


التقليدية وإعادة  املالية  املالية )FinTech( ثورة يف جمال اخلدمات  التكنولوجيا  أحدثت 
متزايد  بشكل  تليب  اليوم  التكنولوجية  االبتكارات  أصبحت  حيث  املالي،  املشهد  تشكيل 

متطلبات العمالء من حيث السهولة والسرعة والشمولية والقدرة على حتمل التكاليف.

وتقدم شركات التكنولوجيا املالية الناشئة اليوم جمموعة واسعة من اخلدمات املالية مبا يف ذلك حلول الدفع الرقمية، 
وحتويل األموال، وحلول التمويل اجلماعي، إقراض النظراء  P2P lending وغريها من حلول اإلقراض، باإلضافة إىل 
إدارة الثروات والتأمني )insurtech(. وقد جنحت يف زيادة الطلب على املنتجات الرقمية املبتكرة على الصعيدين العاملي 
إستخدام  فإن  ذلك،  على  عالوة  التقليدية.  املالية  اخلدمات  مستقبل  على  بظالهلا  ألقت  ظاهرة  وشكلت  واإلقليمي، 

تكنولوجيا سلسلة الكتل النقدية ساعد يف إتاحة التداول السريع للعمالت املشفرة مثل البتكوين بني الناس.

عمل  اسلوب  يف  غريت  اليت  الرئيسية  العوامل  من  كواحدة  املالية  التكنولوجيا  برزت  املاضية،  القليلة  السنوات  ففي 
الصناعة املصرفية التقليدية. وقد ساعدت اخلدمات املصرفية املبتكرة، اليت أدت اىل زيادة الكفاءة وخفض الكلفة، 
االستثمارات  دوالر من  مليار   250 أكثر من  العامل، ومجعت  الصناعة حول  املالية يف  التكنولوجيا  استخدام  تعزيز  يف 
خالل الفرتة بني 2012 وحتى الربع الثاني من العام 2018. كما عمد انتشار اهلواتف الذكية، وإعتماد املستهلكني على 
املالية  التكنولوجيا  وخدمات  منتجات  لنمو  الطريق  اىل متهيد  املالي  الشمول  من  املنخفضة  واملستويات  التكنولوجيا، 

وانتشارها خاصة يف املنطقة العربية.

توسيع  أعماهلا من خالل  الضرورية  يف مناذج  التغيريات  بعض  إدخال  املالية إىل  واملؤسسات  البنوك  تسعى  لذلك، 
استثماراتها يف التكنولوجيا والدخول يف شراكات مع شركات التكنولوجيا املالية الناشئة لتعزيز رقمنة اخلدمات املالية 

وحتسني قدرتها التنافسية.

املالي، وتسهيل  التخفيف من خماطر االستقرار  املتقاربة بني  املراقبون مفاضلة بني األهداف  ، يواجه  ونتيجة لذلك 
االبتكار املالي، حيث ان اإلفراط يف التنظيم والرقابة قد يؤدي اىل إعاقة عملية تطور حلول التكنولوجيا املالية. ومن 
أعمال  لنمو مناذج  وتوفر فرصًا  االبتكار  تعزز  وإشرافية شاملة  ورقابية  تشريعية  أطر  تنشأ احلاجة إىل وضع   ، هنا 
التكنولوجيا املالية يف بيئة تنافسية، وذلك لضمان عدم استخدام التكنولوجيات اجلديدة هذه كأدوات لالحتيال وغسل 
األموال ومتويل اإلرهاب، لضمان عدم تهديدها لالستقرار املالي واالقتصادي واالجتماعي. وميكن هلذا النهج املتوازن 

للرقابة واإلشراف الفعال أن يوسع نطاق ومدى انتشار اخلدمات املالية، مع احملافظة على محاية املستهلك.

األهداف: 
املالية املزدهرة  التكنولوجيا  إبتكارات  التقليدية يف ضوء  املالية  يهدف هذا املنتدى اىل استشراف مستقبل اخلدمات 
وتسليط الضوء على أحدث التطورات يف هذا القطاع، والعوامل املساعدة على منوه يف املنطقة العربية، ودوره اهلام يف 
تعزيز الشمول املالي، واستكشاف مناذج األعمال واملنتجات واخلدمات اخلاصة بالتكنولوجيا املالية، وكذلك اإلضاءة 

على العالقات املتداخلة بني شركات التكنولوجيا املالية الناشئة مع البنوك واملؤسسات املالية.

العربية،  ويتضمن املنتدى عرضًا للتجارب الناجحة لبعض الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية يف املنطقة 
إضافة اىل إبراز دور احلكومات والبنوك املركزية والسلطات الرقابية واإلشرافية يف احلفاظ على االستقرار االقتصادي 
واملالي من خالل مراقبة عمل هذه الشركات والتخفيف من أي خماطر نظامية الحقة قد تنشأ عن اإلفراط يف استخدام 

التكنولوجيا املالية.

الخــلــفــيــة 



TOPICS OF DISCUSSION

Developments and innovations in financial • 
technology: Payments, lending, insurance, wealth 
and investment management

FinTech startups, incubators, and accelerators: • 
success stories

The role of governments in supporting financial • 
technology and digital transformation

Financial technology as a new mechanism to • 
promote financial inclusion and support small and 
medium enterprises (SMEs)

The role of central banks: regulatory and supervisory • 
challenges in managing FinTech risks 

Financial technology and the future of traditional • 
financial institutions

المحاور والموضوعات:

	•التطورات واالبتكارات يف جمال التكنولوجيا املالية:   
املدفوعات، اإلقراض، التأمني ، وإدارة الثروات واالستثمار  

•شركات التكنولوجيا املالية الناشئة، احلاضنات واملسرعات:   	
    التجارب الناجحة

	•دور احلكومات يف دعم التكنولوجيا املالية والتحول الرقمي

	•دور التكنولوجيا املالية كآلية جديدة  يف تعزيز الشمول  
املالي ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

	•التحديات الرقابية واإلشرافية للبنوك املركزية يف مواجهة  
خماطر التكنولوجيا املالية  

	•إنعكاسات التكنولوجيا املالية على مستقبل املؤسسات   
املالية التقليدية  

المؤسسات المستهدفة:

	•البنوك واملصارف املركزية العربية واألجنبية
	•البنوك العربية واألجنبية

	•اهليئات الرقابية واالشرافية
	•املؤسسات املالية اإلقليمية والدولية

	•وحدات اإلمتثال واملخاطر يف البنوك واملؤسسات املالية
	•شركات التأمني ومؤسسات اإلستثمار
	•شركات التكنولوجيا املالية الناشئة 

	•حاضنات ومسرعات األعمال
	•شركات املعلوماتية واالتصاالت

	•شركات املدفوعات وبطاقات االئتمان )فيزا وماسرتكارد(
	•مشغلو شبكات اخلليوي

TARGET INSTITUTIONS:

Arab and Foreign Central Banks• 
Arab and Foreign Banks• 
Supervisory and Regulatory Authorities • 
Regional and International Financial Institutions• 
Compliance and Risk Units in Banks & Financial   • 

 Institutions
Insurance Companies and Investment Firms• 
FinTech Startups (Success Stories) • 
Business Incubators and Accelerators• 
ICT Companies• 
Payment and Credit Card Companies    • 

 (Visa or MasterCard)
Mobile Network Operators • 



Financial technology (FinTech) has created a revolution in the delivery of traditional 
financial services, reshaping the financial landscape, as innovative technologies 
are increasingly meeting customer demands for ease, speed, inclusiveness, and 
affordability.

Today, FinTech startups offer a wide range of financial services including digital payment solutions, money transfer, 
crowdfunding, P2P lending, as well as wealth management and insurance (insurtech), and they have succeeded in 
creating demand for these innovative digital products both globally and regionally; a phenomenon which has cast a 
shadow over the future of traditional financial services. Moreover, the use of blockchain technology has enabled the 
rapid ascent of cryptocurrencies such as Bitcoin into public discourse. 

In the past few years, FinTech has emerged as one of the main disruptors of the once-traditional banking industry. 
Innovative banking services that offer increased efficiency and lower costs have helped propel the rise of FinTech 
in a global industry that has amassed over $250 billion in investments over the period 2012 - Q2 2018. A backdrop 
of smartphone proliferation, technology-reliant consumers, and low levels of financial inclusion have also paved the 
way for the growth and popularity of FinTech products and services, particularly in the Arab region.

Therefore, many banks and financial institutions are seeking to introduce vital changes in their business models by 
expanding their investment in technology and engaging in partnerships with FinTech startups to foster and enhance 
the digitization of financial services, and improve their own competitiveness.

Consequently, regulators are facing a trade-off between the contending goals of mitigating financial stability risks 
and facilitating financial innovation, as over-regulation might disincentivise the development of FinTech solutions. 
Hence, the need arises for a comprehensive legislative, regulatory and supervisory framework which fosters 
innovation and provides opportunities for the growth of FinTech business models in a competitive environment, 
while ensuring that new technologies do not become tools for fraud, money laundering and terrorist financing, 
and that they do not jeopardize long-sought financial, economic, and social stability. This balanced approach of 
effective oversight and supervision can expand the scale, scope and reach of financial services, while safeguarding 
consumer protection and financial stability without deterring innovations in financial services, especially those aimed 
at financial inclusion. 

OBJECTIVES:

In this context, the forum will discuss the future of traditional financial services in light of thriving FinTech innovations 
by shedding light on recent developments in the FinTech sector, the factors fueling its growth in the Arab region, 
and its crucial role in promoting financial inclusion, through exploring FinTech business models, products, and 
services as well as examining FinTech startups and their interconnected relationships with other banks and financial 
institutions.

Moreover, the forum will relay the experiences of successful FinTech startups in the region, and highlight the role 
of governments, central banks, and regulatory and supervisory authorities in safeguarding economic and financial 
stability by regulating FinTech business activities and mitigating any subsequent systemic or idiosyncratic risk that 
may arise from the upsurge of financial technology.

BACKGROUND



For more information and registration in the forum kindly send an email to
uab-conferences@uabonline.org & uab-jordan@uabonline.org, or visit UAB website: www.uabonline.org  

For information on sponsoring the forum kindly send an email to pr@uabonline.org 
and uab-jordan@uabonline.org, or visit UAB website: www.uabonline.org  

هيكلية المنتدى:

•تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة من قبل كبار املصرفيني وأخصائيي التكنولوجيا املالية  	
•مناقشة جتارب وحاالت عملية حول واقع إبتكارات التكنولوجيا املالية ومستقبلها على اخلدمات املصرفية 	

•تنظيم معرض مصاحب لفعاليات املنتدى، يضم املؤسسات والشركات الراعية حبيث يشكل فرصة إلقامة   	
وتطوير عالقات جتارية بينها.  

المشاركة في المنتدى

	•من خالل احلضور واالستفادة من النقاشات القيمة اليت سوف جتريها جمموعة من املتحدثني املعروفني  
على املستوى الدولي، ولقاء خرباء آخرين من اجلهات اإلقليمية والدولية.  

	•من خالل رعاية فعاليات املنتدى واالستفادة من جمموعة واسعة من االمتيازات )التسويق، إبراز العالمات  
التجارية، والظهور يف وسائل اإلعالم، اخل....(  

STRUCTURE OF THE FORUM
Working papers and panel discussions presented and moderated by senior bankers and professionals  • 

 in FinTech
Real life case studies related to FinTech Innovations and the Future of Banking Services• 
An exhibition for sponsoring institutions where by the participating institutions and companies would be  • 

 able to establish and develop business ties.

PARTICIPATING IN THE FORUM
By attending this forum and benefiting from the valuable discussions brought by internationally renowned  • 

 speakers, and meeting fellow peers from the regional and international fronts
By sponsoring the activities of the forum and benefiting from the wide range of privileges (marketing,  • 

 branding, media recognition, etc…)




