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خلفية المؤتمر
يشهد العامل عملية انتقال سريعة من «االقتصاد النقدي» إىل «االقتصاد غري النقدي» ،وذلك بفضل التكنولوجيا املالية ،وما توفره
من أدوات وآليات لتخفيف االعتماد على النقود الورقية ،واالنتقال اىل االعتماد على النقود االلكرتونية واملشفّرة .ويُع ّد التطور
الرقمي من أهم ركائز مستقبل القطاع املالي واملصريف ،حيث يتّجه العمالء بشكل متزايد حنو تنفيذ معامالتهم املصرفية من
خالل التطبيقات اإللكرتونية واحللول الذكية .ويف هذا اجملال ،تتمتع التكنولوجيا املالية بقدرة حقيقية على تغيري هيكل اخلدمات
املالية التقليدية لقدرتها على جعل اخلدمات املالية أسرع ،وأرخص ،وأكثر أمناً وشفافية وإتاحة ،خصوصاً للشرحية الكبرية من
السكان اليت ال تتعامل مع القطاع املصريف.
وقد ش ّكل قطاع التكنولوجيا املالية خالل السنوات القليلة املاضية ثور ًة يف األنظمة املالية العاملية ،حيث اثبتت الشركات الناشئة
يف جمال التكنولوجيا املالية جناحاً يف تقديم حزمة متنوعة من اخلدمات املالية تتضمن خدمات املدفوعات والعمالت الرقمية
وحتويل األموال وكذلك اإلقراض والتمويل اجلماعي وإدارة الثروات باإلضافة إىل خدمات التأمني .وهنا تربز أهمية توافر اإلطار
التشريعي والتنظيمي والرقابي الذي يسمح بتطوير وتشغيل مناذج أعمال التكنولوجيا املالية والذكاء االصطناعي املالي ،والذي
مُي ّكن السلطات الرقابية والتنظيمية من احلد من املخاطر وتوفري فرص النمو يف بيئة تنافسية ،مع احلفاظ على السالمة املالية
واالستقرار املالي يف الوقت عينه.
وال يزال اختيار التكنولوجيا املالية املناسبة والتطبيق الناجح هلا يُشكل حتدياً للمصارف ،باعتبار أن التكنولوجيا املالية وتطبيقاتها
املختلفة متثل فرصاً وحتديات يف الوقت عينه ،حيث تتغري بشكل كبري طبيعة ونطاق املخاطر املصرفية عن مفهومها التقليدي.
ويف حني أن هذا التغيرّ قد يؤدي إىل خماطر جديدة ،فبإمكانها ميكن أيضاً أن تفتح فرصاً جديدة للمصارف ،وللزبائن ،وللنظام
املصريف بشكل عام ،وكذلك للجهات الرقابية.
إن منتدى «تطورات التكنولوجيا املالية وانعكاساتها على الصناعة املصرفية» حياول اليوم اإلضاءة على االبتكارات اجلديدة يف
التكنولوجيا املالية ،وفرص احلصول على اخلدمات املالية مبا توفره من شفافية وإفصاح ومنتجات وخدمات مصرفية أفضل
وأسرع ،كما يضيء على دور الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية واملصرفية ،واختالف األطر التنظيمية وراء التحوالت
التكنولوجية السريعة.

BACKGROUND
The world is witnessing a rapid transition from a «monetary economy» to a «non-monetary economy»,
thanks to financial technology, and the tools and mechanisms it provides to reduce dependence
on paper money, and the transition to reliance on electronic and encrypted money. The digital
development is considered one of the most important pillars of the future of the financial and banking
sector, as customers are increasingly moving towards carrying out their banking transactions through
electronic applications and smart solutions. In this field, financial technology has an authentic ability
to change the structure of traditional financial services to make these services faster, cheaper, more
secure, transparent and accessible, especially for the large segment of people who do not deal with
the banking sector.
The financial technology sector has created a revolution in the global financial systems during
the past few years, as Fintech startups have proven successful in providing a diverse package of
financial services that includes payment services, digital currencies and money transfer as well as
lending, crowd-funding and wealth management in addition to insurance services. Consequently,
the importance of having a legislative, regulatory and supervisory framework emerge to allow the
development and operation of financial technology business models and financial artificial intelligence,
which enables regulatory and supervisory authorities to reduce risks and provide opportunities for
growth in a competitive environment, while maintaining financial integrity and financial stability at the
same time.
The option of choosing the appropriate financial technology and its successful application remains a
challenge for banks, given that financial technology and its various applications represent opportunities
and challenges at the same time, as the nature and scope of banking risks change significantly from
their traditional concept. While this change may lead to new risks, it can also open new opportunities
for banks, for customers, for the banking system in general, and for the regulatory authorities.
The “ Fintech Developments & its Implications on the banking industry” forum will shed light on
new innovations in financial technology, and on the opportunities to obtain financial services with
the transparency and disclosure it provides, and a better and faster banking products and services.
This forum also highlights the role of startups in the field of financial and banking technology, and the
different regulatory frameworks behind rapid technological transformations.

TOPICS OF DISCUSSION
1- Fintech Developments & its implications on
the financial & banking sectors
• Opportunities & Challenges arising from the
expansion of Financial Technology
• Potential Implications on Customers and
Supervisors
• Security of data centers in banking institutions
and the challenges
• Reputation Risks
• Impact of digital transformation on banking
services
2- Impact of Fintech Developments & its
Implications on Financial Stability and
Systemic Risks
• Future relation between banks & Fintech
startups and its impact on Financial Stability
• Importance of facing cyber risks for preventing
financial losses
• Big Data analytics to support risk management,
counterfeit, and AML/CFT
• Mobile Banking as an advanced tool for
financial inclusion
• E-Banking, Digitalization & Cypersecurity risks
3- Fintech & Reghtech: Opportunities & Challenges
• Mechanisms & Techniques required to cope
with regulatory & Supervisory challenges
related to Fintech
• Regtech eases the burden of compliance,
improves insight, and enables new revenue
opportunities
• Fintech VS Regtech from the perspective of
innovation
4- Investing in Financial Technology
• Importance of investing in Fintech through
digital transformation
• Investing in Human Resources
• Investing in Fintech tools and innovations
5- Financial Technology and Financial Inclusion
• Inclusion of financially excluded in the formal
financial system
• Lower cost of financial services
• Better access to financial services

محاور وموضوعات المؤتمر
 تطورات التكنولوجيا المالية وانعكاساتها على القطاعات-1
   المالية والمصرفية

•الفرص والتحديات الناجتة عن توسع التكنولوجيا املالية
•االنعكاسات احملتملة على الزبائن واملراقبني
•أمن مراكز البيانات يف املؤسسات املصرفية والتحديات
•خماطر السمعة
•أثر التحوالت الرقمية على اخلدمات املصرفية
 أثر تطورات التكنولوجيا المالية وانعكاساتها على االستقرار-2
  المالي والمخاطر النظامية

•العالقة املستقبلية بني املصارف وشركات التكنولوجيا
املالية الناشئة وأثرها على االستقرار املالي
•أهمية مواجهة املخاطر السيربانية ملنع اخلسائر املالية
•حتليالت البيانات الضخمة لدعم إدارة املخاطر والتزوير
ومكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب
 أداة متقدمة للشمول املالي:•الصريفة عرب اجلوال
•خماطر البنوك اإللكرتونية والرقمنة وخماطراألمن
السيرباني

 الفرص والتحديات: التكنولوجيا المالية والرقابية-3

•اآلليات والتقنيات الالزمة ملواجهة التحديات التنظيمية
واإلشرافية املتعلقة بالتكنولوجيا املالية
•التكنولوجيا الرقابية ختفف من عبء االمتثال حيسن
البصرية ويتيح فرص إيرادات جديدة
•التكنولوجيا املالية مقابل التكنولوجيا الرقابية من منظور
االبتكارات

 اإلستثمار في التكنولوجيا المالية-4

•أهمية االستثمار يف التكنولوجيا املالية من خالل التحول
الرقمي
•االستثمار يف املوارد البشرية
•االستثمار يف أدوات وإبتكارات التكنولوجيا املالية

 التكنولوجيا المالية والشمول المالي-5

•إدراج املستبعدين ماليا يف النظام املالي الرمسي
•اخنفاض تكلفة اخلدمات املالية
•وصول أفضل إىل اخلدمات املالية

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

المؤسسات المستهدفة
• البنوك واملصارف املركزية العربية واألجنبية
• البنوك العربية واألجنبية
• اهليئات الرقابية واالشرافية
• املؤسسات املالية اإلقليمية والدولية
• وحدات االمتثال واملخاطر يف البنوك واملؤسسات املالية
• شركات التأمني ومؤسسات االستثمار
• شركات التكنولوجيا املالية الناشئة
• حاضنات ومسرعات األعمال
• شركات املعلوماتية واالتصاالت
)• شركات املدفوعات وبطاقات االئتمان (فيزا وماسرتكارد
• مشغلو شبكات اخلليوي

هيكلية المنتدى

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 and the
Future of Banking Services

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

• An exhibition for sponsoring institutions where by
the participating institutions and companies would
be able to establish and develop business ties.

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

PARTICIPATING IN THE FORUM

المشاركة في المنتدى

• 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

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

• By sponsoring the activities of the forum and
benefiting from the wide range of privileges
(marketing, branding, media recognition, etc…)

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

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

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

