
  في الدول العربية: أمين عام المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة
  الهادفة لتحقيق النهضة والتطور. 2030رؤية المملكة يساهم في تحقيق المؤتمر 

  
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي ينعقد في 

المؤتمر الدولي  2018نوفمبر  20 – 18فندق انتركونتيننتال  ستي ستارز القاهرة، في جمهورية مصر العربية في الفترة 
ية تحت شعار : ( إدارة الصيانة في ظل الثورة الصناعية الرابعة ) ويعتبر السادس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العرب

سنة في عدد من عواصم ومدن  15المؤتمر من المؤتمرات الكبيرة على مستوى العالم العربي فقد تم تنظيمه على مدى  
كة مع وزارة االسكان والمرافق  الدول العربية بمشاركة العديد من المنظمات والهيئات والجهات تنعقد هذه الدورة بالشرا

  والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في جمهورية مصر العربية .
  

وقال أمين عام المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية في دورته السادسة عشر  الدكتور زهير بن محمد السراج :" 
د المختص في هذا الموضوع الحيوي إقليمياً، ولذا فهو يفتح األبواب أمام مشغلي ومدراء  الصيانة إن المؤتمر هو الحدث الوحي

في القطاع الحكومي و شركات التشغيل والصيانة في كافة الدول  المشاركة لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات 
  ."يجيات إدارة العمليات وخطط العملالجديدة المطبقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واسترات

يقام كذلك بتعاون ودعم    "OMAINTEC " عشر  للتشغيل والصيانة في الدول العربية لسادسو أشار إلى أن المؤتمر الدولي ا 
نجاح لعدد من الجهات  والمؤسسات الحكومية في عدد من الدول العربية والعالمية واالقليمية،  ويأتي المؤتمر هذا العام بعد ا

)، والتي  جعلت من المؤتمر منصة للخبراء الدوليين 2017وحتى  2002عشر السابقة (منذ  لخمسةالملحوظ للملتقيات   ا
   .والمنظمات الدولية لتبادل خبراتهم مع نظرائهم اإلقليمين

 
الدكتور زهير السراج أمين عام المؤتمر والذي أوضح  بحسب  ويناقش المؤتمر في دورته الحالية عدد من المسارات   

  المؤتمر هذا العام هي:"  التي سيناقشها سارات المأن 
  تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء 
  تشغيل وصيانة مرافق تحلية المياه المالحة ومرافق المياه 
 المباني ومرافق مجمعات وصيانة تشغيل.  
 لبلدية .تشغيل وصيانة مرافق النقل والمرافق ا 
 صيانة انظمة االتصاالت واالنظمة االلكترونية 
 ادارة مواد الصيانة 
 استشارات الصيانة 
  االمن السيبراني والصيانة 

  
   



وأضاف السراج  نهدف لالطالع على التجارب الدولية في مجال التدريب والتأهيل لوظائف التشغيل والصيانة لذلك سيقيم 
حلقة نقاش واستعراض حول المستجدات والتوجهات  (بعنوان  العربي للتشغيل والصيانة  الندوة الدولية المجلس

) 20ويشارك فيها نخبة من (  ) وسوف يقدم هذه الندوةالعالمية في مجال التدريب والتأهيل لوظائف التشغيل والصيانة
عات الدولية التي تمتلك برامج تدريب متقدمة في مجال خبير دولي ومتخصص في هذا المجال من المعاهد والهيئات والجام

التشغيل والصيانة، وبمشاركة واسعة من مدراء ادارات التشغيل والصيانة والمهتمين بالتدريب وتطوير مستوى المهارات 
صيانة في لللعاملين بالتشغيل والصيانة من البلدان العربية وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس عشر للتشغيل وا

  .البلدان العربية
  
  

وتعتبر المملكة العربية السعودية من الجهات السباقة في تطوير آليات ومنظومات العمل في مجال التشغيل والصيانة حيث 
ذه عليه المؤتمر في ه وهو مايركز اهتمت كثيراً بتطوير القوى العاملة وتوطينها ونقل المعرفة الحديثة 2030أن رؤية المملكة 

  الدورة من خالل عدة جلسات وحلقات نقاش.


