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فن املاكياج

تم خالل قمة مجلة عمان إيكونوميك ريفيو –
المجلة الرائدة في السلطنة في عالم األعمال 

والتي تصدر من شركة المتحدة لخدمة وسائل 
االعالم- مناقشة عدد من الموضوعات والحلول 

المتعلقة بإدارة التدفقات النقدية وقصور التقنية 
وقياس األداء وتحسين الفعالية.

وخالل القمة قام معالي راعي الحفل بتقديم 
جوائز مجلة عمان إيكونوميك ريفيو ألفضل 20 
شركة من حيث األداء وهي الشركات التي تم 

تقييمها على أساس حجم اإليرادات.

جرت القمة برعاية كل من شركة تنمية نفط 
عمان وبنك بيروت ، الشركاء االستراتيجيين 

للفعالية ، وبي إم دبليو وتكاتف هم الشركاء 

المصاحبين وحظيت القمة بدعم من شركة حيا 
للمياه والجمعية العمانية إلدارة الموارد البشرية. 

والشركة العمانية للخدمات المالية هي راعي 
اللوحة ، وتايمز أوف عمان والشبيبة هما الرعاة 
اإلعالميين. كما حظيت القمة بدعم من راب إم 

باور للموارد البشرية، الشريك المعرفي ومؤسسة 
مواهب كشريك المسح وبيج شريك اإلضاءة 

والصوت ومطابع ومكتبة عمان شريك الطباعة.

جلسات مثرية
جاءت الجلسة النقاشية األولى تحت عنوان »إدارة 

األداء في سلطنة عمان- حقائق على األرض« 
للوصول الى حلول لمختلف التحديات التي 

تواجه هذا المجال وقد شارك فيها عدد من كبار 
التنفيذين واخصائيين الموارد البشرية.

أما الجلسة النقاشية الثانية بعنوان » ضروريات 
مالية جديدة في بيئة فيها تحدي للنشاط » 

فناقشت العديد من القضايا التي تواجه الرؤساء 
التنفيذيين والمدراء الماليين اليوم وركزت على 
موضوعات مثل إدارة التدفقات النقدية بفاعلية 

وتعزيز العوائد وغيرها.

تخلل الجلسات النقاشية أوراق عمل من قبل 
خبراء في مجالي الموارد البشرية والمالية ومن 
ذلك ورقة العمل التي ألقاها خالد األنصاري من 

شركة كي بي إم جي عمان عن » حقائق جديدة 
في االقتصاديات الكلية« وورقة العمل التي 

ألقاها فنكاتيش، استشاري أول ورئيس أعمال 
في شركة ريم البوادي بعنوان تحسين األداء 

في ظل األوقات التنافسية« وورقة عمل ألقاها 
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المناقصات،  مجلس  رئيس  الحريبي  الصافي  بن  رشيد  الدكتور  معالي  رعاية  تحت 
قامت مجلة )OER( بتنظيم قمة الموارد البشرية والتمويل 2017 بحضور معالي الشيخ 

سالم بن مستهيل المعشني المستشار  بديوان البالط السلطاني.
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