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 2/53/2222م ش  :الرقم

 2/8/2222 :التاريخ

 (2)  :عدد الصفحات

 

 الحلول والتطبيقات –التكنولوجيا المالية  :ملتقى دعوة للمشاركة في

Forum on "Fintech Solutions & Applications" 

 م78/8/0207االربعاء   - 71/8/0207من الثالثاء 

 عمان –فندق الند مارك 

 المشاركة رسوم من %(26 (انتاج جمعية ألعضاء خاص خصم :مالحظة*

 رئيس مجلس ادارة جمعية انتاج/ الدكتور بشار الحوامدة : ضيف شرف الملتقى ومتحدث رئيسي

 حية طيبة وبعد،،ت

أطيب تحياته، ويسرنا دعوتكم للمشاركة في الملتقى المذكور أعاله الذي يبحث  مركز األردن اليوم للتنميةيهدي إليكم 

أحد أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي حيث التوجه المتزايد كالتطور الرقمي التكنولوجيا المالية وفي 

دى إستخدام أوقد . إللكترونية والحلول الذكيةوالمتسارع لتنفيذ المعامالت المصرفية والمالية من خالل التطبيقات ا

تلف األنظمة المالية العالمية وأصبح تقديم التكنولوجيا المالية خالل السنوات القليلة الماضية الى ثورة حقيقية في مخ

 .الخدمات المالية فائقة السرعة، وأكثر شفافية وإتاحة وبساطة بالنسبة لمقدمي الخدمة وللمتعاملين بها على حد سواء

 

نخبة من  يقدمها كما في المرفق ورقة عمل( 22)من خالل " الحلول والتطبيقات –التكنولوجيا المالية " ويبحث ملتقى 

في التطبيقات والحلول التكنولوجية المستخدمة في مختلف الخدمات المالية  الخبراء والمختصين كما هو مبين أدناه

ية التي ئت اإلحترازية والحماوالمصرفية، وآفاق التطور المتاحة للقطاعين المصرفي والمالي، والوسائل واإلجراءا

 .سالمة وأمن التعامالت في كافة مراحلها يضاً لضمانأستثمار فيها تخاذها واإلإيجب 

 

 :أهداف الملتقى

 .ستخدامات التكنولوجيا المالية والحلول الذكيةإث القلق الذي يجب مراعاتها في وء على مزايا وبواعضتسليط ال -2

المالية إبراز أهمية الدور الذي تؤديه التكنولوجيا المالية كرافعة إقتصادية ووسيلة البد منها في تطور العمليات  -2

 .والمصرفية

 .دور الهيئات التنظيمية والرقابية في تحسين وتأمين بيئة آمنة ونشطة للتكنولوجيا المالية -5

 .ستخدام التكنولوجيا الماليةإالمفتوحة والتأمين من خالل داء البنوك الرقمية والبنوك أليات آالبحث في  -4

ية التي قد تنجم ول التي تطرحها، والمخاطر السبرانللتكنولوجيا المالية، والحل لمتسارعةالبحث في التطورات ا -3

 .تخاذ اإلجراءات والوسائل الحمائيةإعن عدم التحوط و

 :من يجب ان يشارك

المدراء العامون وكافة متخذي القرار على مختلف المستويات اإلدارية في البنوك، والشركات والمؤسسات المالية، 

ومقدمي الخدمات والحلول اإللكترونية، ومدراء وموظفي دوائر  والتأمين،واالتصاالت، وشركات الدفع اإللكتروني،

، ومسؤولي ومختصي األمن السبراني، والمخاطر  E-Channelsتكنولوجيا المعلومات، وقنوات اإلتصال 

سؤولين اإللكترونية، والمخاطر التشغيلية واإلئتمانية، وتطوير األعمال، ومراقبي ومدققي األنظمة اإللكترونية، والم

عن خطط وعمليات التحول الرقمي في البنوك، والمؤسسات المالية، والشركات في كافة القطاعات اإلقتصادية، 

 .وغيرهم من المعنيين

 عمان -فندق الند مارك  :مكان االنعقاد

مساًء  3-9من الساعة  م28/8/2222االربعاء  – 21/8من الثالثاء  :تاريخ االنعقاد واوقات الجلسات والمحاضرات

 .يتخللها غداء واستراحتين

 4-2اذا كان عدد المشاركين من نفس المؤسسة % 23دينار للمشارك الواحد، خصم ( 422) :تكلفة المشاركة

 .موظفين من نفس المؤسسة يحتسب واحداً منهم مجانا(  3)مشاركين، وفي حالة مشاركة 
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 الحلول والتطبيقات –التكنولوجيا المالية : ملتقى 

Forum on "Fintech Solutions & Applications" 

 م78/8/0207االربعاء   - 71/8/0207من الثالثاء 

 

 :مواضيع الملتقىمحاور و 

 :من خالل مناقشة المواضيع التالية الملتقى هدافأستقدم مجموعة من الخبراء  رؤيتها لتحقيق 

 Presentation Title Speaker 

1.  Keynote Speech: Fintech & Big Data, Machine 

Learning, and Artificial Intelligence 

Mrs. Maha Bahu 

CEO / JOPACC 

2. Fintech Developments – Bank Supervision & 

Regulatory Frameworks 

Mr. Nader Qahoush 

EX- Central Bank Official 

& Freelance Trainer 

3. The Risks of Employing Fintech in AML/CFT 

and how to Combat them 

Mr. Nader Qahoush 

EX- Central Bank Official 

& Freelance Trainer 

4. Fintech Innovation Facilitators – Hubs, 

Sandboxes, Accelerators & Incubators 

1-Mr. Mohammad Dwaik 

CBJ 

2-Mr. Fadi Jabali 

 

5. Fintech Innovations in Insurance TBA 

6. Blockchain Structure, Security & Smart 

Contracts. 

Michael Motta 

U.S. Blockchain Expert 

7. Prospects & Scope of Cryptocurrencies  TBA 

8. Fintech Security Gurus – Protecting Innovations 

from Innovation Adversaries.  

Mr. Ala'addin Dandees  

Amazon 

9. Workshop: Applying Security Reviews on 

Fintech Products. 

Mr. Ala'addin Dandees  

Amazon 

10. The Role of Digital ID in Securing Fintech 

Applications. 

Mr. Rabie Zaghrout  

Mashrou' Co-Founder 

11. Digital Banking & Open Banking Marwan Alkhouli 

Ex. Banker/ Certified 

Analyst 

 

 .نأمل موافقتكم، وموافاتنا بأسماء المرشحين من طرفكم لحضور فعاليات الملتقى

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 

 

 محمد الفقير   

 المدير العام
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لمزيد من المعلومات والحجز يرجى االتصال 

 :على
Tel.:009626/5693966        
Fax: 009626/5683618,                  

Mobile:00962/799886988 
 jotoday@jtcdtraining.commail: -E  
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