with participation of

تحية طيبة وبعد .....
يهدى إتحاد المحاسبين والمراجعين العرب لسيادتكم خالص التحيات والتقدير ،...

إتحاد لمححدباابيا ولمحاانلاعيا لمعانح اات ادااد ل تحاد ل لمعنبيااة لمعتةيااة لمحة

اة لمةدبعااة محجلا

لمتداادا لتصة ااد لة لمعنبيااة ة اددعااة لماادو لمعنبيااةو ول ا ا ة ااتلة لمحعظحااد لمعنبيااة لمح عيااة
لمحععية بح عة لمححدببة ولمحنلاعة
و اا إطاادد لماادود لمح عاا

لمتطا لمعنب .

تحااد لمححدباابيا ولمحاانلاعيا لمعاانحو لااعظ ل تحااد بدمح اادد ة داا لمبعااا لماادوم

ول تحد لمدوم ملححدببيا )(IFAC

"ندوا لوناللا بععتلن :
تدلةيد ادئحة تدوند ةل لمبيدند لمحدمية وصطدع ل ةحد "
(تحت رعاية)
معالى األستاذ /هشام توفيق
وزير قطاع األعمال العام

وذماا لااتال ل دبعاد لمحتل ا  62لغساط

و

سعادة السفير /محمد الربيع
أمين عام مجلس الوحدة االقتصادية العربية

 6262لوناللااا ةباان تطبيا Zoomو ولمةا باةبدا ا تحاادال

لمسدةة لمسد بة دسد ل لم لمسدةة لمثددعة ولمع ف دسد ل (بةتصيت لمقد نا) .

وذما دا خال لمدخت ةل لمنلبط ل ت -:
.Please click this URL to join
=pwd?21522160526/https://us02web.zoom.us/j
20RUZGQXVPOThRTlBEQ2dpaU9YakNjZz
Passcode: 944366

with participation of



أجندة الندوة:
الجلسة االولي

 -كلمة مجلس الوحدة األقتصادية العربية

كلمة الدكتور /فريــــد فــــــوزى  -نائب رئيس االتحاد للسياسات واألمانة التنفيذية
كلمة األستاذ /حاتم القواسمـــــى  -رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب

-

كلمة معالي االستاذ  /هشام توفيق  -وزير قطاع االعمال العام
الجلسة الثانية

األستاذ /حاتم القواسمـــــى  -رئيس اتحاد
المحاسبين والمراجعين العرب

كيف نخلق من االزمات والتحديات فرص جديدة

كلمة السيد  /جمال ملحم

ممثل االتحاد الدولي للمحاسبين ((IFAC
الجلسة الثالثة

كلمة االستاذة  /مني الشامي

ممثل البنك الدولي ((World Bank

محمد المعتز

اثر ازمة كورونا علي البيانات المالية
الجلسة الرابعة

محمد ابو دلو – مهنا المرحلة

خطة استمرارية االعمال في ظل ازمة كورونا

احمد الكرواني  -تامر عبد التواب

السيولة المالية

علما بأن حضور الندوة يعتبر من ساعات التعليم المستمر.
و قعد هللا احيعد ً محد ي لم ين ملع تض بح عة لمححدببة ولمحنلاعة

وطععد لمعنب .

وتف لتل بيد تك بقبت ول ن ل دةنلال...
د .فريد فوزي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
لألمانة التنفيذية وأمين السر

حاتم القواسمي

رئيس مجلس اإلدارة

