منتدى

المحاسبين السعودي ()SAF

مهنة المحاسبة والمراجعة  :طموحات المستقبل

برنامج جلسات المؤتمر

جلسات المؤتمر

اليوم األول
الثالثاء

 28يناير2020 ،
10:30 - 9:00

الجلسة األولى:
دور المعلومات المالية في تعزيز بيئة االستثمار.

تناقــش الــدور الهــام للمعلومــات الماليــة فــي تعزيــز بيئــة االســتثمار المحليــة وجــذب االســتثمارات األجنبيــة ،وكيــف ُيمكــن
ـدور داعــم ومســاند فــي جــذب المســتثمرين وذلــك لفَ هــم اآلثــار المترتبــة علــى األُســس الجديــدة
لمهنــة المحاســبة القيــام بـ َ

والتــي تتطلــب وجــود معلومــات ماليــة ذات شــفافية عاليــة.

األستاذ:

إبراهيم بن صالح السويل

عبدالله بن محمد بن غن ّام

األستاذ:

وكيل المحافظ لخدمات
واستشارات المستثمرين
الهيئة العامة لالستثمار
األستاذ:

رئيس الجلسة

وكيل الهيئة للشركات المدرجة
والمنتجات االستثمارية
هيئة السوق المالية

أ.محمد بن سليمان الرميح
مدير عام اإلدارة العامة لألسواق
«تداول»

اليوم األول
الثالثاء

 28يناير2020 ،
12:00 - 10:30

نبيل بن عبدالله المبارك

الرئيس التنفيذي
وكالة سمة للتصنيف

محاسب قانوني

استراحة
القهوة

المناقشة
والمداخالت

الهيئات المهنية الدولية :مستجدات وتطورات.

تتضمــن عروض ـاً تقدمهــا هيئــات دوليــة رائــدة فــي تنظيــم مهنــة المحاســبة والمراجعــة ،فيمــا يتعلــق برســالتهم المهنيــة

وأبــرز األعمــال واالســتراتيجيات المســتقبلية.

األستاذ:

رئيس مجلس معايير المحاسبة
الدولية IASB

أ.د .محمد فداء محمد بهجت
محاسب قانوني

المدير العام ,مركز التخطيط
وإعداد الميزانيات و إدارة األداء
أرامكو السعودية

بدر بن إبراهيم بن محارب

الجلسة الثانية:

هانز هوقرفورست

رئيس الجلسة

األستاذ:

مساعد بن أحمد السيوحي

األستاذ:

الدكتورة:

نورمازياله داتو مهزان

الرئيس التنفيذي  -المعهد
الماليزي للمحاسبين

الدكتور:

الدكتور:

أحمد بن عبدالله المغامس

آن كي جو

األمين العام  -الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين

رئيس االتحاد الدولي
للمحاسبين IFAC
األستاذ:

عمر مصطفى أنصاري

األمين العام  -هيئة المحاسبة

والمراجـــعة للمؤسسـات
المالية اإلسالمية

المناقشة
والمداخالت

استراحة الغداء
وصالة الظهر

جلسات المؤتمر

اليوم األول
الثالثاء

 28يناير2020 ،
14:30 - 13:00

الجلسة الثالثة:
التحول إلى أساس االستحقاق في األجهزة الحكومية.
ـول إلــى المحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق ،واإلجــراءات المتبعــة فــي ذلــك ،والتــي
تُســلط الضــوء علــى مشــروع التحـ ّ

تهــدف إلــى تعزيــز الشــفافية ضمــن برنامــج تحســين المحاســبة الحكوميــة.

معالي األستاذ:

األستاذ:

عبدالعزيز بن صالح الفريح

رئيس الجلسة

د .رمزي بن سليمان الزيد

الثالثاء

األستاذ:

األستاذ:

وليد بن عبدالله تميرك
محاسب قانوني

شريك  -ارنست ويونغ

وزارة التعليم

 28يناير2020 ،
16:00 - 14:30

رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع
التحول للمحاسبة المبنية على
أساس االستحقاق بالقطاع العام
وزارة المالية

نائب رئيس مجلس المعايير
الدولية للمحاسبة في القطاع
العام IPSASB -

توماس مولر  -ماركيز

المشرف العام على اإلدارة العامة للميزانية

اليوم األول

مستشـار ومسـؤول تنفـيذي
لقطاع الكهرباء  -وزارة الطاقة

المناقشة
والمداخالت

المعامالت المالية اإلسالمية والمحاسبة عنها.

تُبــرز التطــورات التــي يمكــن أن تُعتمــد فــي مجــال المعامــات الماليــة اإلســامية والمحاســبة عنهــا ،باإلضافــة إلــى مواءمــة
معاييــر المحاســبة اإلســامية ومعاييــر المحاســبة الدوليــة.

الدكتور:

الدكتور:

سامي بن إبراهيم السويلم

نائب مدير المعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب

المشرف العام  -مركز المقاصد

لالستشارات االقتصادية

أ.د .إحسان بن صالح المعتاز
عميد كلية إدارة األعمال

أحمد بن محمد الجغيمان

الجلسة الرابعة:

محمد بن سعود العصيمي

رئيس الجلسة

مايك بليك

األستاذ:

األستاذ:

الحم بن حمد الناصر

مستشار في المالية االسالمية

المناقشة
والمداخالت

جامعة أم القرى

ختام اليوم األول للمؤتمر

األستاذ:

عمر مصطفى أنصاري

األمين العام  -هيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية

جلسات المؤتمر

اليوم الثاني الجلسة األولى:
األربعاء

 29يناير2020 ،
10:30 - 9:00

مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل  :الواقع والطموح.
تُســلط الضــوء علــى واقــع ســوق مهنــة المحاســبة والمراجعــة ومســتقبلها ،لبنــاء مهــارات خريجــي المحاســبة ،وتوجيههــا
نحــو تطويــر وتنميــة المهنــة ،وزيــادة عــدد المحاســبين المؤهليــن للمســاهمة فــي بنــاء أُســس االقتصــاد المزدهــر.

األستاذ:

برهان الدين جاياه

معالي الدكتور:

حسام بن عبدالوهاب زمان

رئيس أكاديمية األعمال
أرامكو السعودية

رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

رئيس الجلسة

د.مصعب بن سعد النعيم
رئيس قسم المحاسبة
جامعة الملك فيصل

الدكتورة:

فهده بنت سلطان السديري

األستاذ:

الدكتور:

فهد بن محمد الطعيمي

محمد بن عبدالله آل عباس

محاسب قانوني

عضو مجلس الشورى

أستاذ مشارك
جامعة الملك عبدالعزيز

المناقشة
والمداخالت

استراحة
القهوة

اليوم الثاني الجلسة الثانية:
األربعاء

 29يناير2020 ،
12:00 - 10:30

البيئة النظامية للمهن المالية في المملكة.

تُبــرز األدوار العديــدة التــي يقــوم بهــا المحاســبون المهنيــون ،إضافــة إلــى عــرض اللوائــح واألنظمــة لــكل مــا يرتبــط بعمــل

المحاســب الصــادرة عــن الجهــات ذات العالقــة ،وفهــم دور الجهــات التنظيميــة.

األستاذ:

بدر بن عبدالمحسن الهداب

وكيل وزارة التجارة واالستثمار
لشؤون السياسات واألنظمة

رئيس الجلسة

أ .جهاد بن محمد العمري
محاسب قانوني

األستاذ:

ماجد بن عبدالرحمن الرشيد
األمين العام  -لجنه اإلفالس

األستاذ:

سامي بن محمد الشرفاء

الدكتور:

حامد بن حسن ميرة

مدير عام اإلدارة العامة للقوائم
المالية ومراجعي الحسابات
هيئة السوق المالية

الرئيس التنفيذي  -المركز
السعودي للتحكيم التجاري
األستاذ:

سلطان بن جريس الجريس

األمين العام  -الهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين
ّ

المناقشة
والمداخالت

استراحة الغداء
وصالة الظهر

جلسات المؤتمر

اليوم الثاني الجلسة الثالثة:
األربعاء

 29يناير2020 ،
14:30 - 13:00

التقنية في القطاع المالي  :ثورة وتحديات.

تســتعرض الجلســة أهــم وأحــدث التطبيقــات والتوجهــات للمحاســبة والمراجعــة ،والتحديــات التــي تواجــه المــدراء المالييــن

فــي عصــر التقنيــة الجديــد ،وعــرض أفضــل الممارســات التقنيــة المتنوعــة والمتاحــة للشــركات.
الدكتور:

خلدون عبدمحمود
الحطيبات

األستاذة:

جامعة الملك عبدالعزيز

محاسب قانوني

لمياء بنت سلطان الرشيد

عضو هيئة التدريس

رئيس الجلسة

أ .صالح بن فهد الزيد
رئيس الحوسبة السحابية والذكاء
االصطناعي  -مايكروسوفت
السعودية

األستاذة:

نجود بنت صالح المليك

الدكتور:

هشام بن محمد الصغير
الرئيس التنفيذي  -األكاديمية
السعودية الرقمية

األستاذ:

فيصل بن حمود الحمودي
رئيس قسم األنظمة المالية
أرامكو السعودية

الرئيس التنفيذي
فنتك السعودية

المناقشة
والمداخالت

استراحة
القهوة

اليوم الثاني الجلسة الرابعة:
األربعاء

 29يناير2020 ،
16:00 - 14:30

معايير أخالقيات المهنة الدولية.

تُر ّكــز علــى أبــرز تحديثــات قواعــد ســلوك وآداب مهنــة المحاســبة ،إضافــة إلــى اإلصــدار الجديــد مــن ميثــاق الســلوك ،وتحــول

المملكــة فــي تبنــي وتطبيــق قواعــد الســلوك وآداب المهنــة الدوليــة.

الدكتور:

ستافروس توماداكيس

رئيس مجلس معايير أخالقيات
المهنة IESBA

رئيس الجلسة

أ .أحمد بن محمد الشنقيطي
رئيس المراجعة الداخلية

شركة قنوات االتصاالت السعودية

األستاذ:

تركي بن عبدالمحسن اللحيد
محاسب قانوني

األستاذ:

خليل بن إبراهيم السديس
محاسب قانوني

األستاذ:

خالد محمد فداء بهجت
محاسب قانوني

ختام المؤتمر

الدكتور:

ياسر بن أحمد فالته
محاسب قانوني

المناقشة
والمداخالت

جلسات المؤتمر

:للتسجيل

أو على الرابط

https://saf.socpa.org.sa

920009493

www.socpa.org.sa

Socpa_ksa

