جدول اعمال الندوة السنوية الرابعة عشر لديوان المراقبة العامة بعنوان:
دور حوكمة األجهزة الحكومية في تحقيق "رؤية السعودية "2030
 ١١شعبان ١٤٣٨هـ  -الموافق  ٧مايو ٢٠١٧م
الرياض – فندق انتركونتننتال – قاعة الملك فيصل
 ٠٨:٠٠ – ٠٧:٠٠التسجيل
 - ٠٩:٠٠ – ٠٨:٠٠تقديم الندوة السنوية الرابعة عشرة
سعادة الدكتور صالح بن علي العقال ،مستشار ديوان المراقبة العامة ومقرر الندوة
 خطابات المتحدثين الرئيسيينمعالي الدكتور محمود محيي الدين ،نائب رئيس البنك الدولي ألجندة تنمية  ،٢٠٣٠عالقات االمم المتحدة والشراكات
معالي األستاذ محمد بن عبدهللا الجدعان ،وزير المالية
 افتتاح الندوة والترحيب بالحضور والمشاركينمعالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ،رئيس ديوان المراقبة العامة
 ١١:٠٠ – ٠٩:٠٠الجلسة االولى :أفضل الممارسات الدولية في حوكمة االجهزة الحكومية والنموذج األمثل للبيئة المؤسساتية
والثقافية للمملكة العربية السعودية
إدارة الجلسة :معالي الدكتور محمود محيي الدين ،نائب رئيس البنك الدولي ألجندة تنمية  ،٢٠٣٠عالقات االمم
المتحدة والشراكات
 معالي الشيخ بندر بن محمد ال ثاني ،رئيس ديوان المحاسبة – دولة قطرمعالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي ،رئيس ديوان المحاسبة – االمارات العربية المتحدة ،ورئيس المنظمة
الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (االنتوساي)
 معالي الدكتور عابد بن عبدالحميد الخرابشة ،رئيس ديوان المحاسبة – المملكة األردنية الهاشمية معالي الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ،مدير جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية األستاذ نكوالي ماليشف ،رئيس قطاع السياسات التنظيمية ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ١١:١٥ – ١١:٠٠استراحة
 ١٣:١٥ – ١١:١٥الجلسة الثانية :استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعالة ومستدامة :محددات وآليات
إدارة الجلسة :البروفيسور مايكل بارزلي ،أستاذ اإلدارة العامة في كلية لندن لالقتصاد – المملكة المتحدة
-

معالي األستاذ محمد بن طالل النحاس ،محافظ المؤسسة العامة للتقاعد – المملكة العربية السعودية
البروفيسور ستيفن كيلمان ،أستاذ اإلدارة العامة في جامعة هارفارد – الواليات المتحدة االمريكية
البروفيسور جيري ستوكر ،أستاذ الحوكمة في جامعة ساوثمبتون – المملكة المتحدة
البروفيسور ستيفن اوسبورن ،أستاذ الحوكمة في جامعة ادنبره – المملكة المتحدة
الدكتور محمد بن عبدهللا آل عباس ،عضو مجلس الشورى – المملكة العربية السعودية

 ١٣:٤٥ – ١٣:١٥استراحة وصالة الظهر
 ١٥:٤٥ – ١٣:٤٥الجلسة الثالثة :دور حوكمة االجهزة الحكومية في رفع كفاءة االنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص
إدارة الجلسة :الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي ،رئيس المجلس النقدي الخليجي

١٥:٤٥

 األستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس ،الرئيس التنفيذي لمصرف االنماء األستاذ محمد بن عبدهللا القويز ،نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور أنور شاه ،مستشار البنك الدولي ،رئيس مركز االقتصاديات العامة – الصين األستاذ تيم كالن ،رئيس قطاع صندوق النقد الدولي في دول الخليج العربي ومبعوث الصندوق لدى المملكةالعربية السعودية
 الدكتور سيرجيو سيبرا ،أستاذ اإلدارة في جامعة اوكسفورد – المملكة المتحدةختام الندوة

