
 البيان الصحفي

 تحت رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون

 انطالق أعمال المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية
   

 -بيروت  
نوس فينياتحت رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وبتمثيل من معالي وزير األشغال العامة والنقل اللبناني األستاذ يوسف 

تور بافتتحت أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية العاصمة اللبنانية "بيروت" في قاعة اإلمارات بفندق الح
حرمين تحت رعاية خادم ال عقد أخرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية   هيلتون، والذي أثبت نجاحه في أربعة عشر دورة سابقة

ورقة  70باحث قدموا أكثر من   70مهندس ومختص و بمشاركة أكثر من  500عبد العزيز، يحضر المؤتمر أكثر من  الشريفين الملك سلمان بن 
هير ز عمل وبحث وورشة، وقد شهد حفل االفتتاح إلقاء كلمة لمعالي ممثل رئيس الجمهورية ، وزير األشغال العامة والنقل، وكلمة لسعادة الدكتور

دير ن مالسّراج أمين عام المؤتمر، وكلمة رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة د. محمد الفوزان وكلمة الضيف المتحدث للمؤتمر د. بسام ُغلما
 مشروع قطار الحرمين بالمملكة العربية السعودية.  

، منصة للخبراء 2017أكتوبر  25-23يقام في بيروت بتاريخ و يوفر المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، والذي 
  الدوليين والمنظمات الدولية لتبادل خبراتهم وتجاربهم مع صناع القرار والسياسات اإلقليمية في مجال التشغيل والصيانة.  

 قائال:" إن انية العماد ميشال عون للمؤتمر، األمين العام للمؤتمر الدكتور زهير السراج رعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبن ثمن  ومن جانبه، 
الذي يقام تحت شعار "الصيانة الذكية" هو الحدث الوحيد المختص في هذا الموضوع الحيوي إقليمياً"، مضيفا:" فهو يفتح األبواب أمام  المؤتمر 

ية لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات مدراء التشغيل والصيانة في القطاع العام ومشغلي ومدراء شركات التشغيل والصيانة الرئيس
 الجديدة المطبقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واستراتيجيات إدارة العمليات وخطط العمل".  

مة ال العافي دورته الخامسة عشر بالتعاون مع وزارة األشغ  ويقام المؤتمر، الذي ينظمه المعهد العربي للتشغيل والصيانة في الدول العربية 
وزارة الدفاع السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، وجامعة  –والنقل في لبنان، واألشغال العسكرية 

دسي ن، و االتحاد الهناألردنيين، وكذلك الهيئة السعودية للمهندسي  الملك سعود، ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية، واتحاد المهندسين
دول لالخليجي، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية (جامعة ا

) و   IMA سويسرا( –للصيانة  والمنظمة الدولية العالمية العربية)، وجامعة تورونتو في كندا، ونقابات الصيانة الوطنية في االتحاد االوروبي، 
 كذلك أكاديمية الشارقة للبحوث، ووزارة تطوير البنية التحتية باإلمارات العربية المتحدة.  

السراج فإن الهدف الرئيسي لمؤتمر التشغيل والصيانة الخامس عشر هو مواصلة مهمته في تقديم وإبراز أحدث المعايير الدولية الفعالة،  وبحسب 
التعريف بالحاالت الدراسية والخبرات العملية في مجال   ستراتيجيات المطبقة في مجاالت التشغيل والصيانة، كما أن من أهدافهوالمنهجيات واال

 التشغيل والصيانة، والطرق الفعالة للتغلب على المشاكل، والتعاون المستمر بين المشاركين في المؤتمر.  
أالن ويلسون، الرئيس  الدوليين ، و يرأسها الدكتور  خمسة متحدثين من أبرز الخبراء   وأضاف:" يشارك في الجلسة الرئيسية في المؤتمر

العضو المنتدب، من مركز أكسفورد للجودة المحدودة في بريطانيا، كارل    يستعرض  فيما التنفيذي لشركة كارمايكل سميث المحدودة، بريطانيا، 
كية باستخدام برامج التميز المقبولة عالميا لدفع التحسين المستمر لعمليات التشغيل كروجر أنظمة إدارة األيزو من قيادة الصيانة الذ

شركة إنتيرلوجيس لالستشارات، من أستراليا، حماية المنظمة من   مدير  المهندس جيمس كيندي كما يناقش المتحدث الرئيسي الثاني  والصيانة، 
 أسترالي".من منظور  –خالل الصيانة واإلدارة السليمة لألصول   

الث ثونوه السراج إلى أن المؤتمر في دورته الخامسة عشر حرص على تواجد الخبراء من كافة أنحاء العالم، قائال:" ويناقش المتحدث الرئيسي ال
د يصيانة منظومة النقل، كنظرة عامة ومقارنة بين الجو وسكك الحد سيمون بيرناسكوني عضو منتدب من مركز ميسفي للكفاءة، سويسرا، 

الدكتور تريناث ساهو المدير العام، من شركة النفط الهندية المحدودة، استخدام  في الوقت الذي يناقش فيه المتحدث الرئيسي الرابع  والطرق، 
 الصيانة الذكية لتعزيز كفاءة الصيانة".  

برت حجر أساس لبناء مستقبل للتشغيل والصيانة اعت  وأشار أمين عام المؤتمر إلى أن التوصيات اإلحدى عشرة التي خرج بها المؤتمر الماضي 
اتهم يفي البلدان العربية، والتي من شأنها تحسين مستوى قطاع إدارة المرافق فيها، منوها إلى أن الخبراء والمختصين المشاركين أكدوا في توص

ذلك ضرورة إدراج برامج للصحة المهنية على ضرورة االهتمام بوضع أُسس لتحديث وإعادة تأهيل المنشآت والمعدات وإطالة عمرها، وك
 .والسالمة ضمن منظور التطوير الشامل إلدارة األصول والمرافق  

"الجائزة العربية للتشغيل والصيانة" في دورتها   وقد أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة عن الفائزين بـ
التي تخصص لألفراد والهيئات والشركات العاملة في مجال التشغيل والصيانة. وقد تم إطالق الجائزة للمرة وهي الجائزة العربية  الحادية عشر 

 .ويتم منحها بشكل سنوي منذ ذلك الحين 2005األولى عام   
مارسات إلى تشجيع المفإن الجائزة العربية للتشغيل والصيانة تهدف   رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة الدكتور محمد الفوزان وبحسب 



بادرة مالصحيحة في تنفيذ وأداء أعمال التشغيل والصيانة في الدول العربية بهدف رفع مستوى أداء العاملين والشركات في هذا المجال، وتشجيع ال
 .شغيل والصيانةواإلبداع لدى القطاعين العام والخاص، وكذلك إظهار وطرح التجارب والتطبيقات الفعالة الناجحة لترسيخ أهمية الت  

    
    

 وقد فاز بالجائزة لهذه الدولة كل من:  
  لالفراد 2017جائزة مهندس الصيانة المتميز لعام  الفرع االول:  

 أفضل مهندس صيانة قام بإتباع استخدام التطبيقات الذكية في إدارة أعمال الصيانة. موضوع الجائزة:  
  بجامعة عين شمس من جمهورية مصرالعربية.أ.د. حسام الدين البرومبلي أستاذ جامعي  حصل عليها:  
 2017جائزة أفضل اداء للشركات لعام  الفرع الثاني:  

 أفضل شركة صيانة طورت أسلوب لتطبيق الصيانة الذكية للمعدات واألنظمة. موضوع الجائزة:  
 مؤسسة الحلول الثابتة من المملكة األردنية الهاشمية. حصل عليها:  

 راغمة المدير العام لمؤسسة الحلول الثابتة.المهندس فياض الد يستلمها:  
 (للهيئات والمنشات) 2017جائزة افضل منظومة صيانة لعام  الفرع الثالث:  

أفضل هيئة أو جهة قامت بأفضل التطبيقات التي تتبنى التكامل بين إدارة الصيانة والتشغيل واإلدارة الشاملة من خالل التطبيقات  موضوع الجائزة:
 الذكية.  

 إدارة شبكة الصرف الصحي والري ببلدية دبي من دولة اإلمارات العربية المتحدة. ليها:حصل ع  
 (للهيئات والمنشأت) 2017جائزة أفضل منظومة تشغيل لعام  الفرع الرابع:  

 أفضل هيئة أو جهة تبنت منظومة تشغيل مبتكرة وذكية لتقليل عدد العاملين. موضوع الجائزة:  
 دهللا الطبية بمكة المكرمة من المملكة العربية السعودية.مدينة الملك عب حصل عليها:  

 المهندس عبدهللا بن فيصل خان المدير التنفيذي للتشغيل بمدينة الملك عبدهللا الطبية بمكة المكرمة. يستلمها:  
 جائزة أفضل عمل إعالمي ساهم في تطوير أعمال التشغيل والصيانة في العالم العربي. الفرع الخامس:  

أفضل وسيلة إعالمية مرئية أو مكتوبة قامت بتقديم برامج أو تقارير إخبارية ساهمت في اإلهتمام بالصيانة وزيادة الوعي بأهميتها  لجائزة:موضوع ا
 والحفاظ على الممتلكات العامة.  

 عين الرياض من المملكة العربية السعودية. حصل عليها:  
 عالم والعالقات العامة في عين الرياض.األستاذة ياسمين نبيل الحناوي مديرة اإل يستلمها:  

    
 2017جائزة أفضل نشاط تدريبي في العالم العربي لعام  الفرع السادس:  

 أفضل نشاط تدريبي في مجال التشغيل والصيانة في العالم العربي. موضوع الجائزة:  
  عربية السعودية.اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها من المملكة ال حصل عليها:  

 يستلمها: الدكتورعصام بن علي قباني  
إضافة إلى  2020وأضاف د. الفوزان بأن المؤتمر سيشهد عقد اجتماع مجلس المعهد وجمعيته العمومية وعرضا لبرامج تدريب المعهد حتى 

نظمات والجمعيات االقليمية والدولية ، ومن الجدير توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين المعهد العربي للتشغيل والصيانة وعدد من الهيئات والم
 بأن المعهد العربي للتشغيل والصيانة سيعرض في اجتماع الجمعية العمومية انجازات المعهد خالل الفترة السابقة والتقرير السنوي ألمانة بالذكر 
 المعهد.  

    
 


