
 

 أسطول مركبات مدينة هامبورغ

ن وينتربيرغفيس  

 والمبيعات  طرحرئيس قسم خدمة العمالء، ال

 

 



مهمات أساطيل  –إدارة أسطول المركبات 

: المركبات  
 . تجهيز و تنظيم المركبات وتوزيع التكاليف•

 توثيق العمر االفتراضي للمركبات •

 فحص و شراء المركبات•

 تأجير المركبات •

 .  تشغيل محطات الوقود المملوكة إلدارة الموارد البشرية •

 تزويد الخدمات االستشارية للمجلس التنفيذي •

 تدريب السائقين أثناء الخدمة•

 إعداد التقارير و التعامل مع الحوادث •

 



مع شركات عامة )المقارنة  –إدارة أسطول المركبات 

 (أخرى

 :  إجراء مقارنة بين األرقام الرئيسية مثل•

 %(86-ساعات العمال / ساعات الصيانة ) –معدالت استخدام ورشات العمل –

 %(78 –أيام العمل / أيام التخطيط)معدالت استخدام المركبات –

 ( سنوات 6)عمر المركبات –

 ( سنة/ يورو 54.000 –شاحنات النفايات بثالث محاور )الكلفة السنوية –

 تحديد أفضل الممارسات •

 

 



مفهوم تخزين قطع  –إدارة أسطول المركبات 

 الغيار
ال تملك ورشات العمل مرافق التخزين الخاصة بها، حتى أنها ال تخزن القطع •

 (  مثل البراغي و الفالتر)الصغيرة 

نستخدم مبدأ . )عن طريق دائرة مختلفة و مستقلة SRHتتم إدارة مرافق التخزين •

 (  أو اإلغواء/لحماية الموظفين من الشك و( األربع عيون

في ألمانيا، )تسليم للقلة وقت االنتظار فقط بسبب خزنة الغيارالمهناك القليل من قطع •
 ( ساعات بسبب البنية التحتية الجيدة جدا   4-3يستغرق التسليم من 

بحيث تكون أوقات االنتظار بشكل عام، يجب أن يكون هناك الكثير من قطع الغيار•

توفيرا  جدا  بعدد كبير دنى في ورشات العمل، ولكن ليس األ هاحدب( منتجةالغير )
 .  لرأس المال الذي يتم تشغيله في المخزون

 .  التركيز على عدد قليل من األنواع المختلفة للمركبات•

 



المركبات -شروط اإلطارات   

شاحنة نفايات 166 السائبةشاحنة مخصصة للنفايات  21   جانبي شاحنات تحميل 7 

  

  

 

شاحنة من ذوات  46
وأيضا  )الحاويات المعلقة 

ذات الرؤوس الدوارة 
 ((القالبة)

شاحنة من ذوات  37
 الكاسحات الراكبة 

رافعات  3  



 المركبات  –شروط اإلطارات 

 قمامةالحاويات لشاحنات نفايات  9•

 لتنظيف الشوارع  ةشاحنة صغير 141•

 إطار 12ات شاحن•

 م-شاحنة للخدمات الشتوية 48•

 شاحنات رش الملح

 (وحدات)جرارات  2•

 مركبة لنقل األثاث 21•

 كاسحة صغيرة  32•

 مقطورة  11•

 مركبة لورش العمل 115•

 قطعة من المعدات  350مركبة و  670: المجموع•



أرقام رئيسية خاصة  -شروط اإلطارات

 بأسطول المركبات
 طن و أكثر 7.5منها تزن  350مركبة،  670•

مثل المكانس الكهربائية المخصصة لتنظيف أوراق الشجر، )قطعة من المعدات  350•
 (   آليات رش الملح على الطرق

 : االستهالك السنوي للديزل•

 مليون لتر 4.5~ 

 مليون كم 12~ : مسافة األميال المقطوعة سنويا  •
   4~:األميال المقطوعة بواسطة شاحنات النفايات

 مليون كم

 : عدد ساعات العمل في ورشات العمل•
 ساعة تم قضاؤها في الصيانة 100.000 ~

 و اإلصالحات 
 

 



   -SRHممارسة 
 اتالمركبالتصرف في ورشة عمل عن 

صيانة و إصالح المركبات الخاصة •
 باإلضافة لمركبات اآلخرين

 توزيع و إدارة العمل خالل ورشة العمل•

 تنظيم المواد •

التحكم بالخدمات / مراقبة التعاقدات الفرعية•
 المقدمة من مصادر خارجية 

قبل )اختبارات /فنيةإجراء فحوصات •
 (الشراء

 تجديدات /إجراء تحويالت•

 

 

 

 

 التخطيط للصيانة •

جدولة مواعيد الصيانة الداخلية و •
 . الخارجية، و اإلشراف عليها

 تقديم خدمة تبديل و نقل المركبات•

 سحب ونقل المركبات •

 تطوير و استبعاد المركبات تدريجيا  •

باستخدام )محدثة الحالة الاالحتفاظ برسائل •

الوسائل التكنولوجية باإلضافة إلى لوحة 
 (   مسنناتال

 

 

 



مفهوم مشتريات األسطول  –توصيات   

 تقديم العطاءات أمر إلزامي•

إجراء الفحوصات مسبقا  قبل تدخل •
 الموظفين و العمليات

 تحكم دوري بالبيانات التشغيلية•

 إدارة الجودة •

 

 

 أقل قدرممكن من االختالفات و األنواع •

 حاجة أقل للتدريب –

 سهولة تغيير المركبات –

 عدد قليل من المعدات التشخيصية–

 تخزين أقل لقطع الغيار –

مواعيد صيانة مجدولة بانتظام بالتوافق مع •

المواعيد اإللزامية والصيانة الوقائية و 
 اإلصالحات 

 إجراء تعديالت فعلية على الحسابات •



تخطيط  -توصيات إدارة الموارد البشرية

 الميزانية الخاصة بأسطول المركبات
 خطة سنوية تفصيلية •

 مركبةال/شاحنةحسب ال–

 سنويا  /االستثمار باليورو–

 .  لمحة عن االستثمارات في السنوات الخمس المقبلة•

 

 حسب دورة الحياة التقنية  تبديل لليتم التخطيط •

 الصيانة مقابل االستهالك : الخالف–

الرافع اآللي، معايير االنبعاثات، : االبتكارات التقنية–
 ةااللكتروني حركيةال



 النقل

 فحوصات يومية للمركبات بواسطة السائقين •

 تخطيط الصيانة •

 أقل قدر ممكن من االختالفات و األنواع•

 إجراء فحص قبل الشراء •

 تدريب السائقين أثناء الخدمة •

 :  استخدام البيانات التشغيلية الخاصة بالمركبات•

 (الحد من سرقة الوقود)استهالك الوقود –

 (دقيقة/عدد الدورات)التحقق من طريقة القيادة الصحيحة –

 

 

 

 




