
25-26 يناير 2022م



التجمƠƠع السƠƠنوي األكبƠƠر للمهنييƠƠن والمهتميƠƠن بمجƠƠال المراجعƠƠة الداخليƠƠة 
والخبƠƠراء  القƠƠادة  مƠƠن  نخبƠƠة  يضƠƠم  السƠƠعودية،  العربيƠƠة  المملكƠƠة  فƠƠي 
المحلييƠƠن والعالمييƠƠن لمناقشƠƠة أبƠƠرز تحديƠƠات مهنƠƠة المراجعƠƠة الداخليƠƠة، 

وطرح أفضل الحلول والممارسات المهنية لبيئة األعمال.

مؤتمر مستقبل المراجعة الداخلية: 



اسƠƠƠتعراض تطورات مهنƠƠƠة المراجعة 
.
ً
الداخلية والمنظومة الرقابية عالميا

توفير منصƠƠƠة لتبادل الخبƠƠƠرات وأفضل 
ممارسات مهنة المراجعة الداخلية

رسم مستقبل مهنة المراجعة الداخلية 
 لمتغيراتها وتطوراتها الدولية

ً
وفقا

تعزيز سƠƠƠمات القيƠƠƠادة المرنة لمهنة 
المراجعة الداخلية وفق رؤية 2030

رفع مسƠƠƠتوى الوعي بمهنة المراجعة 
الداخلية وأثرها في العمل المؤسسي

أهداف المؤتمر:



أجندة المؤتمر



01 إطالق المؤتمر تحت رعاية وتشƠƠƠريف معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة 
رئيƠƠƠس مجلس إدارة الجمعية السƠƠƠعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسƠƠƠام 

العنقري.

03 كلمة الرئيس التنفيذي للجمعية السƠƠƠعودية للمراجعين الداخليين، األستاذ 
عبدالله بن صالح الشبيلي

إفتتاح مؤتمر مستقبل المراجعة الداخلية

02 عرض الضيف الرئيسƠƠƠي السƠƠƠيد أنثوني بوجليس، رئيس المعهد الدولي 
للمراجعين الداخليين حول "مستقبل معهد المراجعين الداخليين" 

ً
  إلى 10:30 صباحا

ً
09:00 صباحا  25 يناير 2022م 



استراحƠƠƠƠة
ً
  إلى 11:00 صباحا

ً
10:10 صباحا



اليوم األول:

جلسة حوارية : " األنماط الحديثة في أعمال المراجعة الداخلية"

عرض : "القيمة من المراجعة على األمن السيبراني"

جلسة حوارية : " إدارة المخاطر في قيادة المنظومة الرقابية "

عرض : " المنظومة الرقمية الموحدة ومستقبل المراجعة الداخلية

             وإدارة المخاطر "

  إلى 05:00 مساًء
ً
11:00 صباحا  25 يناير 2022م 



  إلى 12:30 مساًء
ً
11:00 صباحا  25 يناير 2022م 

" األنماط الحديثة في أعمال المراجعة الداخلية"

مايك تشينغ
رئيس إدارة المراجعة الداخلية في 

صندوق االستثمارات العامة

هاجر التويجري
أمين سر مجلس إدارة أكواباور

ماهر العياضي
الرئيس التنفيذي إلدارة المراجعة الداخلية 

في الهيئة الملكية لمحافظة العال

دومينيك فينسنتي
نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي 
للمراجعة الداخلية في شركة أوبر

بيتر تشامبرز
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 

في الشركة السعودية للكهرباء



استراحة: ( صالة الظهر + الغداء )
12:30 مساًء إلى 01:45 مساًء 



01:45 مساًء إلى 02:30 مساًء  25 يناير 2022م 

عرض : "القيمة من المراجعة على األمن السيبراني"

تيري جرافينستين
Citi رئيس المراجعة للتكنلوجيا في مجموعة



02:45 مساًء إلى 03:45 مساًء  25 يناير 2022م 

 " إدارة المخاطر في قيادة المنظومة الرقابية "

عبداالله آل الشيخ 
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 

بمركز الملك عبدالله المالي.

د. مريم فيكتشلو
رئيس الحوكمة في شركتي البحر 

األحمر للتطوير وأماال

كيث ديفيز
رئيس المخاطر االستراتيجية وااللتزام في 

األعمال التجارية الدولية لشركة 
Federated Hermes

عبد العزيز الرصيص
رئيس مجموعة المخاطر واالئتمان في 

مصرف الراجحي 

فرقان كامالني
رئيس قسم المراجعة الداخلية 

في شركة أكواباور



04:00 مساًء إلى 04:45 مساًء  25 يناير 2022م 

" المنظومة الرقمية الموحدة ومستقبل المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر "

إندومون داس
Beinex المؤسس والمدير العام لشركة



 اليوم الثاني:

جلسة حوارية : "دور الحوكمة في إدارة االزمات واستمرارية األعمال"

جلسة حوارية : "القيمة المضافة للجان المراجعة"

جلسة حوارية : "تزايد الطلب على المراجعة الداخلية في المملكة"

جلسة حوارية : "المستقبل المهني للمراجعة الداخلية"

  إلى 04:00 مساًء
ً
09:00 صباحا  26 يناير 2022م 



ً
  إلى 10:30 صباحا

ً
09:00 صباحا  26 يناير 2022م 

"دور الحوكمة في إدارة االزمات واستمرارية األعمال"

د. ميساء باسودان
وكيلة كلية إدارة األعمال ورئيسة 

قسم المحاسبة في جامعة طيبة 

أحمد العنزي
الرئيس التنفيذي لشركة

stc pay 

 فهد بن حمدان
الوكيل المساعد للشركات المدرجة 
والمنتجات االستثمارية في هيئة 

السوق المالية

الوليد السناني
مدير عام حوكمة شركات 
المجموعة في شركة سابك

 عبد السالم المانع
وكيل وزارة التجارة لألعمال التجارية



  إلى 12:15 مساًء
ً
10:45 صباحا  26 يناير 2022م 

"القيمة المضافة للجان المراجعة"

ضاري الشمري
رئيس المراجعة الداخلية بمصرف 

الراجحي

 معالي أ. عبد العزيز الفريح
رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية

د. خالد الفداغ
عضو لجنة المخاطر في صندوق 

االستثمارات العامة

 خالد القرني
نائب الرئيس للمراجعة الداخلية 

في شركة (سابك) 

د. عمرو كردي
الرئيس التنفيذي المالي لشركة 

التعاونية للتأمين

عبد الله الحربي
محاسب قانوني وشريك في شركة 
HCPA محاسبون ومراجعون قانونيون



استراحة: ( صالة الظهر + الغداء )
12:15 مساًء إلى 01:30 مساًء 



01:30 مساًء إلى 02:45 مساًء  26 يناير 2022م 

" تزايد الطلب على المراجعة الداخلية في المملكة"

سعد السبتي
الشريك المؤسس لشركة 

سعد صالح السبتي وشركاؤه

بيتƠƠƠƠر المƠƠƠƠر
EY شريك في شركة

أحمد سكر
مدير استشارات المخاطر والمراجعة 

HCPA الداخلية في شركة

 عدنان زكريا
المدير العام لشركة بروتيفيتي في 

المملكة العربية السعودية

ماجد الجعيد
مدير عام العقود واالتفاقيات 

في شركة االتصاالت السعودية 



03:00 مساًء إلى 04:00 مساًء  26 يناير 2022م 

"المستقبل المهني للمراجعة الداخلية"

د. صيته المنديل
مستشارة معالي رئيس الديوان 

العام للمحاسبة

عماد تركستاني
 EY رئيس إدارة الموارد البشرية في

للخدمات المهنية

صفا الراشد
مدير عام قطاع تطوير األعمال 
بصندوق تنمية الموارد البشرية

سانجاي راجاجوباالن
رئيس قسم المراجعة الداخلية واستشارات 

المخاطر في شركة بروتيفيتي

 عبد العزيز المطوع
مستشار معالي رئيس الديوان العام 

للمحاسبة، المشرف العام على مكتب اإلدارة 
االستراتيجية بالديوان



الراعي األلماسيالشريƠƠƠك الداعƠƠƠƠم

الشركاء االستراتيجيون للجمعية

الشركاء المعرفيون للجمعية الراعي الذهبي



الشركة السعودية للكهرباء:

تتمتع الشƠƠƠركة السƠƠƠعودية للكهرباء بمكانة الريƠƠƠادة بين قريناتها من شƠƠƠركات خدمات الطاقة في 

المنطقة، فضالً عن كونها أكبر منتج للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 من 
ً
وتؤمن الشƠƠƠركة الطاقة الكهربائية بكفاءة وموثوقية لمشƠƠƠتركيها في أرجاء المملكة، انطالقا

محطات التوليد التي تسƠƠƠتخدم التقنيات الحديثة، وعبر شƠƠƠبكة نقل مترامية األطراف تغذي شبكات 

توزيع عديدة ومتنامية باضطراد.

و"السƠƠƠعودية للكهرباء" ماضية على طريق تنويع مصادر الطاقة التي تسƠƠƠتخدمها لتقديم الخدمة 

الكهربائية، متجهة نحو التوسƠƠƠع في استخدام الطاقة النظيفة، بالتزامن مع الحد من االعتماد على 

الوقود األحفوري.

عد "السعودية للكهرباء" إحدى الركائز األساسية في سبيل تحقيق كل من برنامج المملكة 
ُ
هذا، وت

للمحافظة على البيئة ورؤية المملكة 2030.



موعد المؤتمر
يوم الثالثاء 22 جمادى اآلخر 1443هƠ - الموافق 25 يناير 2022م

 
ً
الساعة 8 صباحا

الرياض – فندق الفورسيزون – القاعة الرئيسية


