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 مشروع البيان الختامي والتوصيات 

 المؤتمر الدولي العشرين للتشغيل والصيانة في الدول العربية 

سعغلل  مللىال لالم  مىمملىاغلبل مىسنتعنبملى لى بفضل من م معالى مقد ملىنلس ملىابب مىسعغلل  مللىال لالملى لب مم

ممعحتمغالبم لبملىا لالمم2023 ال بممم11م–مم9خال ملىفعب من ممممRDC ا قمكبلل مبالزلممم–لى ل ملىابب لمبلىب لضم

سلللللع لنلمللىب للمللىالنلملىاب فلمب قمملعالل مق  من ملى  للتمللىنابنلتمللىلزلبلتمبا  من ملى ل ملىابب لمم  ملال

م لىل.م16نعح ثلًمن مم60لبغلمقن معح ثم   لمحللى مممم مقغبممع ثالسلمللسممقد تمإح ىمقغب مللأللاب لمح ثمم

م  م بلق لملىست.مم م  م لبع لملىخلنسلمقغبىسعغل  مللىا لالمملن مغ  تم الى لتملىنتعنبمعلز عملىلللز ملىابب لمم

م-بما يلي :عممابحهمن مألبلقمقن ملنلمغ  هملىنتعنبمن مادلغلتم لا ملىنغلبكل م  ملىنتعنبمممقس منلملبالءًم

لىل لتمللى  للتملىناا لمبلىعغلللل  مللىاللل لالملإ لب مممم م على ملىنلس ملىابب مىسعغلللل  مللىاللل لالمحث مأ -1

لىنبل قمبلى ل ملىابب لمقس ملضلللعمنا ل لمللضلللحلمىعفا  ملىنبل بلتملىع مع  تماحلمعلل همسللل لسللللتمم

 قعنل مقس ملىالنلملىاب فل.لالغعبلالتملىب ل لملعاز زممبنلم بلق ملالسع لنلملىاللىعغل  مللىا لالمم

مم م عبا ملىنلس ملىابب مىسعغلل  مللىال لالمإق ل م ى  مإبغلل تمىعلل همأقنل ملإلبلءلتملىعغلل  مللىال لالمأ -2

  ملألال .لبضن ملىنابلنلملىغلنسلمإل مكلزء

إ لبلتملىعغلللل  مللىاللل لالمبلىنبل قمللىناغلللرتمقس معسلللب عملىعحل ملىبنن م  مقنس لتملإلبلءلتممممحث م -3

لىعغلل  مللىال لالمللىان مقس ملضلعمخاامىعاب قملىعدا لتمللىعاب دلتملىح  ثلملىع معسللق مقس ملىلالل مم

 إى منابلنلمذك لمىسعغل  مللىا لال.

لىح  ثلمىعحس  ملىب لالتمىعحسلل  منبلبلتملىالل لالملب عملل ع لملعدس  ممللىعدا لتممب قملألسلللى  مماهعنلممبعلال -4

 عكلى ف ل.
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هعنلمملىنلس ملىابب مىسعغللل  مللىالل لالمببالءمن ل لتملىنسللعدب م  ملىالل لالمل  قل ممل غلل  ملىنغلللبكل مب -5

لمىسنتعنبمعالنشمعاز زمبالءمنل  من ملىل  ملىل   ممنلىنلس مإى معخالل جملسسلللمنسللعنب م  مك م لب منل 

 ن مخال ملضعمنسلبلتمن ا لملببلنجمبالءملىد بلتمىعأه س لمىسد ل  .

 ااالق ملىع معسلهمم  معحس  من ل منتغبلتملأل لء.ىسذكلءملالممعغل عملىعاب دلتملىح  ثل -6

فلقمقس ملىعغللل  مللىالل لالمن مخال من ل م الى لمإ لب ملألاللل مما غلل  ملىنغلللبكل مبعلببلمه للمكفلء ملإل -7

لع قلملىنلس مإى ملىعاسللل قمنعمممنضلللاب بلىل لتملىالنلمبلىننسكلملىابب لملىسلللال  لملنلمعحددهمن مالل مم

 لى  للمىاد ملىعلببلمللى بل ملىنسعفل  منا لمإى مبد لملى ل ملىابب ل.

ىسللال  لمىسك ببلءمبلىننسكلملىابب لملىسللال  لمحل مببلنل لمعممقبضللهمن ملىغللبكلململىنغلللبكل مبنلمم  غلل  -8

 سعخ لمملىالنلملىاب فل.لغعبلالتملىب ل لملنعاسبلتممسع لنلملنبلقل ملاللخاا لماحلمعاز زملال

ىسنلس ملىابب مىسعغللل  مللىالل لالملىسلل ملىنتعنبملىسغللبكلءملىعاف ذ   مقس محسلل ممممبلىغللكبمل عللهملىنغلللبكل 

م ل ل.لىعاب مملكبمملىض

 كنلم علل ل مبلىغكبمىلن عملىل لتملىنعاللالمللى لقنلمللىغبكلتملىبلق لملىسسل  ملىنعح ث  م  ملىنتعنب.

 وهللا ولي التوفيق،،، 

 

 

 م2023يناير  11 –صدر في الرياض 


