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 نظام الصيانة العسكرية

 للخدمة الطالبة في الدول العسكرية دامة نظام الصيانةإإنشاء و

 :ادات المساهمةصعناصر الصيانة في شركة  .1

شركة صادات المساهمة من المهندسين والفنيين الخبراء تتشكل عناصر الصيانة في 

والمتخصصين والمتفوقين في مجال األسلحة والمعدات والتجهيزات الخاصة والمهمات 

 . الموجودة في مختلف صفوف القوات المسلحة التركية المتقاعدين من هذه القوات

 :ادات المساهمةصنظام الصيانة العسكرية في شركة   .2

نظام   مع موظفيها الخبراء وذوي الكفاءة لها القدرة على إنشاء صادات المساهمةشركة  إن

وتثبيت حالة ومالئمة األنظمة التي أنشئت من قبل، للدول الطالبة للخدمة في قواتها   صيانة

 :المسلحة في المراحل التالية

a) ولى التي تحتوي صيانات المستخدمالمرحلة األ . 

b) عمليات الصيانة واإلصالح التي تجرى باستخدام اآلالت واألدوات  وتحتوي  المرحلة الثانية

المناسبة من قبل فنيي كل أصناف المعدات الموجودة في كتائب القوات المسلحة والوحدات 

 . المعادلة للقوات األخرى وعلى مستوى المؤسسات وكوادرها

c) يش وأنشطة تغيير القطع التي تحتوي صيانة كافة أنواع ممتلكات الج  المرحلة الثالثة والرابعة

 . الكبيرة من قبل الفنيين المعنيين على مستوى الوحدات الكبيرة

d) أنواع ممتلكات الجيش على مستوى قيادة القوات،  كافة التي تحتوي تجديد المرحلة الخامسة  

 .كما تمتلك القدرة على تحديد وضع نظام الصيانة المؤسس وتطبيقاته

 :ادات المساهمةصدورات الصيانة في شركة  .3

تمتلك شركة صادات المساهمة اإلمكانيات والقدرات التي تؤهلها لتقديم التدريبات العملية في  

مكان العمل لعناصر الصيانة من مرحلة المستخدم إلى المرحلة الخامسة في الدول الطالبة للخدمة 

قاعدين في مجال التدريس في المدارس الخدمات وذلك بواسطة الفرق التي تتشكل من الفنيين المت

 .الفنية التابعة للقوات المسلحة التركية

 :ادات المساهمةصفي شركة   العسكرية االستشارات في مجال الصيانة  .4

تمتلك شركة صادات المساهمة اإلمكانيات والقدرات التي تؤهلها لتقديم االستشارات للدول  

وضع نظام الصيانة في القوات المسلحة لهذه الدول وإعادة  الطالبة للخدمة في مجال تحديد 

 .إنشائها عند الحاجة، واألمور المتعلقة بإدامة النظام

 :ادات المساهمةصفي شركة   العسكرية  تنظيمية الخاصة للصيانةالهياكل ال .5

إلنشاء وتشغيل ورشات الصيانة  تمتلك شركة صادات المساهمة اإلمكانيات والقدرات الكافية 

شتراك  باإل  للخدمة الخاصة ودرجاتها المختلفة بواسطة الفنيين المؤهلين وذلك في الدول الطالبة

مع المساهمين المحليين بهدف تلبية أنظمة الصيانة العسكرية بوظائفها بمختلف مستوياتها  

.ودرجاتها



 

القسم  

 اإلداري 
 ة الوظيفة والصالحي ةالمسؤولي الهدف  موقع الصيانة الصيانة عناصر  القسم الفني 

صيانة  ال

في  

 الوحدات 

 المرحلة األولى
الطاقم أو العناصر 

 المستخدمين للمعدات 

مكان تواجد  

 المعدات

  ةالصيان

 الوقائية

قائد الوحدة أو  

 هيئة ال رئيس

a. الكشف 

b. ميليالتك 

c. الضغط 

d.  التزييت 

e. التنظيف 

f. ضمن حدود  بسيط ال تغيير ال و التعيير

 .الصالحية

المرحلة 

 الثانية

القسم  

 األول 

عناصر الصيانة  

للقسم األول من  

 المرحلة الثانية

موقع الصيانة  

في الخيمة أو  

 الحظيرة

a. ت القيام بالصيانة الدورية لممتلكا

الجيش )شهري و كل ثالثة أشهر  

 ( وكل ستة أشهر

b.   القيام بالصيانات ضمن حدود

 تهصالحي

c.  متنقل شكل  بواجباته ب القيام . 
القسم  

 الثاني

عناصر الصيانة  

للقسم الثاني من  

 المرحلة الثانية

موقع الصيانة  

 للمرحلة الثانية

الصيانة  

في  

 الميدان

 ورشة الصيانة صر الفنيالعن المرحلة الثالثة
الصيانة  

 واإلصالح
القيادة التي 

 يتبع لها

a. تلفت غيير القطع واألجهزة التي ت 

b.  ضمن حدود   ةالقيام بالصيان

 ته.صالحي
المرحلة 

 الرابعة
  

الصيانة  

في  

 المستودع

المرحلة 

 الخامسة
 تجديد كل أنواع ممتلكات الجيش التجديد   
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