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ما هي تأثريات الضرائب على املنافسة؟  •

 
  سبتمبر 2يوم الجمعة،  - اليوم الثاني

  ي لخدمات االتصاالت على المستوى الدولي االزدواج الضريب :4الجلسة   10.45-09.30
  ي الوسائل اليت تستعملها احلكومات لتفادي االزدواج الضريب  •
  (ITR)الضرائب يف إطار لوائح االتصاالت الدولية   •

Paul DePasquale and Alyssa Varley 
Baker & McKenzie, Switzerland 

  استراحة لتناول القهوة  11.00-10.45
  عروض مقدمة من البلدان واالتحادات :5الجلسة   12.30-11.00

  املنسق: السيد مارتن كيف
  السيد سيين فايت - (ARTP)هيئة تنظيم االتصاالت يف السنغال   •
  السيد ساليو توريه -بالسنغال  (Sonatel Orange)شركة سوناتل أورانج   •
  السيد رومان سيزا - (ARPTC)هيئة تنظيم االتصاالت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   •

  تناول الغداء  14.00-12.30
  دور القطاعين العام/الخاص -اآلثار االقتصادية للضرائب  :6الجلسة   14.45.14.00

  بالنسبة للحكومات  •
  بالنسبة للمشغلني وموردي اخلدمات  •
  بالنسبة للمستعملني النهائيني  •
  أمثلة ألماكن يتحقق فيها التوازن السليم  •

Martin Cave – Windfred Mfuh 
London School of Economics 

، رابطة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة للضرائب على االتصاالت المتنقلة استعراض عام :7الجلسة   15.45-14.45
(GSMA)   - النتائج التمهيدية  

Gabriel Solomon 
GSM Association 

  استراحة لتناول القهوة  16.00-15.45
حلقة نقاش بمشاركة صانعي السياسات والهيئات التنظيمية واالتحادات وكل أصحاب المصلحة في مجال   16.45-16.00

  المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا 
  املنسق: مكتب تنمية االتصاالت/مكتب تقييس االتصاالت

  ما هي أفضل املمارسات؟  •
  كيف حنقق التوازن املناسب؟  •
  ما هو دور اهليئات التنظيمية؟  •
 ما هي البدائل؟  •

 مكتب تنمية االتصاالت/مكتب تقييس االتصاالت - مالحظات ختامية   17.00-16.45

__________ 


