
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 العربية   الدول  في المالية  وزارات لوكالء ابعالس  االجتماعبرنامج 

 "عن بعد" 

 

 

 

 

 2022 )كانون الثاني( يناير 20-19 ينالموافق ربعاء والخميس األ

 بتوقيت أبوظبي  16:30 إلى 14:00الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق النقد العربي 

 االمارات العربية المتحدة –  يأبوظب
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 العربية   الدول  في المالية  وزارات لوكالء بعالسا  برنامج االجتماع

 "عن بعد" 

 

 2022  يناير 20- 19 الموافقين والخميس األربعاء

 أبوظبي  بتوقيت 16:30 إلى 14:00 الساعة

 

 

 2022 يناير 19  الموافق األربعاءيوم 

 تفاصيل الجلسة موعد الجلسة

14:00 -14:10 

 فتتاحية: الجلسة اال

 المدير   الحميدي،  عبد للا   بن  الرحمن  عبد   الدكتور  معالي  -  ترحيبية  كلمة •

 العربي  النقد  صندوق إدارة مجلس رئيس العام

 االجتماع  رئاسة كلمة •

14:10 -14:45 

 الجلسة األولى
 

  الدول   في  الحكومية  المالية  األوراق  أسواق  في  الرقمي  التحول  إستراتيجيات

 العربية 

 العربي  النقد  صندوق – تقديمي عرض  •

 العرب المالية وزارات  وكالء السعادة أصحاب  - مفتوحة مناقشة

14:45 -15:20 

 الجلسة الثانية
 

 العربية  الدول في الضريبي التحصيل رقمنة

 العربي  النقد  صندوق – تقديمي عرض  •

 العرب المالية وزارات  وكالء السعادة أصحاب  - مفتوحة مناقشة

15:20 -15:55 

 الجلسة الثالثة
 

 الخاص القطاع من المدفوع النمو لتحفيز الدولة دور تحديث

 الدولي النقد  صندوق - تقديمي عرض  •

 العرب المالية وزارات  وكالء السعادة أصحاب  - مفتوحة مناقشة

15:55 -16:30 

 الجلسة الرابعة
 

 المنطقة العربية في  التحوالت االقتصادية الكليةتحديات تعثر قطاع الصحة على 

 البنك الدولي –عرض تقديمي  •

 العرب المالية وزارات  وكالء السعادة أصحاب  -مناقشة مفتوحة 
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 2022 يناير 20 الموافق خميساليوم 

 تفاصيل الجلسة موعد الجلسة

14:00 -14:40  

 الجلسة الخامسة
 

 الحكومية  والتحويالت المدفوعات رقمنة صعيد  على العربية الدول تجارب

 العرب  المالية وزارات  وكالء السعادة أصحاب  - تقديمية عروض  •

 العرب المالية وزارات  وكالء السعادة أصحاب  - مفتوحة مناقشة •

14:40 -15:20 

 الجلسة السادسة
 

 ( GFS) العامة المالية إحصاءات نشر صعيد  على العربية الدول تجارب

 العرب  المالية وزارات  وكالء السعادة أصحاب  - تقديمية عروض  •

 العرب المالية وزارات  وكالء السعادة أصحاب  - مفتوحة مناقشة •

15:20 -15:50 

 الجلسة السابعة
 

 النامية  والدول الناشئة االقتصادات تجارب: الشركات ضرائب إصالحات

 والتنمية  االقتصادي التعاون منظمة - تقديمي عرض  •

 العرب المالية وزارات  وكالء السعادة أصحاب  - مفتوحة مناقشة •

15:50 -16:20 

 الجلسة الثامنة
 

 الدول   في   كورونا  جائحة  تداعيات  من  التعافي  مرحلة  لدعم  المالية  السياسات

 العربية 

 العرب المالية وزارات  وكالء السعادة أصحاب  - مفتوحة مناقشة •

16:20 -16:30 

 :يةختامال الجلسة

 

 .العرب  المالية وزراء لمجلس عشر  لث الثا لالجتماع التحضير •

 

 

 
 


