


أحدث املعايير الدولية الفعالة، 
واملنهجيات واالستراتيجيات 

املطبقة في مجاالت التشغيل 
والصيانة

 الطرق الفعالة للتغلب على 
املشاكل

التعاون املستمر بني املشاركني
في املؤمتر

احلاالت الدراسية واخلبرات 
العملية في مجال

 التشغيل والصيانة

لمحة عامة

وبناء على ذلك، فإن الهدف الرئيسي ملؤمتر التشغيل والصيانة اخلامس عشر
هو مواصلة مهمته في تقدمي وإبراز:

 األهداف  

 2002 )من  السابقة  األربعة عشر  للمؤمترات  امللحوظ  النجاح  أدى 
واجلهات  والشركاء  املنظمني  من  كل  حرص  إلى   )2016 وحتى 
الدولية  واملنظمات  الدوليني  للخبراء  منصة  توفير  على  املعنية 
لتبادل خبراتهم وجتاربهم مع صناع القرار والسياسات اإلقليمية. 
املوضوع  والرائد في هذا  الوحيد اخملتص  املؤمتر هو احلدث  أن  وحيث 
شركات  ومدراء  مشغلي  أمام  األبواب  يفتح  فإنه  إقليمياً،  احليوي 
لتبادل  احلكوميني  واملسئولني  الرئيسية  والصيانة  التشغيل 
في  املطبقة  اجلديدة  التقنيات  حول  معرفتهم  وإثراء  اخلبرات 
العمليات  إدارة  وإستراتيجيات  والصيانة  التشغيل  فعالية  حتسني 

العمل. وخطط 

 مقدمة

ما زالت إدارات التشغيل والصيانة في املرافق العامة واملؤسسات 
الكبرى في الدول العربية تسعى إلى تطوير أفضل الطرق فعالية 
حفاظاً  مرافقها  وصيانة  لتشغيل   - والتكلفة  اجلودة  حيث  من   -
على  اخلدمات  وتلبية  إلجناز  وضماناً  وخدماتها  إنتاجيتها  على 

الطويل. املدى 
إدارة األعمال،  الكاملة ألساسيات  البحث في املعرفة  أدى كل من 
احلالية  االجتاهات  إلى جانب  احلديثة،  واملعدات  اآلالت  تعقيد  ومدى 
للصناعات الدولية، كلها مجتمعة قد دفعت الصناعات واألعمال 
التشغيل  مجال  في  جديدة  تقنيات  إعتماد  إلى  اإلقليمية 
االقتصاد  حتديات  ملواجهة  اإلدارة  أداء  مستوى  لتحسني  والصيانة 

العاملي.

 اللغات

اللغتان العربية واإلنكليزية هما املعتمدتان في أوراق العمل والورش 
املصاحبة، مع توفر ترجمة فورية من وإلى هاتني اللغتني خالل جلسات 

املؤمتر.
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وزارات وهيئات الطاقة والكهرباء واملاء وحتلية املياه

املرافق السياحية والترفيهية والفنادق

وزارات التخطيط واألشغال العامة

مّطورو العقار واملسؤلني عن املدن السكنية

صناع القرار واملسؤولون احلكوميون

مشّغلو خدمات االتصاالت

سلطات التطوير والتنمية

مقاولو ورؤساء عمليات التشغيل والصيانة

املنظمات غير احلكومية

املدراء اإلداريون

املنظمات الدولية املعنية

مديرو العقود

شركات البترول والغاز والبتروكيماويات

املستشارون واخلبراء امليدانيون الهندسيون

مراكز األبحاث

اجلامعات واملرافق التعليمية

املنشئٓات الصحية واملستشفيات

البنوك االستثمارية وشركات االستشارات املالية

شركات إدارة وتشغيل املطارات واملوانىء
ومرافق النقل

الحضور المستهدف
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info@omaintec.com :للمزيد من املعلومات، الرجاء اإلتصال باملنظمني على البريد اإللكتروني

 رسوم التسجيل 

والغداء  القهوة  واستراحات  االجتماعية  واألنشطة  العمل  وورش  اجللسات  جميع  حضور  شاملة  أميركي،  1200دوالر  هي  التسجيل  رسوم 
واستالم وثائق املؤمتر. كما سيستلم جميع املشاركني شهادات حضور املؤمتر وورش العمل. ويتم تأكيد التسجيل عند استالم منوذج املشاركة 
مصحوبة بالدفعة ذات الصلة أو خطاب تعميد رسمي، كما تشمل الرسوم عضوية مجانية في املعهد العربي للتشغيل والصيانة ملدة عام 

كامل.

 البرنامج 

سوف يضم املؤمتر مجموعة من املتحدثني من منطقة الشرق األوسط، شمال أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الشمالية واجلنوبية والشرق األدنى 
ممن يعملون في القطاعني العام واخلاص. علما بأن املتحدثني املستهدفني سوف يكونون من صانعي القرار والسياسات واملمارسني البارزين 
وإقليمية لعرض خبراتها في هذا اجملال  دولية  الى جانب ذلك، سوف تشارك منظمات  التشغيل والصيانة.  امليدانيني في مجاالت  واخلبراء 

وبحث آخر التطورات وأحدث التقنيات املرتبطة بأنظمة التشغيل والصيانة واآلثار االقتصادية لتلك التطورات والتقنيات.

 فرص التسويق 

التشغيل  مجال  في  واملبتكرة  العصرية  للحلول  ومطور  كمقدم  وصورتها  مكانتها  على  احملافظة  و/أو  للتطوير  تسعى  شركة  باعتباركم 
والصيانة، سوف تتيح لكم املشاركة في املؤمتر فرصة ذهبية لتعزيز وتعميق حضوركم، وذلك عبر:

التواصل مع السوق على نطاق واسع.  .1
اإلتصال بالقطاعات والشركات والهيئات املستهدفة لترويج شركتكم ومنتجاتكم وخدماتكم.  .2

إثبات وجودكم كالعب رئيسي بارز في صناعة التشغيل والصيانة على املستوى اإلقليمي.  .3
كما يتوفر لدى املؤمتر مجموعة من الفرص التسويقية الهامة.

التسجيل في المؤتمر
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تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء  .1
       • إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية   

       • شبكات النقل ومحطات التحويل واملفاتيح

تشغيل وصيانة مرافق حتلية املياه املاحلة  .2
        ومرافق املياه

       • إقتصاديات تشغيل محطات التحلية 
       • إعادة إعمار محطات التحلية      

       • الصيانة الفاعلة حملطات التحلية
       • محطات معاجلة مياه الصرف الصحي 

       • إعادة تأهيل خطوط نقل املياه ومحطات الضخ
   

تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق املباني  .3
       • مجمعات املدن التخصصية   

       • صيانة املرافق التعليمية واملدن اجلامعية
       • صيانة املرافق الصحية واملعدات الطبية  

       • صيانة املرافق السياحية والفنادق 
 

تشغيل وصيانة مرافق النقل واملرافق البلدية  .4
       • تشغيل وصيانة الطرق وإدارة الرصف واجلسور 

       • تشغيل وصيانة املوانئ 
       • تشغيل وصيانة املطارات

       • تشغيل وصيانة احملطات والسكك احلديدية
       • تشغيل وصيانة املرافق اخلدمية والبلدية واحلدائق

صيانة أنظمة االتصاالت واألنظمة اإللكترونية  .5
       • أنظمة اإلتصاالت واحلاسب اآللي والشبكات  

• أنظمة املراقبة والتحكم وإدارة املباني

إدارة مواد الصيانة  .6
       • إدارة املشتريات والتوريد    

       • تصنيع قطع الغيار محلياً  
       • أنظمة املستودعات والتحكم باخملزون

 
الصيانة إستشارات   .7

Auditing تدقيق ومراجعة أعمال الصيانة •       
       • منهجية العمل االستشاري

األمن السيبراني والصيانة  .8

٩.    تشغيل وصيانة املرافق الصحية

1٠.    إدارة املرافق واألصول 

المسارات
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 جلسات المؤتمر

األبحاث والدراسات في الصيانة.   .1

صيانة املباني.  .2

صيانة املنظومات الكهربائية.   .3

األمن املعلوماتي في أنظمة التشغيل والصيانة وحمايتها.   .4

بناء قادة املستقبل في الصيانة.  .5

التعليم والتدريب في الصيانة.  .6

األنظمة الذكية إلدارة أعمال التشغيل والصيانة.  .7

 حلقات النقاش

دور تطبيق إدارة األصول واملرافق على املنشئٓات العامة في   .1
خفض اإلنفاق احلكومي على أعمال التشغيل والصيانة.

خفض تكاليف تشغيل وصيانة مرافق املياه والتحلية من خالل   .2
اخلصخصة.

جتربة الشركة الوطنية لنقل الكهرباء في تطبيق إدارة األصول   .3
الفكرة ومتطلبات التطبيق.

حلقات النقاش والجلسات

تجارب دولية وإقليمية

خبرات وجتارب دولية في الصيانة من شرق أوروبا )كرواتيا(.  .1

جتربة إقليمية في الصيانة من اململكة العربية السعودية.  .2

OMAINTEC 2017 - ANNOUNCEMENT - P 05



OMAINTEC 2017 - ANNOUNCEMENT - P 06

يحتاج  الذي  والصيانة  التشغيل  مجاالت  في  والتقني  العلمي  للتقدم  نظراً 
إلى تكاتف اجلهود اخمللصة لتجسيد مشاركة فعالة من الهيئات واجلهات ذات 
العالقة بالتشغيل والصيانة إليجاد آليات ومعايير تناسب البالد العربية، وفي ظل 
اإلهتمام  وقلة  تنفيذها  الصيانة وطرق  غياب مواصفات قياسية عربية ألعمال 
يهتم  أو معهد  لتأسيس مركز  دعوات متكررة  والتأهيل، كانت هناك  بالتدريب 
بهندسة التشغيل والصيانة وإدارة أعمالها في الدول العربية. ولقد تكررت هذه 
الدعوات والتوصيات خالل الندوات واملؤمترات التي تناولت موضوع مهنة التشغيل 
الدولي  املؤمتر  أبرزها  ومن  العربية،  الدول  في  األخيرة  السنوات  في  والصيانة 
األربعة عشر )2002-  2016(.  دوراته  العربية في  الدول  والصيانة في  للتشغيل 
حيث مت التركيز على أهمية قيام هيئة أو كيان يهتم بتنظيم وتوحيد اجلهود التي 
ذلك،  بأهمية  واستشعارا  العربية.  الدول  في  الصيانة  ممارسات  لتحسني  تبذل 
فقد مت إنشاء املعهد العربي للتشغيل والصيانة عام 2003 ومقره الرئيسي في 

مدينة بيروت.

ومن أنشطة املعهد العربي للتشغيل والصيانة إصدار مجلة التشغيل والصيانة 
املتخصصة وتنظيم منح جائزة سنوية في مجاالت التشغيل والصيانة في عدة 
فروع. وتأتي “اجلائزة العربية للتشغيل والصيانة” كأول جائزة عربية تخصص 
لألفراد والهيئات والشركات العاملة في مجال التشغيل والصيانة. وقد مت منح 

اجلائزة للمرة األولى عام 2005 ويتم منحها بشكل سنوي.

الجائزة العربية للتشغيل والصيانة الدورة الحادية عشر



أهداف الجائزة العربية للتشغيل والصيانة
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تهدف الجائزة العربية للتشغيل والصيانة إلى:
العاملني  أداء  رفع مستوى  العربية بهدف  الدول  والصيانة في  التشغيل  أعمال  وأداء  تنفيذ  املمارسات الصحيحة في  • تشجيع 

والشركات في هذا اجملال.
• تشجيع املبادرة واإلبداع لدى القطاعني العام واخلاص.

• إظهار وطرح التجارب والتطبيقات الفعالة الناجحة لترسيخ أهمية التشغيل والصيانة.
• اإلقتداء باألفراد واجلهات الفائزة باجلائزة.

      لجان الجائزة
ستقوم جلان متخصصة من اخلبراء واملهندسني العاملني في مجال التشغيل والصيانة في الدول العربية بدراسة طلبات الترشيح 
للجائزة في مختلف فروعها وحتليل البيانات واملعلومات الواردة فيها وعمل التقييم وفق معايير تتماشى مع مواضيع اجلائزة، وفي 

ضوء نتائج التقييم سيتم إختيار الفائزين.

      إعالن النتائج  وتوزيع الجوائز
سيتم إشعار الفائزين مبختلف فروع اجلائزة بعد إعتماد تقارير جلان اجلائزة وذلك قبل 25 / 08 / 2017 م متهيدا إلستكمال ترتيبات 
حضور حفل توزيع اجلوائز، والذي سيكون خالل حفل العشاء التكرميي للوفود واملشاركني في املؤمتر الدولي اخلامس عشر للتشغيل 
والصيانة في الدول العربية OMAINTEC 2017 والذي سيقام في فندق هيلتون احلبتور غراند - بيروت خالل الفترة 23-25 أكتوبر 

 .2017

      دعوة للمشاركة
تدعو أمانة اجلائزة جميع املنتسبني والعاملني والهيئات والشركات ذات الصلة بالتشغيل والصيانة في الدول العربية إلى الترشح 

وإرسال منوذج الترشيح على عنوان اجلائزة في موعد أقصاه 1 أغسطس 2017.
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فروع الجائزة العربية للتشغيل والصيانة فروع الجائزة العربية للتشغيل والصيانة 

 موضوع الجائزة
أفضل مهندس صيانة قام بإتباع استخدام التطبيقات الذكية في

إدارة آعمال الصيانة.

 شروط الترشيح
أن ال تقل خبرة املهندس املترشح عن خمس سنوات.	 
ان يتم ترشيحه من قبل جهة عمله.	 
به خالل 	  قام  ملا  إرفاق شرح مفصل  مع  الترشيح  منوذج  تعبئة 

إدارة   في  الذكية  التطبيقات  استخدام  في  األخيرة  السنة 
أعمال الصيانة.

إرفاق سيرة ذاتية مختصرة و صورة شخصية.	 

 موضوع الجائزة
أفضل هيئة أو جهة قامت بأفضل التطبيقات التي تتبنى التكامل 
بني إدارة الصيانة والتشغيل واإلدارة الشاملة من خالل التطبيقات 

الذكية.

 شروط الترشيح
التشغيل 	  بأعمال  تقوم  التي  واملنشٓات  للهيئات  ميكن 

للجائزة. الترشح  تعاقديا  أو  ذاتيا  والصيانة 
في 	  والصيانة  التشغيل  مجال  في  العاملني  عدد  يقل  ال  أن 

اجلهة  لدى  )سواء  وعامل  وفني  مهندس   100 عن  اجلهة 
وتشغيل  صيانة  على  العاملني  املقاولني  لدى  أو  مباشرة 

املنشأة(.
تعبئة منوذج الترشيح مع إرفاق شرح تفصيلي عن مجهودات 	 

الهيئة أو املنشأة في عملية تبني التكامل بني إدارة الصيانة 
الذكية. التطبيقات  الشاملة من خالل  واإلدارة  والتشغيل 

 مزايا الجائزة
جائزة نقدية مقدارها 5000 دوالر أمريكي.	 
درع تذكاري وشهادة تقدير حلصوله على جائزة مهندس الصيانة 	 

املتميز.
املؤمتر 	  وحضور  اجلائزة  تسليم  حفل  حلضور  الفائز  إستضافة 

في  والصيانة  للتشغيل  عشر  اخلامس  الدولي  املؤمتر  الدولي 
فندق  في  سيقام  والذي   OMAINTEC 2017 العربية  الدول 
اكتوبر   25  -  23 الفترة   خالل  بيروت   - غراند  احلبتور  هيلتون 
الدرجة  بيروت على  إلى  وإياب  ذهاب  تذكرة  قيمة  2017 وحتمل 
السياحية )ال تتعدى 600 دوالر( ورسوم السكن في الفندق ملدة 

أربع ليال بحد أقصى.
ملدة 	  والصيانة  للتشغيل  العربي  املعهد  في  مجانية  عضوية 

سنتني.

 موضوع الجائزة
أفضل شركة صيانة طورت أسلوب لتطبيق الصيانة الذكية

للمعدات واألنظمة.

 شروط الترشيح
أعمال 	  تنفيذ  في  متخصصة  الشركة  أو  املؤسسة  تكون  أن 

)إرفاق  األقل  على  سنوات  خمس  ملدة  والصيانة  التشغيل 
معلومات عن الشركة (.

عن 	  األخيرة  السنة  في  نفذتها  التي  العقود  قيمة  تقل  ال  أن 
عشرة ماليني دوالر.

األسلوب 	  عن  مفصل  شرح  إرفاق  مع  الترشيح  منوذج  تعبئة 
للمعدات  الذكية  الصيانة  لتطبيق  الشركة  طورته  الذي 

واألنظمة.

 مزايا الجائزة
درع تذكاري.	 
شهادة تقدير حلصول الشركة على جائزة أفضل أداء.	 
وحضور 	  اجلائزة  تسليم  حفل  حلضور  للشركة  ممثل  إستضافة 

الدول  في  والصيانة  للتشغيل  عشر  اخلامس  الدولي  املؤمتر 
هيلتون  فندق  في  سيقام  والذي   OMAINTEC 2017 العربية 
احلبتور غراند - بيروت خالل الفترة 23 - 25 اكتوبر 2017 وحتمل 
قيمة تذكرة ذهاب وإياب إلى بيروت على الدرجة السياحية )ال 
تتعدى 600 دوالر( ورسوم السكن في الفندق ملدة أربع ليال بحد 

أقصى.
للمؤمتر 	  املصاحب  املعرض  املنشأة في  او  للهيئة  جناح مجاني 

والذي سيقام خالل الفترة من 23 - 25 اكتوبر 2017 
عضوية مجانية في املعهد العربي للتشغيل والصيانة لثالثة 	 

من منسوبي الشركة ملدة سنتني.

 مزايا الجائزة
درع تذكاري.	 
شهادة تقدير حلصول الهيئة على جائزة أفضل منظومة صيانة.	 
اجلائزة 	  تسليم  حفل  حلضور  الهيئة  عن  ممثل  إستضافة 

والصيانة  للتشغيل  عشر  اخلامس  الدولي  املؤمتر  وحضور 
سيقام  والذي   OMAINTEC 2017 العربية  الدول  في 
الفترة خالل  بيروت   - غراند  احلبتور  هيلتون  فندق   في 
 23 - 25 اكتوبر 2107 وحتمل قيمة تذكرة ذهاب وإياب إلى بيروت 
على الدرجة السياحية )ال تتعدى 600 دوالر( ورسوم السكن في 

الفندق ملدة أربع ليال بحد أقصى.
جناح مجاني للهيئة او املنشأة في املعرض املصاحب للمؤمتر 	 

والذي سيقام خالل الفترة من 23 - 25 اكتوبر 2017
والصيانة 	  للتشغيل  العربي  املعهد  في  مجانية  عضوية 

الهيئة ملدة سنتني. لثالثة من منسوبي 

الفرع األول: جائزة مهندس الصيانة المتميز لعام 2017  )لألفراد(

الفرع الثاني: جائزة أفضل آداء للشركات لعام ٢٠١٧

الفرع الثالث:  جائزة أفضل منظومة صيانة لعام ٢٠١٧ 
                                   )للهيئات والمنشئآت(
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فروع الجائزة العربية للتشغيل والصيانة فروع الجائزة العربية للتشغيل والصيانة 

 موضوع الجائزة
أفضل هيئة أو جهة تبنت منظومات تشغيل مبتكرة وذكية لتقليل 

عدد العاملني.

 شروط الترشيح
ميكن للهيئات واملنشٓات التي تقوم بأعمال التشغيل والصيانة ذاتياً 

أو تعاقدياً الترشح للجائزة.
أن ال يقل عدد العاملني في مجال التشغيل والصيانة في اجلهة 	 

عن 100 مهندس وفني وعامل )سواء لدى اجلهة مباشرة أو لدى 
املقاولني العاملني على صيانة وتشغيل املنشأة(.

ملنظومات 	  تفصيلي  شرح  إرفاق  مع  الترشيح  منوذج  تعبئة 
تشغيل مبتكرة وذكية لتقليل عدد العاملني.

 مزايا الجائزة
درع تذكاري.	 
شهادة تقدير حلصول الهيئة على جائزة أفضل منظومة تشغيل.	 
إستضافة ممثل عن الهيئة حلضور حفل تسليم اجلائزة وحضور 	 

والصيانة  للتشغيل  اخلامس عشر  الدولي  املؤمتر  الدولي  املؤمتر 
فندق  في  والذي سيقام   OMAINTEC 2017 العربية  الدول  في 
اكتوبر   25  -  23 الفترة  خالل  بيروت   - غراند  احلبتور  هيلتون 
الدرجة  على  بيروت  إلى  وإياب  ذهاب  تذكرة  قيمة  وحتمل   2017
السياحية )ال تتعدى 600 دوالر( ورسوم السكن في الفندق ملدة 

أربع ليال بحد أقصى.
للمؤمتر 	  املصاحب  املعرض  املنشأة في  او  للهيئة  جناح مجاني 

والذي سيقام خالل الفترة من  23 - 25 اكتوبر 2017.
عضوية مجانية في املعهد العربي للتشغيل والصيانة لثالثة 	 

من منسوبي الهيئة ملدة سنتني.

 موضوع الجائزة
أفضل وسيلة إعالمية مرئية أو مكتوبة قامت بتقدمي برامج أو تقارير 
بأهميتها  الوعي  وزيادة  بالصيانة  اإلهتمام  في  ساهمت  إخبارية 

واحلفاظ على املمتلكات العامة.

 شروط الترشيح
أن تكون وسيلة إعالم عربية.	 
اإلعالمية 	  البرامج  عن  شرح  إرفاق  مع  الترشيح  منوذج  تعبئة 

بأعمال الصيانة والتشغيل خالل السنوات الثالثة املاضية.

 موضوع الجائزة
العالم  في  والصيانة  التشغيل  مجال  في  تدريبي  نشاط  أفضل 

العربي

 شروط الترشيح
أن تكون اجلهة املترشحة لها ممارسات في أنشطة تدريبية في 	 

مجال التشغيل والصيانة ملدة 3 سنوات على األقل في إحدى 
الدول العربية.

لألنشطة 	  مفصل  شرح  إرفاق  مع  الترشح  منوذج  تعبئة 
نظري،  تدريب  من  تشمله  وما  األخيرة  السنة  خالل  التدريبية 
ذات  معلومات  وأي  واخلريجني  املتدربني  وعدد  وتطبيقي  عملي  

عالقة باألنشطة.

 مزايا الجائزة
درع تذكاري.	 
شهادة تقدير حلصولها على جائزة أفضل عمل إعالمي ساهم 	 

في تطور أعمال التشغيل و الصيانة في الدول العربية.
إستضافة ممثل الوسيلة اإلعالمية حلضور حفل تسليم اجلائزة 	 

للتشغيل  عشر  اخلامس  الدولي  املؤمتر  الدولي  املؤمتر  وحضور 
والذي   OMAINTEC 2017 العربية  الدول  في  والصيانة 
الفترة  خالل  بيروت   - غراند  احلبتور  هيلتون  فندق  في   سيقام 
 23 - 25 اكتوبر 2017 وحتمل قيمة تذكرة ذهاب وإياب إلى بيروت  
على الدرجة السياحية )ال تتعدى 600 دوالر( ورسوم السكن في 

الفندق ملدة أربع ليال بحد أقصى.
جناح مجاني للوسيلة اإلعالمية في املعرض املصاحب للمؤمتر 	 

والذي سيقام خالل الفترة من 23 - 25 اكتوبر 2017.

 مزايا الجائزة
درع تذكاري	 
شهادة تقدير حلصول اجلهة على جائزة أفضل نشاط تدريبي.	 
وحضور 	  اجلائزة  تسليم  حفل  حلضور  للجهة  ممثل  إستضافة 

الدول  في  والصيانة  للتشغيل  عشر  اخلامس  الدولي  املؤمتر 
بيروت   - والذي سيقام في فندق هيلتون احلبتور غراند  العربية 
ذهاباً  تذكرة  قيمة  وحتمل   2017 اكتوبر   25  -  23 الفترة   خالل 
دوالر(   600 تتعدى  )ال  السياحية  الدرجة  على  بيروت  إلى  وإياباً 

ورسوم السكن في الفندق ملدة أربع ليال بحد أقصى.
والذي 	  للمؤمتر  املصاحب  املعرض  في  للجهة  مجاني  جناح 

سيقام خالل الفترة من 23 - 25 اكتوبر 2017
عضوية مجانية في املعهد العربي للتشغيل والصيانة لثالثة 	 

من منسوبي اجلهة ملدة سنتني.

الفرع السادس: جائزة أفضل نشاط تدريبي في العالم العربي ٢٠١٧

الفرع الخامس: جائزة أفضل عمل إعالمي ساهم في تطوير 
أعمال  التشغيل والصيانة في العالم العربي

 الفرع الرابع: جائزة أفضل منظومة تشغيل لعام ٢٠١٧ 
                                )للهيئات والمنشئآت(



املتعلقة بقطاع  أوراق عمل وبحوث وجتارب ناجحة في مختلف اجلوانب  والهيئات لتقدمي  الباحثني واخملتصني  العلمية للمؤمتر  اللجنة  تدعو 
التشغيل والصيانة واقتصاديات إعادة التأهيل والتي تتناول بصورة أساسية تطبيقات وجتارب أحد املواضيع التي سيناقشها املؤمتر.

إن الباحثني الذين يرغبون في تقدمي ورقة عمل مدعوين إلرسال ورقة عمل كاملة وذلك لتقدميها إلى اللجنة العلمية للمؤمتر، حيث يجب أن 
تتضمن ورقتكم أو البحث املقدم من قبلكم ما يلي: 

ملخص يعرض حملة موجزة عن الورقة أو البحث.  	 
ملخص السيرة الذاتية حسب النموذج املعتمد مبا ال يزيد عن ربع صفحة.	 
 	.A4 300 dpi صورة شخصية واضحة

 طريقة تقديم اوراق العمل
يجب أن تتضمن ورقة العمل معلومات كافية عن ورقة العمل املطروحة، لتتمكن اللجنة من تقييمها. ويجب إرسال الورقة إلكترونياً الى 
  www.omaintec.com اللجنة العلمية، ويتم ذلك عبر تقدميها عبر البوابة اإللكترونية اخملصصة للمتحدثني عبر املوقع اإللكتروني للمؤمتر

 المزايا المقدمة للباحثين
يتحمل منظموا احلدث التكاليف التالية وذلك للمتحدثني الرئيسيني الذين تقبل أوراقهم )باحث واحد لكل ورقة(: 

تكاليف اإلقامة بالفندق خالل أيام املؤمتر )4 ليال  كحد أقصى(.	 
قيمة تذكرة السفر من وإلى بيروت على الدرجة السياحية )حد أقصى ..12 دوالر أمريكي من خارج الدول العربية و ..6 دوالر 	 

للرحالت من الدول العربية(.
تأشيرة دخول )ملن تلزمه علماً بأن تأشيرة الدخول خاصة ألنظمة وقوانني وزارة اخلارجية اللبنانية، وال يضمن املنظم إصدارها(. 	 
إعفاء من رسوم التسجيل باملؤمتر.	 
خدمة االستقبال والتوصيل من املطار للفندق ذهاباً وإيابٍا.	 

 	         2017/07/15 آخر موعد إلستالم ملخصات أوراق العمل   
 	2017/07/30 إشعار الباحثني بامللخصات املقبولة  
 	         2017/08/15 آخر موعد إلستالم أوراق العمل كاملة   
 	2017/08/31 إشعار الباحثني باألوراق املقبولة  

تواريخ هامة

مجلس المتحدثين
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 المؤتمر 

الصلة  ذات  اإلستمارات  تعبئة  الرجاء  املعرض،  و/أو  باملؤمتر  لإلشتراك 
وإرسالها عبر البريد اإللكتروني أو الفاكس الى أحد مكاتبنا. 

ومن ثم، الرجاء تسديد املبلغ املطلوب من خالل:

عقب استالمنا لطلبك، سوف يقوم مكتب التنسيق اخلاص باملؤمتر بالتواصل معك واطالعك على كافة تفاصيل السفر واإلقامة، باإلضافة 
إلى اخلدمات األخرى التي تشمل:

أسعار اإلقامة اخلاصة املتوفرة للمشاركني.   .1
تصميم خاص ملنصة العرض في املعرض املصاحب والتجهيزات اخلاصة به.  .2

حجز غرف االجتماعات والتجهيز لالجتماعات اخلاصة.  .3
خدمات إصدار تأشيرة الدخول إلى اجلمهورية اللبنانية.  .4

*علماً بأن اخلدمات أعاله تخضع لرسوم مالية يتحملها املشارك في املؤمتر، ودون أدنى مسئولية على املنظمني. 

مالحظة هامة: على من يحتاج إلى تأشيرة لدخول اجلمهورية اللبنانية إرسال كافة األوراق واملستندات املطلوبة وفق النموذج املعتمد متوفر 
على موقع املؤمتر على اإلنترنت إلى مكتب التنسيق قبل 45 يوماً من تاريخ املؤمتر، علما بأن إصدار التأشيرات خاضع ألحكام وقوانني وزارة 

اخلارجية في اجلمهورية اللبنانية وبدون أدنى مسؤولية من املنظمني.

 متحدث  

تعبئة  يرجى  للمؤمتر،  العلمي  البرنامج  في  كمتحدث  للمشاركة 
املستندات  معها  مرفق  املؤمتر  إدارة  إلى  وارسالها  امللخص  إستمارة 
وموافاتكم  العلمية  اللجنة  أعضاء  عليها  املطلوبة، حيث سيطلع 

باملطلوب عند احلاجة.

الخدمات المقدمة

مكتب اإلدارة

حوالة مصرفية )بالدوالر األمريكي( ألمر »مجموعة المختص«
مجموعة سامبا املالية، فرع مركز اململكة، الرياض - اململكة العربية السعودية، حساب رقم )1807003302(

إيبان SA60 4000 0000 0018 0700 3302، مع ضرورة إرسال صورة من احلوالة على فاكس رقم 966114602316+

كيف تحجز مكانك

 ARAB INSTITUTE OF 
OPERATIONS AND MAINTENANCE

www.omaintec.org
LEBANON ● POBox 14 5765, Beirut, 1105 2070

SAUDI ARABIA ● POBox 88819, Riyadh, 11672

TWITTER FACEBOOK WEBSITE

/omaintecconf omaintec.com/omaintecconf

 EXICON INTERNATIONAL GROUP

Beirut Office 
Tel +961 1 821 421 ● Fax +961 1 821 482 ● M. +961 3 365 181
eMail info@omaintec.com 

Riyadh Office
Tel +966 11 460 2332 ● Fax +966 11 460 2316
Whatsapp: +966 53 899 2998 ● eMail info@omaintec.com

Dubai Office
Tel +971 4 4477871 ● Fax +971 4 4477872
P.O.Box 300533, Dubai, United Arab Emirates

ExiCon UK Limited
Tel +44 785 6022 446
Summit House 170 Finchley Road, London,
KW3 6BP, United Kingdom

ExiCon Cairo
Tel +20 101 458 1649
P.O.Box 107, New Cairo, Egypt



 لمحة عامة عن المعرض 
لقد أصبح املعرض اخملصص لعرض أحدث التقنّيات واملعّدات واخلدمات الهندسية في قطاع التشغيل والصيانة، املعرض الرئيسّي والفريد من 

نوعه في البالد العربية. 

سوَف يجمُع هذا املعرض أهّم املقاولني واألطراف املعنّية الرئيسة واملورّدين في قطاع التشغيل والصيانة حتَت سقٍف واحد حيث سيتّم عرض 
أحدِث املنتجاِت واخلدمات ومجاالت اخلبرة بشكٍل مباَشر على أهمِّ بوتقٍة من املتخّصصني احملترفني في امليدان. وفي ظلِّ إدراج املعرض بشكٍل 
كامل ضمَن برنامج املؤمتر وتنظيمه في مكان املؤمتر املذكور، ميكُن للعارضني أن يتطّلعوا قُدماً لاللتقاء بحشودٍ من املندوبني املشاركني في 

املؤمتر والزائرين من أصحاب املهنة. 

يترقُب مؤمتر التشغيل والصيانة في الدول العربّية )Omaintec 2017( حضورَ ما يزيُد على 1000 مندوٍب مشارك في املؤمتر من مختلف أنحاء 
العالم )ومن دول مجلس التعاون اخلليجّي بشكٍل رئيسي( في حني يصّب برنامج الزائرين من أصحاب املهنة اهتمامه على منطقِة الشرق 
األوسط الكبرى. وتستهدُف إستراتيجّيات املعرض التسويقّية  hمتطّلبات شركتكم اخلاّصة وتعمُل على استيفائها، ونحن نضمُن لكم بأن 

ندعو شخصّياً جميَع العمالء احلالّيني والعمالء احملتملني الذين تعّينون لنا أسماءهم.

 سيضّم الحضوُر المشارُك في هذا الحدث 

 فوائد المعرض
ولإلستفادة من  القطاع،  الرئيسيني في  بالشركاء  توطيِد عالقتكم  تتمكّنوا من  املعرَض سيمثُّل منّصة مالئمة لكم لكي  أّن  ال شكَّ في 
املؤمتر  هذا  في  العرُض  يجّسُد  سوَف  إجنازاتكم.  وتعزيز  جديدة،  إتصال  جهات  مع  متينة  عالقاٍت  أُسس  إلرساء  املتوفرة  الضيافة  تسهيالت 

إستثماراً عالي اجلودة لشركتكم.

 من أهم مزايا المشاركة في المعرض
إيصال رؤيتكم ورسالتكم إلى مجتمع التشغيل والصيانة في   .1

الدول العربية.
وضع شركتكم كشركة رائدة في السوق.  .2

تعزيز عالمتكم التجارية للوصول إلى جمهور عاملي.  .3
عرض خدماتكم اخلاصة على وسائل اإلعالم احمللية واإلقليمية.  .4

إطالق وعرض التكنولوجيات واملنهجيات واخلدمات اجلديدة.  .5
االستفادة من فرص األعمال والشراكة لتوسيع نطاق عملكم.  .6

التواصل مع كبار صناع القرار وقادة صناعات الهندسة واملقاوالت   .7
والصيانة والتشغيل والهيئات احلكومية.

مقابلة مستثمرين وعمالء محتملني وجها لوجه، في وقت واحد   .8
وفي مكان واحد.

إبرام االتفاقيات وترتيب اجتماعات العمل مع مجموعة مميزة من   .9
اخلبراء وأصحاب االختصاص.

إجناز مبيعات وبدأ أعمال ذات جودة عالية.  .10
بناء قواعد بيانات مبيعات شاملة.  .11

عن  دراسات  وجمع  شركتكم  عن  تقييم  معلومات  حتصيل   .12
السوق.

إبقاء شركتكم على إطالع بأحدث أفكار واستراتيجيات تنمية   .13
األعمال.

دعوة عمالئكم احلاليني واحملتملني من حول العالم.  .14

مسؤولي اجلهات احلكومية والهيئات واملنظمات من كافة   .1
الدول املشاركة.

اإلدارة العليا لشركات املقاوالت الكبرى )الرؤساء، نّواب الرؤساء،   .2
واملدراء العاّمون في قسم اخلدمات الفنّية واإلنتاج(.

وزارات الكهرباء، الطاقة واملياه في كافة الدول املشاركة.  .3
القادة املشاركون في حتديِد سياسات التشغيل والصيانة )على   .4

كافة املستويات الوطنّية واإلقليمّية  والدولّية(.
املستثمرون، املهندسون، اخلبراء والباحثون.  .5

معرض الصيانة العربي الخامس عشر
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 تجهيزات القاعة

جتهيز الصالة بفواصل معدنية خاصة مع القواطع )بيضاء( بني   .1
األجنحة.

كتابة إسم العارض باللغتني العربية واإلنكليزية ورقم اجلناح.  .2

املوكيت لألجنحة واملمرات.  .3

جتهيز كل 9 متر مربع من اجلناح بالتالي: 3 أضواء مركزة، طاولة   .4
واحدة وكرسي عدد 2 فيش كهربائي خاص.

يافطة خاصة باسم الشركة والدولة املشاركة.  .5

تأمني التيار الكهربائي واإلنارة العامة الدائمة.  .6

جتهيز الصالة بالتكييف الكامل )تدفئة أو تبريد(.  .7

التنظيف اليومي للممرات واألجنحة والساحات اخلارجية.  .8

 HALL FACILITIES

1. The Lounge is Equipped with Partitions.

2. Fascia Name and Number in Arabic and English.

3. Carpeting.

4. Processing Each 9 sqm with the Following: 3 Focused Lights, 
One Table and Chair 2 Electric Plugs.

5. Special Banners for the Name of the Company and its Country.

6. Permanent Electricity.

7. Permanent Air Conditioning (Heating or Cooling).

8. Daily Cleaning.
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SCAN THE CODE امسح الكود

PARTICIPATION FORM
استمارة التسجيل

PAPER SUBMISSION FORM
استمارة تقديم أوراق العمل

STAND BOOKING FORM
استمارة حجز جناح

SPONSORSHIP FORM
استمارة الرعاية

MOBILE APP GOOGLE PLAY
تطبيق الهاتف

MOBILE APP IOS
تطبيق الهاتف
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15 عـامـًا والـنـجـاح مـتـصـاعـد 



15 YEARS AND STILL GROWING
15 عـامـًا والـنـجـاح مـتـصـاعـد 




