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 أعمال  الصيانه الدورية

  أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ٚٔظبَ االطفبء اٌزٍمبئي ثبطزخذاَ غبس اٌٙبٌْٛ ٌغزفخ

ثّدٍض اٌشؼت     اٌّحفٛظبد

  ٕٝأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ٚٔظبَ اإلطفبء اٌزٍمبئي ثزشبشبد اٌّيبٖ ثّطجؼخ ِج

 اٌشؼت   ثّدٍض اٌزٜ 

   أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ثّجٕٝ اٌشئْٛ األداريٗ ثّدٍض اٌشؼت 

  أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ثّجٕٝ اٌزٜ ثّدٍض اٌشؼت 

   أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ثّجٕٝ اٌمجٗ ثّدٍض اٌشؼت 

  ٕٝأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ٚٔظبَ االطفبء اٌزٍمبئي ثبطزخذاَ غبس   اٌٙبٌْٛ  ثّج

 ثّدٍض اٌشؼت   اٌّدّغ 

  أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ٚٔظبَ االطفبء اٌزٍمبئي ثإطزخذاَ غبسثبٔٝ أوظيذ

ثّزوش اٌّؼٍِٛبد ثّدٍض اٌشؼت    CO2اٌىزثْٛ     

  ٜأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ثّطجؼخ ِدٍض اٌشٛر 

    ٗأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ٌّجٕٝ ِدٍض اٌشٛرٜ ٚاٌمبػ

  ٕٝأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ٚٔظبَ االطفبء اٌزٍمبئي ثبطزخذاَ غبس اٌٙبٌْٛ ثّج

ٚاٌذخيزٖ ثّدٍض اٌشؼت     األطٍحخ 

  ٝأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ٚٔظبَ اإلطفبء اٌزٍمبئي ثزشبشبد اٌّيبٖ ثّصٕغ خيزط

 ثبٌؼبشز

  أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ثّصٕغ ثُ ثُ ثبٌؼبشز 

   أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ثّصٕغ وبدثٛرٜ ثبٌؼبشز

   ٝأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ثبٌجٕه اٌؼزثٝ األفزيمٝ فزع خبردْ طيز

  أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك  ثجٕه فيصً األطالِٝ   فزع اٌشلبسيك 

 أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك  ثجٕه فيصً األطالِٝ   فزع  ِذيٕخ ٔصز 
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    أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ٚٔظبَ  اإلطفبء اٌزٍمبئٝ ثبطزخذاَ غبس اٌٙبٌْٛ  ثّصٕغ

ثأثٝ سػجً    أراطّىٛ

  ٕٝأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ٚٔظبَ  اإلطفبء اٌزٍمبئٝ ثبطزخذاَ غبس اٌٙبٌْٛ ِج 

شّزٛ   األدارح ثشزوخ 

    أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ثّصٕغ رىٕٛثبن ثبٌظبدص ِٓ اوزٛثز

  ًأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اٌّؼْٕٛ اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ثشزوخ صٕبػخ ٚطبئً إٌم(MCV)  ثبٌؼجٛر

 اٌدذيذ

  ٕٝأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ٚٔظبَ اإلطفبء اٌزٍمبئٝ ثبطزخذاَ غبس اٌٙبٌْٛ  ثّج

 اٌجززٌٚيخ ثّذيٕخ ٔصز  اٌخذِبد 

  ٗأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ اٌّجىز ثبٌحزيك ثدزاج لصز اٌطب٘زٖ ثظزاٜ اٌمج 

  َأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار ٚاالطفبء اٌزٍمبئٝ ثدزيذح اال٘زا

 ٗأػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اٌزٍمبئٝ ثفٕذق طٍطبٔٗ ثيزش ثبٌغزدل 

  (ِيٕبء اٌذخيٍٗ)أػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اٌزٍمبئٝ ٌشزوخ اطىٕذريٗ ٌزذاٚي اٌحبٚيبد 

  (وٛوبوٛال)أػّبي صيبٔخ ٔظبَ طٍّجبد اٌحزيك ِٚحطخ ِؼبٌدخ اٌّيبٖ ثشزوخ ارالٔزيه 

   أػّبي صيبٔخ  ٔظبَ األٔذار اآلٌٝ ٚاالطفبء اٌزٍمبئٝ ثغبس ثبٔٝ اوظيذ اٌىزثْٛ ٌّجٕٝ اٌظالَ شٛثيٕح طٕزز

  ػّبي صيبٔخ ٔظبَ االٔذارثبٌظزلٗ ٌّجٕٝ اٌظالَ شٛثيٕح طٕزز أ  

 ػّبي صيبٔٗ ٔظبَ االٔذار االٌٝ ٚاالطفبء اٌزٍمبئٝ ثغبس أCO2  ٌّصٕغ ABB-ARAB  ْثبٌؼبشز ِٓ رِضب  

 ثشزوخ صٕبػخ ٚطبئً إٌمً ػّبي صيبٔٗ ٔظبَ االٔذارأ MCVاٌغزدلخ  

 اٌزٍمبئٝ ٚاالطفبءػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذارأ  CO2 ثّخشْ اٌجٛيبد ٚغزفخ خٍط اٌجٛيبد ٚٔظبَ االطفبء 

 اٌزٍمبئٝ ثبٌّيبح ثّصٕغ خٕزاي ِٛرٛرس ِصز

 ضذ اٌحزيك ثشزوخ ِحزَ ثبخَٛػّبي صيبٔخ ٔظبَ األٔذار اٌزٍمبئٝأ  

  ِظطزد– اٌّؼبدٜ –أػّبي صيبٔخ ٔظبَ االٔذار ضذ اٌحزيك ثشزوخ رٛربي ايدجذ  

  ( اٌظٛيض – رأص غبرة –اٌغزدلخ - االطىٕذريخ )أػّبي صيبٔخ ٔظبَ االٔذار ضذ اٌحزيك ثّزاوش 

 ٌّىبفحخ اٌزٍٛس اٌجحزٜ
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 أػّبي صيبٔخ ٔظبَ االٔذار اٌّجىز ٚاالطفبء اآلٌٝ ٌٍحزيك ثغزفخ اٌحبطت اآلٌٝ ثبٌٕش٘خ اٌدذيذح 

 َأػّبي صيبٔخ ٔظبَ االٔذار اٌّجىز ٚاالطفبء اآلٌٝ ٌٍحزيك ثّصٕغ اٌٛرق ثدزيذح اال٘زا  

 ٝأػّبي صيبٔخ ٔظبَ االٔذار اٌّجىز ٌٍحزيك ٌّجٕٝ ٔبدٜ اػضبء ِدٍض اٌشؼت ثدبردْ طيز 

  أػّبي صيبٔخ ٔظبَ االٔذار اٌّجىز ٌٍحزيك ثّجٕٝ اٌّطجؼخ ِٚجٕٝ ٚرشخ إٌدبرح ٚغزفخ اٌزىييف ٚٚرشخ

 .إٌمبشخ ِٚىبرت اٌزصٛيز ٚشئْٛ االفزاد ثّدٍض اٌشؼت


