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المحتويات األساسية:

أنظمة الصيانة الحديثة
وممارسات إدارة عقود الصيانة ®

المقدمة:

تلعب الصيانة دوًرا كبيًرا وهاًما في إطالة عمر اآلالت والمعدات داخل المؤسسات الصناعية والذي شأنه أن يقلل من تكاليف اإلنتاج لهذه المؤسسات، كما أن إلدارة الصيانة 
مخططات وبرامج لتنفيذ أعمال الصيانة وفقا لجداول زمنية معينة ومحددة لصيانة المعدات واآلالت القائمة عليها المصانع والمؤسسات اإلنتاجية. كما وأن إلدارة الصيانة واتباعها 
للنظم الحديثة والمبتكرة في تنفيذ الخطط والبرامج المتبعة من قبلها من شانه ان يقلل من تكاليف االنتاج وزيادة فى األرباح لهذه المؤسسات الصناعية، وستقوم هذه الدورة أنظمة 

الصيانة الحديثة وممارسات إدارة عقود الصيانة بالقاء الضوء على الممارسات والمنهجيات والمعايير العالمية الحديثة المستخدمة في إدارة الصيانة وكيفية االستفادة منها.

االهداف:

	w تزويد المشاركين بأسس ومهارات وضع االشتراطات الالزمة في عقود الصيانة والتشغيل وإكسابهم مهارات متابعة تنفيذها وتقييمها بهدف تالفي مجاالت القصور
فيها
	wتحديد االشتراطات الالزمة لصياغتها أثناء التعاقد
	wتالفي مشكالت التعاقد والتعامل معها حين حدوثها
	wمتابعة تنفيذ عقود الصيانة والتشغيل بكفاءة وفاعلية
	wتقييم أداء تنفيذ العقود ودراسة جوانب القصور فيها
	wإستخدام الحاسب اآللي في متابعة تنفيذ عقود الصيانة

الفئات المستهدفة:

مديرو ورؤساء أقسام الصيانة والقائمون على إدارة عقود الصيانة والتشغيل، والمرشحون لشغل تلك الوظائف.
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مرحلة ما قبل التعاقد " الوقاية من ماشكل التنفيذ:
تحديد االحتياجات واقتصادية تنفيذها 	
التنبؤ بالمشكالت في مرحلة التنفيذ لتالفيها 	
المسائل الجوهرية والتفصيلية التي يجب مراعاتها 	
االلتزامات المتبادلة والتعامل معها 	

مرحلة تنفيذ عقود الصيانة والتشغيل والمشكالت المرتبطة هبا:
اإلخالل بااللتزامات وكيفية التصرف فيها 	
تغيير ظروف العقد عند التنفيذ وأساليب التعامل معها 	

متابعة تنفيذ عقود الصيانة والتشغيل:
متابعة خطط الصيانة  	
الفحص والتأكد من التنفيذ 	
إعداد جداول المتابعة 	
اإلنذارات وتقارير األداء 	

تقييم أداء المتعاقدين لتنفيذ عقود الصيانة والتشغيل:
معايير تقييم األداء 	
الدروس المستفادة من سلبيات تنفيذ عقود الصيانة والتشغيل 	

إستخدام احلاسب اآليل يف متابعة عقود الصيانة:
مكونات منظومة الصيانة لمتابعتها بالحاسب 	
الخبرات واألدوات الالزمة لمخطط الصيانة بإستخدام الحاسب اآللي 	
مراقبة عملية الصيانة بإستخدام الحاسب اآللي 	
حاالت وتطبيقات عملية 	



نمـــــوذج التسجيــــــل

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 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)أنظمة الصيانة الحديثة وممارسات إدارة عقود الصيانة ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


