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نظام الصيانة العسكرية
إنشاء وإدامة نظام الصيانة العسكرية في الدول الطالبة للخدمة
 .1عناصر الصيانة في شركة صادات المساهمة:
تتشكل عناصر الصيانة في شركة صادات المساهمة من المهندسين والفنيين الخبراء
والمتخصصين والمتفوقين في مجال األسلحة والمعدات والتجهيزات الخاصة والمهمات
الموجودة في مختلف صفوف القوات المسلحة التركية المتقاعدين من هذه القوات.
 .2نظام الصيانة العسكرية في شركة صادات المساهمة:
إن شركة صادات المساهمة مع موظفيها الخبراء وذوي الكفاءة لها القدرة على إنشاء نظام
صيانة وتثبيت حالة ومالئمة األنظمة التي أنشئت من قبل ،للدول الطالبة للخدمة في قواتها
المسلحة في المراحل التالية:
 )aالمرحلة األولى التي تحتوي صيانات المستخدم.
 )bالمرحلة الثانية وتحتوي عمليات الصيانة واإلصالح التي تجرى باستخدام اآلالت واألدوات
المناسبة من قبل فنيي كل أصناف المعدات الموجودة في كتائب القوات المسلحة والوحدات
المعادلة للقوات األخرى وعلى مستوى المؤسسات وكوادرها.
 )cالمرحلة الثالثة والرابعة التي تحتوي صيانة كافة أنواع ممتلكات الجيش وأنشطة تغيير القطع
الكبيرة من قبل الفنيين المعنيين على مستوى الوحدات الكبيرة.
 )dالمرحلة الخامسة التي تحتوي تجديد كافة أنواع ممتلكات الجيش على مستوى قيادة القوات،
كما تمتلك القدرة على تحديد وضع نظام الصيانة المؤسس وتطبيقاته.
 .3دورات الصيانة في شركة صادات المساهمة:
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
وذلك بواسطة الفرق التي تتشكل من الفنيين المتقاعدين في مجال التدريس في المدارس الخدمات
الفنية التابعة للقوات المسلحة التركية.
 .4االستشارات في مجال الصيانة العسكرية في شركة صادات المساهمة:
تمتلك شركة صادات المساهمة اإلمكانيات والقدرات التي تؤهلها لتقديم االستشارات للدول
الطالبة للخدمة في مجال تحديد وضع نظام الصيانة في القوات المسلحة لهذه الدول وإعادة
إنشائها عند الحاجة ،واألمور المتعلقة بإدامة النظام.
 .5الهياكل التنظيمية الخاصة للصيانة العسكرية في شركة صادات المساهمة:
تمتلك شركة صادات المساهمة اإلمكانيات والقدرات الكافية إلنشاء وتشغيل ورشات الصيانة
الخاصة ودرجاتها المختلفة بواسطة الفنيين المؤهلين وذلك في الدول الطالبة للخدمة باإلشتراك
مع المساهمين المحليين بهدف تلبية أنظمة الصيانة العسكرية بوظائفها بمختلف مستوياتها
ودرجاتها.
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 .fالتعيير والتغيير البسيط ضمن حدود
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 .aالقيام بالصيانة الدورية لممتلكات
الجيش (شهري و كل ثالثة أشهر
وكل ستة أشهر)
 .bالقيام بالصيانات ضمن حدود
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 .cالقيام بواجباته بشكل متنقل.
 .aتغيير القطع واألجهزة التي تلفت
 .bالقيام بالصيانة ضمن حدود
صالحيته.
تجديد كل أنواع ممتلكات الجيش
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