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العدد 10460 الثالثاء 28 نوفمبر 2017 الموافق 10 ربيع األول 1439 االقتصادي < األيام

األيام - االقتصادي

مؤتمر «تحويل اإلمكانيات إلى واقع» ينطلق مطلع ديسمبر

 

محرر الشؤون االقتصادیة:

أعلن معھد المحاسبین القانونیین في الھند، فرع البحرین (BCICAI) إقامة المؤتمر الدولي السنوي التاسع والذي حمل عنوان «تحویل اإلمكانیات إلى واقع»، خالل الفترة من 1 و2
دیسمبر المقبل، وذلك بفندق الدبلومات، بمشاركة 17 متحدثاً لمناقشة 400 مندوب، ویقام المؤتمر تحت رعایة وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة، زاید الزیاني، وبحضور السفیر الھندي

في مملكة البحرین. 
وخالل حفل االفتتاح سیتحدث كل من: من المحاسب القانوني وعضو المجلس المركزي لمعھد المحاسبین القانونیّین في الھند رافوال شاجید، والشریك اإلداري في كیھ بي إم جي جمال

فخرو، ورئیس مجلس إدارة شركة بي إیھ إیھ عباس رضي، والوكیل المساعد للسجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة علي مكي، ومدیر إدارة الرقابة المصرفیة لألفراد بمصرف
البحرین المركزي یوسف حسن، باإلضافة إلى نخبة كبیرة من االختصاصیین. 

ویقام المؤتمر برعایة من دیار المحرق كالراعٍ، باإلضافة إلى عدد كبیر من الرعاة كالبنك األھلي المتحد وبي دي آو وكیھ بي إم جي وجرانت ثورنتون وبروتیفیتي وفیم تكنولوجیز
والبحرین للتسھیالت التجاریة وشركة الخدمات المالیة العربیة وصندوق االستثمار المشتركة في بنك الھند الوطني ومنطقة التجارة الحرة في أم القیوین. وشركاء اإلعالم ھم دي تي نیوز

و سالم البحرین. 
وفي ھذا السیاق، قال رئیس مجلس إدارة معھد المحاسبین القانونیین في الھند، فرع البحرین (BCICAI) عدي شانبھاغ: «إن المؤتمر ھو حدثنا السنوي، وقد خططنا لھ بدقة لنقدم

التحدیثات المھنیة في وظائف المحاسبین القانونیین، وكذلك التمویل الشخصي وبعض موضوعات السعادة التي یقدمھا عدد من المتحدثین البارزین في ھذا المجال». 
ومن جھتھ، قال د. ماھر الشاعر، الرئیس التنفیذي لشركة دیار المحرق: «یسر شركة دیار المحرق أن تقدم الدعم لمعھد المحاسبین القانونیین في الھند، فرع البحرین في المؤتمر

السنوي. ویؤكد المؤتمر على عمل المحاسبین القانونیین بصفتھم حاملي معاییر النزاھة المالیة ومعاییر البحرین العلیا المتمثلة في مساءلة الشركات. ونتمنى لمعھد المحاسبین القانونیین
في الھند، فرع البحرین كل التوفیق والنجاح».
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وفاة المواطن فیصل سبت بحادث مروري ألیم تعرض لھ على خط الریاض فجر الیوموزیر الخارجیة: تحالفنا مصمم على مكافحة الحوثیین وإعادة االستقرار للیمن ونشید بالدور السعودي.
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مملكة البحريناإلقتصاد البحريني
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