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First Day Agenda  اليوم األول  برنامج عمل  

15:00 – 15:15 

Opening Remarks: 

Welcoming remarks and introductory notes 

by Arab Monetary Fund 

 االفتتاحية:  ةملالك 

 كلمة ترحيبية وتقديمية من صندوق النقد العربي

15:15 – 16:15 

1st Working Session: 

Open Banking Operations & APIs 

Developments 

Global perspectives and different 

approaches to adopt open banking/finance 

- Institute of International Finance,  

- The Berlin Group for European Standards   

Fintech WG Members 

Discussion of the Open Banking 

Framework and Regulatory Guidelines for 

the Arab Region 

Regional Use Case: Central Bank of 

Bahrain 

 جلسة العمل األولى :  

والتمويل  لمصرفية المفتوحةات ياالعملتطورات 

  ُمصاحبة لهايقات الوالتطب المفتوح

 من منظور عالمي ةر التنظيميطواألأحدث التطورات 

 التمويل الدولي معهد  -

 األوروبية  للمعايير مجموعة برلين  -

 الحديثة   ةليما التقنيات ال أعضاء مجموعة 

صرفية  ت المالعمليا ية حول طاراإلورقة المناقشة 

إلرشادية المباديء او بية، دول العرال في  المفتوحة

 المفتوحةالعمليات المصرفية  لتنظيم

 : مصرف البحرين المركزي التجارب اإلقليمية

 

16:15 – 17:15 

2nd Working Session: 

Innovation in regulating Fintech Industry 

including alternative modes of finance and 

the use of Regtech & Suptech by 

authorities and regulated institutions 

- Financial Stability Board, 

- Bank for International Settlement   

 

Fintech WG Members 

Discussion of the Regional Guidelines for 

Alternative modes of Finance 

Regional Use Case: UAE Securities and 

Commodities Authority 

 الثانية:  لسة العملج

صناعة التقنيات بتكارات في تنظيم أحدث تطورات اال

 مويل البديللتا وات أدبما يشمل  الحديثةلمالية االمالية 

  حلول لل والمؤسسات الُمنظمةابية لهيئات الرقواستخدام ا

     الرقابية واالشرافية الحديثة 

 مجلس االستقرار  -

  بنك التسويات الدولية -

 الحديثة المالية التقنيات  مجموعة أعضاء

 دولليات التمويل البديل للهية آلالمباديء التوجي مناقشة

 العربية 

األوراق المالية والسلع في دولة هيئة : التجارب اإلقليمية

 اإلمارات العربية المتحدة 

 Second Day Agenda ثاني اليوم ال نامج عملبر 

15:00 – 61 :00 

1st Working Session: 

Partnerships between financial institutions 

and Fintechs: Digital and Neo Banking, 

Digital Wallets Providers 

Global perspectives, different models and 

regulatory approaches, as well as regional cases 

- CGAP  

- World Bank Group 

Fintech WG Members 

Discussion of the Regulatory Framework 

and use case from the region  

Regional Use Case: SAMA 

 : ولىاألمل لعا جلسة

ات المالية وشركات التقنيات بين المؤسسة راكالش 

دمي خدمات قمحالة البنوك الرقمية، المالية الحديثة: 

 الحوافظ الرقمية 

   االقليمية والدوليةالتجارب بعض استعراض 

 دعم الفقراءستشارية لاالمجموعة ال -

 مجموعة البنك الدولي -

 أعضاء مجموعة التقنيات المالية الحديثة 

ت خدما لتنظيم نشاط ُمقدمي المباديء االرشادية مناقشة 

 ةطقمن المنعملية استعراض حالة ، و لرقميةا ظحوافال

 السعودي مؤسسة النقد العربي : التجارب اإلقليمية
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 Conclusion  الختام 

61 :00 – 17:00 

 

2nd Working Session: 

Discussion of Fintech Index for the Arab 

Region “FinxAr”  

Discussion of the components for the 

Annual Report on Regional Fintech 

Industry - 2021  

 : ةثانيال جلسة العمل 

 مؤشر التقنيات المالية الحديثة حول  قشةمنا -

 

لتقنيات صناعة اعن تطورات  لتقرير السنويامناقشة 

 2021دار إص -ية بعرالفي الدول يثة حدالمالية ال

17:00 – 17:30 

 

3rd Working Session: 

Review of the Fintech Glossary  

Discussion of the Annual working program  

Preparation for the next regular meeting on 

May 25-26, 2021 (online series of meetings 

on March 23rd, 2021) 

 جلسة العمل الثالثة: 

 ةيثدية الحلمالا مصطلحات التقنيات قاموس  مراجعة -

 2021عام امج عمل المجموعة خالل برنقشة منا -

 مايو  26-25 القادم في يادي االعتاع لتحضير لإلجتما -

 ( 2021مارس  23في إجتماع عن بُعد ) 2021


