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لماذا اآلن ولماذا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
إنطالقـا ً مــن البيــان اخلتامــي لقمــة الريــاض اإلقتصاديــة التــي عقــدت مبدينــة الريــاض بتاريــخ  22ينايــر 2013م بــإدارة حكيمــة مــن خــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ،ومــا أشــار اليــه البيــان مــن أهميــة الســعي نحــو متكــن الشــباب مــن املشــاركة فــي
التنميــة املســتدامة فــي الــدول العربيــة وتعزيــز قدراتهــم وتوفيــر التعليــم النوعــي والتدريــب املتطــور واملعلومــات التــي تكفــل متكــن الشــباب
مــن املشــاركة فــي مســيرة التنميــة كشــركاء وليــس فقــط كمســتخدمني ،ونظــرا ً ملــا متثلــه وزارة الدفــاع فــي اململكــة العربيــة الســعودية
كمثــال للنمــوذج الهندســي املتكامــل الــذي يضــم جميــع أنــواع املنظومــات الهندســية واملرافــق اخلدميــة واملــدن العســكرية والطــرق واملــدن
الطبيــة واملطــارات ومحطــات القــوى الكهربائيــة والتحليــة وبــإدارة فنيــة متميــزة عبــر كل التقنيــات احلديثــة فــي اإلنشــاء والصيانــة  ،والزالــت
تتربــع علــى مكانــة مرموقــة فــي الــدول العربيــة فــي هــذا اجملــال جتعلهــا فــي ريــادة الهيئــات التــي ملكــت تقنيــات ونقلتهــا وطورتهــا فــي عــدة
مجــاالت هندســية مشــهودة.
ومــن الثابــت مــن خــال عــدة جتــارب ســابقة فــي مجــال العمــل العربــي املشــترك أن االفــكار حتتــاج كــي جتــد طريقهــا للتنفيــذ الفعلــي إلــى
مبــادرات حتولهــا إلــى صياغــة مشــروعات ونشــاطات قابلــة للتطبيــق  ،وتعــد كراســي البحــث والدراســات فــي اجلامعــات ومعاهــد األبحــاث مــن
أهــم الوســائل الفعالــة فــي حتقيــق تلــك األهداف.حيــث أنهــا تســاعد علــى حتســن قدراتهــا فــي إبتــكار حلــول للمشــاكل التــي تواجهــا.
ويتوقع لهذا الكرسي أن يسهم  -مبشيئة اهلل  -في حتقيق قفزة نوعية نحو التميز واإلبداع العربي بريادة سعودية.

وزارة الدفاع
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الرؤية
أن يكــون البرنامــج مرجعــا ً عربيــا ً فــي تنفيــذ بحــوث ودراســات موجهــة فــي اجملــاالت التطبيقيــة وذلــك لتحســن أداء قطــاع التشــغيل
والصيانــة فــي مختلــف مرافــق الوطــن العربــي.
الرســــالة
حتقيــق الريــادة للمعهــد العربــي للتشــغيل والصيانــة فــي مجــال التشــغيل والصيانــة وخدمــة اجملتمــع العربــي فــي احتياجاتــه حليــاة أفضــل
وأســهل بتوفيــر أحــدث الدراســات والتقنيــات العلميــة التطبيقيــة وإيجــاد املرجعيــات مــن خــال دعــم أبحــاث ودراســات متعــددة موجهــة حلــل
مشــاكل فنيــة أو توفيــر أســاليب وإجــراءات للتغلــب علــى معوقــات التشــغيل والصيانــة فــي املرافــق احليويــة التــي تواجــه دولنــا العربيــة
وخاصــة اإلرتقــاء مبســتوى التأهيــل املهنــي للشــباب مبــا يتــواءم مــع متطلبــات التنميــة فــي الــدول العربيــة.
قيم وتوجهات عناصر البرنامج
•األمانة والشفافية.

•الكفاءة والتطوير.

•إتقان العمل.

•العمل بروح الفريق.

•اإلبداع واالبتكار.

•شراكة مجتمعية فاعلة.
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أهداف البرنامج اإلستراتيجية
•املســاهمة بإيجــاد حلــول تطبيقيــة ومتقدمــة وفاعلــة فــي قطــاع التشــغيل والصيانــة فــي مختلــف مرافــق الوطــن العربــي ،واملشــاركة
الفعالــة فــي مســيرة البحــث العلمــي والدراســات.
•دعم التنمية املستدامة في الدول العربية.
•دعم التعاون بني املعهد ومختلف مؤسسات اجملتمع املهني واملدني للحصول على أفضل أساليب وإجراءات للتشغيل والصيانة .
•دعم االبتكارات اجلديدة و تطوير التقنيات احلديثة في مجال التشغيل والصيانة واستخدامها مبا يالئم حاجة اجملتمع العربي .
•االرتقــاء بالبحــوث والدراســات العلميــة والتأهيــل املهنــي فــي مجــال التشــغيل والصيانــة إلــى مســتويات متميــزة علــى املســتوى اإلقليمي
والدولي.
•رفــد املكتبــة العربيــة بتأليــف كتــب عربيــة متخصصــة ومراجــع عليــا وقامــوس عربــي وإجــراءات وأســاليب فــي مجــال تشــغيل وصيانــة
كافــة أنــواع املرافــق ،وترجمــة مثــل هــذه املصــادر إلــى اللغــة العربيــة.
•تسهيل زيادة إيجاد فرص العمل من خالل خلق جيل قادر ومؤهل ومسئول.
• تنســيق اجلهــود املبذولــة عربيــا والعمــل علــى تكاملهــا ومواكبــة التطــور فــي الــدول املتقدمــة واالســتفادة منهــا فــي اقتــراح تطويــر
سياســات والبحــث العلمــي والتطبيــق املهنــي.
•تبــادل اخلبــرات داخــل الوطــن العربــي واالســتفادة مــن اخلبــرات العامليــة املميــزة مــن خــال تنظيــم املؤمتــرات العلميــة التــي جتمــع العلمــاء
العــرب مــع نظرائهــم الدوليــن بهــدف دراســة ومناقشــة آخــر التطــورات فــي مجــال تقنيــات التشــغيل والصيانــة.
•دعــم جهــود التعــاون مــن خــال تأســيس قواعــد بيانــات و فــرق بحــث عربيــة متخصصــة وبرامــج للتبــادل بــن املؤسســات واجلامعــات
العربيــة وتطويــر القــدرات العلميــة والتقنيــة للباحثــن ومســاعديهم فــي الوطــن العربــي.
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منهجية إعداد وتنفيذ البرامج
•إعداد البرنامج واخلطة التنفيذية وآلياته باعتماد منهجية التخطيط االستراتيجي.
•احلرص على تبني نهج شامل لكامل املشروع من البداية ولغاية االنتهاء من تنفيذه ،ليكون مالئما ً لألهداف اإلستراجتية.
•مشــاركة اكبــر عــدد ممكــن مــن املعنيــن واخملتصــن واخلبــراء فــي اختيــار مجــال املشــروع مــن ضمــن طيف ـا ً واســعا ً مــن املشــاريع التــي
تخــدم اإلنســان العربــي فــي حياتــه اليوميــة ،وذلــك بعقــد نــدوه أو ورشــة عمــل ،وأيض ـا ً املشــاركة قــي تقييمــه واالســتفادة منــه بعــد
االنتهــاء مــن تنفيــذه.
•احلفــاظ علــى التــوازن الــذي يربــط بــن الرؤيــة والرســالة ،ووضــع إســتراجتية تركــز علــى األداء والزمــن لتحقيــق أهــداف البرنامــج بأســلوب
موضوعــي ومنهجــي وحســب طــرق إداريــة حديثــة.
•اجتماعــات دوريــة للجنــة املشــرفة علــى البرنامــج ملتابعــة وضمــان تنفيــذ وتقــدم البرنامــج مــن خــال التزامــه باخلطــة الرئيســية وحتقيــق
األهــداف اإلســتراتيجية مــن حيــث نطــاق العمــل ،واإلطــار الزمنــي ،وامليزانيــة ،واجلــودة ،إلــى إن يتــم اجنــازه كام ـا ً ومــن ثــم نشــره ونقلــه
إلــى املســتفيدين فــي الــدول العربيــة.
•توظيــف املــوارد البشــرية واملرافــق واألجهــزة واألدوات الالزمــة واملــواد فــي أســلوب موضوعــي ومنهجــي علمــي حديــث فــي كافــة مراحــل
البرنامــج للحصــول علــى أفضــل أداء وأقــل تكلفــه.
•اختيــار مشــاريع البرنامــج مبــا يناســب حاجــة اإلنســان العربــي أينمــا يكــون ،ويتــم نقــل املعرفــة بعــد تنفيــذ املشــروع إلــى املســتفيدين
منــه فــي القطــاع العــام واخلــاص فــي الــدول العربيــة بواســطة محاضــرات أو نــدوات أو كتــب أو مطويــات أو إعالنــات مبختلــف وســائل
االتصــال.
•مراجعــة دوريــة جتريهــا جلنــة استشــارية مــن اخلبــراء واجلهــات األكادمييــة املعنيــة بقطــاع التشــغيل والصيانــة ،يتــم تشــكيلها مــن قبــل
املعهــد العربــي للتشــغيل والصيانــة مــن الــدول العربيــة ،لتقييــم ومراجعــة ســير عمــل البرنامــج وإبــداء مالحظاتهــم وأرائهــم لتعديلــه
أو تطويــره (إن لــزم ذلــك) ،وتقــوم برفــع توصياتهــا إلــى مجلــس إدارة املعهــد ليقــوم بدراســتها وتقــدمي تقييــم شــامل للبرنامــج أو أيــة
مقترحــات للتعديــل أو التطويــر ،وذلــك لتقدميــه وعرضــه علــى خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود فــي
نهايــة فتــرة البرنامــج.
•تقــوم اللجنــة بتوثيــق كامــل مراحــل إعــداد وتنفيــذ البرنامــج ،واملشــاريع املنجــزة مــن خاللــه باســم“:برنامج كرســي امللــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز آل ســعود لدعــم دراســات وأبحــاث التشــغيل والصيانــة بالــدول العربيــة”.

www.kingsalmanchair.org

٥

الدراسات واألبحاث التي سيمولها برنامج كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز 2018 - 2013
أقــرت اللجنــة املشــرفة علــى برنامــج كرســي امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز لدعــم دراســات وأبحــاث التشــغيل والصيانــة بالــدول العربيــة
املقترحــات التــي أعدتهــا أمانــة املعهــد العربــي للتشــغيل والصيانــة بعــد إســتقصاء آراء عــدة جهــات وخبــراء مــن خــال اللقــاءات املهنيــة
واملقابــات واملؤمتــرات التــي شــارك بهــا املعهــد العربــي للتشــغيل والصيانــة منــذ إعــان موافقــة خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز علــى دعمــه للكرســي لتحديــد أولويــات املواضيــع التــي يتــم التركيــز عليهــا خــال الــدورة األولــى لبرنامــج الكرســي والتــي متــدد
حتــى 2018م ،حيــث مت التوصــل إلــى إقــرار مــا يلــي:
أو ً
ال :المواضيع المستهدفة للدراسات واألبحاث
الرقم الرمزي *

املوضوع
1.1التأهيل املهني وتوطني وظائف التشغيل والصيانة والتدريب.

•2014 - 01

2.2دراسة لتطوير أسس إعداد مؤشرات اآلداء في الدول العربية (.)KPIs

•2014 - 02

3.3دراسة إلنشاء وتطبيق املرجعيات القياسية العاملية  Bench Markingفي الدول العربية.

•2014 - 03

4.4وضع منهجية إعداد مواصفات قياسية عربية تشمل توحيد تعاريف ومفاهيم الصيانة.

•2015 - 01

5.5إعداد قاموس عربي للتشغيل والصيانة.

•2015 - 02

6.6وضع منهج إرشادي لتنفيذ عمليات مراجعة وتدقيق الصيانة في مختلف أنواع املرافق في الدول العربية .Auditing

•2016 - 01

7.7وضع دليل إرشادي لتوجيه ممارسات التشغيل والصيانة نحو اإلستدامة.

•2017 - 01

8.8إنشاء قواعد بيانات عن املمارسني والباحثني ومعاهد ومراكز األبحاث واجلامعات واجلمعيات املهنية.

•2018 - 01

* الرقم الرمزي يفسر السنة املطلوب فيها البحث/الدراسة
٦
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ثانيًا :مواضيع الكتب المستهدفة للترجمة
الرقم الرمزي *

املوضوع
1.1الصيانة على أساس حالة املعدات . Condition Based Maintenance

•2014 - 04

2.2إدارة املنشأت واألصول . Asset management

•2015 - 05

3.3إدارة املرافق الشاملة . Facility management

•2016 - 02

4.4الصيانة املعتمدة على القيمة .Value Driven Maintenance

•2017 - 02

5.5مؤشرات اآلداء . KPIS

•2018 - 02

ثالثا :مواضيع الكتب المستهدفة للتأليف
الرقم الرمزي *

املوضوع
1.1تكاليف الصيانة والتحكم بها.

•2014 - 05

2.2دورة حياة املعدات ودورها في إعادة تأهيل املرافق.

•2015 - 04

3.3تخطيط وتنفيذ أعمال الصيانة وفق اإلستراتيجيات احلديثة.

•2016 - 03

4.4التنفيذ الذاتي والتعاقدي ألعمال التشغيل والصيانة.

•2017 - 03

5.5تنظيم وهيكلة إدارات التشغيل والصيانة.

•2018 - 03

* الرقم الرمزي يفسر السنة املطلوب فيها البحث/الدراسة
www.kingsalmanchair.org

٧

أهم الشروط األساسية للتقدم لطلب
تمويل إجراء دراسات وأبحاث ضمن برنامج كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز
لدعم دراسات وأبحاث التشغيل والصيانة بالدول العربية بالمعهد العربي للتشغيل والصيانة
•يجــوز التقــدم مــن قبــل اخملتصــن العــرب بصفــة فرديــة أو جماعيــة وكذلــك يجــوز التقــدم مــن قبــل الهيئــات واملنظمــات
واألكادمييــات واجلامعــات العربيــة.
•تعبئة طلب التقدم على موقع الكرسي ضمن موقع املعهد العربي للتغشيل والصيانة www.omaintec.org
•تعبئة البيانات الشخصية لألفراد ومعلومات وبيانات املنظمات حسب ما هو موضح بالنموذج.
•اإللتزام بالتواريخ احملددة للتقدم لكل سنة.
•حتديد الرقم الرمزي للدراسة املطلوبة في الطلب وذلك وفق البيانات املوضحة في موقع الكرسي على اإلنترنت.
•يحق للّجنة املشرفة على الكرسي التحقق من البيانات التي يقدمها املتقدم لطلب التمويل.
•إرفاق ملخص البحث أو الدراسة وفقا ً للشروط احملددة لكل دراسة حسب ما هو منشور في املوقع.
•تقدمي البرنامج الزمني ومؤهالت فريق الدراسة وامليزانية املقترحة للدراسة وخطة عمل مبدئية للدراسة ومنهج البحث.
•تعــرض طلبــات التقــدم علــى اللجنــة املشــرفة علــى الكرســي لتحديــد املشــاريع التــي ســيتم متويلهــا وفــق معاييــر يضعهــا
برنامج الكرســي.
•سيتم توقيع إتفاقية متويل الدراسة أو البحث مع األفراد واجلهات حسب شروط يحددها برنامج الكرسي.
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إستمارة طلب تمويل
طلب متويل :
		
لألفراد

أفراد

هيئة  /مؤسسة  /منظمة

مجموعة

(نأمل تعبئة البيانت أدناه كاملة)

		
االسم *

املنصب *

		
املنشأة *

نوع العمل *
اجلوال*

تاريخ امليالد

العنوان *

		
البلد *
صندوق البريد *

الرمز البريدي

املدينة
الفاكس *

		
الهاتف *
البريد اإللكتروني *
املؤهل العلمي*:
(* بيانات مطلوبة)

بكالوريس ()BSc

للمجموعات

ماجستير ()MS

املوقع اإللكتروني
دكتوراه ()PhD

بعد الدكتوراه ()Post PhD

(نأمل تعبئة النموذج لكل فرد من اجملموعة)

إسم الشخص املفوض من اجملموعة واملسؤل عنها *
البريد اإللكتروني *

		
للجهات

اجلوال *
(هيئة /منظمة /مؤسسة) (نأمل تعبئة البيانت أدناه كاملة)

اإلسم الرسمي للجهة*
		
مجال العمل*
العنوان *

مقر اجلهة *
صندوق البريد *

املدينة

		
الهاتف *

الرمز البريدي
الفاكس *
املوقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني *
إسم الشخص اخملول ( ر .م .إدارة  /مدير  /أمني عام )
البريد اإللكتروني للمسؤل *
طلب التمويل من أجل:

اجلوال *
دراسة  /بحث

الرقم الرمزي للدراسة املطلوبة*
* الرقم الرمزي يفسر السنة املطلوب فيها البحث/الدراسة

ترجمة كتاب

تأليف كتاب

أوال ً :املواضيع املستهدفة للدراسات واألبحاث

املوضوع

م

الرقم الرمزي *

1

التأهيل املهني وتوطني وظائف التشغيل والصيانة والتدريب.

2014 - 01

2

دراسة لتطوير أسس إعداد مؤشرات اآلداء في الدول العربية (.)KPIs

2014 - 02

3

دراسة إلنشاء وتطبيق املرجعيات القياسية العاملية  Bench Markingفي الدول العربية.

2014 - 03

4

وضع منهجية إعداد مواصفات قياسية عربية تشمل توحيد تعاريف ومفاهيم الصيانة.

2015 - 01

5

إعداد قاموس عربي للتشغيل والصيانة.

2015 - 02

6

وضع منهج إرشادي لتنفيذ عمليات مراجعة وتدقيق الصيانة في مختلف أنواع املرافق في الدول العربية .Auditing

2016 - 01

7

وضع دليل إرشادي لتوجيه ممارسات التشغيل والصيانة نحو اإلستدامة.

2017 - 01

8

إنشاء قواعد بيانات عن املمارسني والباحثني ومعاهد ومراكز األبحاث واجلامعات واجلمعيات املهنية.

2018 - 01

ثانياً :مواضيع الكتب املستهدفة للترجمة

املوضوع

م

الرقم الرمزي *

1

الصيانة على أساس حالة املعدات . Condition Based Maintenance

2014 - 04

2

إدارة املنشأت واألصول . Asset management

2015 - 05

3

إدارة املرافق الشاملة . Facility management

2016 - 02

4

الصيانة املعتمدة على القيمة .Value Driven Maintenance

2017 - 02

5

مؤشرات اآلداء . KPIS

2018 - 02

ثالثا :مواضيع الكتب املستهدفة للتأليف

املوضوع

م

الرقم الرمزي *

1

تكاليف الصيانة والتحكم بها.

2014 - 05

2

دورة حياة املعدات ودورها في إعادة تأهيل املرافق.

2015 - 04

3

تخطيط وتنفيذ أعمال الصيانة وفق اإلستراتيجيات احلديثة.

2016 - 03

4

التنفيذ الذاتي والتعاقدي ألعمال التشغيل والصيانة.

2017 - 03

5

تنظيم وهيكلة إدارات التشغيل والصيانة.

2018 - 03

* تقدم الطلبات اخلاصة بالدراسات لعام  2014و 2015فقط .وسيعلن عن موعد تقدمي الطلبات للسنوات ( )2018 2016-2017-الحقا ً

			
مقدم الطلب
		
االسم :

التاريخ :

		
التوقيع :

اخلتم :

اتصل بنا

:ترسل طلبات التقدمي عبر معلومات التواصل التالية
Riyadh, Saudi Arabia
Mob. +966 53 570 8934
Tel.

+966 11 460 2332 - Ext 182

Fax

+966 11 460 2316

Email b.sayel@omaintec.org

Beirut, Lebanon
Mob. +966 53 570 8934
Email b.sayel@omaintec.org
P.O. box 14/5765, Beirut 1105 2070 - Lebanon
Jinah, near TSC, Maya bldg. 1st floor

الرياض

(+966) 53 570 8934 : جوال
182  حتويلة- (+966) 11 460 2332 : هاتف
(+966) 11 460 2316 : فاكس
b.sayel@omaintec.org : البريد اإللكتروني

بيروت

(+966) 53 570 8934 : جوال
b.sayel@omaintec.org : البريد اإللكتروني

 لبنان- 1105 2070 ، بيروت14/5765 ب.ص
.1  الطابق،  بناية مايا،TSC  قرب،اجلناح

www.omaintec.org
www.kingsalmanchair.org

