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 العملیات  مجموعة التفتیش المشتركة إلستئناف نشرة

 2020 یونیو 30 128 النشرة  تحدیث  - للوباء االستجابة بعد العملیات استئناف  دلیل  :131 رقم  النشرة 

 ) إلزامیة غیر( إرشادیة اللحاقیة و  نشرة ال ھذه مالحظة: 

 

 :ملخص

  التي  للمواقع المعلومات وتوفر مجموعة التفتیش المشتركة معاییر لمستخدمي إرشادات المحدثة النشرة   ھذه  تتضمن
 :كالتالي األنشطة  الستئناف اإلستعدادوأ مخفضة نشاط  بمستویات تعمل

 . آخر إشعار حتى JIG 128 نشرة   صالحیة  تمدید  تأكید-1

 إیقافھا  تم   التي  المرافق أو  المعدات  تشغیل  إعادة  بشأن  JIG 128  نشرة  في الواردة  اإلرشادیة المعلومات إكمال -2
 .تشغیلھا  إیقاف تم  أو الخدمة عن مؤقتًا

 

 معلومات أساسیة: 

 معاییر لمستخدمي إرشادات   لتقدیم  128 النشرة مجموعة التفتیش المشتركة أصدرت  2020 مارس 25 في
  الخدمة مستویات إلى للعودة  لالستعداد  باإلضافة إلى 19- كوفید  جائحة ظروف ظل في العملیات إدارة  فيالمجموعة 

 . اإلستئناف في النشاط یبدأ عندما العادیة

  تقدیم   أجل من أعضائھا مع وتتواصل باستمرار الوضع تراقب  مجموعة التفتیش المشتركة كانت األزمة بدایة منذ
ً  عملیاتھا المرافق إستئناف و الجوي النقل على  الطلب  یبدأ  حیث للعملیات السلس  العودة  ودعم المشورة  . تدریجیا

  مع اعتبار النشرة  ھذه  في الواردة  التوصیات  في بعنایة النظر  بضرورة  یةالتشغیل مواقعال  تذكیر یتم  كما ھو مطلوب
  التشریعات أو  الشركة متطلبات و إرشادات أو ،  المحلیة و الدولیة الصحیة  السلطات من والتوجیھات التوصیات 

 .األخرى  الملزمة  الوثائق أو المحلیة  االتفاقیات أو  موقع كل في الساریة  الوطنیة أو المحلیة

 

 إدارة التغییر: 

  عملیة یطبقون وكانوا) BCPs( بھم  الخاصة األعمال استمرار   خطة بتنشیط سابقًا قاموا الذین  المشغلین على یجب
  إدارة التغییر و استمرار األعمال خطط  تنفیذ مراجعة یواصلوا أن ، األزمة  فترة  خالل) MOC(  التغییر إدارة 

  إبالغ ینبغي.  إدارة التغییر  إغالق خطط من والفعالیة المالءمة لمدى التنفیذ بعد ما مراجعة وإجراء بھم  الخاصة
  اآلخرین  المصلحة وأصحاب المرافق ومستخدمي المطار   إدارة   ذلك في بما  ، المتضررین إلى  التغییرات جمیع
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  یجب ،  البدایة في لھا المخطط من أطول  لفترة  خارج الخدمة المعدات  تكون عندما.والمصلحة العامة االقتضاء  حسب
 : إدارة التغییر  خطط من كجزء یلي ما مراعاة  یجب.  إدارة التغییر وخطط  المرتبطة المخاطر تقییم  إعادة

 : األفراد

  توفر التي للعملیات وردیات خالل انشاء المطلوب  عدد الموظفین تحدید  من تأكد  ، العملیات   تصاعد مع .1
المثال یمكن اعتبار    سبیل على ،  المنشأة  في  19-كوفید تفشي حالة في الكافیة والتغطیة للموظفین الحمایة
 أسبوعي في الوردیات.  تناوب

 . المرافق و المعدات  تشغیل  إعادة  من ناشئةال  األعطال والفنیین إلصالح  الصیانة موظفي تواجد من تأكد ال .2
  ذلك في بما ، ) اللزوم  عند( والفنیین الموقع  لموظفي المعلومات  لتجدید تدریبال   توفیر إلى الحاجة تقییم .3

 . االقتضاء عند المحدثة اإلجراءات أو الحالیة اإلجراءات حول المعلومات لتجدید  تدریبال
مجموعة التفتیش   نشرات  عبر إدخالھا  تم   التي  التغییراتاو  األزمة بدایة منذ  التغییرات  جمیع أن من تأكد ال .4

 . للمصابین بالوباء إبالغھا ویتم  معروفة كلھا ذلك إلى وما التي تخص القطاع نشراتال  أو المشتركة
  تقدیم  یمكن أنھ من  فتأكد ، األزمة  فترة  خالل الخبرة  ذوي  المشغلین  توافر أو عدد  في انخفاض ھناك كان إذا  .5

 . آمنة عملیات إلجراء الكافیة  الخبرة  توفیر لضمانالوردیات  وترتیب األساسي والتدریب المشورة
 

 : العملیات 

  الصیانة متطلبات تلبیة أو) بالوقود التزود مثل( اللزوم  عند  روتینیة غیر عملیات إلجراء واالستعداد الحاجة تقییم.1
 . االقتضاء حسب  الخطط ووضع) للمعدات الوقائیة  والصیانة ، البكتیریا واختبار ،  الخزانات  تنظیف مثل(

  بتردد  المعدات  اختبارات أو  فحوصات إجراء تم  حیث ،  العادیة  الفحص/   االختبار ترددات الستعادة  خطط وضع. 2
 ).128نشرة  في مفصل ھو كما( ادارة التغییر و المعتمدة  االختالفات من كجزء  مخفض

 

 والبیئة والسالمة:األمن والصحة 

  إجراءات  تحدیث  المثال  سبیل على ،  الضرورة  حسب األمن والصحة والبیئة والسالمة إجراءات  تحدیث .1
  ،  المثال  سبیل على( الفیروس  انتقال  ضد  المحدثة  و الجدیدة  واإلجراءات المتطلبات لتشمل الموقع  تعریف

  إلى وما الوجھ درع  مثل إضافیة شخصیة حمایة  معدات واستخدام  الیدین وغسل الجسدي  االبتعاد أجل من
 . )ذلك

لھذه   االستجابة من المستفادة  الدروس لتعكس وتحدیثھا ،  للجائحة  طوارئال ستجابة ا  خطة وجود من التأكد  .2
 .الروتینیة  االختبارات في وإدماجھا الموظفین   وإبالغ ، الجائحة

 المثال سبیل على(  اللزوم  عند) العمل  تصاریح  ذلك  في بما( المحلیة العمل مراقبة إجراءات اتباع من تأكد ال .3
  عملیات مثل محصور حیز  دخول  یتطلب الذي  للنشاط ضغط حالة في تكون قد  التي المعدات تشغیل إلعادة 
 ) ذلك إلى وما ،  نظام الشبكة األرضیة غرف فحص
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  في بھا المعمول)  Lock Out Tag Out( إجراءات اتبع  ، تشغیلھا  إیقاف تم  التي  المعدات إعادة  حالة في .4
  ،"  الخدمة خارج"  بأنھا سابقًا علیھا عالمة وضع تم  التي المعدات الفتات تحدیث  أو بإزالة قم  أو ، الموقع
 .ذلك  إلى وما ، الصمامات وفتح

  واإلجھاد االنتباه   تشتیت احتمال  المثال  سبیل  على العملیات إعادة  في العامل البشري  االعتبار في الوضع .5
 موظفي حالة من للتحقق منتظمة سالمة جوالت بإجراء قم . 19-كوفید وضع  بسبب  الموظفین  لدى  والتعب
 . الضرورة   عند التوجیھ  وتقدیم  التشغیل

  تقدم  إضافیة إرشادیة  مواد بإعداد مجموعة التفتیش المشتركة لألمن والصحة والبیئة والسالمة لجنة تقوم : مالحظة
  نشرھا  سیتم  والتي ، العادیة  العملیات إلى  التدریجیة  العودة  مع فیھا النظر  إلى البشریة العوامل تحتاج قد حیث أمثلة
 . قریبًا

 

 : خطط إعادة التشغیل

 تتضمن  أن یجب . تشغیلھا إیقاف  تم  أو الخدمة عن مؤقتًا إیقافھا تم  التي المعدات لجمیع  التشغیل  إعادة  خطط وضع
  االتصال  یجب ،  ذلك إلى  باإلضافة  المعدات  إعادة  قبل الالزمة الفحص  عملیات جمیع إلجراء أحكاًما  الخطط ھذه 

  اللوائح تقتضیھ لما وفقًا ، معھم  والتشاور اآلخرین المصلحة وأصحاب الطیران شركات وعمالء المطار إدارة ب
 . أدناه  المدرجة العناصر  مراعاة  وینبغي. ذلك إلى وما المحلیة  واالتفاقیات المحلیة

 

 عام بشكل 
  الفحص معلومات إضافیة 

  من  تقلل إجراءات  ضع. الناس حمایة ھو  األساسي  المبدأ
 قد حیث  الفیروس انتشار إلى  یؤدي أن  یمكن  الذي النشاط
  توفیر ذلك یشمل أن  یجب .  تدریجیًا التوظیف مستویات  تزداد

  النظافة وإجراءات  ، المطلوبة الشخصیة الحمایة معدات 
  والمعدات  المرافق/  الغرف وتطھیر للموظفین  المعززة

إلخ  الزوار ومراقبة ، المشتركة  

  السالمة 

. مؤقتًا إغالقھا تم التي  المواقع في  األمنیة اإلجراءات  استعادة
. المنشأة دخول قیود رفع یتم حیث  المطار سلطات  مع التنسیق

  صالحة دخول تصاریح  یحملون  الموظفین  جمیع أن  من  تأكدال
  تشغیل إلعادة المقیدة المناطق إلى   المثال سبیل على  ، للمطار
في منطقة   نظام الشبكة األرضیة فحص أو  ، الوقود مرافق

 وقوف الطائرات.

 األمن 

 قد الموقع في  الساریة تصاریح االستثناءا جمیع أن  من  تأكدال
  صالحة تزال ال كانت  إذا تحققالو  ، مناسب  بشكل انشاءھا تم
 .الطلب  حسب  إغالقھا تم أو 

 تصریح اإلستثناء

 زعین بالمو  اتصل ، الجدیدة الواردة الوقود دفعات  إلى  بالنسبة
 كافٍ  تقویمي  عمر لدیھ تسلیمھ  تم الذي الوقود أن  من  للتأكد

 الشھادات  صالحیة
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  لمخزون  بالنسبة. المتوقع  االستھالك لمطابقة الشھادة في 
  الموصلیة اختبار إجراء من  تأكد ، الموقع في  الموجود الوقود

.  الوقود مخزون  إلطالق المناسب  الوقت  في ) اللزوم عند(
 . أدناه الموصلیة اختبار انظر

  إجراء من  تأكد ، الراكد المخزون  ذات  للمعدات  بالنسبة
  اختبار نتائج  على  الحصول من  وتأكد الدوري االختبار
 .الوقود مخزون  إطالق قبل مرضیة
ً  ظل وقود  على  یحتوي الذي للخزان  بالنسبة  من  ألكثر ساكنا

  وقودًا  سیتلقى  الذي خزان ال إلى  الوقود بإعادة قم ،  أشھر 6
 قم ذلك بعد ,الخزان  ھذا في  متبقي  كعب ٪ 3 إلى  یصل جدیدًا
 من  2x بحجم تدویره وأعد  الجدید بالوقود  الوقود تعبئة  بإعادة

 . األدنى  الحد

 الراكد  مخزون ال 
  أقل استبدال فیھا تم خزانات  أو  أشھر 6 من  أقدم دفعات  أي(

 )أشھر 6 فترة خالل المنتج  نصف من 
 

 

 

 

 

 

  الفحص  معلومات إضافیة
 فحص  بإجراء  وقم  ،  المعده  خزان  في   الوقود  تدویر  بإعادة  قم   ،  أشھر  6  عن   تقل  لمدة  راكد  على   تحتوي   التي   للمعدات   النسبةب

 .الوقود تشغیل  إعادة قبل المرضیة النتائج  من   للتأكد الموصلیة وفحص) النفاث  للوقود( المیاهوجود  فحص و  النقاوة
 .2x عن  یقل ال خرطوم بحجم التوصیل خراطیم جمیع تدویر أعد

  فحوصات  و   فحص النقاوة  بإجراء  قم  العینات   جمع  معدات   أو   الثابتة  أو   المحمولة  الوقود  ضخ   معدات   في   الراكد  للوقود  بالنسبة
 . االستعادة أو  التخزین  خزانات  إلى  الوقود إعادة قبل المرضیة النتائج  من  للتأكد الموصلیة وفحص)  النفاث  للوقود( وجود المیاه

 الموصلیة   كانت   إذا).  الترشیح   بعد(  م/    نقطة  50  لمستوى  األدنى   الحد  تلبي   الثابت   النفاث   الوقود  مخزون   موصلیة  أن   من   تأكد
  إذا . SDA جرعة إعادة یمكن  ال حیث  المنخفض التوصیل بروتوكول  فاتبع ،  25pS / m من   أكبر  ولكن  ، pS / m 50 من   أقل

 الجدید   بالوقود  خلطھا أو   SDA باستخدام  الجرعات   طریق عن   إما الموصلیة  زیادة  یجب  ،  25pS / m  من  أقل  الموصلیة كانت 
  .األعلى  الموصلیة مع

  قبل  والمرافق للمعدات  العامة  الحالة فحص عملیات  إجراء
 عملیات  إجراء. تشغیلھا إیقاف تم التي  المعدات  تشغیل إعادة

  تدھور وعالمات  والحالة التلف وفحص شاملة بصریة فحص
 .ذلك إلى  وما المواد

 الحالة العامة للمعدات والمرافق 
 
 

 أنظمة ذلك في  بما ، تدفقھاو   والمرافق المعدات  من  جیدًا تحقق
  التي  المعدات  من  وغیرھا  العینات  أخذ وخطوط ، التحمیل

  مناسبة تشغیل حالة في  بقائھا لضمان  ، في حالة ركود ظلت 
 المخزون  بشأن  أعاله التوجیھ انظر. (استخدامھا إعادة قبل

 ). الراكد

 التدفق في المعدات والمرافق 

  على  أدلة على  للحصول مرئي بشكل وعاء العینات   بتقییم قم
 في  االشتباه  في حال بكتیري اختبار وإجراء  بكتیرينمو 

 اإلختبار البكتیري 
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  حسب  العالجیة اإلجراءات  واتخاذ  بكتیري  نمو  وجود
 . التخزین  معدات  على  أدناه القسم أیضا انظر. االقتضاء

  مع المتوقعة الكمیات  مقابل كثب  عن  الوقود مخزون  مراقبة
  على  والحفاظ الوقود على الطلب  وزیادة العملیات  زیادة

 .المطار ادارةو  الوقود موردي  مع بالتشاور كاف مخزون 

 التزود بالوقود 

 االستالم أنظمة في الركود  من  فترة طویلة ھناك في حال كان 
  غیر  أو  متزایدة لكمیات  الوقود استالم أثناء مراقبةبال قم 

في دفعات   المحتملة النمو البكتیري مشكالت  لتجنب  ، متوقعة
 الوقود المستلمة. 

 استالم الوقود

 

 

 

 

 

 بشكل عام 
  الفحص معلومات إضافیة 

 ھو  كما للمعدات  الروتینیة الفحص عملیات  جمیع بإجراء قم
 المستند  ھذا من الصلة ذات  األقسام في  موضح 

 فحص روتیني
 

  العدادات  إعادة قبل العدادات  لجمیع قم بجدولة اختبار العداد
 الخدمة إلى 

  العداد فحص
 

 أجھزةو  المطلوبة الجودة مراقبة أجھزة جمیع أن  من  تأكد
  معایرةال بجدولة قم. تعمل) إلخ  ، الموصلیة مقیاس( القیاس

 إلى  المعدات  إعادة قبل لالختبار المستحقة المعدات  اختبارو 
 المطلوبة األخرى االستھالكیة المواد توافر من  تأكد. الخدمة

  أو  CWDحبوب العینات  مجموعات  ، المثال سبیل على (
 . الصالحیة منتھیة وغیر جیدة حالة في  ،) اختبار البكتیریا

  فحص المعدات 
 

  سلك الماس مثل بالسالمة الصلة ذات  المعدات  فحص جدولة
  العین  غسلو  ، الوقود المسرب  وعدة ، الحریق وطفایات  ،

 .الخدمة إلى  المعدات  إعادة قبل ذلك إلى  وما
  الحرائق من  الحمایة/    الحرائق مكافحة لمعدات  بالنسبة

  ،) الطاقة مولدات  أو  ، البطاریات  مثل( المساعدة واألنظمة
  وإعادة المطلوبة الصیانة فحوصات  جمیع إجراء من  تأكد

 . الدوریة الصیانة متطلبات 

 اإلحتیاطیةو  السالمة معدات فحص  

 ، الروتینیة والصیانة والتفتیش التشغیل سجالت  جمیع تحدیث 
 االقتضاء حسب 

 فحص السجالت 
 

 المطبقة والمحلیة الوطنیة اللوائح  جمیع مراجعة من  تأكد
 قبل من  التعاقدیة االلتزامات  ذلك في  بما المعدلة أو  الجدیدة

  النحو  على   وتنفیذھا  المنظمة داخل مختصین  أشخاص
 .المطلوب 

  األنظمة والقوانین 
 



 

6 | P a g e  
Endorsed by IATA Technical Fuel Group 

 المواقع وتورید  والموردین   الموظفین  مع الالزم التواصل عقد
 مشغلي  أو  المطار ادارة مثل اآلخرین  المصلحة وأصحاب 
  تأكد. سابقًا المطبقة القیود رفع یتم حیث  ، اآلخرین  المطارات 

  معدات  تتقاسم التي  األطراف بین  واضح  تواصل وجود من 
 سلس استئناف لضمان ) االختبار منصات  مثل( المرافق 
  تتضمن  أن  خاص بشكل المھم من : مالحظة. (للعملیات 
 العملیات  لمناطق واضًحا فھًما المطار ادارة مع المناقشة
  قد التي  التوجیھ إعادة أو  المحتملة المروریة والقیود المنقحة

 )للوباء االستجابة من  كجزء موجودة تكون 

 التواصل
 

 االلتزامات  أساس على  الطیران  شركات  إلخطار الحاجة تقییم
 .التعاقدیة

  اخطار العمالء و خطوط الطیران 
 

 في   المدرجة للمواقع( أمكن  حیثما السنوي للتفتیش استعد
 بعد ،) سنویًا فحصھا یتم  أو  FOS في  JIG تفتیش برنامج 
  ال حیث . العام ھذا بالتفتیش ستقوم التي  الشركة مع التشاور

  من  التفتیش تأجیل قرار ویؤید ، السنوي التفتیش إجراء یمكن 
  ھو  كما آخرین  شركاء أو  او التحالف الشركة  إدارة قبل

  عملیات  تأجیل یتم قد ، المحلیة االتفاقیات  بموجب  مطلوب 
  ھذه في  مجموعة التفتیش المشتركة مع التشاور بعد التفتیش

 قبل من  التنفیذیة اإلدارة مراجعة في  النظر ینبغي  ، المناسبات 
 . الشركة إدارة قبل من  الذاتي  التقییم و  التفتیش شركة

 التفاتیش 

 

 المحطات في المطارات 

 الفحص  معلومات إضافیة 
  التخزین  لخزانات  الروتینیة الفحوصات  جمیع بإجراء قم

  تكشف حیث . مطلوب  ھو  كما النتائج  وسجل الثابتة عدات والم
 وفتحات  ، العائم الشفط فحص( االختبارات  ھذه من  أي نتائج 

 ، الوقود استقبال وأنظمة ، انذار الطفح  وفحوصات  ، الخزان 
 حتى  المعدات  وحجر ، المحتملة األعطال عن ) ذلك إلى  وما
 .الضرورة حسب  وتصحیحھا شاكلالم تحدید  یتم

  الفحوصات الروتینیة

  بصري فحص بإجراء فقم  ، الخدمة من الخزان إخراج تم إذا
  فتحة خالل من) فقط  النفاث  الوقود لخزانات( الخارج  من داخلي
  نظافة حدد ، الصھاریج لجمیع بالنسبة). دخول بدون( مناسبة
 ، العینیات وسجالت  البصري الفحص نتائج باستخدام الخزان

الغشاء  اختبار ونتائج ، المرشحات في قاع الخزان وسجالت
 .مكافئ  تحكم عنصر یعتبر. ذلك إلى وما ، البكتیري

 الخزاناتتفتیش 

  إیقافھ تم خزان  إعادة قبل ، الغشاء البكتیري الختبار عینة خذ
اختبار الغشاء   فحوصات  نتائج  كانت  إذا. الخدمة إلى  مسبقًا

  یجب  وإال ، الخزان  تشغیل إعادة فیمكن  ، مرضیة البكتیري
 ، األمر لزم وإذا ، مختص شخص قبل من  النتائج  مراجعة

 التشغیل  إعادة قبل وتنظیفھ الخزان  لفحص خطة وضع یجب 

 البكتیري الغشاء اختبار
 

 بصري فحص بإجراء قم ، المنتج  استعادة لخزانات  بالنسبة
مجموعة التفتیش  لمعاییر وفقًا الغشاء البكتیري اختبار أو 

  شامل بصري فحص بإجراء قم ،  QFT لـ بالنسبة. المشتركة
 . والحالة النظافة من  للتحقق

 السریع التدفق وخزانات  المنتج  استعادة خزانات 
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  أن  من  للتأكد اآللیة والمعدات  المضخات  تشغیل اختبار
  قبل طاقتھا بكامل تعمل السالمة  وأنظمة الكھربائیة األنظمة

 الشھادات  جمیع أن  من  التأكد. العادیة العملیات  تشغیل إعادة
 . محدثة الالزمة والكھربائیة  المیكانیكیة والصیانة

 إلى  وما الصمامات ( األخرى اآللیة والمعدات  المضخات 
 )ذلك

 

 

 
 
 
 
 
 

 :طائرات لمعدات مناولة وقود ا
 
 

 الفحص  معلومات اضافیة 
  بالوقود  التزود لمعدات  الروتینیة الفحوصات  جمیع بإجراء قم
 التحكم صمام ، واالنترلوك ، للمركبة الروتینیة الفحوصات (

  على  النتائج  وسجل) ذلك إلى  وما ، الدیدمان و  الضغط في 
  االختبارات  ھذه من  أي نتائج  تكشف عندما. المطلوب  النحو 

  تحدید یتم حتى  المعدات  بإیقاف قم  ، محتملة أخطاء عن 
 .الضرورة حسب  وتصحیحھا المشكالت 

  الفحوصات الروتینیة

  أنواع مع بالوقودتزوید الطائرات  معدات  اعادة تشغیل
 بالنسبة المثال سبیل  على . للصیانة المطلوبة الطائرات 
 الضیق الجسم ذات  الطائرات  خدمة في  تبدأ التي  للمطارات 

  الرحالت  خدمة أو  الداخلیة  الرحالت  في  أساسي  بشكل
 أكثر بشكل المصممة المعدات  استخدام في  فكر ، القصیرة
 .ھذه الطائرات  ألنواع مالءمة

  بالوقود  التزود معدات  من  االستفادة

  أو  اختبار منصة على ( المركبات  بتدویر قم ، الضرورة عند
  وأعمال األختام جمیع أن  من  للتحقق) وقود معدة داخل

  بالوقود التزود معدات  بتدویر  قم. بالوقود مبللة األنابیب 
  في  المتضمن  الوقود من  األقل على  2x حجم مع المحمول

 كل امسح . التسلیم خراطیم وجمیع والفلتر األنابیب  أعمال
  تدفق اكتمال بمجرد ، 2x خرطوم بحجم توصیل خرطوم

  وفقًا یومیًا بالوقود التزوید معدات عینة. األولي  2x حجم نظام
 . الروتینیة خارجبال العینات  أخذ لمتطلبات 

 .أعاله العام القسم أیًضا انظر

 التدفق في منصة اإلختبار 

  على  العینات حبوب  من  بدالً  المبكر اإلنذار نظام استخدام عند
  بتدویر قم ، أسبوع من  ألكثر استخدامھا یتم لم التي  المعدات 

 في  الوقود معدة داخل أو  االختبار منصة خالل من  الوقود
   التخزین  إلى  العودة ویفضل ، تحقیقھ یمكن  تدفق معدل أقصى 
  التزود أنابیب  في  مكثف أو  متراكم  ماء أي امسح   شامل بشكل

 .الخدمة إلى  السیارة عودة قبل السكون  فترة خالل بالوقود

  حساسات الماء اإللكترونیة

. العادیة بالوقود  التزوید عملیات  أثناء الفعالة بالمراقبة  یوصى 
  التفاضلي  الضغط لمرشح  الدقیقة المراقبة ، المثال سبیل على 

 عملیات التزود بالوقود 
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  الماء الحمایة من  وأنظمة ، التفاضلي  الضغط تحدید وأجھزة ،
 السائبة المیاه عن  الكشف أجھزة أو  المیاه صمامات  مثل

  عند(  اإللكترونیة المیاه استشعار وأجھزة ، اإللكترونیة
 .إلخ  ، القیاس  وأجھزة ،) استخدامھا

 
 المطلوبة الخدمات  مستوى في  تغییرات  أي أن  من  تأكد

  ویتم المعنیة الطیران  شركة عمیل مع مسبق التفاق تخضع
  أو ( المعنیة الطیران  شركة قبل من  التنشیطي  التدریب  تقدیم

  عند ، المصابین  للموظفین ) علیھا متفق أخرى تدریب  طریقة
 .الضرورة

 الخدمات اإلضافیة
 

 الطیران  شركة مع مسبق  اتفاق شفط الوقود عملیات  تتطلب 
  مع للتعامل جیدًا محددة وإجراءات  دقیق وتخطیط ، المعنیة
 توافر من  تأكد. ملوث  أنھ في یشتبھ أو  تأكیده یتم الذي الوقود

 . المناسب  اإلشراف مع ومختصین   مدربین  مشغلین 

 شفط الوقود

  تأجیًجا تتطلب  التي  الطائرات  لخدمة الفعالة بالمراقبة  یوصى 
  في  المحددة الخاطئة الوقایة لضوابط الصارم والتطبیق مفرًطا
 مجموعة التفتیش المشتركة معاییر

 التزود بالوقود من اعلى جناح الطائرة

 

 المرشحات او الفالتر: 

 الفحص  معلومات اضافیة 
  العالي  التدفق/  الضغط تحت  المرشحات  جمیع من  عینة اخذ

 . الیومیة المرشح  عینات  أخذ متطلبات  حسب 
 اخذ العینات 

  من  إزالتھا تمت  التي  العناصر استخدام إعادةب یسمح  ال
 تشغیل  أعد. جزئیًا ولو  ، بالجفاف لھا  السماح أو  الخدمة
  التي  الممتدة التغییر بفترات  یُسمح   ال. جدیدة بعناصر الوعاء
 . الحالیة المتطلبات  تتجاوز

 تغییر عناصر المرشحات 

 یجب  ، شھر من  ألكثر  الخدمة خارج الفالتر تكون  عندما
 .الخدمة إلى  العودة قبل الداخلي  الفحص في  النظر

  ، الوعاء داخل ونظف  ، للمرشح  شامل فحص بإجراء قم
  عناصر  بتثبیت  وقم ، األمر لزم إذا الغطاء ختم واستبدل

  إزالة  تمت  في حال ، المصنع  لتوصیة وفقًا جدیدة مرشح 
  تحدیث   یتم استبدالھا المقرر من  أو  لتجف تركھا أو  العناصر
 .لذلك وفقًا الفلتر وعاء على  المحددة والمعلومات  السجالت 

 تفتیش المرشح او الفلتر  

معدات الوقود والشبكة   في  جدیدة عناصر تركیب  یتم عندما
  على  إما( الوحدة خالل من  الوقود بتدویر قم ، األرضیة

 تدفق معدل أقصى  عند) الوقود معدة داخل أو  االختبار منصة
 األلیاف إلزالة التخزین  إلى  العودة ویفضل ، تحقیقھ یمكن 

  طرف مصفاة كل ونظف افحص   ذلك إلى  وما ، الصغیرة
  بشاشات  المجھزة المعدات  على  ،  105 للنشرة وفقًا خرطوم
 .الخدمة إلى  الوحدة إعادة قبل ، الترشیح 
  اإللكترونیة المیاه بمستشعرات  المجھزة للمعدات  بالنسبة

)EWS (، إلى  المرشح  عناصر تغییر أو  فحص یؤدي قد 
 الذي النظام في   الھواء احتجاز

 إعادة تشغیل الفلتر / المرشح 
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 المستشعر تجاوز نظام بتنشیط قم. EWS إنذار تشغیل سیتم
  المصنع  لتوصیات  ووفقًا الوقود تدویر قبل مؤقتًا

  إلكمال المطلوب  للوقت  فقط ولكن  ،  المحلیة واإلجراءات 
 .أعاله الموضح  الوقود تدویر إجراء

 

 

 

 

 

 

 

 الشبكة األرضیة أنظمة 

 الفحص   معلومات اضافیة
  الروتینیة الشبكة االرضیة نظام فحوصات  جمیع بإجراء قم
 صمام وفحوصات  ، والتنظیف التغذیة حفرة حالة فحوصات (

 وفحوصات  ، الصمامات  غرفة وفحوصات  ، فتحة التغذیة
.  مطلوب  ھو  كما النتائج   وسجل) ذلك إلى  وما ، ESD نظام

 أخطاء عن  االختبارات  ھذه من  أي نتائج  تكشف عندما
المشاكل   تحدید یتم حتى  المعدات  بعزل قم ، محتملة

 .الضرورة حسب  وتصحیحھا

 الفحص الروتیني

 ومدة مدى على  الشبكة االرضیة تشغیل إعادة إجراءات  تعتمد
الشبكة  تشغیل إعادة خطط وضع. الشبكة االرضیة إغالق

 الكمیات  مراعاة مع ، المطار ادارة مع بالتشاوراالرضیة 
 الشبكة االرضیة ألقسام التدریجي  الفتح  وإعادة المتوقعة
 .المختلفة

 .إضافیة إرشادات  على  للحصول  EI 1560 دلیل إلى  ارجع

 اعادة التشغیل 

 تخضع لم أو  اغالقھا تم التي  للشبكة االرضیة بالنسبة
  إلى  الدورة تدفق  إعادة ستكون  ، الروتینیة التنظیف إلجراءات 

  یتعذر عندما. التشغیل إعادة  من  كجزء ضروریة التخزین 
 لطرد مناسبة خطة بوضع قم ، التخزین  إلى  التدویر إعادة

  ، المركبات  المثال سبیل  على   باستخدام بأمان  الخط محتوى
 المطلوبة الوقود سرعة تحقیق یمكن  كان  إذا ما مراعاة مع
 .ذلك إلى  وما

 تنظیف الشبكة االرضیة

نقاط  عند األسبوعي  التنظیف إجراء إلعادة خطة ضع
الشبكة   قسامأل بالنسبة اللزوم عند منخفضةالتصریف ال

 للتدفق تتعرض ولم الخدمة عن  ایقافھا تم التي  االرضیة

 نقاط التصریف المنخفضة  
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  لذلك ، بكتیري نمو  من  خطر  ھناك یكون  فقد ، الروتیني 
 . الفعالة بالمراقبة یوصى 

  الضغط واختبار الشبكة االرضیة سالمة  اختبار بإجراء قم
 مطلوب  ھو  كما

 التحكم في الربط 
 

 حسب ) CP( الكاثودیة الحمایة نظام فحوصات  إجراءیتم 
في   أشھر 3 غضون  في  CP اختبار استئناف الحاجة حیث 

 مؤھل فني  توفر عدم بسبب  CP اختبار تأخرحال 

 )CP( الكاثودیة الحمایة نظام

  أشھر ثالثة من  ألكثر مستخدمة غیر التغذیة حفرة ظلت  إذا
 . االستخدام قبل التنظیف بإجراء قم ، التكوین  عن  النظر بغض

 مستخدمة غیرال التغذیة حفرة

  من  تحقق ، مؤقتًا الخدمة خارج الشبكة االرضیة  كانت  اذا
  إجراءات  وإعادة DBBV ربط من  للتحقق DBBV  نقاط جمیع

 الروتینیة  الصیانة

 ) DBBVs( والتسییل المزدوجة الصمامات 

 األخرى اآللیة والمعدات  الشبكة االرضیة  مضخات  اختبر
 تم التي ) ذلك إلى  وما ، بمحرك تعمل التي  الصمامات  مثل(

 وأنظمة الكھربائیة األنظمة عمل لضمان  ، الخدمة عن  إیقافھا
 التأكد. العادیة العملیات  تشغیل إعادة قبل كامل بشكل السالمة

  والكھربائیة المیكانیكیة والصیانة الشھادات  جمیع أن  من 
 .محدثة الالزمة

االرضیة  مضخات    األخرى   اآللیة  والمعدات   الشبكة 
 ) ذلك إلى  وما الصمامات (

  للمعدات  التلقائي  القیاس مثل( تحكم  نظام أي أن  من  تأكد
  بكامل  یعمل) ذلك إلى  وما SCADA وأنظمة PLC وأنظمة

 . الحاجة حسب  ،  الصیانة برامج  إنشاء ویعید طاقتھ

 التحكم والتشغیل اآللي  أنظمة

 

 ثالثة  أطراف بھا  تقوم التي والصیانة التفتیش  عملیات

  ھذه  في الواردة  التوصیات تأخذ  أن  یجب الفترة   ھذه  خالل  ثالثة  أطراف بھا تقوم   صیانة  أعمال أو  تفتیش  عملیات أي
 .االعتبار  في النشرة 

 

 الھدف اتمام تاریخ نوع اإلجراء  اإلجراء وصف 

مجموعة التفتیش   لمعاییر وفقًا تعمل التي للكیانات یسمح
  النشرة  ھذه  في  الواردة  التوصیات اتباع )JIG(  المشتركة

 بھا الخاصة  للوباء  االستجابة  خطط   من كجزء

 الممارسة )JIG( توصي مجموعة التفتیش المشتركة
 اعتمادھا في النظر) (JVالتحالفات  على یجب التي

   (**). مبھ خاصة كممارسة

 

 

مالحظة: ھذه الوثیقة مخصصة لتوجیھ أعضاء مجموعة التفتیش المشتركة والشركات التابعة ألعضاء مجموعة  
التفتیش المشتركة ، وال تتعارض مع أي إجراءات تشغیل أو معدات أو تفاتیش أخرى. تخضع المعلومات الواردة في  

یة المتغیرة على الرغم من الجھود المبذولة  ھذا النشرة للمراجعة المستمرة في ضوء المتطلبات واللوائح الحكوم
للحفاظ على ھذه المعلومات بحیث تكون محدثة ودقیقة وكاملة وخالیة من األخطاء ، فإننا ال نقدم أي تعھد أو ضمان  

 خالیة من األخطاء ، أو بما یتوافق مع القوانین واللوائح المعمول بھا.  بأن المعلومات المذكورة محدثة ودقیقة وكاملة
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ال ینبغي ألي مشترك أو قارئ آخر التصرف في ھذه المعلومات دون الرجوع إلى القوانین واللوائح المعمول بھا 
دون أخذ المشورة المھنیة المناسبة. ال یقبل أي من مجموعة التفتیش المشتركة أو أعضائھا أو الشركات التابعة  

و الضرر (بما في ذلك اإلھمال) أو خرق القانون أو  ألعضائھا المسؤولیة عن أي خسارة أو ضرر سواء في العقد أ
غیر ذلك حتى لو كان متوقعًا والذي ینشأ بموجب فیما یتعلق باستخدام أو االعتماد على المعلومات الواردة في ھذه  

الوثیقة. أنت تستخدم ھذه المعلومات على مسؤولیتك الخاصة ، ولكن للحصول على الشروط واألحكام الكاملة 
 /copyright-and-http://www.jigonline.com/legalباستخدام ھذا المستند ، یرجى الرجوع إلى  المتعلقة

 مجموعة التفتیش المشتركة ھي المالك لحقوق النشر وجمیع حقوق الملكیة الفكریة في المنشور.
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