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BACKGROUND
One of the main roles of the Central Banks 
is regulating and developing the payment 
systems, as well as setting safety and 
efficiency standards for the various kinds 
of payments, and the development of 
money and financial markets. Customers 
have no safer option than the digital and 
electronic transactions to execute their 
financial transactions. Commercial banks 
and financial institutions have to focus on 
digital transformation programs; indeed, 
Banks are looking more into customer digital 
necessities as well as mobile wallets. 

MAIN TOPICS: 
•	 Recent	developments	in	payment			
	 systems	
•	 Oversight	–	what	are	the	borders		 	
	 of	oversight,	and	what	should		 	
	 central	banks	do?
•	 Retail	Payments	and		Instant		
	 Payments	–	lessons	learned	from		
	 International	experiences.	
•	 Cross	Border	Payments	–	Arab
		 regional	payments	system			
	 (BUNA)	;	is	correspondent			
	 banking	in	trouble?
•	 Fintech	and	Mobile	Wallets	from		 	
	 legal	and	operational	perspective	
•	 	 Biometric	cards
•	 	 The	latest	trends	in	banking		 	

	 services
•	 	 RTGS	agenda	of	the	world

OBJECTIVES
This Forum aims at describing the developments in payment systems and provides most recent 
progress related to regional cross border payments This Forum also aims at discussing the new 
trends in electronic and digital payments including the Lebanese experience in modernizing its 
payment systems. The Forum will also focus on the Arab Regional and egyptian payment system 
(BUNA) that went live recently,& the latest directions of the bank of international settlements (BIS) 
in this regard. 
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أنظمة الدفع والخدمات اإللكترونية الحديثة
في عصر التحول الرقمي

الخلفية :
المصارف في عصر  الناجمة عن دخول  الدفع  أنظمة  المتسارعة في  التطورات  ان 
التحول الرقمي حتّمت على البنوك المركزية ان تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على 
التي يجب  سالمة هذه األنظمة وتطويرها من خالل وضع معايير السالمة والكفاءة 
لنمو  متيناً  أساساً  يوفر  مما  الدفع،  أنظمة  أنواع  لمختلف  أساسية  اعتمادها كمرجعية 

وتطوير األسواق المالية وأسواق النقد.

ان أنظمة الدفع اإللكترونية والرقمية هي الخيارات األكثر أماناً للزبائن في عصرنا 
الحاضر لتنفيذ عملياتهم المالية. وعليه بات على البنوك االلتزام بمتطلبات هذه المعايير 
وتطوير األدوات وقنوات التوزيع والمقاصة والتسويات وتعزيز المنافسة بين وسطاء 
القطاع الخاص، والعمل كأساس لالبتكار السليم في المدفوعات وكذلك التخفيف من 

مخاطر استخدام أنظمة الدفع الحديثة.

المواضيع الرئيسية : 
-  التطورات االخيرة في أنظمة الدفع 

الرقابة- ما هي حدود الرقابة ، وماذا يتوجب على البنوك المركزية القيام به   -
مدفوعات التجزئة والمدفوعات الفورية – الدروس المستفادة من الخبرات الدولية .   -

المدفوعات عبر الحدود ... ) BUNA ( – هل تواجه البنوك المراسلة أي مشاكل  -
التكنولوجيا المالية ومحافظ الجوال من المنظور  القانوني والتشغيلي .   -

أنظمة الدفع والمنتجات المعاصرة في ظل التحول الرقمي .   -
البطاقات البيومترية .   -

اإلتجاهات الحديثة في الخدمات المصرفية   -
أجندة RTGS  في العالم .   -

األهداف : 
، واطالع  لها  المرافقة  والخدمات  الدفع  أنظمة  في  الحديثة  واإلتجاهات  األخيرة  التطورات  ومناقشة  الى وصف  الملتقى  هذا  يهدف 
المشاركين على أحدث ما أستجد من تقدم في  أنظمة الدفع اإلقليمية العابرة للحدود كما العالمية . وكذلك سوف  يسلط الضوء على أنظمة 
الدفع العربية التي اعتمتدتها المؤسسة اإلقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية  ) بنى( المنبثقة عن صندوق النقد العربي  مؤخرأ 
في منطقتنا العربية . وعلى توجهات بنك التسويات الدولية )BIS (  في هذا المجال . هذا فضالً عن تجارب بعض البنوك المركزية 

العربية .
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PARTICIPATION FEES: 1000$

UAB MEMBERS WILL BE GRANTED A 
20% DISCOUNT (800$)

ON THE INITIAL FEES RATE, 
ACCORDING TO THE MEMBERSHIP 

BENEFITS ISSUED BY UAB.

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

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


