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 والخنفيذدائرة الصيانت 
 

  :تــهقده

 ،اٌصيأح ٌجّيع ِشافك اٌجاِعح أعّاي تّراتعح وافح ذمَٛ دائشج اٌصيأح ٚاٌرٕفيز
فاوغاااخ، ٚاٌث ااش ٚاٌّياااٖ، اٌىٙشتاااو ٚاٌرٍفٛٔاااخ ٚاٌ أعّااايِٚااا برثااع رٌااه ِاآ 
ٚاٌذااذادج، ٚاعّاااي  ٚاألٌّٕيااَٛ، ٚاعّاااي إٌّجااٛس ٚاٌرذف ااح ٚاٌّشافااك اٌصااذيح

ذذّيااً ٚذٕضبااً ٚٔمااً اشاااز ِٚااٛاد، ٚذشذيااة  أعّااايٚاٌّغاااعذج فاا  ، اٌااذ٘اْ
ِٓ  اإلٔشاواخِغرٍضِاخ االدرفاالخ، ٚذشذية اٌماعاخ، ٚذٛفيش ِا بٍضَ ِماٌٚ  

عٍُّٙ ِٓ خاذِاخ اٌىٙشتااو ٚاٌرٍفٛٔااخ ٚاٌىٛاتاً      وٙشتاو ِٚياٖ ٚاصاٌح ِا بعٛق
ٚاٌرٕغايك ِٚراتعاح    ٚخؽٛغ ٚخضأاخ اٌّيااٖ، ٚوازٌه ذٕمايُ اذفاليااخ اٌصايأح     
 آالخعٍاا   ٚاألشااشا ، شااشواخ اٌصاايأح اٌراا  ٌٙااا عمااٛد لاايأح ِااع اٌجاِعااح

لاايديرٙا ٚجا٘ضبرٙااا   ٚإداِااحاٌفاوغاااخ ِٚثااشداخ اٌّياااٖ    ٚأجٙااضجاٌرصااٛبش 
اٌّمغُ اٌشئيغ  ٚاٌعًّ عٍا  ذؽاٛبشٖ ٚذٛعاعرٗ،     أعّايتعح تاعرّشاس، ِٚرا

 إٌا   تاإلظاافح اٌثٕيح اٌرذريح ٌٍجاِعاح ِٚشافمٙاا،    أعّايوّا برُ ِراتعح جّيع 
ذٍثياح ؼٍثااخ اٌصايأح    ٚ ذٕغيك ِٚراتعاح وافاح أعّااي اٌصايأح داخاً اٌجاِعاح      
ؽاسئاح  اٌ األعّااي  إٌا  اٌّريدمح ٚاٌىصيشج عٍا  اٌٙااذو ٚذٛجياٗ اٌفٕيايٓ فاٛسا       

بارُ  أٚ إٔشاائيح   ذٕفيزباح  أعّااي  آباح  إٌا   إظاافح فٛسبا ،  إجشاوٚاٌر  ذغرٛجة 
 .ذىٍيو اٌذائشج تٙا

 :كوا يلي 6002/6002االنجازاث الخي حوج خالل العام 

 :الصيانت العاديت- أ
شثىح ِياٖ اٌششب ِٓ اٌخضأاخ اٌشئيغيح اٌ  جّيع ِشافك - 

 .ً اٌّثاشش تاٌشثىحاٌجاِعح عٓ ؼشبك خضأاخ فشعيح اٚ اٌرٛلي
 .وٌٛشاخ ِياٖ اٌششب         -  
 .شثىح اٌذشبك ِع وثائٓ اٌذشبك ٚؼفاباخ اٌذشبك اٌّخرٍفح         -  
 .شثىح اٌّجاسي اٌخاسجيح تّا ف  رٌه إٌّاً٘         -  
 .ِذؽح اٌرٕميح         -  
اٌشثىاخ اٌرذف ح ف  جّيع ِشافك اٌجاِعح اٌثٛبٍشاخ ٚ         -          
 .ٚاٌشادبرشاخ ٚاٌّذاخٓ ٚاٌّعخاخ
شثىح اٌىٙشتاو اترذاو  ِٓ اٌّذٛالخ ٚاٌ  جّيع ِشافك اٌجاِعح         -          

 .ٚاٌىٛاتً تّا ف  رٌه اٌٍٛداخ ٚاٌمٛاؼع 
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االعّاي االٔشائيح اٌذاخٍيح ٚاٌخاسجيح اٌّرعٍمح تاٌذ٘اْ         -          
ٚليأح إٌّاخً  شٛاسع، ٚاٌؽشاشح ٚاالؼاسبو ٚذخؽيػ اٌ

 .ٚاالٌّٕيَٛ ٚاالتٛاب
اٌٛدذاخ اٌصذيح، ٚاٌّراتعح اٌّىصفح ٚاليح ٚذغييش وً ِا بٍضَ        -   

 .فائمح  ٌٙزٖ االٚدذاخ ٚتغشعح 
 .اجٙضج االٔزاس اٌخالح تاٌذشبك داخً ِشافك اٌجاِعح          -  
 .اٌٌّٛذاخ اٌىٙشتائيح          -  

 :هن االعوال الداخليتها حن انجازه - ب
أ، ٌعّاْ اداِح اٌرياس . .ن 555تمذسج  ٌِٛذ ادرياؼ  ذشوية -1

ٚرٌه ٌّٕؽمح اٌث ش  اٌىٙشتائ  ف  داٌح أمؽاع وٙشتاو اٌششوح
 .ٚاٌّغرٛدعاخ

 .االعرّشاس ف  ذٕميُ شثىح ذٛصبع اٌىٙشتاو ٚاعادج ذٛصبع االدّاي -2
ِاخ، ذشوية ِشاٚح عمو ف  لاعاخ وٍيح ذىٌٕٛٛجيا اٌّعٍٛ -3

اٌّشاغً إٌٙذعيح، ِىاذة وٍيح إٌٙذعح، اٌرشيٍ  ٘اٚط، 
 .، ِٚثٕ  اٌرّشبطاٌصاٌح اٌشباظيح

 .ليأح تٛبٍشاخ اٌرذف ح -4
 .ليأح ِعخاخ اٌث ش -5
 .ليأح اٌّعخاخ اٌخالح تاٌضساعح -6
اٌثشض ٚذمغيّٙا اٌ  ِىاذة  555٘ذَ جذساْ ف  لاعح ف  غ  -7

ذ٘اْ ٚاٌؽشاشح ِع ذأِيٓ اٌىٙشتاو ٚاٌرٍفٛٔاخ ٚاالٔرشٔد ٚاٌ
 .ٚاٌثيغ

االعرّشاس ف  ذثٍيػ اٌماعاخ اٌذساعيح ف  ِثٕ  اآلداب ٚتم   -8
 .خّغح لاعاخ ديس عرىْٛ جّيع اٌماعاخ ِثٍؽح

 .اٌغاو شثىح ذذف ح اٌّثاٖ اٌغاخٕح ف  عّادج شؤْٚ اٌؽٍثح -9
 .ذشوية جياصس ف  اٌصاٌح اٌشباظيح -15
او ِىرة اٌغاو ِمٙ  االٔرشٔد ف  وافريشبا اٌٛجثح اٌغشبعح ٚتٕ -11

جذبذ ٌّغاعذج ِذبش اٌمثٛي ٚاٌرغجيً ِع ِا بٍضَ ِٓ تيغ 
 .ٚوٙشتاو ٚلصاسج

 .ذشوية ِىيفاخ ٌذائشج اٌمثٛي ٚاٌرغجيً ِٚىرة ِذبش اٌخذِاخ -12
ذشوية خضأاخ ِياٖ ٌٍششب جذبذج ٌّثٕ  اآلداب ٚخضاْ ذّذد  -13

 .ٌٍثٛبٍشاخ
 .2ذجٙيض شيز ِخرثشاخ ف  ِثٕ  اٌعٍَٛ اإلداسبح ٚاٌّاٌيح سلُ  -14
 .ذصثيد جّيع اٌّماعذ ف  لاعاخ ِثٕ  اآلداب تؽشبمح اٌٍذاَ -15
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 .2ِع تاب عذد  .I.Tتٕاو جذاسبٓ خٍو  -16
سلُ  555صبادج ؼالح اٌّمغُ االعريعاتيح ِٓ ) ذٛععح اٌّمغُ  -17

 (.1555اٌ  
خأاخ اٌ  استعح خأاخ ذّشيا  ِع  3صبادج اسلاَ اٌّمغُ ِٓ  -18

 .صبادج اٌؽالح االعريعاتيح
 .غيً اٌّصعذبٓ ف  ِثٕ  اآلدابِراتعح اليح ٚذش -19
ذذذبس شثىح اٌٙاذو ف  اٌؽاتك اٌصأ  اٌصاٌس ٚاٌشاتع ٚاٌخاِظ  -25

 .ف  ِثٕ  اآلداب
 .سلُ جذبذ اٌ  اٌّمغُ( 72)اظافح  -21
 .ذذٛبً االذصاالخ اٌشلّيح ِٓ ِمغُ جشػ اٌ  ِمغُ عّاْ -22
ستػ ِمغُ اٌجاِعح عٍ  ويثً االٌيا  اٌعٛئيح ٌرذغيٓ ٔٛعيح  -23

 .االذصاي ٚعشعرٗ
سلُ ِٓ ِمغُ جشػ ( 16)ٔمً اسلاَ فاوغاخ اٌجاِعح ٚعذد٘ا  -24

 .اٌ  ِمغُ عّاْ ٚاعؽائٙا اسلاَ جذبذج
ذٕفيز اعّاي اٌذفشباخ ٚذّذبذ اٌّٛاعيش ِٓ اٌثٛاتح اٌ  اٌّمغُ  -25

اٌ  ِشوض اٌذاعٛب ٌرٕفيز اعّاي ششوح االذصاالخ شُ اعادج 
 . االٚظاع وّا ٘ 

 .ِراتعح اعّاي ليأح اٌّىيفاخ -26
ف  وٍيح اٌعٍَٛ  (Deep Freezer)اليح شيجاخ ليأح ٚ -27

 .ف  وٍيح اٌعٍَٛ (Cold Room)ٚاٌصيذٌح، ٚشيجح 
جٍ  تيغ ف  لاعح ِرعذدج االغشاض ف  ِثٕ  عّادج شؤْٚ  -28

 .اٌؽٍثح

 

 :االعوال الوسخقبليت- جـ

 .ف  اٌجاِعحاعادج ذأ٘يً ِا بٍضَ ِٓ اٌٛدذاخ اٌصذيح  -1
 .شٛاسعليأح ٚد٘اْ دجش االؼاسبو ٚذخؽيػ اٌ -2
دساعح ذٕفيز شثىح ذصشبو ِجاسي ٌٍّٕؽمح اٌعٍٛبح ِٓ شاسع  -3

، ٚوزٌه خؽٛغ اٌصش  اٌصذ  اٌّىرثح ٚدر  ِذؽح اٌرٕميح
 .ٌٍثشض ٚاٌىافريشبا

دساعح ذٕفيز شثىاخ ِياٖ سئيغيح ٚدشبك تاٌرٕغيك ِع اٌّىرة  -4
 .إٌٙذع 
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ِراتعح ِرؽٍثاخ اٌذفاع اٌّذٔ  ٚدغة ِا برُ ذمذبّح ِٓ  -5
 .ع اٌّىرة إٌٙذ

ذذغيٓ ِٕؽمح اٌث ش ٚششاو ِعخح ادرياؼيح ٌعخ اٌّياٖ اٌ   -6
 .اٌخضأاخ

 ذذعيُ اٌجٙاص اٌفٕ  تفٕ  وٙشتاو ٚفٕ  اذصاالخ ٚفٕ  ذذف ح -7
 .ِٚيىأيى  دبضي ٌِٛذاخ

 .دساعح اِىأيح ذٛفيش ِشغً خاص ٌذائشج اٌصيأح -8
اٌعًّ عٍ  االذصاي تزٚي االخرصاص فيّا برعٍك تاٌرٛفيش ف   -9

 .ٙشتاواعرٙين اٌى
 .اٌعًّ عٍ  ذغييش ويثً اٌصاٌح اٌشباظيح -15
دساعح اٌٍٛداخ اٌىٙشتائيح ٚاٌىٛاتً ٚاٌرٕفيز عٍ  ظٛو اٌٛالع ِع  -11

 .ِشاعاج اٌٌّٛذاخ اٌىٙشتائيح ِٚٛلعٙا
 .ذٕميُ ٚذشذية شثىح االٔاسج ٚاجشاو ِا بٍضَ تٙزا اٌخصٛص -12
 .ذغييش شثىح اٌذشبك ف  اٌصاٌح اٌشباظيح -13
 .ج ٌثعط ِثأ  اٌجاِعحذشوية خضأاخ ِياٖ جذبذ -14
 .ذشذية عمٛد ليأح ٌٍّصاعذ -15
 .ِراتعح ذٕفيز ذشوية ِصعذ اٌّىرثح ِٓ لثً اٌششوح -16
 .دساعح اِىأيح أشاو خضأاخ ِياٖ ِٓ االعّٕد اٌّغٍخ -17
 .ذٕميو خضأاخ ِذؽح اٌرٕميح ِٓ اٌرشعثاخ -18
اعرذذاز ذٙٛبح ٌذّاِاخ اٌؽيب ف  وافريشبا اٌٛجثح اٌغشبعح  -19

ف  ؼاتك اٌرغٛبح ف  ِثٕ  وٍيح ذىٌٕٛٛجيا ٚدّاِاخ اٌؽيب 
 .اٌّعٍِٛاخ


