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حركة األسهم العمالت الرقمية خطر يهدد استقرار 
القطاعيـن المالي والمصرفي

آيرباص تمر بـ "فترة مضطربة" بسبب 
تحقيقات في شبهات فساد

السفير التشيكي يعلن منح إيران 
خط ائتمان بقيمة 100 مليون يورو

ح��ذر خ��راء وم�رصفي��ون وم�سوؤول��ون حمليون 
م��ن خماطر االن�سي��اق وراء العمالت االفرتا�سية 
ال �سيم��ا واأنه��ا غ��ر خا�سعة لرقاب��ة امل�سارف 
املركزية، وت�سكل حتاي��اًل على املنظومة النقدية 
الر�سمي��ة اخلا�سع��ة للرقاب��ة وقوان��ن مكافحة 
غ�س��ل االأموال م��ا يجعله��ا ال تلقى رواج��ًا عامًا 
اأو قب��واًل ر�سمي��ًا ل��دى اجلهات الرقابي��ة بالدول 
اخلليجي��ة والعربي��ة. وق��ال ه��وؤالء ، اإن هن��اك 
�سعوبة كبرة يف تتبع العمالت الرقمية واأبرزها 
»بيتكوي��ن« من قب��ل ال�سلطات الرقابي��ة الدولية 
واملحلية، وبالتايل ف��اإن اأبرز املخاطر املرتبطة 
بتداوله��ا ه��و اإمكاني��ة ا�ستخدامه��ا يف متوي��ل 
االإره��اب واجلرمية املنظمة وغ�س��ل االأموال عر 
التحوي��ل من احل�سابات امل�رصفي��ة املعتادة اإىل 
نظراتها االإلكرتونية االفرتا�سية. واأ�ساروا اإىل اأن 
تنامي ا�ستخدام العمالت االفرتا�سية مبا يف ذلك 
عل��ى �سعيد التحويالت ع��ر احلدود، ي�سع مزيداً 
من التحديات على امل�س��ارف املركزية العربية، 
ويوؤث��ر عل��ى ا�ستقرار القطاع امل��ايل وامل�رصيف. 
وق��ال اخلبر امل�رصيف، اأجم��د ن�رص، اإن العمالت 
الرقمي��ة مث��ل البيتكوي��ن خرج��ت ع��ن النط��اق 
التقليدي للعم��الت الر�سمية كونه��ا غر م�سدرة 
من قبل احلكومة وال تتحرك اأ�سعارها على اأ�سا�س 
االأو�س��اع االقت�سادية يف بلد معن ال �سيما واأن 
اأغل��ب م�سدريه��ا جمهول��ون حت��ى االآن. واأ�س��ار 
ن���رص اإىل اأن العم��الت الرقمية قد ت�ستخدم كاأداة 
اأو و�سيط للتعامالت غر امل�رصوعة بهدف ت�سهيل 
حتوي��ل االأم��وال لالإرهابين، كم��ا اأنها قد تكون 
و�سيل��ة للتهرب ال�رصيبي يف ظ��ل غياب الرقابة 
عليه��ا، ف�ساًل عن ارتفاع خماطره��ا ب�سكل كبر 
مع تزاي��د عمليات امل�ساربة عليه��ا. وال ي�ستبعد 
ن���رص اأن تك��ون العم��الت الرقمية جم��رد فقاعة 
وقتية �ست��زول مبرور الوقت، م�سيفًا: »من الوارد 
ج��داً اأن يكون هذا الهو���س بالعمالت االفرتا�سي 
جمرد فقاع��ة وقتية �سيدركه��ا اجلميع مع مرور 
الزمن«. وتابع ن�رص: »عندما نقوم ب�رصاء عمالت 
مثل الدوالر االأمركي اأو الفرنك ال�سوي�رصي فاإننا 
نعلم جي��داً من امل�سدر وال�سام��ن لهذه العمالت 
وبالت��ايل نك��ون يف ماأم��ن م��ن اأي خماط��ر ق��د 
حتدث لكن يف حاالت العملة االإلكرتونية ال يوجد 
�سام��ن وبالت��ايل فاأن��ت معر�س للخط��ر بن�سبة 
الت�رصيع��ات والقوانن  %100 يف ظ��ل غي��اب 
املنظم��ة لهذا النوع من العم��الت«. ولفت اخلبر 
امل���رصيف اإىل وج��ود انق�س��ام كبر ح��ول العامل 
ب��ن موؤي��د ومعار�س لهذه العم��الت اإذ اإن هناك 
بع���س الدول توؤيد التعام��ل بهذه العمالت، بينما 
هن��اك دول اأخ��رى حت��ارب ب�رصا�س��ة انت�سارها، 
منوه��ًا اإىل خماط��ر اجنراف �سغ��ار امل�ستثمرين 
والباحث��ن عن الربح ال�رصيع نحو هذا النوع غر 
امل�سم��ون م��ن اال�ستثم��ار بهدف حتقي��ق عوائد 
�سخم��ة وكبرة يف ف��رتات زمنية اأقل وهو ما قد 
يعر�سه��م خل�سارة جميع اأمواله��م. وقال الدكتور 
ورئي���س  الع��ام  املدي��ر  احلمي��دي،  عبدالرحم��ن 
جمل���س اإدارة �سن��دوق النق��د العرب��ي، اإن هناك 
حت��والت مت�سارعة حول العامل ناجتة عما يعرف 

بالث��ورة الرقمي��ة وتنام��ي ا�ستخداماته��ا، التي 
بات��ت ت�سكل متغ��راً مهمًا يف ال�سناع��ة املالية 
وامل�رصفي��ة واخلدم��ات واملنتج��ات املرتبط��ة 
بها، ومنها ا�ستخ��دام العمالت االفرتا�سية. وقدر 
احلميدي اأن تتجاوز ت��داوالت عملة »البيتكوين« 
عل��ى �سبيل املثال ما قيمته مئة مليار دوالر عن 
ا�ستخ��دام  اأن تنام��ي  اإىل  2017، منوه��ًا  ع��ام 
العم��الت االفرتا�سي��ة مب��ا يف ذل��ك عل��ى �سعيد 
التحويالت ع��ر احلدود، يوؤدي اإىل تداعيات على 
ا�ستق��رار القط��اع امل��ايل وامل���رصيف، ويفر���س 
حتدي��ات على امل�س��ارف املركزي��ة. وقال مازن 
الب�ست��اين ال�رصي��ك ورئي�س اخلدم��ات امل�رصفية 
والتموي��ل يف مكتب »بيك��ر اآند ماكنزي - حبيب 
امل��ال«، اإن العمالت الرقمية ومنه��ا »البيتكوين« 
الث��ورة  م��ن  يتج��زاأ  ال  ج��زء  ه��ي  و»االي��رمي« 
الرقمي��ة والتكنولوجية الت��ي جتتاح العامل اليوم 
وال�سيم��ا يف القط��اع املايل وامل���رصيف، منوهًا 
اإىل اأن الغمو���س م��ا زال يكتن��ف تل��ك العم��الت 
و�س��ط حتذيرات كبرة م��ن ال�سلط��ات امل�رصفية 
والرقابي��ة ب�ساأنه��ا. واأ�س��ار الب�ست��اين اإىل وجود 
خماطر كب��رة جراء التعامل عل��ى هذه العمالت 
خ�سو�س��ًا واأنه��ا لي�س��ت م�س��درة ع��ن م���رصف 
مركزي وال م�سن��ودة باأية اأ�سول كالذهب وغره 
م��ن االأ�سول االأخ��رى كالعم��الت التقليدية التي 
كان��ت تعتم��د ب�س��كل رئي�س��ي على غط��اء الذهب 
اإىل اأن مت االنته��اء من ذلك يف اأوائل ال�سبعينيات 
من القرن املا�سي عندما فكت الواليات املتحدة 
ارتباط عملتها بالذهب واأ�سبحت العمالت ت�ستمد 
قوته��ا من ثقة اجلمهور بها ولي�س اأكر. ونوه اإىل 
اأن العمالت الرقمية اتخذت خطوة اأمامية مقارنة 
بالعمالت التقليدية، حيث اأ�سبحت ال تعتمد فقط 
عل��ى الثقة بها بل اأي�سًا ال ت�سدر عن اأي م�رصف 
مرك��زي ولي�ست م�سندة باأي اأ�س��ل. واأ�سار اإىل اأن 
هن��اك خم��اوف متزايدة م��ن ا�ستخ��دام العمالت 
الرقمي��ة يف عمليات غر م�رصوعة كغ�سل االأموال 
و���رصاء خمدرات، الفت��ًا اإىل اأن ال�سلطات الرقابية 
يف ع��دة دول اتخذت بع���س اخلطوات ال�رصورية 
لتقن��ن وتنظيم تلك التعام��الت. واأ�سار الب�ستاين 
اإىل اأن عمل��ة »البيتكوين« ب��داأت يف عام 2008 
وه��ي ت�س��اوي يف تداوالت اليوم ح��وايل 4 اآالف 
دوالر اأمرك��ي اأي ما يعادل اأكر من ثالث مرات 
قيمة اأون�س��ة الذهب، لكنها وغرها من العمالت 
الرقمية عر�س��ة لتقلبات كبرة يف االأ�سعار اإذ قد 
تخ���رص %10 م��ن قيمته��ا يف ي��وم وتربح نف�س 
القيم��ة يف الي��وم الت��ايل.  وتاب��ع: »كذل��ك ه��ذه 
العمالت معر�س��ة الأي ت�رصيح اأو تنظيم من قبل 
ال�سلطات الرقابي��ة والنظامية كما ح�سل موؤخرا 
م��ع ت�رصيح��ات الرئي�س التنفي��ذي لبنك جي بي 
مورج��ان ال��ذي اعت��ر اأن البيتكوي��ن احتي��ال، 
اأو كم��ا ح��دث مع ق��رار ال�سلط��ات ال�سينية مبنع 
الطروح��ات االأولية للعمالت الرقمي��ة«. وحذرت 
من��ى م�سطفى، ع�س��و اللجنة العلمي��ة باملجل�س 
االقت�سادي االأفريقي، من تو�سع انت�سار العمالت 
التعام��ل  اأن  اإىل  االإلكرتوني��ة، م�س��رة  الرقمي��ة 
بالعم��الت غر الر�سمي��ة والقانونية ق��د يعر�س 
ملخاط��ر �سخمة خ�سو�سًا واأن تلك العمالت غر 

نظامية وغر قانونية.

 
 حذر ت��وم اندرز، رئي�س �رصكة ايربا�س 
االأوروبي��ة ل�سناعة الطائ��رات، من »فرتة 
م�سطرب��ة« ب�سب��ب التحقيق��ات الراهن��ة يف 
�سبه��ات ف�س��اد. وج��اء يف خطاب بعث��ه اندرز 
للعامل��ن بال�رصك��ة ون�رصته جمل��ة »ميديابار« 
االإلكرتوني��ة الفرن�سي��ة ، اأن��ه م��ن غ��ر امل�ستبع��د 
اأن تك��ون هن��اك عواق��ب خط��رة مرتتب��ة عل��ى هذه 
التحقيق��ات، م�سيف��ا اأن جمل���س االإدارة يقف وراءه يف 
هذا املو�سوع. يذك��ر اأن هيئة مكافحة الف�ساد الريطانية 
حتقق منذ العام املا�سي يف ا�ستباهات باالحتيال والر�سوة 
والف�س��اد يف �سفقات لقط��اع الطران امل��دين يف »ايربا�س«، 
وح�س��ب البيان��ات ال�س��ادرة يف اأغ�سط���س 2016، ف��اإن ه��ذه 
االتهام��ات تتعلق مبخالف��ات مل�ست�سارين تابع��ن »لطرف ثالث«. 
كما جتري نيابة االأموال يف فرن�سا حتقيقا يف هذا املو�سوع. وكانت 
»ايربا���س« هي التي اأبلغت بنف�سها عن هذه االأمور الالفتة للنظر، وهو 
ما و�سفه اندرز يف خطابه اإىل العاملن باأنه كان قرارا �سائبا »كان هذا 
هو طريقة الت�رصف الوحيدة التي تتنا�سب مع قيمنا ومعايرنا االأخالقية 
وم�سوؤوليتن��ا القانوني��ة«. كم��ا ي�س��ار اإىل وجود حتقيقات من��ذ مدة اأطول 

ب�ساأن دفع ر�ساوى يف �سفقة بيع »ايربا�س« طائرات طراز يوروفايرت اإىل 
النم�س��ا، وقال متحدث با�سم ال�رصكة اإن كل التحقيقات التي متت �سواء عن 
طري��ق »ايربا�س« اأو عن طريق ال�سلط��ات النم�ساوية اأو االأملانية، مل ت�سل 

اإىل اأدلة تفيد بدفع ر�ساوى يف �سفقة بيع طائرات يوروفايرت اإىل النم�سا.
ويج��ري االدع��اء العام االأمل��اين يف ميونيخ حتقيقات من��ذ 2012 ب�ساأن 
مدفوع��ات اإىل ���رصكات يف بريطاني��ا، وذك��رت جمل��ة »دير �سبيج��ل« اأن 
االدع��اء العام االأمل��اين يعتزم رفع دعوى بناء على ه��ذه التحقيقات، لكن 
االدع��اء رف�س، يوم اجلمعة، االإدالء بت�رصيح��ات لوكالة االأنباء االأملانية 

حول هذا املو�سوع.

 

 اأعل��ن �سف��ر جمهورية الت�سيك لدي طهران 'اإ�ستفان��ك ت�سومبا' عن منح بلده 
خط اإئتمان بقيمة 100 مليون يورو للم�ساريع االإيرانية. علي هام�س توقيع 
وثيق��ة للتع��اون ال�سناعي بن منظمة تنمية وحتدي��ث ال�سناعات االيرانية 
)اإي��درو( ووزارة ال�سناع��ة والتج��ارة الت�سيكية يف طه��ران، اأو�سح ت�سومبا 
يف ت�رصي��ح �سحف��ي  ، انه خالل �سه��ر دي�سمر املا�سي زار وف��د اإيراين من 
وزارة ال�س��وؤون االإقت�سادي��ة واملالي��ة و�رصك��ة )اإيدرو( العا�سم��ة الت�سيكية 
'ب��راغ' حيث عقد اأول اإجتم��اع للجنة االإقت�سادي��ة امل�سرتكة بن البلدين مت 
خالل��ه توقيع مذكرة تعاون ثنائي��ة.  واأردف معلنا "�سيعقد قريبا االإجتماع 
االإقت�سادي امل�سرتك الثاين بن البلدين يف طهران".  كما اأ�سار ايل منو حجم 
التب��ادل االإقت�سادي بن البلدين واأعلن عن زي��ادة ال�سادرات الت�سيكية ايل 
اإي��ران بن�سبة 60 باملئة خ��الل العام املا�سي واأكد "اأن الكثر من ال�رصكات 
الت�سيكي��ة اأعلن��ت اإ�ستعدادها للح�س��ور يف ال�سوق االإيرانية". كم��ا اأ�سار ايل 
دع��م 'براغ' لطه��ران خالل موؤمتر منظمة التج��ارة العاملية )WTO( الذي 
عق��د موؤخرا و���رصح، 'اإن اجلمهورية الت�سيكية �ستوا�س��ل دعمها للجمهورية 
االإ�سالمي��ة االإيرانية يف كافة املوؤمترات الدولية'. يذك��ر، وفق االإح�سائيات 
املعلن��ة م��ن قبل دائ��رة االإح�س��اءات الت�سيكية للع��ام 2015 اأظه��ر موؤ�رص 
العالق��ات االإقت�سادية بن اإيران والت�سيك من��وا بن�سبة 50 باملئة حيث بلغ 

حجم التبادل االإقت�سادي للبلدين 52 مليون دوالر.

تعزز مشاركتها في المكون االقتصادي المحلي...  قيادة المرأة للسيارة تستحدث مجاالت جديدة للعمل

توق��ع عدد م��ن �سي��دات االأعمال زي��ادة يف عدد 
الن�س��اء العام��الت بن�سبة تقدر بنح��و %30 مع 
بدء �رصيان ال�سماح للمراأة بقيادة ال�سيارة؛ وذلك 
مل��ا تتيحه ه��ذه االمكانية م��ن مرونة يف توجه 
امل��راأة اإىل عملها دون االعتماد عل��ى اأحد، وهذا 
ما كان يحد م��ن اقبالها على العمل، اإ�سافة اإىل 
ا�ستح��داث جم��االت عمل جديدة للم��راأة مل تعمل 
به��ا من قب��ل، واأ���رصن اإىل ان االأم��ر يف النهاية 
�سيع��زز م�سارك��ة املراأة يف املك��ون االقت�سادي 
املحل��ي مم��ا �سي�س��ب يف م�سلح��ة االقت�س��اد 

الوطني.
وت��رى �سي��دة االأعم��ال وع�س��و مبجل���س مديري 

�رصك��ة مط��ارات الدم��ام، هن��د الزاه��د، اأن قرار 
النواح��ي  ليدع��م  اأت��ى  لل�سي��ارة  امل��راأة  قي��ادة 
االقت�سادي��ة يف اململك��ة مب�سارك��ة امل��راأة يف 
روؤي��ة  لتحقي��ق  املحل��ي  االقت�س��ادي  املك��ون 
2030 يف زي��ادة ن�سبة ع��دد الن�ساء العامالت 

من ٢٠٪  اإىل ٣٠ %.
واأ�سافت: ان ه��ذا التوجه �سيكون خمف�سا لكلفة 
االأ���رصة ال�سعودي��ة؛ ك��ون امل��راأة تدف��ع مقاب��ال 
باهظ��ا ب�سبب تنقلها م��ن منزلها اإىل العمل، كما 
�سيتي��ح للم��راأة وظائ��ف كث��رة ومتنوع��ة منها 
جم��ال النق��ل، فعل��ى الن�س��اء اال�ستع��داد بالبدء 

بالتدرب اجلاد للح�سول على رخ�س القيادة.
وقال��ت �سي��دة االأعم��ال واخت�سا�سي��ة امل��وارد 
الب�رصية وم�ست�سارة الت�سويق، لينا العامودي: من 

املوؤكد اأن اي ق��رار تقوم القيادة العليا باململكة 
باتخ��اذه هو م��ن م�سلحة ال�سع��ب، وانه �سيكون 
ذا عائ��د وفائدة كب��رة على �س��وق العمل، حيث 
ان��ه �سيفتح ابواب مهن جدي��دة لل�سيدات، واي�سا 
�سرف��ع عبئ��ا ماديا او جه��دا عن بع���س اأولياء 
االم��ور، كم��ا �سيك��ون له تاأث��ر ايجاب��ي لالأ�رص 
ال�سعودي��ة يتمثل يف زيادة دخله��ا مع م�ساركة 
امل��راأة يف جان��ب من��ه، ويف توف��ر م�رصوفات 

كانت ت�رصف على التنقالت ب�سيارات االأجرة.
قب��ول  يف  �سي�ساه��م  الق��رار  اأن  اإىل  واأ�س��ارت 
ال�سي��دات الن��واع كث��رة من الوظائ��ف وخا�سة 
الت��ي تتطل��ب طبيعتها تنق��الت كث��رة، وكانت 
املراأة جت��د �سعوبة يف حتقيق ه��ذه املتطلبات؛ 
النها تعتمد غالبا عل��ى �سائق غريب عنها، ومع 

ت�سهي��ل االأمور املتعلقة بالتنق��ل �ستزيد الفر�س 
الوظيفية للمراأة بن�سبة ال تقل عن 30%.

وقال��ت: ان�سح بدوري ع��دم الت�رصع بالبداية يف 
اقتن��اء ال�سي��ارات اأو االندف��اع حتى يت��م التاأكد 
م��ن ميزانية ذلك، وعند �رصاء �سيارة يجب درا�سة 
نوع املركبة واختيار ما تتالءم مع احتياجاتها 
اليومي��ة، وع��دم ربطها باملظاه��ر واملناف�سات، 
فه��ي و�سيل��ة لت�سهي��ل احلي��اة ولي�س��ت الثق��ال 

امليزانية.
واأ�س��ارت ع�سو مبنتدى �سي��دات االأعمال وع�سو 
امي��ان  ال�رصقي��ة،  بغرف��ة  التنفي��ذي  باملجل���س 
املطرود، اىل التحول اجلذري الذي �سيطال �سوق 

العمل.
�سيالح��ظ  تدريجي��ا  املجتم��ع  اأن  واأو�سح��ت 

ان ه��ذا التح��ول �سي�س��ع امل��راأة اأم��ام حتدي��ات 
اأثبت��ت  مثلم��ا  بنج��اح،  و�ستجتازه��ا  جدي��دة 
بنج��اح يف املا�س��ي قدرته��ا يف العم��ل ك�سيدة 
اأعم��ال، وطبيبة، ومدر�س��ة، ومهند�سة ويف �ستى 

املجاالت.
التبع��ات االقت�سادي��ة، ف��رتى  اأم��ا م��ن حي��ث 
املط��رود اأن من اأهمها تقلي���س حتويالت مالية 
للخ��ارج لنح��و 1.5 مليون عام��ل منزيل، والتي 
تق��در بنحو ثالثة ملي��ارات ري��ال يف ال�سهر، اأي 

باإجمايل �سنوي يبلغ 36 مليار ريال.
وقالت: اإنه وبعد �س��دور االأمر ال�سامي بال�سماح 
للمراأة �سنجد �سيدات يق��دن �سياراتهن باأنف�سهن، 
واخري��ات يعمل��ن �سائقات يف ���رصكات تديرها 
ن�ساء، كما �سيتم ا�ستقدام �سائقات اأجنبيات ميكن 

اأن يعمل��ن يف املن��زل كعام��الت وي�ستفاد منهن 
ك�سائقات، وخ�سو�سا وان بع�س االأ�رص �ستتوجه 
لوجود املراأة ك�سائقة حفاظا خل�سو�سية املراأة.

واأو�سح��ت ع�س��و املجل���س التنفي��ذي بالغرف��ة 
التجاري��ة باملنطق��ة ال�رصقية، اجلوه��رة ال�سامل، 
ان ال�سم��اح للم��راأة بالقي��ادة �سيغ��ر م��ن واقع 
عم��ل امل��راأة العامل��ة نح��و االأف�س��ل، خ�سو�سا 
م��ع تخل�س الكث��رات منهن م��ن مع�سلة و�سيلة 
التنقل واملوا�سالت التي كانت حتد من ن�ساطهن 
وتوجههن للعمل، كما كانت ت�ستنزف جزءا كبرا 
من راتبهن، و�ست��زداد فر�س العمل املتاحة لهن 
بن�سب��ة عالي��ة ج��دا تتج��اوز %30، وم��ن اأبرز 
الوظائ��ف التي �ست�ستح��دث للمراأة ه��ي مندوبة 
تو�سيل والتي حتتاج اليها الكثر من التاجرات.

البحرين تستضيف أول ملتقى لمناقشة ضريبة 
القيمة المضافة

يناق���س امللتق��ى اخلليج��ي الثال��ث للمحا�سب��ن واملدقق��ن يف البحري��ن، 
بالتع��اون م��ع جمعية املحا�سب��ن البحرينية، مو�س��وع تطبيقات �رصيبية 

القيمة امل�سافة، يومي 22 و23 نوفمر املقبل.
فف��ي ظل ما ت�سه��ده منطقة اخللي��ج العربي من حتدي��ات وقفزات 

نوعي��ة يف الف��رتة االأخ��رة على عدد م��ن االأ�سع��دة، �سعدت اإىل 
الواجهة نقطة حتول مهمة مرتقبة يف اخلطط التنفيذية القادمة 

ب��دول اخلليج العربي��ة، تداولتها اأروق��ة االجتماعات وو�سائل 
االإع��الم عل��ى م�ست��وى عاٍل م��ن اجلدي��ة، وفق روؤي��ة علمية 

وعملية ثاقبة تنحى لفر�س �رصيبة القيمة امل�سافة.
ويف ت�رصيح��ات �سحافي��ة، اأفاد اأمن ع��ام امللتقى، فهد 
اإبراهي��م ال�سهابي، باأن احل��دث �سي�ست�سيف جمموعة من 

املتحدثن من قطاعات خمتلف��ة، �سي�ستعر�سون بع�س 
التجارب لدول فر�ست هذه ال�رصيبة، اإىل جانب وجود 
متحدثن من قطاع التدقيق اخلارجي ملناق�سة �سبط 

العملي��ة ال�رصيبية م�ستقباًل نظ��راً خلرتها الوا�سعة 
يف املج��ال، كم��ا �سيك��ون هن��اك متحدث��ون م��ن 

القطاع��ن احلكوم��ي واخلا���س؛ ل���رصح عملي��ة 
احت�س��اب ال�رصيبي��ة وم��ا لداف��ع ال�رصائب من 

حقوق وواجبات.
وق��ال ال�سهاب��ي اإن امللتق��ى �سيت�سم��ن يف 
يوم��ه االأول 3 جل�س��ات حوارية بعد اجلل�سة 

االفتتاحي��ة، اإذ �سرتكز اجلل�سة االأوىل على 
التجارب االإقليمي��ة يف فر�س ال�رصيبة، 
الثاني��ة دور  اجلل�س��ة  �ستتن��اول  فيم��ا 

موؤ�س�سات التدقيق اخلارجي يف �سبط 
العملي��ة ال�رصيبية، بينم��ا �ستناق�س 

اجلل�س��ة الثالث��ة حق��وق وواجب��ات 
دافعي ال�رصائب.

اأم��ا الي��وم الث��اين عل��ى ج��دول 
اأعمال امللتقى ف�سيقدم ور�ستي 

عم��ل متوازيتن زمنيًا يختار 
كل م�س��ارك اإحداهما ليتلقى 

فيه��ا تدريبات عملية طيلة 
�سرتك��ز  وبينم��ا  الي��وم، 

عل��ى  االأوىل  الور�س��ة 
ط��رق  يف  تطبيق��ات 
�رصيب��ة  ح�ساب��ات 

امل�ساف��ة،  القيم��ة 
الور�س��ة  �ستتن��اول 

�سب��ط  الثاني��ة 
ت  ب��ا حل�سا ا
ي��ة  فرت لد ا

ال�رصيبية.
ب��ننّ  و

ب��ي  ل�سها ا
ن  اأ
امللتق��ى 

ي�سته��دف �رصيحة وا�سعة م��ن املجتمع اخلليجي، يف مقدمه��ا كبار قيادات 
املالي��ن،  وامل�ست�ساري��ن  والتاأم��ن،  والتدقي��ق،  امل�س��ارف،  قطاع��ات 
وامل�ست�ساري��ن القانونين، ومنت�سبي ���رصكات املحا�سبة، ودواوين الرقابة، 
واإدارات ال�سوؤون املالية يف القطاعن العام واخلا�س، وامل�سارف املركزية، 

اإىل جانب املدققن باأنواعهم واأ�سحاب االأعمال واملهتمن.

دبي _ وكاالتالمنامة_ وكاالت

طهران_ وكاالتباريس_ وكاالت

أسعار
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