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        First Day Agenda, November 23 نوفمبر  23اليوم األول  برنامج عمل 

15:00 – 15:10 

Opening Remarks: 

Welcoming remarks and introductory 

note by the Arab Monetary Fund 

 االفتتاحية:  ةملالك 

  العربي النقدكلمة ترحيبية وتقديمية من صندوق 

15:10 – 15:30 

Keynote: 

Financial Innovation for Resilient 

Financial Ecosystem  

Speaker: Hong Kong University 

- How digital finance, and its proper 

regulation, can build a more stable, 

inclusive, and sustainable financial 

ecosystem.  

 : ةـكلمة رئيس

  النظام الماليسالمة  علىللحفاظ اإلبتكارات المالية 

  هونكج كونج عة جام: نالمتحدثي

لتمويل الرقمي، واألطر التنظيمية مكن لي   كيف -

أن يحافظ على إستقرار وشمولية ، المالئمة

 . ماليالنظام وإستدامة ال

 

15:30 – 16:30 

1st Working Session: 

Digital Assets Recent Developments 

and the Way Forward 

Speakers: WEF – FSB – KARM 

Legal Consultants 

- Pathways to Regulation of Crypto 

Assets: A Global Approach 

- Regulation, supervision, and 

oversight of crypto-asset activities 

and markets: potential gaps and 

recommendations  

- Legal framework, use cases and the 

way forward for the Arab region. 

 :ولىاأل مللعالسة ج

األصول المالية الرقمية والخطوات أحدث تطورات 

 الالحقة

مجلس  ،العالمي اإلقتصادي المنتدى: نحدثيالمت

 لقانونيةوا يةرإلستشاا تللخدما رمكا ،اإلستقرار المالي

 الم شفرةاألصول تنظيم مسارات نهج عالمي ل -

أنشطة  على  اإلشرافالرقابة ونظيمية واألطر الت -

 وصياتت والتالفجوا: واألسواق شفرةالم  ل األصو

إلستخدام ، حاالت الألصول الرقمية  ار القانونياإلط -

 .للدول العربية والخطوات الالحقة 

16:30 – 17:30 

2nd Working Session: 

CBDCs: Design, Use Cases, and 

Regulations 

Speakers: Accenture – HKMA – IMF – 

SAMA 

- CBDCs’ careful design  

- Use cases and policy considerations 

- Project Aurum for two-tier CBDC 

- Legal aspects of token based CBDC  

- Practical insights from SAMA. 

 :ةانيالثل جلسة العم

: التصميم، حاالت المركزية بنوكالعمالت الرقمية لل

 اإلستخدام واألطر التنظيمية

 في النقد  مؤسسة ،إلستشاراتل أكسنتشرالمتحدثين: 

البنك المركزي  ،دوليد الصندوق النق كونج، هونج

  السعودي

تأني للعمالت الرقمي -  للبنوك المركزية ةالتصميم الم 

 نع السياساتوإعتبارات صحاالت اإلستخدام  -

 يمشروع أوروم للعمالت الرقمية ذتجربة  -

 المستويين

 للعمالت الرقمية القائمة على الترميزاألبعاد القانونية  -

 . منظور عملي من البنك المركزي السعودي -

End of first day نهاية يوم العمل األول 
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         Second Day Agenda, November 24 نوفمبر  24 نيثااليوم ال نامج عملبر 

15:00 – 61 :00 

3rd Working Session: 

Fintech, DeFi lending and regulating 

Big Techs 

Speakers: CGAP – BIS – FSI  

- Potential of Fintech and marketplace 

platforms to scale up Micro & SMEs 

access to finance and related risks. 

- DeFi lending, implication, and 

proper access to information. 

- New regulatory approach for Big 

Techs to address potential risks to 

financial stability. 

 : الثالثة ملعل ا لسةج

ديثة ل منصات التقنيات المالية الحمن خالتمويل ال

 التقنيات شركات تنظيمووشركات التقنيات الضخمة 

 .الضخمة

بنك  ،المجموعة اإلستشارية لدعم الفقراء: حدثينالمت

 لياممعهد اإلستقرار ال ،التسويات الدولية

لمشروعات الصغيرة والمتوسطة انفاذ فرص زيادة  -

 التقنيات منصات خالل منلتمويل لومتناهية الصغر 

 الحديثة  المالية

والنفاذ  اإلنعكاساتالالمركزي،  منصات اإلقراض -

 تاالمالئم للمعلوم

مدخل بديل لتنظيم شركات التقنيات الضخمة لضبط   -

 المالي.لة والحفاظ على اإلستقرار لم حتمالمخاطر ا

 

 

61 :00 – 17:00 

4th Working Session: 

Measuring the regulatory sandboxes 

performance  

Speakers: CCAF - RMIT University  

- Assessment in developing regulatory 

sandbox: challenges, design 

considerations, and recommendations 

- How to measure sandbox effectiveness 

- Key indicators to assess the effectiveness 

and impact of regulatory sandboxes.  

- Arab countries’ insights. 

 ة عالراب جلسة العمل 

 ةيميالتنظ اتالمختبرأداء  سقيا

جامعة  ،البديل للتمويل كامبردج مركز: لمتحدثينا

  أستراليا -ورنمالب

التحديات، : ظيميةالمختبرات التنتطوير تقييم  -

 توصيات وال، تصميمالارات إعتب

 المختبر التنظيميأداء كيفية قياس كفاءة  -

 ات المختبر ثر أتقييم كفاءة و أهم مؤشرات  -

 ةالتنظيمي

 . عربيةمداخالت الدول ال -

17:00 – 17:30 

5th Working Session: 

Speakers: AMF – Arab Countries  

Fintech Index for the Arab Region “FinxAr” 

Discussion of the Fintech WG working 

program for 2023 

Preparation for the next regular meeting on 

May 24-25, 2023. 

 : خامسةالمل سة العجل

 الدول العربية  –  نقد العربيالصندوق   :لمتحدثينا

التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية مؤشر 

“FinxAr” 

 2023عام  خالل امج عمل المجموعةبرنة قشامن

 .2023 مايو 25-24 في تاليالاع لإلجتم لتحضيرا

                             Conclusion    امـختـلا 

*/ Speakers to be confirmed 


