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الموضوع :مشاركة قیادات وممثلي مؤسستكم في المؤتمر
)التكنولوجیا الحديثة واألنظمة المالیة المتطورة( 

التنمیة وتنويع مصادر الدخل نحوحديثة لدول مجلس التعاون الخلیجي الاالتجاھات االقتصاديةفي إطار 
التنموي التنافسي.التوجه والعالمیةالمعايیر علىوفق أاأللكترونیةاألنظمة وتطوير الشاملة المستدامة 

يشرفنا مخاطبتكم بخصوص مشاركة القیادات والتنفیذيین من مؤسستكم في بھذه المناسبة الكبیره 
والذي يعقد في فعالیات مؤتمر األنظمة الذكیة إلحتساب القیمة المضافة في دول مجلس التعاون الخلیجي

ضريبة إحتساب كیفیة ألنظمة الذكیة في راتیجیات ااستيتناول المؤتمر حیث .بدبي2016ديسمبر 15
.جراءاتاالتبسیط والمتكاملةوالمالیة الضريبیةالنطم تكنولوجیا في دعمالودور القیمة المضافة 

حتساب النسب إمعايیر أحدث و،استراتیجیة تطبیق ضريبة القیمة المضافةبذات الصلة المواضبع يناقشكما 
أنظمة إستراتیجیات تطوير اركون ش، كما يبحث الخبراء المالمستقبليالممارسات والتخطیطأفضل والمالیة 
ھامة إللتقاء صناع القرار.ةالمالي وإدارة المال واألعمال حیث يمثل الحدث فرصالقطاع 

.أملین مشاركة قیادات وممثلي مؤسستكم في فعالیات ھذا الحدث الھام
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وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،

علي الكمالي
العامالمدير



عن الحدث

2016ديسمبر  15-دبي :الحدثتاريخومكان 
البنوك ، مؤسسات القطاع اإلستثماري ،الھیئات والمنظمات اإلقلیمیة والعالمیة:المؤسسات المشاركة

نخبة من المتحدثین والخبراء يشاركون بأوراق عمل ودراسات میدانیة  :المتحدثین
تمنح شھادات الحضور  للمشاركین:لحضورشھادات ا

مؤسسة إعالمیة وبوابات ومواقع الكترونیة إقلیمیة وعالمیة متخصصة :التغطیة اإلعالمیة
www.datamatixgroup.comيرجى مراجعة الموقع : :برنامج المؤتمر

الحضور

 الوزارات ،البنوك ، شركات اإلستثمار وشركات التأمینالقیادات والتنفیذيین في
 البورصات واالسواق المالیةالقیادات والتنفیذيین في
 المعنیةوالخاصة مدراء وقیادات المؤسسات الحكومیة
رؤساء ومدراء ومدققي الرقابة المالیة في دواوين المحاسبة والرقابة المالیة
ت، مدراء الصناديق االستثمارية ومدراء إدارات اإلستثماررؤساء الشركا
المستثمرين ومدراء ادارة الثروات والمتخصصین
العاملون في قطاع البنوك واإلستثمار والمعنیین بقطاعات المال واإلستثمار
كافة المعنیین بقطاعات المال واألعمال

أھمیة مشاركة مؤسستكم

القیمة المضافةاألنظمة الذكیة الحتساب ضريبة.
 تطوير القطاع المالي لأحدث حلول تقنیة المعلومات
تحقیق أفضل اإلنجازات في إدارة القطاع اإلستثماري وأسواق المالالتكنولوجیا و.
المؤسساتفي الضرائب جیا وتكنولث أنظمةإعتماد أحد.
 التخطیط  المستقبليتنفیذ التحول اإلقتصادي وتسلیط الضوء على الرؤية واالبتكار في ألیات.
المالیة اإلقلیمیة والعالمیةاألنظمةوقواعد البیاناتاإلطالع على أحدث.
 قطاعات المال واألعمال، صناع القرار وخبراءالمسئولینالشراكة والتعاون المشترك بین.

للمشارك الواحد رسوم التسجیل

 : 1550اإلختیار األولU$ -غرفة لمدة لیلتان    - مر وإقامة فندقیة دوالر وتشمل حضور المؤت
 :950اإلختیار الثانيU$- لیلة واحدةغرفة لمدة - دوالر وتشمل حضور المؤتمر وإقامة فندقیة
 :450اإلختیار الثانيU$-دوالر وتشمل حضور المؤتمر بدون اقامة فندقیة

الرسوم تشمل : 

المشاركة في المؤتمر .1
غداء ونسخ من المحاضرات وأوراق العملوجبات اإلفطار وال.2
ضـرورة إستكمال إجراءات التسجیل مبكراً لضمان حجز الفندق والمؤتمر.3
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