احتاد الصناعات املصرية واحتاد بنوك مصر

املؤمتر السنوي الثاني للتحول القتصاد غير نقدى
اخلريطة التنفيذية املقترحة
الثالثاء املوافق  16يناير 2018
 9:00صباحا الى  2:45مساء
فندق ماريوت ،الزمالك ،القاهرة
 9:30 – 9:00تسجيل
 10:30 – 9:30الكلمات االفتتاحية
املهندس /محمد السويدي ،رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية
االستاذ /هشام عز العرب ،رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر
االستاذ /أندرو ويلسون ،املدير التنفيذى ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
معالى الوزيرة /الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
 12:00 – 10:30اجللسة األولى:
أهداف وأدوات التحول القتصاد غير نقدي وبيئة األعمال الداعمة له

تستعرض الجلسة ما تم إنجازه في شأن التحول القتصاد غير نقدى كما تعرض أهدافه من وجهة نظر
األطراف المعنية وتلقي الضوء على اهم ما جاء في الخريطة التنفيذية المقترحة
إدارة الجلسة :االستاذ /امين صالح ،العضو المنتدب لشركة لوبى مصر ،ومقدم برنامج اسواق واعمالONTV ،
االستاذ الدكتور /زياد بهاء الدين ،محام ونائب رئيس الوزراء سابقا والعضو المنتدب لشركة طيبة لالستشارات
املهندس /طارق توفيق ،وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات
االستاذ /محمد فريد ،رئيس البورصة المصرية
 12:30 – 12:00استراحة
 2:00 – 12:30ثالث جلسات متوازية :ميكن للمشاركني االختيار فيما بينها (التفاصيل ص )2
املجموعة األولى :اإلطار التشريعي والتنفيذي للتحول القتصاد غير نقدي
املجموعة الثانية :البنية التكنولوجية األساسية للتحول القتصاد غير نقدي
املجموعة الثالثة :تيسير التعامالت المالية اإللكترونية المصرفية وغير المصرفية
 2:30 – 2:15عرض سريع الهم ما جاء فى اجللسات الثالث
 2:45 – 2:30الكلمات اخلتامية من رئيس مجلس إدارة احتاد الصناعات املصرية
ورئيس مجلس ادارة احتاد بنوك مصر

 2:00 – 12:30ثالث جلسات متوازية :ميكن للمشاركني االختيار فيما بينها
املجموعة األولى
اإلطار التشريعي والتنفيذي
لالقتصاد غير النقدي

عرض تفصيلي للخريطة التنفيذية المقترحة للتحول
القتصاد غير نقدي وحزمة اإلجراءات المطلوبة على
المدي القصير والمتوسط والتعديالت التشريعية
المقترحة لتفعيل تلك اإلجراءات
إدارة الجلسة :الدكتورة /عبلة عبداللطيف ،رئيس
المجلس االستشارى للسيد رئيس الجمهورية والمدير
التنفيذى للمركز المصرى للدراسات االقتصادية
الدكتور /زياد بهاء الدين ،محام ونائب رئيس الوزراء
سابقا والعضو المنتدب لشركة طيبة لالستشارات
النائب الدكتور /حسني عيسى ،رئيس لجنة الخطة
والموازنة بمجلس النواب

املجموعة الثانية
البنية التكنولوجية األساسية للتحول
القتصاد غير نقدي

مناقشة الوضع الحالي والمستهدف فيما يتعلق
باإلمكانيات التكنولوجية المتاحة لضمان سالسة
وأمان التحول القتصاد غير نقدي ،واستخالص
التوصيات الخاصة بعملية تطوير البنية التكنولوجية
الداعمة لهذا التحول
إدارة الجلسة :االستاذ /ماهر عشم ،العضو المنتدب
لشركة مصر لنشر المعلومات
الدكتور /أشرف عبد الوهاب ،رئيس مبادرة افريقيا
بشركة ميكروسوفت
االستاذ /أشرف صالح ،مدير عام تطوير األعمال بشركة
بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

املجموعة الثالثة
تيسير التعامالت اإللكترونية املصرفية
وغير املصرفية

تناقش الجلسة توصيات متعلقة بتطوير القطاع المالي
المصرفي وغير المصرفي لتحفيز النمو االقتصادي
واستيعاب التحول القتصاد غير نقدى
إدارة الجلسة :االستاذ /محمد الصبان ،رئيس قطاع
تطوير االستراتجيات و االبتكار بالبنك التجاري الدولي
االستاذ /ديفيد الدريد ،رئيس مبيعات القطاع العام
والشركات فى الشرق االوسط وشمال افريقيا
وباكستان وتركيا بسيتي بنك
االستاذ /رامى الدكانى ،مدير برايد كابيتال

