
لمنتج الشركة؛ والعمل على زيادة المنافذ التسويقية للشركة في
بقية المحافظات.
ينبغي االهتمام بنشىا قسى التخطىي  ،كونىه الجهىة التىي تضى
الخط ى المسىىتقبلية لنشىىا وأداء الشىىركة حيىىث أظهىىر النتىىائج

ممتازة

201%

فروقىىات كبيىىرة بىىين المخط ى والمنفىىذ علىىى مسىىتوى نشىىا ي
اإلنتاج والمبيعات والتسوي .
 .5ضىىىرورة العمىىىل علىىىى تحىىىديث المكىىىائن واآلالت والمعىىىدات
واألجهىىزة وإدخىىال تكنولوجيىىا متقدمىىة علىىى مصىىان الشىىركة
األمر الذي يسه في رف كفىاءة وتحسىين جىودة المنىتج وتقليىل
من مقدار اإلضرار والعيوب .
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