


مشاركة  لتجسيد  اخمللصة  اجلهود  تكاتف  إلى  يحتاج  الذي  والصيانة  التشغيل  مجاالت  في  والتقني  العلمي  للتقدم  نظراً 

غياب  ظل  وفي  العربية،  البالد  تناسب  ومعايير  آليات  إليجاد  والصيانة  بالتشغيل  العالقة  ذات  واجلهات  الهيئات  من  فعالة 

متكررة  دعوات  هناك  كانت  والتأهيل،  بالتدريب  اإلهتمام  وقلة  تنفيذها  وطرق  الصيانة  ألعمال  عربية  قياسية  مواصفات 

الدعوات  هذه  تكررت  ولقد  العربية.  الدول  في  أعمالها  وإدارة  والصيانة  التشغيل  بهندسة  يهتم  معهد  أو  مركز  لتأسيس 

العربية،  الدول  في  األخيرة  السنوات  في  والصيانة  التشغيل  تناولت موضوع مهنة  التي  واملؤمترات  الندوات  والتوصيات خالل 

٢٠١٦(. حيث مت التركيز على  ومن أبرزها املؤمتر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية في دوراته األربعة عشر )٢٠٠٢-  

أهمية قيام هيئة أو كيان يهتم بتنظيم وتوحيد اجلهود التي تبذل لتحسني ممارسات الصيانة في الدول العربية. واستشعارا 

الرئيسي في مدينة بيروت. 2003 ومقره  املعهد العربي للتشغيل والصيانة عام  بأهمية ذلك، فقد مت إنشاء 

سنوية  جائزة  منح  وتنظيم  املتخصصة  والصيانة  التشغيل  مجلة  إصدار  والصيانة  للتشغيل  العربي  املعهد  أنشطة  ومن 

تخصص  عربية  جائزة  كأول  والصيانة”  للتشغيل  العربية  “اجلائزة  وتأتي  فروع.  عدة  في  والصيانة  التشغيل  مجاالت  في 

ويتم منحها   2005 األولى عام  للمرة  اجلائزة  وقد مت منح  والصيانة.  التشغيل  العاملة في مجال  والشركات  والهيئات  لألفراد 

سنوي. بشكل 

الجائزة العربية للتشغيل والصيانة الدورة الحادية عشر
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      إعالن النتائج  وتوزيع الجوائز
سيتم إشعار الفائزين مبختلف فروع اجلائزة بعد إعتماد تقارير جلان اجلائزة وذلك قبل ٢5 / ٠8 / ٢٠١7 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 ٢٤-٢٦ 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 ١ أغسطس 2017.

الدعوة للمشاركة
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أهداف الجائزة العربية للتشغيل والصيانة

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.
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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  جدة  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(
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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 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 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(



Eng. Yasser Abdulallah Al Nuaimi  جائزة أفضل مهندس
 الصيانة المتميز

THE DISTINGUISHED MAINTENANCE 
ENGINEER

11TH EDDITION OF ARAB O&M AWARDS WINNERS
فائزي بالجائزة العربية للتشغيل والصيانة األحد عشر

THE DISTINGUISHED MAINTENANCE 
PRACTICE FOR AUTHORITIES & 

ORGANIZATIONS

 جائزة أفضل منظومة 
صيانة للهيئات والمنشآت

Saudi Electricity Company 
2015

Dubai Municipality
UAE, 2015

Zahran Holding Company
2015

THE DISTINGUISHED OPERATION 
PRACTICE (FOR AUTHORITIES & 

ORGANIZATIONS)

THE BEST PERFORMANCE
FOR INSTITUTIONS & COMPANIES

جائزة أفضل منظومة تشغيل 
للهيئات والمنشآت

جائزة أفضل آداء للشركات 
والمؤسسات

AWARD CATIGORIE NAME OF WINNER فئات الجوائز



SPEAKER’S INFORMATION

AWARD CATIGORIES

معلومات عن المتحدث

فروع الجائزة

 للتسجيل، فضاًل أكمل االستـمارة  وأرسلها الى
Please fill this form and send it to award@omaintec.com

استمارة الجائزة العربية للتشغيل والصيانة
ARAB O&M AWARD FORM 

Type 1: Award of the Distinguished Maintenance Engineer Type 4: Award of the Best Performance 

Type 2: Award of the Distinguished Maintenance Practice 

الفئة اآلولى: جائزة مهندس الصيانة املتميز الفئة الرابعة: جائزة أفضل آداء

Type 5: Award of the Distinguished Operations Practice 

Type 3: Award of the Distinguished Media Work Contributing 
in the Development of O&M 

Type 6: Award of the best O&M Training

الفئة الثانية: جائزة أفضل منظومة صيانة
الفئة الخامسة: جائزة أفضل منظومة تشغيل

الفئــة الثالثــة: جائزة أفضل عمل إعالمي يساهم فــي تطور أعمال التشغيل 
والصيانة فــي العالم العربي

الفئة السادسة: جائزة أفضل نشاط تدريبي في مجال التشغيل والصيانة في 
العالم العربي

االسم األخير

النشاط

فاكس:

الرمز البريدي:

الدولة:

االسم األوسط

المنصب

الهاتف:

البريد االلكتروني:

المدينة:

االسم األول

الجهة

الجوال:

الموقع:

صندوق البريد:

Last Name

Industry

Fax:

Zip Code:

Country:

Linked in:

Middle Name

Position

Telephone:

Email:

City:

Twitter:

First Name

Organization

Mobile No:

Website:

P.O. Box:

Facebook:

Address: العنوان:

DATE SIGNATUREالتاريخ التوقيع

نأمل إرفاق المعلومات المطلوبة لكل ترشيح حسب ما ورد في شروط الجائزة.	 
يحق ألمانة الجائزة ولجانها التحقق من صحة المعلومات المقدمة من المرشحين.	 
يحق للمعهد تجزئة منح الجائزة ألكثر من مرشح  وتقسيمها على الفائزين.	 
يحق ألمانة الجائزة التوصية بحجب أحد فروع الجائزة.	 
 	award@omaintec.com نأمل ارسال طلبات الترشيح على
آخر موعد للترشح ١  أغسطس ٢٠١٧ 	 
إعالن الفائزين يوم ٢5 أغسطس ٢٠١٧ 	 

• Please attached all required files as stated in the award terms.
• The prize committee is entitled to verify the information 

provided by the candidates.
• More than one candidate can be awarded in the same section.
• The prize’s secretariat is entitled to terminate and award branch 

without furter notice.
• Please send all needed files to award@omaintec.com
• Deadline for nomination 1 August 2017
• Winners announced on 25 August 2017

TERMS & CONDITIONSالتقديمات والشروط
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