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BACKGROUND
The tremendous development of FINTECH services and the entry of companies specializing in
modern payment systems and electronic banking into this financial and technological field has
allowed these companies to provide innovative solutions for financial services and activities that
mimic what the banking sectors offer and may seek to act as an alternative to banks, which may
lead to the possibility of using FINTECH in money laundering and terrorism funding operations,
which is a source of concern for banks and regulatory authorities, particularly Anti-money
laundering and terrorist funding agenesis. Hence the importance of this course organized by the
Union of Arab Banks through visual on-line communication, which highlights the dangers of using
modern financial technology in money laundering and terrorist funding and ways to combat it.

OBJECTIVES

MAIN TOPICS:

• Learn about financial technology categories
and tools and how their models work

• Financial technology - categories, tools, and
mechanism of action

• Identify means of money laundering and
terrorist funding through financial technology.

• Introduction - Money laundering and terrorist
financing through financial technology

• How to control mobile payment against the
risks of money laundering and terrorist financing

• Mobile payment - the risks of money laundering
and terrorist funding

• Learn about international financial technology
laws in the combating money laundering and
terrorist funding.

• Financial technology - anti-money laundering
and terrorist funding laws

• Identify compliance programs for anti-money
laundering and terrorist funding screening.

• Financial Technology - Anti-Money Laundering
and Terrorist funding Compliance Program

WHO SHOULD ATTEND?

LANGUAGES:

Senior management, IT management managers
and staff, managers and staff of operating,
service, customer service, compliance, internal
and external audit, risk management and
information security.

- The material is in English.
- The presentations are in English and
Arabic
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SPEAKER:MR. NADER KAHOUCH

•

He is currently working as a central banking executive with the Pragma Corporation, Pragma is
the executive arm of the U.S. Aid Agency and The United Kingdom's International Development
Agency.uk.

•

He worked at the Central Bank of Jordan for 25 years until 1 January 2020, and during the last
decade he has served as Head of Examiners of the Banking Supervision sector for IT risk and
governance.

•

CEO since 2008 for many international projects in the development of the control environment and
legislation governing the banking sector in cooperation with the central banks of Sudan, Yemen,
Libya, Bahrain, Kuwait, the United Kingdom and Russia.

•

Author of the Arabic titled book “internet Banking” published by The Arab Scientific Publisher in
Beirut in 2000.

•

Trainer and lecturer at local, Arab and international conferences on banking legislation, control, risk
management, auditing and governance since 2005.

مخاطر استخدام التكنولوجيا املالية في عمليات غسل األموال و متويل االرهاب وسبل مكافحتها
الخلفية
إن ما يشهده العالم في عصرنا الحاضر من تطور هائل في خدمات التكنولوجيا المالية الحديثة  FINTECHودخول شركات متخصصة
في أنظمة الدفع الحديثة وفي الصيرفة االلكترونية الى هذا الحقل المالي والتكنولوجي أتاح لهذه الشركات تقديم حلول مبتكرة للخدمات
واألنشطة المالية التي تحاكي ما تقدمه القطاعات المصرفية وربما تسعى الى العمل كبديل عن البنوك ،األمر الذي قد يؤدي في النتيجة الى
إمكانية إستخدام التكنولوجيا المالية  FINTECHفي عمليات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب ،مما يشكل مصدر قلق للمصارف
وللسلطات الرقابية وخاصة هيئات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب على حد سواء.
من هنا تبرز أهمية هذه الدورة التي ينظمها إتحاد المصارف العربية عبر التواصل المرئي ،والتي تلقي الضوء على مخاطر استخدام
التكنولوجيا المالية الحديثة في عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب وسبل مكافحتها.

األهداف

المواضيع الرئيسية:

• التعرف على فئات وأدوات التكنولوجيا المالية وكيفية عمل نماذجها

• التكنولوجيا المالية – فئاتها ،أدواتها ،آلية عملها

• التعرف على وسائل غسل األموال وتمويل االرهاب من خالل
التكنولوجيا المالية.

• مقدمة – غسل األموال وتمويل االرهاب من خالل التكنولوجيا
المالية

• معرفة جوانب الحماية في الدفع عبر الهاتف المحمول والتحوط من
مخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب.
• التعرف على القوانين الدولية للتكنولوجيا المالية في مكافحة غسل
األموال وتمويل االرهاب.
• التعرف على برامج االمتثال الخاصة بفحص مكافحة غسل األموال
وتمويل االرهاب.

المشاركون المستهدفون

اإلدارات العليا ،ومدراء وكوادر إدارة تكنولوجيا المعلومات ،ومدراء
وكوادر دوائر التشغيل والخدمات وخدمة العمالء واالمتثال والتدقيق
الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر وأمن المعلومات.

• الدفع باستخدام الهاتف المحمول – مخاطر غسل األموال وتمويل
االرهاب
• التكنولوجيا المالية  -قوانين مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب
• التكنولوجيا المالية – برنامج االمتثال لفحص مكافحة غسل األموال
وتمويل االرهاب
• تحديات إستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في مكافحة غسل
االموال وتمويل االرهاب.

لغة التدريب:

المادة باللغة اإلنجليزية ،والشرح باللغتين العربية واإلنجليزية
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المحاضر:
األستاذ نادر قاحوش
يعمل حاليا خبير تنفيذي مصرفي لقطاع البنوك المركزية مع مؤسسة براغما األميركية والتي تعتبر الذراع التنفيذي لبرامج التنمية والتطوير
االقتصادي الممولة من تحالف وكالة العون األميركية ووكالة التنمية الدولية في المملكة المتحدة.
 عمل في البنك المركزي األردني لمدة  25عاما حتى تاريخ  ،1/1/2020واستلم خالل العقد األخير منصب رئيس مفتشي قطاع الرقابة المصرفيةلمخاطر وحوكمة تكنولوجيا المعلومات.
 الرئيس التنفيذي منذ العام  2008لمجموعة مشاريع دولية في تنمية وتطوير بيئة الرقابة والتشريعات الناظمة للقطاع المصرفي بالتعاون مع البنوكالمركزية لدول السودان واليمن وليبيا والبحرين والكويت والمملكة المتحدة وروسيا.
 mمؤلف كتاب العمل المصرفي عبر اإلنترنت والناشر الدار العربية للعلوم في بيروت في العام .2000 -مدرب ومحاضر في مؤتمرات محلية وعربية ودولية بمواضيع التشريع المصرفي والرقابة وإدارة المخاطر والتدقيق والحوكمة منذ العام .2005
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PARTICIPATION FEES

300$ رسم االشتراك

عرض خاص

بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص
. دوالر أميركي فقط2500 وقدره
MEANS OF PAYMENT
Please find below our account in USD
at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272-5/510
Iban no:
JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks
For more information and registration kindly send an email to :training@uabonline.org

#unionofarabbanks

Follow us on social medias

www.uabonline.org

