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القائمة

العدد : ١٤٥٠٥ - السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢١ ربيع األول ١٤٣٩هـ

المال و االقتصاد

البحرين تستضيف مؤتمرا لمعهد المحاسبين الماليين مطلع ديسمبر

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - 01:30

ن، وذلك بحضور 14 متحدثا وعضوا ملناقشة ة ب 1 و2 ديسم 2017. املؤتمر الدو السنوي التاسع ملعهد املحاسب القانوني  الهند، فرع البحر ن خالل الف تستضيف البحر
400 مندوب، من مناديب الشركات ذات العالقة واالهتمام بالشؤون محل الخالف ب الشركات العاملة  مجاالت قضايا األمن املا الشخصية.

، وتتضمن النسخة التاسعة من املؤتمر قائمة جيدة ا وأفاد مصدر من املعهد أنه من املتوقع أن يستقطب املؤتمر 400 مندوب تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الز
ل اإلمكانيات إ حقيقة). من املوضوعات حول موضوع (تحو

ن (BCICAI)عدي شانبهاغ إن «املؤتمر هو حدثنا السنوي، وقد خططنا له بدقة لنقدم التحديثات املهنية  وقال رئيس مجلس إدارة معهد املحاسب القانوني  الهند، فرع البحر
 .« ل الشخ وبعض موضوعات السعادة التي يقدمها مجموعة رائعة من املتحدث ، وكذلك التمو وظائف املحاسب القانوني

ف بها ملعهد املحاسب القانونّي بالهند  التعليم املهني إذ إنه يقدم تدريبا مدته أك من اثنتي عشرة ساعة حول املوظف املحتــرف ويعد حضور املؤتمر جزءا من االعتمادات التي يع
. والفرصة متاحة أيضا لغ املحاسب القانونّي كبوابة لفهم اتجاهات الشركات.  املعتمــد لجميع املحاسب القانوني

ن ديار املحرق ستكون الراعي الرئي للمؤتمر وتشمل الرعاة الفعاليات ع البنك األه املتحد وبي دي أو وكيه بي أم جي وجرانت ثورنتون وبروتيفيتي وفيم تكنولوجيز والبحر
ن. وشركاء اإلعالم هم دي  نيوز وسالم كة  بنك الهند الوطني ومنطقة التجارة الحرة  أم القيو للتسهيالت التجارية وشركة الخدمات املالية العربية وصندوق االستثمار املش
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هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

ن. البحر

ن  املؤتمر السنوي. ويؤكد املؤتمر وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديار املحرق د. ماهر الشاعر «يسر شركة ديار املحرق أن تقدم الدعم ملعهد املحاسب القانوني  الهند، فرع البحر
ن كل ن العليا املتمثلة  مساءلة الشركات. ونتمنى ملعهد املحاسب القانوني  الهند، فرع البحر عمل املحاسب القانوني بصفتهم حام معاي النزاهة املالية ومعاي البحر

التوفيق والنجاح».

كلمات دالة

مؤتمرا لمعهد المحاسبين الماليين

إقرأ أيضًا

مزيد من األخبار

البحرين تستضيف
مؤتمرا لمعهد

المحاسبين
الماليين مطلع ديسمبر

منذ 9 أيام

االسم:

االسم

النص:
التعلیق

تبقى لديك (600) حرف

أرسل

دد  إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك ال ت

ردا على إدراجها في قائمة االتحاد األوروبي للدول غير المتعاونة ضريبيا 
البحرين تؤكد اعتراف العالم بقوة وشفافية أنظمتها المالية

افتتاح فعاليات معرض البحرين للشوكوالتة والقهوة بمشاركة 60 عارضا
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