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تقييم وقياس كفاءة أعمال الصيانة
وتحليل التكاليف ®



المحتويات األساسية:

الوحده الأوىل:

أهمية تقييم وقياس كفاءة أعمال الصياتة

التكنولوجيا الحديثة فى تقييم وقياس كفاءة أداء الصيانة � 

تكنولوجيا التنظيم في تنفيذ برامج الصيانة � 

مراحل تطور أداء أعمال الصيانة � 

طرق تطبيق وتطوير أداء قسم الصيانة � 

التدريب على أداء التكنولوجيا الحديثة فى الصيانة � 

تنمية مهارات العاملين بقسم الصيانة � 

حاالت عملية � 

الوحده الثانيه:

تخطيط ومراقبة عمليات الصيانة

الطرق الحديثة لتخطيط عمليات الصيانة. � 

أنواع التخطيط لعمليات الصيانة � 

التفتيش في أعمال الصيانة والتخطيط لها . � 

المعايير الحديثة المسـتخدمة في عمليات تخطيط الصـيانة � 

طرق مراقبة اعمال الصيانة � 

معايير مراقبة ومتابعة أعمال الصيانة � 

حاالت عمليه � 

الوحده الثالثه:

إدارة وتنظيم عمليات الصيانة  

النظريات العلمية الحديثة إلدارة الصيانة . � 
األساليب التكنولوجية المتطورة لإلدارة االقتصادية في أعمال الصيانة . � 

الصيانة وأنواعها )المخططة – الروتينية( � 
المعايير الحديثة المستخدمة في إدارة عمليات الصيانة. � 

خطوات إعداد برنامج عملي للصيانة. � 
حاالت عمليه � 

الوحده الرابعه:

نظم تقدير وضبط تكاليف الصيانه

التكاليف المباشره للصيانه . � 
التكاليف غير المباشره للصيانه. � 

تبويب تكاليف الصيانه. � 
اعداد وتسجيل بيانات تكاليف الصيانه � 

مجاالت خفض تكاليف الصيانه. � 
حاالت عمليه � 

الوحده اخلام�سه:

مراجعة وتحليل وتبويب تكاليف الصيانه

اجراءات مراجعة تكاليف الصيانة. � 
استراتيجيات تحليل ومراجعة موازنة الصيانة. � 

معايير تقييم وتبويب تكاليف أعمال الصيانة � 
قياس التكلفة والعائد العمال الصيانة � 
التخطيط الجيد لتقييم البدائل المختلفة. � 

دراسة حاالت عمليه. � 

األهداف :

التعرف على طرق تقييم وقياس كفاءة أعمال الصيانة. � 
تقييم وقياس كفاءة أعمال الصيانة وتحليل التكاليف � 

شرح وتوضيح أهمية حساب تقييم وقياس أداء أعمال الصيانة. � 
توضيح وتعريف المشاركين بالطرق الحديثه فى اعداد تكاليف الصيانه وطرق  � 

خفض التكاليف.
توعية المشاركين بأهمية تطبيق البرامج الحديثه فى تقييم وقياس كفاءة الصيانة  � 

.
تدريب المشاركين على أساليب تطبيق الطرق المختلفه لتخطيط ومراقبة أعمال  � 

الصيانة.
ومتابعة  مراقبة  نظم  تطبيق  على  العمل  ورش  من خالل  والمناقشه  التدريب  � 

اعمال الصيانة وحساب تكاليف الصيانه.

مقدمه :

الصيانة  أعمال  وقياس  تقييم  الى  والخدمية  الصناعية  والمنشات  المؤسسات  تحتاج 
السريعة،  التكنولوجية  التطورات  من  لسلسلة  لتعرضها  نظرا  التكاليف  وتحليل 
الوقت  في  والخدمات  السلع  تقديم  في  ساهمت  حديثة  وتسهيالت  معدات  وظهور 
المحدد، رافقتها بالوقت نفسه تعقد أساليب الصيانة الواجب تطبيقها لمعالجة التوقفات 
الطارئة، وذلك للتقنية العالية التي تتمتع بها تلك المعدات من جهة، ولقلة المعلومات 
الدول  اتجاه  إلى  باإلضافة  أخرى،  المناسبة من جهة  الصيانة  المتوفرة عن سياسة 
المتقدمة إلى تفضيل استبدال المعدات والتجهيزات بدال من تحمل تكاليف الصيانة، 
في  به  معمول  هو  ما  بخالف  لألرباح  وتحقيقا  اإلنتاجية  العملية  تشجيعا الستمرار 
الصيانة.  عمليات  إدارة  في  الكمية  األساليب  غياب  ذلك  على  زيادة  النامية،  الدول 
أداء  وقياس  تقييم  المشاركين على  لتدريب  المتميز  البرنامج  هذا  يوروماتيك  وتقدم 
تعلق  سواء  الصيانة،  وتكاليف  قرارات  ترشيد  أهمية  على  وكذالك  الصيانة  أعمال 
الخاصة  األداء  تحليل  أو  غالبا(،  المستخدمة  )وهي  الصيانة  تكاليف  بتحليل  األمر 

بإدارة الصيانة.
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)تقييم وقيا�س كفاءة اأعمال ال�صيانة وتحليل التكاليف ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 


