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لدار البيضاء - 30 يناير 2018. تعزز رشكة فيدوسيار باملغرب، الفاعل الرائد يف الخدمات القانونية والرضيبية واملالية واالستشارات 

العقارية يف املغرب منذ عام 1929، مكانتها كرشيك عميل للرشكات، حيث يبدأ سلسلة من الدورات التدريبية املتخصصة والندوات 

.» SFM Academy « تحت تسمية

املستمر  التطور  إىل  بالنظر  معرفتهم  وتعميق  لتحديث  واملديرين  الرشكات  ملسريي  املتزايدة  للحاجة  املبادرة  هذه  وتستجيب 

للقوانني التنظيمية والترشيعية، ومناقشة وفهم الرهانات املتعلقة بالقضايا الرضيبية والقانونية واإلدارية الرئيسية الحالية.

وسيضم عرض SFM Academy املحاور التالية:

محارضاتSFM Academy، التي تنظم بوترية نصف شهرية، وهي عبارة عن فضاءات متميزة لالجتامعات واملناقشات والتفكري يف 

القضايا االسرتاتيجية واملوضوعاتية. وتجمع املؤمترات بني قادة األعامل واملسؤولني الحكوميني والخرباء املشهورين يف املغرب وعىل 

الصعيد الدويل وقادة الرأي.

وستشمل املواضيع املربمجة للمؤمترات يف عام 2018، عىل وجه الخصوص، »تحديات تبادل املعلومات التلقايئ« و »األعامل التجارية 

لألرسة والقدرة التنافسية« و »فرصة رشكة قابضة«.

وتتوجه اللقاءات التي تنظمها SFM Academy إىل املسريين واملديرين التنفيذيني الراغبني يف تحديث وتعميق معرفتهم ومتكنهم 

من مواضيع محددة. يف إطار ورش عمل مدفوعة األجر، تنظم يف يوم واحد مع عدد محدود من املشاركني.

وسوف ينجز هذه الحلقات الدراسية خرباء ومحامون ومستشارون من رشكة فيدوسيار باملغرب. وستقدم هذه األخرية كافة خربتها 

لتوفري التدريب العميل والقابل لالستغالل يوميا.

وسرتكز املواضيع املختارة لعام 2018 عىل »التدقيق الرضيبي« و »أسعار التحويل« و »إعادة هيكلة الرشكات« و »التنقل الدويل 

للموارد البرشية« و »الرضائب العقارية«.
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وستكون جائزة التميز الرضيبي من قبل SFM Academy مساهمة من رشكة فيدوسيار باملغرب يف جهود البحوث الرضيبية يف 

املغرب. وسيتم تقديم هذه الجائزة كل عام لطالب مغريب أو باحث قدم مساهمة أكادميية يف املجال الرضيبي.

وسيتم تحديد معايري املشاركة واالختيار من قبل لجنة تحكيم تتألف من خرباء وشخصيات من عامل األعامل.

رشكة فيدوسيار باملغرب واحدة من الرشكات االستشارية الرائدة يف املغرب. »نحن نرافق، كل يوم، أكرب الرشكات يف البالد يف تنميتها 

للتفكري  العام، لخلق مساحة متميزة  النقاش  يلبي حاجيتني أساسيتني: املشاركة يف   SFM Academy باملغرب ودوليا. إن إطالق

العديد من رشكائنا، هي  عنها  أعرب  التي  الثانية،  والحاجة  وبلدنا.  االسرتاتيجية القتصادنا  املواضيع  النظر حول  وتبادل وجهات 

االستفادة من تدريب محدد ودقيق حول مواضيع معينة مثل إعادة هيكلة الرشكات، ومراجعة الحسابات الرضيبية، وما إىل ذلك«. 

.SFM Academy كام يوضح ذلك عبد القادر بوخريس، أحد الفاعلني يف

لقاءاتدورات تدريبية جوائز التميز يف
املجال الرضيبي


