
 
 

 

  وتأثيرھا على التنمية  بالخارج ل تحوي�ت العاملينورشة عمل حو
  

   المعھد المصرفي المصري
  بالتعاون مع
 ا,مم المتحدة - ) اسكوا(سيا آاللجنة ا%قتصادية وا%جتماعية لغربي 

 
  القاھرة

  2014ديسمبر  4إلى  3الفترة من 
  
  

 برنامج ورشة العمل

  2014ديسمبر  3ا�ربعاء : اليوم ا�ول

 

  التسجيل    9:30 – 9:00
  

  :الكلمة ا%فتتاحية   10:00 - 9:30

 .المعھد المصرفي المصري ،المدير التنفيذي  ،منى البرادعي/ ا,ستاذة الدكتورة    
مستشار اقتصادي، إدارة التنمية ا�قتصادية والعولمة  خالد حسين،/ الدكتور

 )ا�سكوا(

، وزارة الخارج في ة والمصريينقطاع شئون الھجررئيس  إيمان زكريا،/ ا,ستاذة
  القوى العاملة والھجرة

نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الھجرة  طارق معاطي،/ معالي السفير
  وال(جئين، وزارة الخارجية

  

تحوي�ت العاملين بالخارج وأثرھا على التنمية ا%قتصادية مع ": لجلسة ا,ولىا   11:30 – 10:00
  ا6شارة للحالة المصرية

  :لمتحدثونا  

   :رؤية جديدة لمساھمة العاملين بالخارج في التنمية •

ارة التنمية ا�قتصادية مستشار اقتصادي، إد خالد حسين،/ الدكتور
  )ا�سكوا( والعولمة
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عرض ل�ستراتيجيات والسياسات المقترحة لتوجيه عائد  •
الحالة  –تحوي�ت العاملين بالخارج نحو تمويل التنمية 

 :المصرية

خبير السكان ودراسات الھجرة ورئيس  أيمن زھري،/ تورالدك
  الجمعية المصرية لدراسات الھجرة

  وزارة ا�ستثمار ،GAFIل)ستثمارالھيئة العامة ممثل 

  استراحة                12:00 – 11:30

  

في إدارة عرض لتجارب بعض الدول العربية " :الجلسة الثانية     14:00 – 12:00

   "الخارجحوي.ت العاملين بت

  :المتحدثون

قطاع شئون الھجرة رئيس  ،إيمان زكريا/ ا,ستاذة :تجربة مصر •
  ، وزارة القوى العاملة والھجرةالخارج في والمصريين

، مستشار مكلف بالھجرة حلمي التليلي /الدكتور :تجربة تونس •
 بديوان الوزير، وزارة الشؤون ا.جتماعية، تونس

الوزارة المكلفة  ،فاطيما تيجراتين/ ا,ستاذة  :تجربة المغرب •
 بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الھجرة

 

 الخاتمة وتوصيات اليوم ا1ول       14:30 -14:00
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 2014ديسمبر  4الخميس : اليوم الثاني

  التسجيل    9:30 – 9:00
  

  :الكلمة ا%فتتاحية   10:00 - 9:30

المعھد المصرفي  ،مدير إدارة البحوث والتوعية  ،خواجةع� ال/ ا,ستاذة الدكتورة    
  المصري
مستشار اقتصادي، إدارة التنمية ا.قتصادية والعولمة  خالد حسين،/ الدكتور

  )ا.سكوا(
  

   "بالخارج دور المصارف العربية في دعم تحوي�ت العاملين": لجلسة ا,ولىا   11:30 – 10:00

  :المتحدثون   

 اتحاد المصارف العربية، علي عودة/ تورالدك: تجربة لبنان •

   البنك المركزي المغربيحسن بن حليمة، / الدكتور: تجربة المغرب •
 

  استراحة                12:00 – 11:30

  

آليات : تحوي.ت المصريين العاملين بالخارج" :الجلسة الثانية     14:00 – 12:00
   "في المصريالتحوي.ت والخدمات المالية المتاحة بالقطاع المصر

  :المتحدثون

كلية ا%قتصاد مدرس ا.قتصاد،  ،منى عصام فايد/ الدكتورة •
  والعلوم السياسية، جامعة القاھرة

مدير عام ا7دارة لتنفيذ ومتابعة إدارة محمد فاخر، / ا,ستاذ •
 بنك مصر، ا1صول والتحوي(ت السريعة وا7لكترونية

 التطوير والتسويقمدير عام إدارة نرمين الطاھري، / ا,ستاذة •
مدير عام المؤسسات المالية والمسئول اشرف أبو علم، / وا,ستاذ

 ، بنك القاھرةعن تحوي(ت العاملين بالخارج

 ممثل البنك ا,ھلي المصري •

 QNB بنك قطر الوطني ا,ھلي  ممث???ل •
 

 الثانيالخاتمة وتوصيات اليوم       14:30–14:00


