برنامج حفل االفتتاح
األربعاء  31رجب 3417هـ املوافق  02أبريل 0232م
9.00 - 08.00

االستقبال والتسجيل

10.00 - 09.00

االفتتاح
القرآن الكريم
كلمة هيئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
األستاذ /حممد بن صاحل العبيالن  ،رئيس جملس اإلدارة
كلمة راعي امللتقى
معالي الدكتور /يوسف بن حممد العلي
وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت
كلمة مجعية احملاسبني واملراجعني الكويتية
األستاذ /أمحد مشاري الفارس ،رئيس جملس اإلدارة
تكريم رائد من رواد احملاسبة ،األستاذ /يوسف صاحل العثمان

تكريم شركاء امللتقى
10.30 - 10.00

اسرتاحة

برنامج امللتقى
اليوم األول :األربعاء  31رجب 3417هـ املوافق  02أبريل 0232م
12.00 - 10.30

جلسة احلوار األوىل :دور املنظمات املهنية اإلقليمية والدولية يف الرقي باملهنة
رئيس اجللسة  :األستاذ الدكتور /عبدالرمحن بن إبراهيم احلميد
أستاذ احملاسبة واملراجعة  ،عضو جملس أمناء مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية ()IFRS
رئيس جملس إدارة بنك البالد ــ اململكة العربية السعودية

املتحدثون:
السيدة /كيلي آنرود
مدير رأس المال الفكري  ،االتحاد الدولي للمحاسبين ()IFAC

األستاذ /حممد بن صاحل العبيالن
رئيس جملس إدارة هيئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ()GCCAAO

الدكتور /حامد حسن مريه
أمني عام هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ()AAOIFI
12.30 - 12.00
14.00 - 12.30

اسرتاحة
جلسة احلوار الثانية :احملور التعليمي :ضمان جودة التعليم احملاسيب املنتظم
رئيس اجللسة  :األستاذ الدكتور /وائل إبراهيم الراشد
أستاذ احملاسبة واملراجعة ــ كلية العلوم اإلدارية ـ جامعة الكويت
املتحدثون :
الدكتور /خالد ناصر اخلاطر
عميد الشؤون األكادميية  -كلية أمحد بن حممد العسكرية – أستاذ احملاسبة جامعة قطر
األستاذ الدكتور /إمساعيل إبراهيم مجعه
أستاذ احملاسبة واملراجعة ـ كلية التجارة جامعة اإلسكندرية ــ مجهورية مصر العربية

األستاذ الدكتور /نظام حممد هندي
أستاذ احملاسبة ـ عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ــ جامعة قطر
14:00

الغداء

اليوم الثاني :اخلميس  34رجب 3417هـ املوافق  03أبريل 0232م
10.30 - 9.00

جلسة احلوار األوىل :احملور املهين :تطلعات خارج حدود املهنة للمساهمة يف االرتقاء بها
رئيس اجللسة  :الدكتور /صادق حممد البسام
رئيس قسم احملاسبة ــ كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت
املتحدثون :
األستاذ الدكتور /حممد فداء بهجت
رئيس مكتب الدكتور حممد فداء بهجت حماسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون
الدكتورة /جواهر شاهني املضحكي
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب ــ مملكة البحرين
الدكتور /توفيق عبدالعزيز السويلم
حماسب قانوني ــ جمموعة السويلم االستشارية حماسبون قانونيون

10.45 - 10.30

اسرتاحة

12.15 - 10.45

جلسة احلوار الثانية :احملور التنظيمي :حتديد عوامل النهوض باملنظمات املهنية
رئيس جلسة احلوار :الدكتور /فاحل راشد العازمي
نائب رئيس جملس إدارة هيئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

املتحدثون :
األستاذ /محيد يوسف رمحه
مساعد وكيل الوزارة لشؤون التجارة احمللية -وزارة الصناعة والتجارة مملكة البحرين

األستاذ /حامت القوامسي

رئيس احتاد احملاسبني واملراجعني العرب  ،الشريك املدير  KPMGاألردن

الدكتور /حسام الدين اخلداش

عميد كلية االقتصاد وإدارة األعمال (اجلامعة اهلامشية)

الدكتور /عدنان حسن احلسن

مدير إدارة شؤون التوظيف ومتابعة املال العام – ديوان احملاسبة  -دولة الكويت

12.45 - 12.15

اسرتاحة

14.15 - 12.45

جلسة احلوار الثالثة :احملور اجملتمعي :توجيه وريادة اجملتمع
رئيس اجللسة :الدكتور  /هشام إبراهيم اجملمد
أستاذ احملاسبة ـ مستشار وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت
املتحدثون :
الدكتور /خالد مهدي
األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ــ دولة الكويت
األستاذ الدكتور /عوض سالمة الرحيلي
أستاذ احملاسبة واملراجعة ــ كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبدالعزيز
األستاذ الدكتور /إحسان صاحل املعتاز
أستاذ املراجعة ــ جامعة أم القرى مبكة املكرمة
األستاذ /سليمان عبداهلل الزامل
ماجستري احملاسبة ــ جامعة أم القرى مبكة املكرمة

14.30 - 14.15
14:30

اجللسة اخلتامية
الغداء
كلمة رئيسية للسيد  /دانيال مونهني حول  :مهنة احملاسبة إضافة قيمة عامليا وإقليميا وحمليا
عضو جلنة احملاسبني املهنيني إلدارة األعمال ( )PAIBباالحتاد الدولي للمحاسبني ()IFAC
رئيس قطاع ــ شركة ماسرتكارد العاملية الشرق األوسط ومنطقة أفريقيا

