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 ملتقى: "منظومة الدفع اإللكتروني"المشاركة في 

"E-Payment Ecosystem" Forum 

 12/11/0201االربعاء  – 9/11/0201من الثالثاء 

 )يتخللها غداء واستراحات قهوة وشاي( مساءً  0:22 –صباحاً  9:22من الساعة

 حسب اختيار المشارك  Zoomعبر تطبيق   Onlineوجاهياً او

 دعوة للمشاركة

 قرة للمشاركة في الملتقى المذكور اعاله.والمعنيين في مؤسستكم الم بيسرنا دعوتكم لتنسي

 عطراف والمؤسسات المعنية بمنظومة الدف، الى مشاركة كافة األردن اليوم للتنميةمركز األيهدف هذا الملتقى، الذي ينظمه 

 االلكتروني 

 "Issuers, Acquirer's, Credit Card Networks, Payment Processors, Payment Gateways, 

Independent Sales Organizations (ISOS), Security Software Providers" 

 االمن السبراني، وغيرهم من المعنيين.ومقدمي واخصائي 

وسيناقش فيه على مدار يومين مختلف جوانب عمليات الدفع االلكتروني، ودور كل طرف في مختلف مراحل تنفيذ عملية 

يقدمها نخبة من الخبراء  ( ورقة عمل11)الدفع، وكيفية الحفاظ على سالمة وامان وسهولة هذه العمليات، وذلك من خالل 

 .مرفقكما في ال
 

 من يجب ان يشارك:

ي، االلكترون، والشركات المقدمة لخدمات الدفع قى موجه الى صانعي القرار، والموظفين المعنيين في البنوكهذا الملت

والشركات والمؤسسات المالية، وشركات بطاقات االئتمان، وشركات االتصاالت، وموظفي دوائر تكنولوجيا المعلومات، 

والمنتج، واإلمتثال والتدقيق اإللكتروني، وامن المعلومات، وشركات الصرافة، وغيرهم من المعنيين في وتطوير األعمال 

 مختلف القطاعات.
 

 مكان االنعقاد:

  (online)للذين سيشاركون عن بعد  Zoom عمان للذين سيشاركون وجاهياً، وعبر تطبيق  –فندق الندمارك 
 

  :اضراتتاريخ االنعقاد واوقات الجلسات والمح

 ات قهوة وشاي.يتخللها غداء واستراحمساًء  5-9من الساعة  م01/00/0100االربعاء  –  9/00/0100من الثالثاء 
  

 تكلفة المشاركة:

مشاركين  4مشاركين، وفي حال مشاركة  3-0للمؤسسات التي تنسب  %01( دينار للمشارك الواحد، خصم 311) -0

ً يحتسب واحداً منهم من نفس المؤسسة   .مجانا

 دينار اردني للمشارك. Online ،( 011)للمشاركة عن بعد   -0
 

 نأمل اهتمامكم وموافقتكم، وتنسيب المعنيين في مؤسستكم المقرة للمشاركة في هذا الملتقى الهام.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 

 عامر النجار 

 مدير التدريب  

  

 :للحجز واإلستفسار، نرجو االتصال على
Tel.:009626/5513879        
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 anajar@gce.com.jomail: -E  

mailto:anajar@gce.com.jo


J 

  

 
 

 

 

 ملتقى: "منظومة الدفع اإللكتروني"

"E-Payment Ecosystem" Forum 

 12/11/0201االربعاء  – 9/11/0201من الثالثاء 

 

 اوراق العمل

Presentations 

 Title Speaker 

1 Keynote Speech: Bird Eye View of all Payment 

Channels in Jordan and the Value of Each in the overall 

Ecosystem 

TBA 

2 Payment Systems in Jordan: 

Opportunities & Scope to develop – connecting the dots 

(QR, CLIQ, JomoPay, E-fawateercom, ACH, RTGS, 

ECC, Credit Cards). 

Mr. Fadi Al-Jabali 

3 Technical Challenges: Facing E-payment - Implications 

& Threats. 

Eng. Rabie Zaghrout  

 

4 Digital Banking Vs Neo Banking – Readiness and 

Economic Impact 

TBA 

5 The Role of Data Science in Banking and E- Payment  TBA 

6 Global Trends in New Payment Methods Mr. Marwan Khouli 

7 Tokenization: Mobile Payment Vs. Card Payment Mr. Nader Qahoush 

8 Regulating Digital Banking – what is Required?  Mr. Nader Qahoush 

9 Homomorphic Encryption in Payment Security: What? 

Why? How? 

Mr. Ala'a Dandees 

10 How AML Can Support Emerging E- Payment Trends? Dr. Izzedin Al- Razim 

11 Data Privacy in E- Payment Ecosystem  Eng .Ala’ Zayadeen 

JOPACC 

 


