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توصيات المؤتمر الدولي لهيئة تنمية التكاليف وإدارة المخاطر

دبى فى 4 مايو/وام/أكدت توصيات المؤتمر الدولي لهيئة تنمية وإدارة التكاليف األمريكية أهمية وضع
استراتيجيات ومناهج للتعامل مع المخاطر على المستوى المؤسسي ، والتعرف على المخاطر وتسجيلها مع قياسها

على مستوى مشاريع اخرى ومؤسسات عالمية، والتركيز على وضع اليه وحلول للتعامل مع المخاطر وتوضيح
احتياطي الميزانيات للتعامل مع المخاطر ووضع اسس لتحويل جانب من المخاطر الى فرص لزيادة ارباح المؤسسة

والتقليل تكاليف المشروع.

كما اكدت توصيات المؤتمر الذى عقد بعنوان "حماية االستثمارات من خالل إدارة التكاليف والمخاطر في المشاريع"
بالنسبة الدارة التكاليف فى المشروع اهمية التحكم فى الموارد ومنها المواد والميكنة والعامل البشري ووضع

جداول قياس التحكم فى الميزانيات ورفع تقارير بالخصوص الى الشركاء االستراتيجيين و المراقبة والتحكم فى ادارة
التكاليف والمخاطر واستخدام افضل البرامج التكنولوجيه لمساعدة الفريق التحكم فى تكلفة المشاريع ومعرفة

قيمه المخاطر المالية مستقبليا مما ينعكس على حماية االستثمارات فى المشاريع العمالقة .

واشار ماجد فاروق حنا المدير التنفيذي للجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الذى عقد بدبي في األول والثاني من
مايوالجارى الى المشاركة الواسعة لحضور المؤتمر من اكثر من 25 دولة وبدعم ما يقرب من 30 داعم للمؤتمر من

مؤسسات حكومية والعديد من الجامعات والهيئات المهنية والشركاء االعالميين االستراتيجيين وغيرهم.

وأشاد السيد جون ليفينجود رئيس الهيئة االمريكية لتنمية التكاليف باستضافة دبي لهذا الحدث الهام على مدار
اليومين مؤكدا انه كان من الدرجة االولي واالفضل فى التميز وتنظيم واستضافة االحداث عالميا.
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أخبار ذات صلة

        

(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613336) "كهرباء ومياه دبي تشارك في حملة "ألجلك يا صومال

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

" اإلمارات للدراسات" ينظم محاضرة عن تجربة الحوار الوطني اللبناني
(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613338)

/إعادة / "مواصفات": بدء تطبيق الئحة اشتراطات السالمة للمركبات المعدلة أول يونيو
(http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302613332)

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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() 

خدمة النشرة اإلخبارية

أدخل بريدك اإللكتروني

(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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