
الصيانة الفندقية

للصيانةميزابمؤسسة 



من نحن

د ومزززومع مد لزززد للدد زززو كزيزززز  الوطنزيزززززة الدا،زززد   املؤسسزززا  إحزززد  ميززززاب •
فيززززززززز  مززززززززن اللدكزززززززززا  الدامليزززززززززة امل كصصزززززززززة   صززززززززلي  و و  زززززززززد و دكيززززززززز  و ن

.امللزا يزع وصيانتها في املجاال  التي ندل  بها

زا نزززززا إم زانيكزافززززززة نضزززززع حيززززز  لدلال،نزززززززا  وضزززززع حلزززززول م  زاملزززززة قزززززو  نكلززززززا •
دلززز  الفنيززززة مـدمززززة الدليزززززز  واوفززززززاع  واوأززززا ة  زززن     سززز لة   وخبرا نزززززا 

.به ه األنظلة



 هدافزنزززا

. سالي  ال  نولوأيا في أليع   لالناإليه إ باع  حدث ما وصلت •
نليززة رلززد ة  – ززدامه هندسززية ) اول حززاب  الززدو ا  ال د  فيززه فززي املجززاال  التززي  كزز  اللززدكة •

.اللدكةوالتي بها نواك  ال قد  امحاعث في  كصصا نا لك  الداملين  ( امخ … من وسالمة –
.وضع مدا ير أوع   املية  ند  نفي  ملدو ا نا•
ية التزززي غززدج أززز و  اليقزززه  ززين أليزززع امل دزززاملين مدنززا  زززالخ المل اح ياأزززا ه  مززن خزززالل املصزززداق•

.ن ل ع بها
.  قد    فض  امحلول وامـدما  التي   واف  مع اح ياأا   لال،نا ال دا  و طلدا ه•
 م سززززفنا امحقيقزززز  وال ززززدمل الدززززا  واألكبززززر واأل ززززل•

ب
 إ ضززززاد الدليزززز  هززززو عا،لززززا

ب
 و  ززززدا

ب
  الزززز   عا،لززززا

.نسعى ل حقيقه
جول فزي وال دمل امـاص األه  واأل ل  واأل   هو  ن  جد  ليلنا املحتر  ما   لناه و حل   ه و •

امـزززدما و فضززز  خزززاطده فزززي ملزززدو ه الززز   ادلززز   زززه  نزززدنا  افضززز  األسزززدا  و أزززوع امـامزززا  
.و  قنها

• 
ب
أليززززع لألمززززا  ونطززززو  مززززن  نفسززززنا لكزززز  نضززززع  صززززله فززززي هزززز ا البلززززد الدززززامد وند زززز ينسززززعى وعا،لززززا
. لال،نا



التزاما زنزززا

جزززززوع   ال دزززززدمل  طزززززى م طلبزززززا  الدلزززززالد و غبزززززا ه  و وقدزززززا ه  والوفزززززاد بهزززززا •
ن خززززالل مززززع االلتزززززا  ردلليززززة ال طززززو د املسزززز لد وال حسززززين  ززززاألعاد مزززز اليززززة 

اوعا  زززة  األ سزززالي  ي زززة الدلززز  املال،لزززة للدزززاملين ومواكبزززة املسززز جدا  فزززي 
والتلزيي  مجزاال  الصزيانة زت  امل طو   في و اآلال  وال قنيا  واملددا  

ضززززز  الفنيزززززة املؤهلزززززة لل دامززززز   افالكزززززواع  مزززززع املحافظزززززة  طزززززى النكبزززززة مزززززن 
.وامحلول  سلوب لللسا د  في  قد    فض  املقترحا  



 ؤ  زنزززا

 املؤسسا  امل فوقة مصامل مؤسستنا في  ؤ تنا  ن نجد  •
ب
 من خالل محليا

.سواد  طى املد  القصير  و البديدال كطيط املد وج 

ي فززززززال قنيززززززا   قززززززد   خززززززدما  م كاملززززززة  ل ززززززي  غبززززززة الدلززززززالد وفزززززز   حززززززدث •
.األسواب الداملية واملحلية

.،نا لال  كد  ال وسع في مجال الصيانة واس كدا   حدث الوسا،  التي •

.الدلي امحقيق   لل لكا  االه لا  •

(.لللوظفين و مل لكا  الدلالد)االه لا  ال ا   السالمة الدامة •



تدد ف الصيانة

• 
ب
لزززززم فزززززي مدظززززز  والتزززززي  بو مكونا هزززززا امللزززززا يع ونلزززززاد لل كلفزززززة الباهظزززززة نظزززززدا

ك املكونزا  البزد يي  ن  ز   املحافظزة  طزى  لزفلن . الد اال األحيان مال ين 
 لدهززا الباهظززة القيلززة مززن أليززع املززؤتدا  التززي  ززؤع  إقززى  لف ززا  و إنقززاص

صزززحيحة املحافظزززة  طزززى هزز ه املكونزززا   زززالأداد الصزززيانة الو ززز   . االفترا زز ي
نلززززا  مكونززززا  امل صززززحيحية  انززززت  و وقا،يززززة م ليززززع املكططززززة واملد وسززززة 

  جاهزز    لززن فززي ردززا األحيززان  ن إعا   املنلززا وامللززكلة . اسزز اناد ززدون 
عو  الصزززززززززززززيانة الصزززززززززززززحيحة  جليزززززززززززززع  نوا  زززززززززززززا املك لفزززززززززززززة  زززززززززززززدافع  قلزززززززززززززي  

.املصدوفا  لز اع  الدبح 



تدد ف الصيانة الفندقية

ة  عا،يززة هززي امللا سززا  التززي  ل ززن  واسززطتها امحفززال  طززى  صززول الفنززدب  حالزز•
أيززززززد  طززززززوال  لدهززززززا االفترا زززززز ي  طززززززى األقزززززز  حتزززززز   ل ززززززن  ن  حقزززززز  الفداليززززززة 

.املطلوبة منها

 با نززت فززي الفنززاعب  طززى اخزز المل مسزز و ا ها قيلززة  قا  ززة كبززر  حتزز  وإنوتد بززر •
ة قيلتهززززززززا املدلا  ززززززززة  ول زززززززز ا  ح ززززززززاي هزززززززز ه الفنززززززززاعب  صززززززززفة عو  ززززززززة إقززززززززى الصززززززززيان
ه وال جد ززززززد لعحفززززززال  طززززززى قيلززززززة الفنززززززدب و ناصززززززده وقد  ززززززه  طززززززى  عاد وظا،فزززززز

. اسزتيلا    ا،زد قصز   املك لفة ومواكبة م طلبا  ال نلية السياحية و حقيز  
ول حقيززززززز  ال فزززززززاد  امليطزززززززى املدأزززززززو  مزززززززن إنلزززززززاد هززززززز ه الفنزززززززاعب  زززززززان ال  زززززززد مزززززززن 

دزززززززد ال كطززززززيط لدلليزززززززا  الصزززززززيانة وال جد ززززززد  نزززززززاد  طزززززززى  قيززززززي   عاد الفنزززززززدب ر
اغليه  االس كدا  من حي   لبي ه ألغداض و هدامل وم طلبا  مس كدميه و 

 مزززززززن حيززززززز  قزززززززد   الفنزززززززدب  طزززززززى مواكبزززززززة الدزززززززدض والطلززززززز  فزززززززي السزززززززوب 
ب
و  ضزززززززا

.السياحي



:ال دمل الدا •
لان املحافظزززززززة  طزززززززى اسزززززززتيلا ا  املنظلزززززززة الفندقيزززززززة  افزززززززة   ضززززززز

.صالحيتها لالس كدا  خالل فتر  األعاد

:األهدامل الفد ية•
الزة  هنزا    هزدامل ل حقي  ال زدمل الدزا   طد قزة اق صزاع ة وفد،

:وهي. فد ية تل   منه و وفد له ال فاصي  الالممة

 هدامل الصيانة الفندقية



:األهدامل الفد ية

اس لدا  األعاد عون  وقف األصول الفندقية  -.

.-ب حق  ال فاد  لألعاد

ضبط األعاد في مس و  املكزون االستبداقي  -.

الزززززززززة مزززززززززن خزززززززززالل مززززززززززي  ززززززززز  مزززززززززن الصزززززززززيانة  االسززززززززز فاع  الفد، -ث
.والصيانة الوقا،ية( الدالأية)ال صحيحية 

ززززززززززال  ززززززززززين وحززززززززززد  الصززززززززززيانة و افززززززززززة الدززززززززززاملين ال دززززززززززاون الفد، -ي
.ل حقي    طى  عاد



يانة االح فال  لدلوما   زن  افزة  صزول املنظلزة الفندقيزة  محز  الصز1.
بة  زززززا  ر اللزززززداد والدلزززززد االفترا ززززز ي ومزززززا اسززززز جد مزززززن مدلومزززززا   النسززززز_ 

.ل ييير األصول  و إأداد اوصالحا   و االستبدال و ا  ر إأدائها

حافظزززة الفحززز  املسززز لد ألصزززول املنظلزززة الفندقيزززة و زززالي ملزززا ل ا للل2.
. ليها صامحة لألعاد  اس لدا 

يي  إمزززداع  افزززة وحزززدا  املنظلزززة الفندقيزززة  لدلومزززا   زززن كيفيزززة التلززز3.
.ول واألعاد  لا  وفد مج وع الصيانة و طي  الدلد االستهال   لألص

ة إ ززززدا  مسزززز كدم  األصززززول فززززي إ ززززداع  ززززدامه الصززززيانة خاصززززة الصززززيان4.
.ندقيةالوقا،ية حت   كون ل   عو  في امحفال  طى  صول املنظلة الف

مسؤوليا   ج   ن  قو  بها
(وحد  الصيانة الفندقية ) 



واملدزززدا  اال زززترا  فزززي ملا سزززا  التركيززز  وال جزززا ب التلزززييلية لألأ زززز 5.
.واآلال   ند تسلل ا من املو ع ن

ى  قززززززد   ال وصززززززيا  رلززززززان إحززززززالل األصززززززول الفندقيززززززة  للززززززا قا بززززززت  طزززززز6.
.ال قاع 

 حد زززززززززززد طد قزززززززززززة األعاد الصزززززززززززيان   و وميزززززززززززع الدلززززززززززز  امـزززززززززززاص  الصزززززززززززيانة 7.
كامزززز  وال نسززززي  مززززع مسزززز وقي الصززززيانة مززززن خززززا ي املنظلززززة الفندقيززززة  ل 

.الدل  الصيان 

مسؤوليا   ج   ن  قو  بها- ارع 
(وحد  الصيانة الفندقية ) 



: نواع الصيانة

 نواع الصيانة

الصيانة غير املكططة

الصيانة الطا ،ةالصيانة ال صحيحية

الصيانة املكططة

الصيانة ال صحيحيةالصيانة الوقا،ية



: نواع الصيانة

هززززززززي  بززززززززا    ززززززززن  ملا سززززززززا  الصززززززززيانة  :الصيانة العالجية1.
تيجزة التي  ح اأ زا األصزول  نزد تددضز ا ل وقزف األعاد  و ن

انكفزززززززاض مسززززززز و  األعاد لننلزززززززد  ززززززز لك  حسزززززززين مسززززززز و  
.األعاد لألصول 

 زدول هي ملا سا      إأدائهزا وفقزا م:   الصيانة الوقائية2.
 ا هزز.ممنززي لصززيانة  زز   صزز  مززن  صززول املنظلززة الفندقيززة 

وتسززززززززاه  الصززززززززيانة الوقا،يززززززززة فززززززززي  جنزززززززز  حززززززززدوث األ طززززززززال  
ي  قليزززز  و  دا هززززا فززززي األصززززول الفندقيززززة  وبال ززززاقي تسززززاه  فزززز

. كاليف الصيانة 



:ا،يةو   تس  املنظلة الفندقية  د  مليزا  من  طبي  الصيانة الوق

اس لدا  ة  األعاد وف  مددال ه املكطط ل ا  -.

الززززز ح   فزززززي وقزززززت ملا سزززززة الصزززززيانة  وخاصزززززة فزززززي ضزززززود امل ييزززززرا  ال تزززززي -ب
فزززي تدلززز  فيهزززا املنظلزززة الفندقيزززة وبصزززفة خاصزززة  زززد  إم زززاي الضزززيومل

. احته  و مواس  ال  و 

املساهلة في م اع  الدلد اون اجي ردد الدلد االفترا  ي لألص   -.

.-ث وفد مجلو ة من املنافع الفندقية ذا  ام وع  الدالية

إمكانية حساب الدلالة الالممة لفا لية الصيانة .-ي

الصيانة الوقا،ية



:ال صلي •
د  قصززززززد  ال صززززززلي  إ ززززززداع اللززززززك  النهززززززا   لألصزززززز   مززززززع  حد ززززززد الدناصزززززز

النها ززززة الداخلززززة فززززي إن اأززززه وكيفيززززة  فا زززز  هزززز ه الدناصززززد حتزززز    ززززوفد فززززي
.األهدامل املطلوبةاألص  ال    حق  

هزززز ا و جزززز  مدا زززززا  ال صززززلي  أل لززززال وملا سزززززا  الصززززيانة املطلوبززززة مزززززن
يزززززززة خزززززززالل املواصزززززززفا  الفنيزززززززة التزززززززي  طلززززززز  موا،لتهزززززززا مزززززززع الظزززززززدومل املناخ

.يانةوالبيئية لللنظلة الفندقية ملا اساه  في  قلي   كاليف الص

 دنامه الصيانة الوقا،ية



:الفح  وال ف يش•
بحزز   ززن فحزز  األصززول الفندقيززة و حد ززد حالتهززا  و قصززد  ززال ف يش ال

.   ما ادي  األعاد

يانة ويسززززا د الفحزززز  وال ف ززززيش  طززززى  حد ززززد الوقززززت املال،زززز  وأززززداد الصزززز
.ةواوحالل الالم  ك لك اساه  في  قلي  األ طال ال بير  املكلف

 دنامه الصيانة الوقا،ية- ارع 



:التز يت والتشحي •
  األخزد    طل  ردا األصول الفندقية مي  املصا د والسيا ا  واألأ ز 
 وال إقى ميسدا  لزألعاد م ليلزة فزي الز زو  السزا،لة والشزحو  األك زر  

ب
لاسزكا

ه  فزززززززي تد بزززززززر فقزززززززط مزززززززن م طلبزززززززا   حسزززززززين األعاد فزززززززي املدزززززززد  ول نهزززززززا تسزززززززا
.امحفال  طى الدلد االستهال   لللدد  ومكونا ها

 دنامه الصيانة الوقا،ية- ارع 



:اوحالل•
هزززززززو اسزززززززتبدال ردزززززززا األأززززززززاد  زززززززاخد   حزززززززدث منهزززززززا وذلزززززززك ردزززززززد الفحززززززز  

.لوال ف يش املطلوبين وبال اقي ع د األخطا  النا  ة من األ طا

هزززززز ا و زززززز   إ ززززززداع أززززززداول ممنيززززززة السززززززتبدال قطززززززع الييززززززا  لكافززززززة األصززززززول 
وموا يززززززد اسززززززتبدال ا  طززززززى ضززززززود الدلززززززد االفترا زززززز ي لكزززززز  قطدززززززة وظززززززدومل

.التليي  الفدلية

 دنامه الصيانة الوقا،ية- ارع 



:امـطوا  الصحيحة ل طبي  الصيانة

. حد د اآلال  واألأ ز  املداع صيانتها 1.

زز2. نع  حد ززد أليززع  لليززا  الصززيانة مززن واقززع تدليلززا  املززو ع  و املص،
.املوأوع  في ك الوأا  الصيانة 

الصززززززيانة نززززززوع  لزززززز  ام ززززززداول امـاصززززززة ردلليززززززا  الصززززززيانة حسزززززز  3.
.املطلوبة 

.اس حداث خطة الصيانة4.

.اخ يا  و د    الدلالة الفنية 5.

. وفير قطع الييا 6.

. وفير الددع واألعوا  7.

.نظا   مد الدل  : اس حداث نظا  تس ي  املدلوما  8.

.  لال الصيانة و وميع املسؤوليا   نظي  9.

. نفي  خطة الصيانة مداقبة 10.



: صنامل قطع الييا 

التزززة  نقسززز  قطزززع الييزززا  مزززن حيززز  خصا،صززز ا  وطبيدزززة اسززز دلال ا إقزززى ت
: نواع وهي

فنز  وهزي  صزنامل ل زا   لزا  اسز دلاليه وال  :أصناف مستديمةة1.

تبداقي ردزد وال   الش    االس كدا   وتداع  قا اها إقى املسز وعع االسز
.انتهاد الصالحية  و االس يناد  نها

االسزز دلال وهززي األصززنامل التززي  هلززك و فنزز   :أصتتناف مستتة   ة2.

حو  ومزا املبا د وال   كلف  نها  قا ا  وميل زا الوقزوع والز زو  والشز
. حدعه املنظلة الفندقية وتدده األصنامل املستهل ة

ي  جلززززع وهززززي األصززززنامل التزززز:األصتتتتناف الستتتتة   ة الستتتتديمةة3.

بزززززوا   ززززين النزززززو ين السزززززا قين     االسزززز دامة واالسزززززتهال  وميل زززززا  
لك  اليزززاما  حيززز   ن اليزززام املوأزززوع  زززالدبو  هزززو  ليززز  ام ززززد املسزززته

.والدبو   لي  ام زد املس د  



(: ع ص) منحن  الصيانة الدالأية •

سززتهال    ضززم مززن خاللززه  ن  كززاليف الصززيانة الدالأيززة  تزا ززد  ز ززاع  الدلززد اال 
.لألص 

(: و ص) منحن  الصيانة الوقا،ية •

لززززززززد  ظ ززززززززد فيززززززززه  ن  كززززززززاليف الصززززززززيانة الوقا،يززززززززة  كززززززززون مد فدززززززززة فززززززززي  دا ززززززززة الد
 مع م اع   الدلد 

ب
.االستهال  االستهال   لألص   ت   نكفا ت   تزا د نسفيا

(:   ص) منحن  الصيانة الكلية •

ه الزل  وهو  با    ن مجلو ة  كزاليف الصزيانة الدالأيزة الوقا،يزة وبنزادب  ليز
.حنييننقطة ال داعل  ين املن(  )املنحن  خصا،  املنحنيين السا قين 

أيزة مزع مع مالحظة انكفاض مسز و  ال كزاليف مزع  طزا   منحنز  الصزيانة الدال -
.منحن  الصيانة الوقا،ية

منحنيا  الصيانة


