منتدى

المحاسبين السعودي ()SAF

مهنة المحاسبة والمراجعة  :طموحات المستقبل

جلسات المسرح التفاعلي

جلسات المسرح التفاعلي

اليوم األول

عنوان اللقاء

الثالثاء

 28يناير2020 ،

الضيوف

شرح الفعالية

األمين العام للهيئة السعودية

لقــاء مفتــوح يجمــع مســؤولي الهيئــة

د .أحمد المغامس
للمحاسبين القانونيين

الرابعة مع
سوكبا

أ .محمد الغيهب

مساعد األمين العام للهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين

د .مصعب الجعيد

مساعد األمين العام للهيئة

مــع المنتميــن للمهنــة ،يناقــش
فيــه العديــد مـــــن الموضــــــوعات
الفنيــة المتصلــة بعمــل الهيئــة
والمحاســـــبين القانونييـــــن وكـــل
مــا يهــم المهنــة ،واإلجابــــــة علــى

المدة

60

دقيقة
17:00 - 16:00

االستفســــارات المطـــــروحة.

السعودية للمحاسبين القانونيين

عزّز نجاحك
المهني
طريقك
للتأهيل
المهني

الخيال
أ .الوليد
ّ
محاسب قانوني

أ .ليلى الخليفة
محاسب قانوني

جلســة حواريــة للحديــث عــن أســرار
النجــاح فــي الشــهادات المهنيــة

60

دقيقة

وتبــوء الوظائــف
والعمليــة المتميــزة
ُّ

18:15 - 17:15

وتعزيزهــا للفــــــرص االســتثمارية

القياديــة.

رحلــة علميــة ُيطــرح خاللهــا العديــد
مــن األســئلة التــي تخــص المهنــة على

زوار من

المنتدى

مجموعــات مــن المتســابقين  ،وفــي

ـوج الفائزين
نهايــة الرحلــة التثقيفيــة يتـ ّ

بمقاعــد مجانيــة لدخــول اختبــار زمالــة

الهيئــة  ،واختبــار أخصائــي ضريبــة
القيمــة المضافــة.

90

دقيقة
20:00 - 18:30

جلسات المسرح التفاعلي

اليوم الثاني

عنوان اللقاء

األربعاء

 29يناير2020 ،

الضيوف

شرح الفعالية

األمين العام للهيئة السعودية

لقــاء مفتــوح يجمــع مســؤولي الهيئــة

د .عبدالرحمن الرزين

فيــه العديــد مـــــن الموضــــــوعات

دقيقة

والمحاســـــبين القانونييـــــن وكـــل

17:00 - 16:00

د .أحمد المغامس
للمحاسبين القانونيين

الرابعة مع
سوكبا

مساعد األمين العام للهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين

د .مصعب الجعيد

مساعد األمين العام للهيئة

مــع المنتميــن للمهنــة ،يناقــش
الفنيــة المتصلــة بعمــل الهيئــة
مــا يهــم المهنــة ،واإلجابــــــة علــى

المدة

60

االستفســــارات المطـــــروحة.

السعودية للمحاسبين القانونيين

خارطة التطور
المهني للمراجعين
الداخليين

طريقك
للتأهيل
المهني

أ .عبدالله الكبريش

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية
الشركة السعودية للخطوط الحديدية
«سار»

أ .ضاري الشمري

مدير عام اإلدارة العامة للمراجعة
الداخلية  -هيئة السوق المالية

حديــث موســـع عـــــن االتجاهــات
الحديثــة للمراجعــة الداخليــة ودورهــا

فــي تنميــة تطويــر األداء.

رحلــة علميــة ُيطــرح خاللهــا العديــد

مــن األســئلة التــي تخــص المهنــة

زوار من

المنتدى

علــى مجموعــات مــن المتســابقين ،
يتــوج
وفــي نهايــة الرحلــة التثقيفيــة
ّ

الفائزيــن بمقاعــد مجانيــة لدخــول
اختبــار زمالــة الهيئــة  ،واختبــار
أخصائــي ضريبــة القيمــة المضافــة.

60

دقيقة
18:15 - 17:15

90

دقيقة
20:00 - 18:30

:للتسجيل

أو على الرابط

https://saf.socpa.org.sa

920009493

www.socpa.org.sa

Socpa_ksa

