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BACKGROUND 
Financial technology (FinTech), is rapidly transforming financial services and changing the current business 
and banking models to a new one. A market overview from IndustryArc estimates a compound annual 
growth rate of 10% to 12% through 2025 in the digital financial services. Understanding market drivers, 
challenges, trends, and key players is essential for all aspects of operational strategy. This three-day 
program is designed to give you a foundation in fintech and its components, including: 
• Digital finance tools 
• Personal banking 
• Blockchain and cryptocurrency 
• Machine learning (ML) and artificial intelligence (AI)

 OBJECTIVES The main objectives of the course are:

• understand the technologies that are transforming banking and finance and develop your own strategy  
to put fintech solutions to work in your organization.
• Understand the applications of ML (Machine Learning), Digital Distributed Ledger and FinTech in risk 
management and credit scoring.
• Understand the requirements of laws within fintech focusing on the privacy laws and regulation.

 MAIN TOPICS: The main topics of the course are:

• Learn about the evolution of financial technologies within financial services
• Propose a technological solution for current banks to improve inefficiencies
• Learn about the applications of artificial intelligence & machine learning in developing the banking 
services
• Examine the requirements, processes, challenges, and opportunities within lending markets
• Discuss the Applications of Machine Learning in Fintech; Risk Management and Credit Scoring
• Explain the nature and application of Digital Distributed Ledger: Blockchain and Cryptocurrencies

TARGET AUDIENCE
Any bank employee in the senior-level or anywhere else, any employee of IT, risk management, 

e-channels, digital innovation, operations, banking & customer services, compliance, and audit sectors.

LANGUAGE OF THE COURSE:
• The material is in English.         • The presentations are in English and Arabic
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AGENDA
DAY 1
DIGITAL TRANSFORMATION AND FINANCIAL SERVICES
Learn about the strengths and inefficiencies of the current banking landscape as well as the evolution of 
financial technologies within financial services. 
• Identify existing functions within banks 
• Uncover potential inefficiencies and liabilities of fintech 
• Propose a tech solution for an existing bank function to improve inefficiencies

PERSONAL BANKING 
Explore the switch from digital banking to smart banking, and how banks are offering products and 
services based on individual customer needs. gives very sharp global case studies in various innovation 
areas such as: Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Chatbots, 
Blockchain, Big-data Analytics, Internet of Things (IOT), Open Banking, FinTech’s, AR (Augmented 
Reality) / Virtual Reality (VR), Internet Banking, Mobile Banking, social media Banking, Mobile ATM, 
advance Payment systems,  future Banking Illustration etc.
• Understand benefits and disadvantages of fintech according to functions of each bank type 
• Rate comfort level with robo-advisors providing digital financial advice and management 
• Suggest factors of banking that should be tailored to customers

DAY 2
LENDING MARKETS 
Examine the requirements, processes, challenges, and opportunities within lending markets, particularly 
the growing increase for credit among individuals and institutions. Plus, discover how fintech can be 
used to make lending more digital. 
• Determine the best tactics to attract new customers for loans 
• Rate the difficulty level of the steps involved in the lending process along with the extent of automation    
  possible for each step 
• Suggest alternative factors to evaluate default risk for an unbanked customer

APPLICATIONS OF MACHINE LEARNING IN FINTECH; RISK MANAGEMENT & CREDIT SCORING 
Focus on how machine learning and artificial intelligence can be integrated within the current financial 
landscape and used to improve various functions, such as the prediction of default and risk. Also, identify 
the limitations & opportunities for ML & AI integration in the realms of health insurance, and credit cards. 
• Determine which functions would be better utilized with machine learning 
• Apply the concepts and applications of ML and AI to real-world scenarios 
• Utilize ML tools to analyze results and determine risk factors

DAY 3
DIGITAL DISTRIBUTED LEDGER: BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCIES 
Delving into the function and application of blockchain technology in the financial landscape, assess 
which situations would benefit from private vs. public blockchain, cryptocurrency vs. digital fiat currency, 
and blockchain vs. distributed ledger technology. 
• Identify situations in which a blockchain or distributed ledger technology (DLT) would be useful 
• Assess scenarios related to public blockchain, private blockchain, cryptocurrency, & digital fiat currency 
• Apply DLT and blockchain to personal financial setting

REGULATIONS 
Focus on what laws already exist within fintech and how they differ across countries. Plus, examine the 
risks of adopting fintech and explore data governance and privacy concerns. 
• Sort risks according to whether they apply to fintech or regular financial institutions 
• Determine likelihood and necessity for regulations within fintech 
• Predict which functionalities will remain in banks and which will shift to an outside entity
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البرنامج الزمني 
اليوم االول

التحول الرقمي والخدمات المالية
التعرف على نقاط القوة وعدم الكفاءة في القطاع المصرفي الحالي وكذلك تطور التقنيات المالية داخل الخدمات المالية من حيث: 

• تحديد الوظائف الموجودة داخل البنوك 
• الكشف عن أوجه القصور والمسؤوليات المحتملة للتكنولوجيا المالية 

• اقتراح حل تقني لخدمة مصرفية قائمة لتحسين أوجه القصور

الخدمات المصرفية الشخصية
استكشاف التحول من الخدمات المصرفية الرقمية إلى الخدمات المصرفية الذكية، وكيف تقدم البنوك المنتجات والخدمات بناء على احتياجات العمالء 
 ML) ، Chatbots) الفردية. شرح دراسات حالة عالمية في مختلف مجاالت االبتكار مثل: الذكاء االصطناعي (الذكاء االصطناعي) ، التعلم اآللي
Blockchain ، ، تحليالت البيانات الضخمة ، إنترنت األشياء (IOT) ، الخدمات المصرفية المفتوحة ، FinTech ، AR (الواقع المعزز) / 
الواقع االفتراضي (VR) ، الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، الخدمات المصرفية عبر وسائل التواصل 

االجتماعي ، أجهزة الصراف اآللي عبر الهاتف المحمول ، أنظمة الدفع المسبق ، التوضيح المصرفي المستقبلي وما إلى ذلك.
فهم فوائد ومحاذير التكنولوجيا المالية 

• مستوى الرضى عن استخدام المستشارين اآلليين (Robo-Advisors) في تقديم المشورة المالية الرقمية 
• اقتراح عوامل الخدمات المصرفية التي ينبغي أن تكون مصممة للعمالء

اليوم الثاني
أسواق اإلقراض

دراسة المتطلبات والعمليات والتحديات والفرص داخل أسواق اإلقراض، وال سيما الزيادة المتزايدة في االئتمان بين األفراد والمؤسسات. باإلضافة 
إلى اكتشاف كيف يمكن استخدام التكنولوجيا المالية لجعل اإلقراض أكثر رقمية.

• تحديد أفضل التكتيكات لجذب عمالء جدد للحصول على قروض 
• تقييم مستوى صعوبة الخطوات التي تنطوي عليها عملية اإلقراض إلى جانب مدى التشغيل اآللي الممكن لكل خطوة 

• اقتراح عوامل بديلة لتقييم مخاطر التخلف عن السداد لعميل غير مصرفي

تطبيقات التعلم اآللي في التكنولوجيا المالية؛ إدارة المخاطر وتسجيل االئتمان
التركيز على كيفية دمج التعلم اآللي والذكاء االصطناعي ضمن الواقع المالي الحالي واستخدامه لتحسين الوظائف المختلفة، مثل التنبؤ بالتخلف عن 

السداد والمخاطر. أيضا، تحديد القيود والفرص لML والتكامل الذكاء االصطناعي في مجاالت التأمين الصحي وبطاقات االئتمان.
• تحديد الوظائف التي سيتم استخدامها بشكل أفضل مع التعلم اآللي 

• تطبيق مفاهيم وتطبيقات ML الذكاء االصطناعي على سيناريوهات العالم الحقيقي 
• استخدام أدوات ML لتحليل النتائج وتحديد عوامل الخطر

اليوم الثااث
دفتر األستاذ الرقمي الموزع: وبلوكشين والعمالت المشفرة

الخوض في وظيفة وتطبيق تقنية بلوكشين في الواقع المالي ، وتقييم الحاالت التي ستستفيد من بلوكشين الخاص مقابل العام ، والعملة المشفرة مقابل 
العملة الورقية الرقمية ، وتكنولوجيا بلوكشين مقابل دفتر األستاذ الموزع.

تحديد الحاالت التي تكون فيها تقنية بلوكشين أو دفتر األستاذ الموزع (DLT) مفيدة   •
تقييم السيناريوهات المتعلقة بلوكشين العامة، بلوكشين الخاصة، cryptocurrency، والعملة الورقية الرقمية   •

تطبيق DLT وسلسلة الكتل على اإلعدادات المالية الشخصية  •

القوانينن
المالية  التكنولوجيا  اعتماد  التعرف على مخاطر  إلى ذلك،  البلدان. باإلضافة  المالية وكيف تختلف عبر  للتكنولوجيا  الناظمة  القوانين  التركيز على 

واستكشاف مخاوف إدارة البيانات والخصوصية. 
• فرز المخاطر وفقا لما إذا كانت تنطبق على التكنولوجيا المالية أو المؤسسات المالية العادية 

• تحديد احتمال وضرورة وضع لوائح في مجال التكنولوجيا المالية 
• التنبؤ بالوظائف التي ستبقى في البنوك والتي ستتحول إلى كيان خارجي
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الخلفية 
تعمل التكنولوجيا المالية (FinTech) على تحويل سريع للخدمات المالية كما تقوم بتغيير نماذج األعمال الحالية والنماذج المصرفية إلى نماذج تختلف 
عن ما هي عليه اآلن، وتشير توقعات احصائية على السوق من قبل IndustryArc إلى معدل نمو سنوي يتراوح بين ٪10 و٪12 حتى عام 2025 
في الخدمات المالية الرقمية، ولذلك فإن فهم محركات السوق والتحديات واالتجاهات وذوي المصلحة الرئيسيين أمر ضروري لجميع جوانب االستراتيجية 

والتشغيلية بما في ذلك.
أدوات التمويل الرقمي   •

الخدمات المصرفية الشخصية   •
بلوكشين والعملة المشفرة   •

(AI) والذكاء االصطناعي (ML) التعلم اآللي  •

األهداف : في نهاية هذه الدورة سوف يكون المشارك متمكناً من
فهم التقنيات التي تحول الخدمات المصرفية والمالية وتعمل على تطوير االستراتيجية الخاصة بالبنك لوضع حلول التكنولوجيا  •

المالية للعمل.  
فهم تطبيقات ML (التعلم اآللي) ، دفتر األستاذ الرقمي الموزع (Digital Distributed Ledger) والتكنولوجيا المالية في إدارة    •

المخاطر وتقييم مخاطر االئتمان.  
فهم متطلبات القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا المالية مع التركيز على قوانين الخصوصية.  •

المشاركون المستهدفون
أي موظف في البنك في مستوى اإلدارة العليا أو في أي مكان آخر، أي موظف في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر والقنوات 

اإللكترونية واالبتكار الرقمي والعمليات والخدمات المصرفية وخدمات العمالء واالمتثال والتدقيق.

- لمادة باللغة اإلنجليزية   - الشرح باللغتين العربية واإلنجليزية لغة الدورة: 

المواضيع الرئيسية:
التعرف على تطور التقنيات المالية في الخدمات المالية  •

اقتراح حل تكنولوجي للمصارف الحالية لتحسين أوجه القصور  •

التعرف على تطبيقات الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي في تطوير الخدمات المصرفية  •

دراسة المتطلبات والعمليات والتحديات والفرص داخل أسواق اإلقراض  •

مناقشة تطبيقات التعلم اآللي في التكنولوجيا المالية؛ إدارة المخاطر وتسجيل االئتمان  •

شرح طبيعة وتطبيق دفتر األستاذ الموزع الرقمي: بلوكشين والعمالت المشفرة  •

تعرف على القوانين الموجودة بالفعل داخل التكنولوجيا المالية وكيف تختلف عبر البلدان. باإلضافة إلى ذلك، التعرف على مخاطر    •

االعتماد على التكنولوجيا المالية ومخاطر والخصوصية.  

الجوانب التطبيقية للخدمات المالية الرقمية



MEANS OF PAYMENT 
 A transfer to 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 272510
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to :training@uabonline.org

SPECIAL OFFER
Banks wishing to nominate unlimited numbers of attendees to participate in this webinar, 

can benefit from the special offer of 3000$ only.

PARTICIPATION FEES:  400$ رسم االشتراك:

SPEAKER: 

MR.  NADER QAHOUSH
CISA,CISM,CGEIT,CRISC,CDPO

• Risk management and information security 
consultant for a number of local and regional 
banking board of directors institutions.

• CEO of Chapters Consulting & Training.
• Banking executive for the central banking 

and risk management sector with a number of 
institutions implementing U.S. aid programs from 
2/2020 to 2/2021.

• Worked at the Central Bank of Jordan for 25 
years until 1 January 2020, and during the last 
decade has served as Head of Examiners of 
banking supervision department for IT Risk and 
Governance.

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

• Holds a Master's degree in Economics from the 
University of Jordan in 1998.

• Holds a Bachelor's degree in Economics, 
Banking & Finance from Yarmouk University in 
1995, with a first honors degree.

• Holds a Platinum Fellowship & several international 
professional certificates in governance, IT 
audit, risk management & project management 
(CISA,CISM,CGEIT,CRISC) from the Information 
Systems Audit & Control Association (ISACA) in 
the United States of America.

• Chief Data Protection Officer (CDPO).
• Author of the book “Internet Banking” which 

published by the Arab Scientific Publishers, Inc. 
– Beirut, 2000.

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

مستشارا في إدارة المخاطر وأمن المعلومات لعدد من مجالس إدارات • 
مؤسسات مصرفية محلية وإقليمية.

الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسفار لالستشارات والتدريب.• 
خبير تنفيذي مصرفي لقطاع البنوك المركزية وإدارة المخاطر مع عدد • 

من المؤسسات المنفذة لبرامج المساعدات األميركية من 2/2020 إلى 
.2/2021

تاريخ •  حتى  عاما   25 لمدة  األردني  المركزي  البنك  في  عمل 
1/1/2020، واستلم خالل العقد األخير منصب رئيس مفتشي قطاع 

الرقابة المصرفية لمخاطر وحوكمة تكنولوجيا المعلومات.
الرئيس التنفيذي منذ العام 2008 لمجموعة مشاريع دولية في تنمية • 

وتطوير بيئة الرقابة والتشريعات الناظمة للقطاع المصرفي بالتعاون 
مع البنوك المركزية لدول السودان واليمن وليبيا والبحرين والكويت 

والمملكة المتحدة وروسيا.
حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد من الجامعة األردنية في • 

العام 1998.
المالية •  والعلوم  االقتصاد  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 

تقدير  العام 1995، مع شهادة  اليرموك في  والمصرفية من جامعة 
مرتبة الشرف األولى.

حوكمة •  في  دولية  مهنية  شهادات  وعدة  بالتينية  زمالة  على  حاصل 
 CISA,) المعلومات  تكنولوجيا  ومشاريع  مخاطر  وتقييم  وإدارة 
CISM, CGEIT,CRISC) من مؤسسة التدقيق والرقابة على نظم 

المعلومات (ISACA) في الواليات المتحدة األميركية.
 •.(CDPO) خبير في حماية وخصوصية البيانات
العربية •  الدار  والناشر  اإلنترنت  عبر  المصرفي  العمل  كتاب  مؤلف 

للعلوم في بيروت في العام 2000.
بمواضيع •  ودولية  وعربية  محلية  مؤتمرات  في  ومحاضر  مدرب 

التشريع المصرفي والرقابة وإدارة المخاطر والتدقيق والحوكمة منذ 
العام 2005.

الجوانب التطبيقية للخدمات المالية الرقمية
PRACTICAL ASPECTS OF DIGITAL FINANCIAL SERVICES (FINTECH – BLOCKCHAIN…)



REGISTRATION FORM

�

Participants / Data 
@Name and Position :@

Name and Position :@

Name and Position :

Name and Position :

Name and Position :

Name and Position :

E-mail (  ):@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@( )@

            

For more information kindly send an email to: training@uabonline.org
or visit UAB website: www.uabonline.org  

18 – 20 OCTOBER 2021      From:12:00–15:00 LEBANON TIME / GMT+3

MEANS OF PAYMENT 

A transfer to 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

PARTICIPATION FEES: 400$
SPECIAL OFFER

Banks wishing to nominate unlimited numbers of attendees to participate in 
this webinar, can benefit from the special offer of 3000$ only.

Practical Aspects of Digital financial Services 
(Fintech – BlockChain…)

اجلوانب التطبيقية للخدمات املالية الرقمية
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