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Under the patronage of the Lebanese President HE Michel Aoun, the 
Arab Institute of Operation and Maintenance organized in cooperation 
with the Ministry of Public Works and Transportation in Lebanon and 
with the active participation of the Directorate General of Military 
Works at the Ministry of Defense and the support of many regional 
and international entities and organizations, the 15th International 
Operation and Maintenance Conference in the Arab Countries under the 
slogan of “Smart Maintenance”, from 23 to 25 October 2016 in Beirut. 
The conference was opened Monday, on the 23rd of October 2017 by HE the 
Lebanese Minister of Public Works and Transportation Youssef Fenianos on 
behalf of the Lebanese President. 

 The conference covered the following topics: 
1. Operation and maintenance of the electricity utilities
2. Operation and maintenance of the saline water desalination utilities 

and water utilities
3. Operation and maintenance of buildings complexes and utilities 
4. Operation and maintenance of transportation utilities and municipalutilities 
5. Maintenance of communication and electronic systems
6. Management of the maintenance materials 
7. Maintenance consultations 
8. Training and rehabilitation of the workers in the maintenance field 
9. Smart maintenance

 The program of the conference included two panel discussions, the first 
entitled international experiences in maintenance (from Slovenia) and the 
second concerning the application of the IoT.

 The conference also included 11 workshops in the field of operation and 
maintenance, which dealt with the following topics:
1. Digital stations: Bridging the gap between analogue systems and digital 

technology
2. The assessment of the smart maintenance management systems. 
3. Spare parts warehouses and identification of maintenance materials on 

site
4. Formation and application of maintenance management units in private 

and governmental institutions
5. Digital transformation in the maintenance and operation of buildings
6. Transportation crisis management 
7. Development of preventive maintenance plan
8. Smart systems for remote network management... Integrated solutions 

for the management of  the sector of services and business in an 
interactive digital way

9. Life cycle costs within the assets management and maintenance
10. Effective spare parts management
11. Audit Consulting and maintenance

Moreover, around 60 work and research sheets have been discussed during 
the different sessions, in which 70 experts and researchers from 24 Arab and 
foreign countries have participated.

 The opening ceremony included speeches given by the patron of the event, 
HE the Minister of Public Works and Transportation; HE Dr. Zuhair Al-Sarraj, 
Secretary General of the Conference; Chairman of the Arab Institute of 
Operation and Maintenance, Dr. Mohammed Fawzan and the guest speaker 
Dr. Bassam Gholman, Director of the Haramain High Speed Rail Project. During 
this ceremony, the supporting and sponsoring parties have been honored and 
the Arab Award for the Operation and Maintenance has been distributed. 
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حتــت رعايــة فخامــة رئيــس اجلهوريــة اللبنانيــة العمــاد ميشــال عــون، نظــم 
املعهــد العربــي للتشــغيل والصيانــة، بتعــاون رئيســي مــن وزارة األشــغال 
ــغال  ــة لألش ــن اإلدارة العام ــة م ــاركة فّعال ــان ومش ــي لبن ــل ف ــة والنق العام
ــة  ــات إقليمي ــات ومنظم ــدة هيئ ــن ع ــم م ــاع، وبدع ــوزارة الدف ــكرية ب العس
ودوليــة، املؤمتــر الدولــي اخلامــس عشــر للتشــغيل والصيانــة فــي الــدول 
ــر 2017  ــرة 23-25 اكتوب ــال الفت ــة الذكيــة«، خ ــعار »الصيان ــت ش ــة، حت العربي
مبدينــة بيــروت، وقــد افتتــح املؤمتــر  نيابــة عــن فخامــة الرئيــس، معالــي الوزيــر 
األســتاذ يوســف فنيانــوس وزيــر األشــغال العامــة والنقــل اللبنانــي يــوم 

ــر 2017. ــن 23 اكتوب االثن

 وقد شملت مسارات املؤمتر املواضيع التالية:
تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء. 1
تشغيل وصيانة مرافق حتلية املياه املاحلة ومرافق املياه. 2
تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق املباني. 3
تشغيل وصيانة مرافق النقل واملرافق البلدية. 4
صيانة أنظمة اإلتصاالت واألنظمة اإللكترونية. 5
إدارة مواد الصيانة. 6
إستشارات الصيانة. 7
تدريب وتأهيل العاملن في مجال الصيانة. 8
الصيانة الذكية. 9

 وتضمــن برنامــج املؤمتــر عقــد حلقتــن نقــاش وجتــارب، األولــى بعنــوان خبــرات 
دوليــة فــي الصيانــة )مــن ســلوفانيا( والثانيــة عــن جتربــة تطبيــق انترنــت األشــياء 

.IoT

ــت  ــة تناول ــغيل والصيان ــال التش ــي مج ــد 11 ورشــة عمــل ف ــر عق ــل املؤمت  وتخل
ــة: ــع التالي املواضي

احملطات الرقمية.. سد الفجوة بن األنظمة التماثلية والتقنية الرقمية. 1
عملية تقييم ذكاء أنظمة إدارة الصيانة احملوسبة. 2
مستودعات قطع الغيار وحتديد مواد الصيانة في املوقع. 3
تشكيل وتطبيق وحدات إدارة الصيانة في املؤسسات اخلاصة واحلكومية. 4
التحول الرقمي في صيانة وتشغيل املباني. 5
إدارة األزمات في النقل. 6
تطوير خطة الصيانة الوقائية. 7
األنظمــة الذكيــة إلدارة الشــبكات عــن بعــد .. حلــول متكاملــة إلدارة قطــاع . 8

اخلدمــات واألعمــال بطريقــة رقميــة تفاعليــة
تكاليف دورة احلياة ضمن إدارة األصول والصيانة. 9

إدارة قطع الغيار الفعالة. 10
االستشارات وصيانة التدقيق. 11

هــذا، وقــد مت مناقشــة حوالــي 60 ورقــة عمــل وبحــث خــال عــدة جلســات وحلقــات 
حتــدث وحتــاور فيهــا حوالــي 70   باحثــاً وخبيــراً مــن 24 دولــة عربيــة وأجنبيــة.

ــي  ــل معال ــي احلف ــن راع ــن كل م ــات م ــر كلم ــاح املؤمت ــل إفتت ــن حف ــد تضم  وق
وزيــر االشــغال العامــة، وســعادة الدكتــور زهيــر الســرّاج أمــن عــام املؤمتــر، وســعادة 
ــة،  ــغيل والصيان ــي للتش ــد العرب ــس املعه ــس مجل ــوزان رئي ــد الف ــور محم الدكت
ــة  ــة الذكي ــن الصيان ــا ع ــدث فيه ــان حت ــام غلم ــر د. بس ــدث للمؤمت ــف املتح والضي
فــي مشــروع قطــار احلرمــن، كمــا شــهد احلفــل  تكــرمي اجلهــات الداعمــة والراعيــة 

ــة ــة للتشــغيل والصيان ــزة العربي ــع اجلائ وتوزي



 The participants in the conference would like to express their thanks and 
gratitude to HE President of the Republic Michel Aoun for high patronage of 
the conference. 

 They would like also to thank all cooperating and supporting parties for their 
outstanding role in the support of the organization of the 15th edition of this 
conference as well as all entities, companies, the organizing committee and 
the scientific committee which have all made great efforts to support the 
success of the conference. Thanks also go to ExciCon International Company, 
the organizing partner.  

 Participants and speakers have also praised the achievements of the Arab 
Institute of Operation and Maintenance during its journey and wished the 
Institute every success in its activities. 

 Based on the recommendations included in the worksheets and the 
discussions that took place during the panel discussions and workshops, the 
Conference would like to stress on the following recommendations: 

 Recommendations 

1. To continue to focus on smart maintenance methods; adopt its concept 
and the induction and artificial intelligence programs in various facilities, 
utilities and infrastructure and activate the use of smart applications in 
the management of maintenance works.

2. To necessarily review the training programs and guide them towards the 
new quality jobs in the field of operation and maintenance.

3. To necessarily include new themes in the conference on the impact of the 
Fourth Industrial Revolution “Industry 4.0” on the maintenance activities 
and the accompanying modern smart technologies.

4. To raise and discuss the importance of Cyber Security. 
5. The participants applaud 2020 training program announced by the Arab 

Institute of Operation and Maintenance and invite the private sector in the 
Arab countries to participate in these programs to benefit therefrom and 
raise the efficiency of the workers in the field of operation and maintenance. 
The participants suggest that the Directorate General of Military Works 
in KSA Ministry of Defense should cooperate with the Arab Institute of 
Operation and Maintenance to carry out a joint training program between 
them based on the content of the training programs announced by the 
Institute to serve as a standard training model used in the Arab countries.

6. To continue to shed the light on the latest technical solutions and 
software that contribute to activating the application of IoT in the field 
of operation and maintenance to facilitate the collection and handling 
of data and information, with the aims of increasing the efficiency and 
speed of maintenance decisions making.

7. To urge the maintenance departments to adopt ISO 55000 application as 
a standard reference to improve the performance of maintenance works.

8. To use smart applications in scheduling the replacement plans and 
replacement of equipment (such as electrical equipment and water 
coolers) in order to maintain the reliability of the systems. 

9. The participants applaud the accelerated steps taken by the GCC Electrical 
Testing Laboratory and call for the establishment of an Arab network to 
provide services to activate inspections and standards in order to increase 
the efficiency of operation and maintenance of electrical systems in the 
Arab countries. 

10. Re-emphasize the importance of issuing an arabic code for maintenance.
Issued in Beirut, Wednesday on 25/10/2017

 يتوجـه املشـاركون فـي املؤمتر بالشـكر واإلمتنان لفخامـة رئيس اجلمهوريـة العماد 
ميشـال عون، لرعايته الكرميـة للمؤمتر.

 ويتقـدم املشـاركون أيضـاً بالشـكر اجلزيـل للجهـات املتعاونـة والداعمـة لدورهـا 
املتميـز في املشـاركة فـي دعم تنظيم الدورة اخلامسـة عشـر للمؤمتـر وجلميع اجلهات 
والهيئـات والشـركات واللجنة املنظمـة واللجنة العلميـة الذين قدمـوا اجلهد الكبير 
لدعـم جنـاح أعمـال املؤمتـر. وكذلك شـكر شـركة أكزيكـون الدولية الشـريك املنظم. 

 ويشـيد املشـاركون واملتحدثـون فـي املؤمتـر باإلجنـازات التـي حققهـا املعهـد العربي 
للتشـغيل والصيانـة خال مسـيرته ويتمنـون للمعهـد التوفيق والنجاح فـي أعماله 

وأنشطته.

 وبنـاًء علـى مـاورد فـي أوراق العمـل من توصيـات وبناءاً علـى مادار من مناقشـات في 
جلسـات وحلقـات وورش املؤمتر يوصي املشـاركون بالتوصيـات التالية:

 التوصيات

اإلسـتمرار فـي التركيز على اسـاليب الصيانـة الذكية وتبنـى مفهومها وبرامج . 1
االسـتقراء والـذكاء االصطناعي في مختلف املنشـئات واملرافـق والبنى التحتية 

وتفعيل اسـتخدام التطبيقـات الذكية في ادارة اعمـال الصيانة.
ضـرورة اعـادة النظـر فـي برامـج التدريـب وتوجيههـا نحـو مسـارات الوظائـف . 2

النوعيـة اجلديـدة فـي مجـال التشـغيل والصيانـة.
3 . Industry ضرورة ادراج محاور جديدة في املؤمتر تتناول تأثير الثورة الصناعية الرابعة

4.0  على انشطة الصيانة وما سيصاحبها من تقنيات ذكية حديثة.
4 .Cyber Security االهتمام بطرح ومناقشة أهمية االمن الفضائي السيبراني
يشـيد املشـاركون ببرنامج التدريب 2020 التي اعلنها املعهد العربي للتشـغيل . 5

والصيانـة ويدعـون القطـاع واخلـاص فـي الـدول العربيـة لانخـراط فـي هـذا 
البرامـج لاسـتفادة مـن رفـع كفـاءة العاملن فـي مجـال التشـغيل والصيانة، 
يقتـرح املشـاركون قيـام تعاون بـن االدارة العامة لاشـغال العسـكرية في وزارة 
الدفـاع السـعودية واملعهـد العربي للتشـغيل والصيانة لتفعيـل برنامج تدريب 
مشـترك بـن املعهـد العربـي للتشـغيل والصيانة واالشـغال العسـكرية يقوم 
علـى اسـاس محتـوى البرامـج التدريبيـة التـي اعلنهـا املعهـد ليكـون مبثابـة 

منـوذج تدريبـي قياسـي يسـتفاد منه فـي الـدول العربية.
ضـرورة التوسـع فـي القاء الضوء على مسـتجدات احللـول التقنيـة والبرمجيات . 6

التـي تسـاهم فـي تفعيـل تطبيـق انترنـت األشـياء IoT  فـي مجـال التشـغيل 
والصيانـة لتسـهيل جمـع البيانـات واملعلومـات والتعامـل معهـا مبـا ينعكـس 

علـى صحـة وسـرعة اتخـاذ قـرارات الصيانة. 
حـث ادارات الصيانـة تبنـي علـى تبنـي تطبيـق ISO 55000 كمرجعية قياسـية . 7

تسـاهم فـي حتسـن اداء اعمـال الصيانة.
ضـرورة اسـتخدام التطبيقـات الذكيـة فـي جدولة خطـط االسـتبدال واالحال . 8

للمعـدات )مثـل املعـدات الكهربائيـة ومبـردات املياه( مبـا يحافظ علـى موثوقية 
االنظمة...

يشـيد املشـاركون باخلطـوات املتسـارعة التـي اتخذهـا اخملتبر اخلليجـي لفحص . 9
املعـدات الكهربائيـة ويدعـون الى انشـاء شـبكة تواصـل عربية لتقـدمي خدمات 
لتفعيـل عمليـات الفحـص واملعاييـر بهـدف رفـع كفـاءة تشـغيل والصيانـة 

منظومـات الكهربائيـة فـي الـدول العربية.
إعادة التأكيد على أهمية إصدار كود عربي للصيانة.. 10

واهلل املوفق،، 
صدر في بيروت – االربعاء 2017/10/25
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