تحية طيبة وبعد،
الموضوع :تحديات قطاع المقاوالت
بداي ًة يطيب لنا أن نثمن جهود مؤسستكم بشأن تطوير استراتيجات الجودة الشاملة في قطاع
والتشييد والتطوير العقاري وذلك لتحقيق الرؤية االقتصادية المستدامة وفق أعلى المعايير الدولية.

البناء

هذا وكما نعلم جميعا ً،يشهد قطاع المقاوالت كثير من التحديات وانطالقاً من األهمية االستراتيجية لتطوير
تنافسية قطاع المقاوالت ،عبر مواجهة التحديات ووضع الحلول لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
تتشرف داتاماتكس بتقديم المنتدى العاشر لشركات المقاوالت بدول مجلس التعاون الخليجي والذي
يعقد في  14 – 13أكتوبر  2021بدبي ،لمناقشة أبرز الفرص والتحديات وبناء االستراتيجيات الحديثة لتطوير
الجودة في المشروعات الهندسية ،التقنيات الحديثة ألنظمة ومواد البناء وكيفية زيادة معدالت اإلستثمار
وتعزيز قطاع المقاوالت والتشييد.
بهذه المناسبة الكبيرة ،آملين مشاركة مؤسستكم في فعاليات هذا الحدث ،وذلك لمناقشة أليات مواجهة
تحديات قطاع المقاوالت واستراتيجيات بناء إطار متكامل لتطوير الشراكة الحكومية والخاصة في قطاع البناء
والتشييد في مجاالت البنية التحتية ،والتباحث المشترك بين شركات المقاوالت واالستثمار العقارى
والمؤسسات المالية حول أحدث الممارسات والحلول التمويلية المتنوعة لتحقيق الرؤية االستثمارية
المستدامة وبحث استراتيجيات دعم تنافسية قطاع المقاوالت ومنظومة االستثمار العقاري بشكل عام.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعةwww.datamatixgroup.com :

شاكرين جهودكم ودعمكم الدائم.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،
علي الكمالي
المدير العام

معلومات عامة عن المنتدى
مكان وتاريخ الحدث 14 – 13 :أكتوبر  ،2021دبي دولة اإلمارات العربية المتحدة
المتحدثين :االستشاريين والمعنيين بشؤون قطاع البناء والتشييد
التغطية اإلعالمية  :المؤسسات اإلعالمية والبوابات والمواقع اإللكترونية الراعية
لبرنامج المنتدى :يرجى مراجعة الموقعwww.datamatixgroup.com :
أهم محاور المنتدى
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إستراتيجيات تطوير أليات مواجهة تحديات قطاع المقاوالت
استراتيجيات بناء إطار متكامل لتطوير الشراكة الحكومية والخاصة في قطاع البناء والتشييد
نظرة عامة حول مستقبل قطاع البناء والتشييد مجاالت البنية التحتية خالل المرحلة المقبلة
التباحث المشترك بين شركات المقاوالت واالستثمار العقارى والمؤسسات المالية
أحدث الممارسات والحلول التمويلية المتنوعة لتحقيق الرؤية االستثمارية المستدامة
استراتيجيات دعم تنافسية قطاع المقاوالت ومنظومة االستثمار العقاري
استدامة المباني وضبط الجودة في المشروعات الهندسية
مستقبل قطاع البناء والتشييد والمشاريع اإلنشائية الحكومية الكبرى
دعائم التمويل الستثمارات المشاريع اإلنشائية اإلستراتيجية
االستراتيجيات المستقبلية لشركات التشييد والمقاوالت
إعادة هيكلة برامج الجودة والضمانات لإلستثمار وتمويل قطاع المقاوالت
أليات تحفيز االستثمار المحلي والدولي في قطاع البناء والتشييد

نتوقع مشاركة كل من
•
•
•
•
•
•

المدراء والتنفيذييين من مؤسسات وشركات قطاع المقاوالت
صناع القرار من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري والتنمية االقتصادية
االستشاريين والمطورين العقاريين والمقاولين والمهندسين المعماريين واإلستشاريين
صناع القرار والتنفيذيين والخبراء في التخطيط العمراني والمهتمين بموضوع تخطيط المدن
المست ثمرين ،البنوك وقطاع التمويل وشركات االستثمار وإدارة الصناديق ،شركات التأمين وإدارة األصول
المدراء والتنفيذيين من شركات المقاوالت واإلنشاءات ومطوري الحلول العقارية

خيارات الحضور والمشاركة في المنتدى
اإلختيار األول  250 :دوالر لحضور مشارك لمدة يوم واحد
اإلختيار الثاني  450دوالر لحضور مشارك لمدة يومان
 info@datamatixgroup.comأو التواصل: www.datamatixgroup.com :مراجعة يرجى للتسجيل

