منتدى

المحاسبين السعودي ()SAF

مهنة المحاسبة والمراجعة  :طموحات المستقبل

برنامج ورش العمل

دليل ورش العمل

اليوم األول
الثالثاء

 28يناير2020 ،

قاعة سابك

أ .محمد المطيري
أخصائي حلول مالية
ساب السعودية

أساليب استخدام التقنية في المحاسبة
والمراجعة

 10:00ـ 12:00

د .عبدالله الشويش أ .ناصر الشايع
مدير عام إجراءت اإلفالس
لجنة اإلفالس

مدير الشؤون القانونية
لجنة اإلفالس

التأهيل القانوني في مجال اإلفالس

 13:00ـ 15:00

أ .علي الناصر
محاسب قانوني

الوعــاء الزكــوي للمنشــآت
التجاريــة

 16:00ـ 18:00

قاعة SOCPA

د .خالد المهنا

عضو هيئة التدريس  -جامعة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركات

 10:00ـ 12:00

أ .طه فردوس

شريك  -مزارز للتدقيق
و االستشارات

دور المحاسـب القـانوني فـي اكتشـاف
عمليات غسيل األموال

 13:00ـ 15:00

أ .عبدالله الكبريش

الرئيس التنفيذي للمراجعة

الداخلية  -الشركة السعودية
للخطوط الحديدية «سار»

المراجعة الداخلية  :مستقبلك الوظيفي

 16:00ـ 18:00

دليل ورش العمل

اليوم األول
الثالثاء

 28يناير2020 ،

قاعة هيئة السوق المالية

أ .صالح اليحيى

أ .ماورو تراباتي

المدير العام  -أليكس بارتنرز

أهميــة مؤشــرات اإلنــذار المبكــر للتعثــر
المالــي

محاسب قانوني

نتائج فحص الرقابة النوعية (تطوير األداء)

 13:00ـ 15:00

 10:00ـ 12:00

أ .عالء ابو نبعة

مختص في المراجعة الداخلية

االتجاهــات الحديثــة فــي التنســيق بيــن
الجهــات الرقابيــة الداخليــة والخارجية

 16:00ـ 18:00

أكاديمية أرامكو

أ .يوسف اليوسف

محلل مالي

أرامكو السعودية

نظرة عامة على الشهادات االحترافية
في المحاسبة و المالية

 10:00ـ 12:00

أ .عمران محمد
محلل محاسبة

أ .مبين بيرني

محلل محاسبة

نظــرة عامــة علــى الحوكمــة و المخاطــر
و المراقبة

 13:00ـ 15:00

أ .محمد شافي

مدرب محاسبة ومالية
أرامكو السعودية

المعيار الدولي للتقارير
المالية 16

 16:00ـ 18:00

دليل ورش العمل

اليوم الثاني
األربعاء

 29يناير2020 ،

قاعة سابك

أ .عالء ابو نبعة

أ .ماورو تراباتي

مختص في المراجعة الداخلية

االتجاهات الحديثة في التنسيق بين الجهات
الرقابية الداخلية والخارجية

 10:00ـ 12:00

أ .عبدالله الجبر

المدير العام  -أليكس بارتنرز

أهميــة مؤشــرات اإلنــذار المبكــر للتعثــر
المالــي

 13:00ـ 15:00

محاسب قانوني

الطريق إلى بناء مكتب محاسبي ناجح

 16:00ـ 18:00

قاعة SOCPA

أ .فهد القسومي

األمانة العامة للجان الضريبية

أ .داليا اليامي

األمانة العامة للجان الضريبية

مهام وأعمال األمانة العامة للجان الضريبة

 10:00ـ 11:00

د .عبدالله الشويش أ .ناصر الشايع

مدير عام إجراءت اإلفالس
لجنة اإلفالس

مدير الشؤون القانونية
لجنة اإلفالس

التأهيل القانوني في مجال اإلفالس

 13:00ـ 15:00

أ .أحمد القبالن
هيئة الزكاة والدخل

أ .حسن األسمري

هيئة الزكاة والدخل

تطبيقات الزكاة وإجراءاتها

 16:00ـ 18:00

دليل ورش العمل

اليوم الثاني
األربعاء

 29يناير2020 ،

قاعة هيئة السوق المالية
أ .عبدالله الكبريش

الرئيس التنفيذي للمراجعة

الداخلية  -الشركة السعودية
للخطوط الحديدية «سار»

المخاطر وأساليب المراجعة الداخلية

 10:00ـ 12:00

د .جاشوا بامفو

خبير تسعير المعامالت الدولي
أندرسن العالمية

تسعير المعامالت

 13:00ـ 15:00

أ .محمد المطيري
أخصائي حلول مالية
ساب السعودية

أساليب استخدام التقنية في المحاسبة
والمراجعة

 16:00ـ 18:00

أكاديمية أرامكو

أ .أحمد طلعت كائن

محلل محاسبة

دور المراقب المالي في عمليات
الشراء

 10:00ـ 12:00

أ .سامي أبوخمسين
مستشار محاسبة

برامج المشاريع الرأسماليه ،-الهيكلة
والتمويل والمراقبة

 13:00ـ 15:00

أ .كمال البطنيجي

أخصائي محاسبة

تطــورات نظــام ضريبــة الدخــل ونظــام
جبايــة الــزكاة فــي المملكــة

 16:00ـ 18:00

:للتسجيل

أو على الرابط

https://saf.socpa.org.sa

920009493

www.socpa.org.sa

Socpa_ksa

