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החברה הערבית: השתלבות ומובילות רו”ח

התחלה חדשה

ח"כ מנסור עבאס
יו"ר הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ)

מר עיסוואי פריג‘
השר לשיתוף פעולה אזורי

חן שרייבר, רו"ח
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

בשאר קאסם, רו"ח
מזכיר כבוד, יו"ר סניף נצרת והעמקים



רו"ח (עו"ד) שלמה אסטרוגו - מנהל היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה, נציג רשות המסיםמרצה:

08:30-09:15 | התכנסות בוקר ורישום

יום חמישי | 27.1.22

12:15-12:45 | הפסקת קפה

16:50-17:00 | הפסקת קפה

14:00-15:20 | ארוחת צהריים 

09:45-10:45  מושב 1 | התפשטות הפשיעה הכלכלית ותפקיד רואי החשבון 
                       כשומר סף

10:45-11:00  מושב 2 | השר רו"ח עיסאווי פריג' - השר לשיתוף פעולה אזורי

09:30-09:45  דברי פתיחה

רו"ח (עו"ד) טל דננברג - יו"ר משותף ועדת הקריפטו הארצית בלשכת רואי חשבון   מרצים:
רו"ח רועי כץ - יו"ר משותף ועדת הקריפטו הארצית בלשכת רואי חשבון

09:15-09:30  דברי רו"ח חן שרייבר - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
                       בנושא: חזון לשכת רואי חשבון בעידן החדש

מרצים:

12:00-12:15  שידור חי בזום מאיחוד האמירויות הערביות 
                      עם מר מוחמד אל פלסי - מנהל אזור מזרח התיכון ואפריקה

                      בחברת סחר בינלאומית 

12:45-14:00  מושב 4 | ”החברה הערבית בישראל בצל התוכנית הכלכלית" 
                      מהחלטת ממשלה 922 עד החלטה 550

רו"ח עלא גנטוס - יועץ יו"ר הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות לשעבר 
רו"ח חסאן טואפרה - ראש הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית

15:50-16:10  מושב 6 | מקסום חסכון פנסיוני

גב‘ אלא חסונה - מנהלת יחידת מכירות הפניקס חברה לביטוח

17:00-18:00 מושב 8 | מטבעות וירטואליים וקריפטוגרפיים: 
                        על הקריפטו - עדכונים חמים ויישומיים, וכלים פרקטיים בידי רו”ח

מרצה:

16:10-16:50  מושב 7 | השתלבות רואי החשבון בעולם ההשקעות הגלובלי והמקומי  

ד"ר מחמוד קעדאן, רו"ח - מרצה בכיר בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה

בהשתתפות:

בהשתתפות:

11:00-12:00  מושב 3 | פאנל מרכזי: 
התוכנית הכלכלית של הממשלה לפיתוח החברה הערבית: 

השתלבות ומובילות רואי החשבון   
בהנחיית:      בשאר קאסם - מזכיר כבוד, יו"ר סניף נצרת והעמקים

ח"כ מנסור עבאס - יו"ר הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ)
רו"ח חן שרייבר - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

מר עלי סלאם - ראש עיריית נצרת
מר שוקי בורשטיין - מנכ"ל בנק ”מרכנתיל“

מרצה:

מרצה:

15:20-15:50 מושב 5 | ״השקעות אלטרנטיביות כהשקעות כדאיות, האמנם?״

מר אילן ארצי - מנהל השקעות ראשי בגופים מוסדיים



יום שישי | 28.1.22
08:30-09:30 | התכנסות בוקר ורישום

12:15-12:40 | הפסקת קפה

מנחים:

מרצים:

רו"ח מוחמד עטייה - יו"ר ועדת השתלמויות, סניף נצרת והעמקים 
רו"ח חנא ראשד - יו"ר ועדת המסים, סניף נצרת והעמקים

10:00-11:15  מושב 10 | אחריות רואה חשבון וחשיפתו לחדר החקירות עקב 
                       התנהלות נישומים – מנגנוני הגנה עד להשגת חסינות 

מר נעמן אדריס, שופט - סגן נשיא בית משפט שלום בנצרת  
רו"ח (עו"ד) מיקי מיכאלוביץ'

מר גולן מרדכי - סגן פקיד שומה חקירות, נציג רשות המסים 

מנחה:

מרצה:

רו"ח חוסאם חלאילה - חבר ועד סניף נצרת והעמקים

רו"ח נור אליאס - חבר ועדת המסים בסניף נצרת והעמקיםמנחה:

12:40-13:40  מושב 12 | נבחרת הדירקטורים ואופן שילוב רואי החשבון 
                      כדירקטורים בחברות ציבוריות 

רו"ח חוסאם בשארה - יו"ר חברת חוצה ישראל
רו"ח אהוד לוריא

מרצה:

13:40-14:30  מושב 13 | חוות דעת רואה החשבון: חדלות פירעון בצל השלכות
                      הקורונה על העסקים

רו"ח אריאל פטל - סגן נשיא, מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים
                                ואישורי רו"ח

רו"ח נור אליאס - חבר ועדת המסים בסניף נצרת והעמקיםמנחה:
מרצה:

11:15-12:15  מושב 11 | דיני ביטוח לאומי

רו"ח אורנה צח-גלרט - יועצת ומרצה בתחומי הביטוח הלאומי, יו"ר ועדת הקשר 
של הלשכה עם הביטוח הלאומי

מרצה:

09:30-10:00 מושב 9 | השקעות בחו"ל בנדל"ן מניב - האפשרויות העומדות 
                      בפני המשקיע ואופן מיקסום התועלות 

רו"ח עבדאללה זועבי - יזם ומשקיע בחו"ל  
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נשמח לראותכם


