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اإلثنين، ١ مايو ٢٠١٧ - ٨:١٩ م

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي لهيئة تنمية التكاليف األمريكية بدبي

دبي فى األول من مايو / وام / انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لهيئة تنمية وإدارة التكاليف األمريكية الذي
تستضيفه دبي على مدى يومي األول والثاني من مايو الجاري .

شارك في المؤتمر - الذي جاء تحت عنوان "حماية االستثمارات من خالل إدارة التكاليف والمخاطر في المشاريع" -
أكثر من 40 متحدثا عالميا بحضور ما يقرب من 500 مشارك.

شهد الحدث تقديم عدد من الجوائز ألفضل الممارسات فى مجال إدارة التكاليف والمخاطر بحفل االفتتاح والتي تعد
األولى من نوعها على مستوى العالم .

وفاز بجائزة العام لألفراد " جائزة قائد التكاليف العامة " وهى األعلى تقديرا من نوعها سعادة مطر محمد الطاير
رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة الطرق والمواصالت بدبي .

و فازت بجائزة مدير المخاطر موزة الشامسي مدير إدارة التدقيق والمخاطر بمؤسسة دائرة األراضي واالمالك بدبي
وجائزة مدير التكاليف كليمنت جسكمنار مهندس التكاليف بشركة الفارعة للمقاوالت .

وضمن جائزة العام للمؤسسات فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة التميز فى مجال إدارة المخاطر وهيئة كهرباء
ومياه الشارقة بجائزة أفضل توعية فى مجال إدارة التكاليف والمخاطر فى المشاريع و مؤسسة ارس بريسم بجائزة

التميز فى مجال إدارة التكاليف.

و قال ماجد فاروق حنا المدير التنفيذي للجنة التنفيذية العليا للمؤتمر : " تنعكس أهمية استضافة المؤتمر فى
عرض أفضل التجارب العالمية فى مجال إدارة التكاليف والمخاطر بدبي حيث تحتل إمارة دبي مركزا عالميا لألعمال

واالستثمار مما يسهم فى خلق بيئة تفاعلية اقتصادية متميزة " .

و أكد جون ليفينجود رئيس الهيئة الدولية لتنمية التكاليف األمريكية أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تتميز بريادة
وحركة متسارعة فى النمو واالزدهار العمراني والهندسي واالقتصادي ليس فقط محليا بل وعالميا أيضا.

من جانبه قال الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إن منهجيتنا وهدفنا األسمي الذى نعمل به
يوميا هو إدارة المشاريع باحترافية من خالل منظومة متكاملة لتحقيق رؤي واحتياجات مؤسستنا وسعادة عمالئنا و
ذلك من خالل تسجيل جميع الدروس المستفادة من المشاريع وتشجيع أستخدام أفضل التقنيات فى المجال مع نظام

متكامل من التحكم والمراقبة لضمان تحقيق األهداف".

من جهته قال الدكتور عالء عشماوي عميد كلية الهندسة بالجامعة األمريكية بدبي : " يسعدنا أن تكون الجامعة
األمريكية أن تكون داعما رئيسيا لهذا الحدث الهام .. يعتبر هذا المؤتمر منصة حوار ومشاركة للخبرات المحلية

والعالمية االكاديمية والعملية من أجل عرض افضل الممارسات فى مجال ادارة التكاليف والمخاطر فى المشاريع ".
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أخبار ذات صلة

(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613337) "ورشة حكومة دبي تنظم مبادرة " السعادة للقراءة

(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613337) "ورشة حكومة دبي تنظم مبادرة " السعادة للقراءة

" مهرجان صير بونعير " ينطلق في نسخته الـ/18/ وسط حضور جماهيري الفت
(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613334)

"المالية" تعقد ورشة حول االتفاقيات الضريبية وتآكل األوعية الضريبية وتحويل األرباح
(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613330)

أخبار منوعة

(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613098)
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(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613098)  قراءة المزيد 

(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613082)  قراءة المزيد 

(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613250)  قراءة المزيد 

حاكم الشارقة يشهد اجتماع أعضاء اتحاد مجامع اللغة العربية في القاهرة
(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613098)

(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613082)

اإلمارات تشارك في المؤتمر الوزاري " " أيورا " حول االقتصاد األزرق
(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613082)

(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613250)

(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613250) منصور بن زايد يترأس اجتماع جهاز اإلمارات لالستثمار

(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613135)
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(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613135)  قراءة المزيد 

محمد بن حمد الشرقي يشهد افتتاح مؤتمر الفجيرة األول لآلثار
(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613135)
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