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يعقد محافظو مؤسسات النقد 
والبنوك املركزية ب��دول مجلس 
التعاون ل��دول اخلليج العربية 
االج��ت��م��اع احل����ادي والسبعني 
للجنة محافظي مؤسسات النقد 
والبنوك املركزية ب��دول املجلس 
اليوم االح��د في مقر بنك الكويت 

املركزي.
وق����ال ب��ي��ان ص��ح��ف��ي ص���ادر 
ع��ن بنك الكويت امل��رك��زي امس  
السبت ان محافظ البنك الدكتور 
محمد الهاشل سيترأس جلسات 
االجتماع املذكور وسيشارك أيضا 
في االجتماع التاسع واالربعني 
ملجلس ادارة امل��ج��ل��س النقدي 
اخلليجي وامل��ق��رر ان��ع��ق��اده في 

اليوم نفسه.
وأوض������ح ال���ب���ي���ان ان����ه من 
امل��ق��رر أن يناقش اجتماع جلنة 
احملافظني العديد من املوضوعات 
والقضايا األساسية ذات الصلة 
باجلهود املتواصلة الرامية الى 
تعزيز مسيرة العمل االقتصادي 
اخلليجي املشترك وحشد الطاقات 
ل����زي����ادة حت��ص��ني ال��ق��ط��اع��ات 
امل��ص��رف��ي��ة وامل��ال��ي��ة خصوصا 

واقتصادات دول املجلس عموما 
من تداعيات مختلف التحديات 
االق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ف��ي ه��ذه 
امل��رح��ل��ة.واض��اف ان محافظي 
مؤسسات النقد والبنوك املركزية 
ب���دول املجلس سيستعرضون 
تقارير ومحاضر اجتماعات عدد 
من اللجان الفنية املنبثقة عنها 
السيما جلنة االش��راف والرقابة 
ع��ل��ى اجل��ه��از امل��ص��رف��ي وال��ت��ي 
تضطلع مبهام حيوية خصوصا 
فيما يتعلق بآليات ادارة املخاطر 
واحلوكمة واالشراف على االلتزام 
بتطبيق معايير )بازل3( واللجنة 
الفنية لنظم امل��دف��وع��ات وجلنة 

املعاهد والكليات املصرفية.
واف����اد ب���أن االج��ت��م��اع ال 71 
سيناقش باالضافة إلى ما سبق 
األبعاد املختلفة للتطورات النقدية 
واملالية التي تشهدها دول املجلس 
ف��ي امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة وآف��اق��ه��ا 
املستقبلية وك��ذل��ك املستجدات 
في مجاالت عمل املجلس النقدي 
اخلليجي.وذكر أن جلنة محافظي 
مؤسسات النقد والبنوك املركزية 
بدول التعاون جتتمع عادة مرتني 

سنويا ب��ص��ورة دوري���ة بغرض 
تبادل وجهات النظر والتشاور 
ح��ول أب��رز القضايا االقتصادية 
والنقدية واملصرفية املشتركة 
وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��أع��م��ال مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية في دول 

املجلس.
وق�����ال ال���ب���ي���ان ان م��ح��اف��ظ 
)املركزي( الدكتور محمد الهاشل 
سيترأس االجتماع ال)49( ملجلس 
ادارة املجلس النقدي اخلليجي 
ويضم محافظي مؤسسات النقد 
والبنوك املركزية للدول األعضاء 
في اتفاقية االحت��اد النقدي لدول 
اخلليج العربية وه��ي البحرين 
وال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر وال��ك��وي��ت 

وتترأس الكويت دورته احلالية.
واوض����ح ان���ه م��ن امل��ق��رر أن 
ي��واص��ل مجلس ادارة املجلس 
ال��ن��ق��دي اخل��ل��ي��ج��ي مناقشاته 
ح��ول خ��ط��وات استكمال البناء 
املؤسسي والتنظيمي للمجلس 
ال��ن��ق��دي اخلليجي مب��ا ف��ي ذل��ك 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ات واخل��ط��ط 
التشغيلية ال��ازم��ة الستكمال 

متطلبات االحتاد النقدي.

سيستعرضون تقارير ومحاضر عدد من اللجان الفنية املنبثقة عنها

اجتماع جلنة محافظي مؤسسات النقد 
والبنوك املركزية اخلليجية ينعقد اليوم

اجتماع جلنة احملافظني السابق في الكويت

17 نوفمبر املقبل يقام في 

»اخلطوط الكويتية« الناقل الرسمي لـ »ماراثون بنك 
642« السنوي الرابع اخلليج 

أعلنت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، عن رعايتها الذهبية 
ل�� “ماراثون بنك اخلليج 642” 
السنوي الرابع. وه��ذه هي املرة 
األول��ى التي ترعى فيها الشركة 
امل��اراث��ون، وال���ذي أصبح حدثاً 
رئيسياً على ج��دول الفعاليات 

الرياضية في الكويت.
وخ����ال ع���ام 2017، حقق 
“ماراثون بنك اخلليج 642” 
جناحاً غير مسبوق، حيث شهد 
حضور أكثر من 6 آالف مشارك 
من أكثر من 130 جنسية، وتدعو 
اخلطوط اجلوية وبنك اخلليج 
اجلمهور لانضمام واملشاركة في 
سباق هذا العام، والذي ستنطلق 

فعالياته يوم 17 نوفمبر املقبل.
ص���ّرح أح��م��د األم��ي��ر، مساعد 
امل��دي��ر ال��ع��ام إلدارة االت��ص��االت 
اخلارجية لدى بنك اخلليج قائاً: 
“يسعدنا انضمام شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ورعايتها لهذا 
احل��دث الرياضي ال��ب��ارز وال��ذي 
نتوقع ل��ه جن��اح��اً رائ��ع��اً. يعد 
“ماراثون بنك اخلليج 642” 
أح��د األنشطة الرياضية األكثر 
اهتماماً ضمن قائمة األنشطة 
وامل��ب��ادرات التي يتبناها البنك، 
ونتطلع للترحيب بجميع أفراد 
املجتمع للمشاركة في نشر الوعي 

بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي 
سليم”.

ومن جهته علق فايز عبد الله 
العنزي، مدير دائ��رة العاقات 
ال��ع��ام��ة واإلع����ام ف��ي اخلطوط 
اجلوية الكويتية قائاً: “يسرنا 
أن نكون الراعي الذهبي والناقل 
الرسمي ل� ماراثون بنك اخلليج 
642 هذا العام. وبصفتنا الناقل 

الوطني الرسمي لدولة الكويت، 
تلتزم الشركة بدعم امل��ب��ادرات 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��دم قيمة 
مضافة للمجتمع الكويتي، كما 
نفخر بتقدمي الدعم والرعاية لهذا 
احلدث املميز الذي يّركز على رفع 
مستوى ال��وع��ي وأهمية اّت��ب��اع 
أسلوب احلياة الصحية السليمة، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��س��اه��م��ت��ه في 

جمع الدعم املالي للهال األحمر 
الكويتي”.

وستنطلق فعاليات “ماراثون 
بنك اخلليج 642” هذا العام يوم 
17 نوفمبر املقبل، الذي يعد سباقاً 
تأهيلياً ألكبر سباقات املاراثون 
العاملية ويتضمن أرب���ع فئات 
للسباقات املفتوحة للعدائني 
م���ن ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة 

والقدرات املختلفة، وهي: سباق 
5 كيلومترات للعائات )املشي 
والركض(، سباق 10 كيلومترات 
لألكثر مت��رس��اً، وس��ب��اق نصف 
امل��اراث��ون مبسافة 21 كيلومتراً 
ل��ل��ع��دائ��ني احمل��ت��رف��ني، وس��ب��اق 
املاراثون الكامل األول من نوعه 
في الكويت ملسافة 42 كيلومتراً. 
يبدأ مسار السباق وينتهي في 
سوق شرق، على طريق اخلليج 
العربي، م��روراً مبعالم الكويت 
م��ث��ل س���وق امل��ب��ارك��ي��ة، وقصر 

السيف وأبراج الكويت.
ي��ت��ع��اون ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج مع 
جمعية الهال األحمر الكويتي 
ضمن م��ب��ادرات “ماراثون بنك 
اخلليج 642” في حملته ملساعدة 
األف���راد احملتاجني إل��ى الرعاية 
الصحية داخل الكويت. وستذهب 
جميع التبرعات املقدمة لتوفير 
األج��ه��زة الطبية مثل: دعامات 
القلب وأجهزة القوقعة وسماعات 
األذن والكراسي الكهربائية إلى 
ج��ان��ب ب��ط��اري��ات القلب. يسهم 
“ماراثون بنك اخلليج “642 هذا 
العام ومن خال حملة اجلمعية 
#ارك��ض_وس��اع��ده��م، ف��ي جمع 
الدعم املالي ملن هم بأمس احلاجة 
ممن يعانون من أمراض مزمنة أو 

إعاقات.

642 الكويتية ترعى ماراثون بنك اخلليج 
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.. و تستقبل »املسنني واملعاقني« في إطار
 برنامجها للمسؤولية االجتماعية 

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية يوسف عبداحلميد اجلاسم، 
وفداً من نزالء ادارة رعاية املسنني واملعاقني 
التابعة الى وزارة الشؤون االجتماعيةوالعمل 

في مبنى الشركة الرئيسي االسبوع املاضي.
وت��خ��ل��ل��ت ال���زي���ارة ج��ول��ة ف���ي م��ع��رض 
الشركة وال��ذي تعرف من خاله ال��زوار على 
تاريخ “الكويتية” خال ال� 64 عاماً املاضية 
وال��ت��ط��ورات التي م��رت بها، اض��اف��ة ال��ى ما 
يحتويه امل��ع��رض م��ن املجسمات املتنوعة 
للطائرات بأنواعها املختلفة التي استخدمتها 

“الكويتية” منذ التأسيس.
وقامت الشركة بتوزيع الهدايا التذكارية 
على الزائرين وهو األم��ر ال��ذي أدخ��ل البهجة 
وال���س���رور واالب��ت��س��ام��ة ع��ل��ى وج��وه��ه��م 
وقلوبهم، مثمنني في الوقت ذاته دور وجهود 
“الكويتية” وعلى رأسها رئيس مجلس االدارة 
في استقبالهم والترحيب بهم وتسهيل جميع 
االمكانيات لهم س��واء على منت طائراتها أو 

اخلدمات التي تتوافر لهم على األرض.
وتزامنت زي��ارة الوفد مع اليوم العاملي 
للمسنني والذي يصادف االول من أكتوبر، إذ 
حترص اخلطوط اجلوية الكويتية دائماً على 
االهتمام بتلك امل��ب��ادرات والتي تعكس دور 
الشركة في رعاية ودع��م االنشطة والبرامج 
االجتماعية واالن��س��ان��ي��ة، حيث تستهدف 
مختلف شرائح املجتمع والسيما كبار السن 
بإعتبارهم ج��زءاً ال يتجزأ من نسيج املجتمع 

الكويتي.
وم��ن جانبه، عبر مدير دائ���رة العاقات 
العامة واإلع���ام فايز عبدالله العنزي عن 
سعادته ب��زي��ارة وف��د “املسنني واملعاقني”، 
وقال: “من منطلق مسؤوليتنا االجتماعية في 
دعم مثل تلك األنشطة، تؤكد اخلطوط اجلوية 
الكويتية دوماً على توفير جميع سبل الراحة 
ومد يد العون جلميع الشرائح من ذوي الهمم 

في املجتمع الكويتي”.
وأش��ار العنزي إلى أن “الكويتية” تعتبر 
املسؤولية االجتماعية م��ن أه��م الواجبات 
الواقعة على عاتقها، مضيفاً أن التزام الشركة 
بتلك الواجبات يعد ضمن أهدافها التي تسعى 
إل��ى حتقيقها عبر وض��ع بصمة حقيقية في 
املجتمع تساهم في حتسني حياة اآلخرين نحو 

االجتاه األمثل.
ويأتي تركيز “الكويتية” ضمن خطتها 
االستراتيجية في املسؤولية االجتماعية على 
أربعة محاور وهي الصحة والبيئة والتعليم 

والشباب واالبداع.

يوسف اجلاسم يتوسط احلضور

جانب من استقبال املسنني  واملعاقني

»أسواق املال«: حتسن »التنافسية« في الكويت يرجع إلى استقرار االقتصاد الكويتي
ق��ال��ت هيئة اس����واق امل���ال ع��ن اس��ت��ق��رار 
م��ؤش��رات أنشطة األوراق املالية في مؤشر 
التنافسية العاملية لعام 2018 أن��ه بناءا 
على التقرير الصادر عن املنتدى االقتصادي 
العاملي مؤخراً حتت عنوان “مؤشر التنافسية 
العاملية لعام 2018”، والذي يشير إلى حتسٍن 
نسبي ف��ي ترتيب تنافسية دول���ة الكويت 
وتقدمها مرتبتني مقارنًة بالعام املاضي، 
فإن ذاك التحسن ُيعزى بطبيعة احل��ال إلى 
حتسن ترتيب دول��ة الكويت فيما يزيد عن 
نصف مؤشرات التقييم من ناحية، واستقرار 

االقتصاد الكويتي الكلي من ناحية ٍ أخرى.
 تنافسية االقتصاد الكويتي خال العام 
املاضي عززتها مقومات ٌ عدة، بعضها يتصل 
بأنشطة األوراق املالية وحتديداً املؤشرات 
ال��ث��اث ذات الصلة بتلك األن��ش��ط��ة والتي 

تضمنتها مؤشرات التقييم التسعون.
وب��ص��ورة أك��ث��ر حت��دي��داً، ميكن اإلش���ارة 
إلى استقرار مؤشري “ تشريع ملنع تضارب 
املصالح” و”حوكمة املساهمني”، حيث حافظ 
املؤشر األول منهما على رصيده البالغ )57.0( 
في مقياس القرب من األداء األفضل، كما حافظ 
املؤشر الثاني ب��دوره على رصيده السابق 

والبالغ )53.0( وفق املقياس ذاته.
وجتدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى توجهات 
عدة لهيئة أسواق املال وضعتها موضع التنفيذ 
مؤخراً على صعيد هذين املؤشرين، س��واًء 
مؤشر “منع تضارب املصالح” الهادف حلماية 
املساهمني من إج��راءات سوء استخدام أصول 
الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك 

مؤشر حماية حقوق املساهمني الهادف بدوره 
حلماية حقوق مساهمي ال��ش��رك��ات، ولعل 
أب��رز التوجهات  ذات الصلة بحماية حقوق 
املستثمرين األقلية  يتمثل في إص��دار القرار 
رقم )57( لسنة 2018 بشأن تعديل كتب عدة 
في الائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم 
)7( لسنة 2010 ، وحتديداً : الكتاب العاشر 

) اإلفصاح والشفافية( والكتاب احلادي عشر 
) التعامل في األوراق املالية( والكتاب الثاني 
عشر )قواعد اإلدراج( وكذلك الكتاب اخلامس 
عشر )حوكمة الشركات (، ومن املنتظر لتلك 
التعديات أن تنعكس منواً ملحوظاً في رصيد 
هذين املؤشرين في تقارير التقييم املقبلة  مع 
وضع تلك التعديات موضع التطبيق، السيما 
مع ترافقها بتوجهاٍت حاسمة تتصل بتطوير 
س��وق امل��ال في إط��ار م��ش��روٍع متكامل لهيئة 
أسواق املال لتطوير منظومة عمل أسواق املال 
كاملًة ، وذل��ك باملشاركة مع بعض اجلهات 
املعنية ، حيث قطعت الهيئة شوطاً جيداً في 
إط��ار هذا املشروع وال��ذي يتضمن تغييراٍت 
جوهرية في مختلف اجل��وان��ب التشريعية 
والتنظيمية للمهام ذات الصلة بأنشطة 
األوراق املالية ، حيث ك��ان ل��ه��ذا امل��ش��روع 
إضافًة إلى الوصول بتوجه خصخصة السوق 
إلى مراحله النهائية األث��ر األب��رز في حتقيق 
النجاحات االستثنائية التي حتققت خال 
الفترة املاضية كترقية ال��ب��ورص��ة احمللية 
إلى مصاف األس��واق الناشئة ، ووضع دولة 
الكويت في قائمة االستشارة للترقية إلى فئة 

.MSCI األسواق الناشئة في مؤشر

»زين« و»مايكروسوفت« توّقعان شراكة 
لتسريع استخدام احلوسبة السحابية

أع��ل��ن��ت زي���ن ، أن��ه��ا وق��ع��ت ات��ف��اق��ي��ة ش��راك��ة مع 
م��اي��ك��روس��وف��ت لتقدمي خ��دم��ات سحابية مختلفة 
لعمائها من الهيئات والشركات الكبرى واملتوسطة 
وال��ص��غ��ي��رة ف��ي الكويت،وستعمل زي��ن م��ن خال 
هذه االتفاقية على إتاحة الفرصة لهم على تسريع 
وتيرة التحول الرقمي الذي يساهم ب��دوره في جذب 
العماء ومتكني املوظفني واحلصول على أقصى فائدة 
من العمليات، فضًا عن حتسني من��اذج منتجاتهم 

وخدماتهم.
ومت توقيع الشراكة خال ُمشاركة زين في فعاليات 
اليوم اخلامس من النسخة الثامنة والثاثون من 
أس��ب��وع جيتكس للتقنية )GITEX 2018(،وهو 
احلدث العاملي الذي استضافته دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ونّظمه مركز دبي التجاري العاملي مُبشاركة 
كبرى الشركات واملؤسسات والهيئات العاملية في 

مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . 
 وستقوم زين من خال هذه الشراكة بطرح حزمتها 
اخلاصة من األدوات واملنتجات واخلدمات ومزجها مع 
حلول مايكروسوفت السحابية وتقدميها كعرض واحد 
لعمائها من الهيئات والشركات في الكويت، وبالتالي 

حتقيق أقصى منفعة من السحابة الذكية.

وقالت إميان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة 
زين الكويت: “ يسرنا أن نوسع من نطاق شراكتنا 
االستراتيجية مع رواد مجاالت التكنولوجيا على 
مستوى العالم مثل مايكروسوفت بهدف تعزيز 
وترسيخ حزمة احل��ل��ول واخل��دم��ات املبتكرة التي 
نقدمها لعمائنا من الهيئات والشركات، فاملؤسسات 
والشركات تعتبر جزءاً ال يتجز أمن منظومة الكويت 
االقتصادية، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق حزمة 
خدماتنا كي نساهم في متكني قطاع أعمال ذو كفاءة 

عالية في الكويت “. 
وم��ن جانبه علق ت��ش��ارل��ز ن��ح��اس امل��دي��ر العام 
ملايكروسوفت الكويت على هذا اخلبر قائا “ تتيح 
خدماتنا السحابية لشركائنا الفرصة للجمع بني 
حلولهم البرمجية وب��ني ع���روض مايكروسوفت 
السحابية، وبالتالي تسريع عملية التحول الرقمي 
بأسلوب سلس خالي م��ن امل��ع��وق��ات، فقد كانت وال 
زالت زين الكويت في ص��دارة هذا التحول، وستعمل 
هذه الشراكة على تسريع وتيرة جهودها عن طريق 
حتفيزهم لتقدمي حلول متكاملة لعمائها، وتأسيس 
عاقات متينة، وكذلك حتفيز جذب العماء ومتكينهم 

من حتقيق املزيد “. 

     

 

 

 

 

 

Year 
Market cap Billions 

USD 
GDP Billions USD Mcap/GDP 

2010 119.02 115.40 1.03 

2011 96.90 154.03 0.63 

2012 97.18 174.07 0.56 

2013 102.85 174.00 0.59 

2014 93.17 162.00 0.58 

2015 80.90 114.00 0.71 

2016 78.78 110.00 0.72 

 642 الكويتية ترعى ماراثون بنك اخلليج 

تنظم وزارة املالية بالتنسيق 
مع شركة بيكر تلي لاستشارات 
ندوة تعريفية حول استخدامات 
البرنامج اآلل��ي ملعيار االب��اغ 
امل��ش��ت��رك )CRS(، وذل����ك في 
ف��ن��دق ج��م��ي��را – ق��اع��ة املسيلة 
غ��دا االثنني امل��واف��ق 22 أكتوبر 
2018،  وذل��ك ف��ي  إط��ار التزام 
ال��ك��وي��ت ب��ال��ت��ع��اون الضريبي 
الدولي لتبادل املعلومات لغايات 

ضريبية
وي��أت��ي تنظيم ت��ل��ك ال��ن��دوة 
استكماال ل���دور وزارة املالية 
ال��رائ��د كونها اجل��ه��ة املسئولة 
ف��ي دول����ة ال��ك��وي��ت ع��ن تنفيذ 
االتفاقيات الضريبية الدولية، 

والذي مبوجبه قامت وزارة املالية بالتعاقد مع شركة 
بيكر تلي لاستشارات بتاريخ 2 أغسطس 2018، حيث 
تقوم الشركة مبوجب هذا العقد بتزويد ال��وزارة بنظام 
التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية AEOI ملعيار 
اإلباغ املشترك والذي يتيح لها اإلباغ عن املعلومات 

بشأن هذا املعيار.
ويأتي هذا التعاقد بعد حتقيق الوزارة جناحا ملموسا 
في السابق مع »بيكر تلي« في تنفيذ مشروعا مماثا فيما 
يخص تطبيق التزامات دولة الكويت مع وزارة اخلزانة 

األمريكية بشأن »الفاتكا«.
وف��ي ه��ذا السياق، ص��رح هشام س��رور – الشريك 
التنفيذي في بيكر تلي قائا “ بأن النظام قد مت تنفيذه 
بنجاح لتلقي التقارير والتبادل التلقائي ملعلومات 
احلسابات املالية ألغراض الضريبة وفقا ملعيار اإلباغ 
 ،)Common Reporting Standard( املشترك
ال��ص��ادر ع��ن منظمة التعاون االق��ت��ص��ادي والتنمية، 

وتستهدف ه��ذه املتطلبات احل��د من 
التهرب الضريبي.

وأض��اف “إن انضمام دولة الكويت 
ل��ات��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة وم��ن��ه��ا معيار 
اإلب���اغ املشترك )CRS(، م��ا ه��و إال 
أحد اخلطوات في استراتيجية ورؤية 
رائدة لدولة الكويت للحث على شفافية 
املعلومات ب��ني ال����دول، وخ��ل��ق مناخ 
اقتصادي متكافئ مع ال��دول املشاركة 
في االتفاقية من خال مكافحة التهرب 
الضريبي حول العالم وحتسني االلتزام 

الضريبي الدولي.
كما أضاف “تساعد الندوة التعريفية 
املؤسسات املالية على تفهم أساليب 
تطبيق البرنامج اآلل��ي لإلباغ، حتى 
تتمكن من تنفيذ االلتزام وتفادي أيه 
مخالفات تعرض أعمال املؤسسات املالية ألية مخالفات 
أو توقف لألعمال”. جدير بالذكر ب��أن حكومة دولة 
الكويت قد قامت في 19 أغسطس من عام 2016 بالتوقيع 
على االتفاقية املتعددة األطراف بني السلطات املختصة 
بشأن التبادل التلقائي ملعلومات احلسابات املالية 
)MCAA( مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
بهدف تبادل املعلومات لألغراض الضريبية. كما قامت 
بتوقيع اتفاقية املساعدة اإلدارية في املسائل الضريبية 
)MAC( ب��ت��اري��خ 05 م��اي��و 2017، ومت التصديق 
عليها بتاريخ 03 يوليو 2018 مبوجب القانون رقم 
)76( لسنة 2018.كما أصدرت وزارة املالية بالكويت 
القرار رق��م )36( لسنة 2017، والقرارين رق��م )46( 
لسنة 2017 ورقم )18( لسنة 2018 بشأن التعليمات 
االسترشادية اإلضافية لتطبيق متطلبات االتفاقيات 
الدولية لتبادل املعلومات الضريبية حيث يتوجب على 

املؤسسات املالية إرسال التقارير.

هشام سرور

»املالية« تنظم بالتعاون مع »بيكر تلي«   
ندوة في »معيار اإلبالغ املشترك« 


