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اخللفيـــة:

اهلجمات  وتعقيدات  حجم  يف  كبريا  تزايدا  العامل   منطقتنا يشهد  يف  وخاصة  الدول  خمتلف  استهدفت  اليت  هذه السيربانية  خلطر  عرضة  األكثر  املالي  القطاع  ويعترب  واملصرفية  العربية،  املالية  املؤسسات  تعترب  حيث  السيربانية،  يزال اهلجمات  وال  املالية.  الوساطة  لدورها احليوي يف  نظرا  احلماية هدفا جذابا  توفر  ال  قد  قدمية  نظما  يستخدم  املؤسسات  من  املؤسسة من خالل اخلسائر املطلوبة من اهلجمات اإللكرتونية. ويف حال  جناحها، ميكن أن الكثري  بالسمعة.  ترتتب عواقب كبرية ومباشرة على  كاإلضرار  املباشرة  غري  التكاليف  عن  ناهيك  املالية، 
املتعلقة  املستجدات  آخر  ملواكبة  املستمر  التسابق  خضم  الصحيح.السليمة يف جمال عملهم من أجل التمكن من التعامل مع حتديات التعرف باستمرار على أخر املعلومات، واإلجتاهات، والتطبيقات باألمن السيرباني ، يتوجب على  املهنيني واملسؤولني املتخصصني ويف  بالشكل  السيرباني  األمن 
الفضلى  واملمارسات  واألطر  السيرباني،  األمن  معايري  تنوع  جهد هي أمور متوافرة بالفعل، ولكن املعيار الفصل يف مدى سالمتها إن  بأقل  املعايري  هذه  استخدام  هو  صحيح  بشكل  للوقت.وخدمتها  املناسب ودون هدر  وبالوقت  ممكن 

األهـداف:

متكن ورشة العمل هذه املشارك من التعرف بعمق وبشمول على 
السيرباني. األمن  املثلى يف جمال  والتطبيقات  واألطر  املعايري 

لإللتزام  الالزمة  العملية  اخلربة  يف  املتدرب  يشارك  سوف 
واألمن  املعلوماتية  أمن  إدارة  تنظم  اليت  واألطر  املعايري  وتبين 

السيرباني.
السيرباني  األمن  وضع  لتقييم  عام  مسح  إجراء  يتم  سوف 
ومناقشته  املسح  هلذا  حتليل  يليه  العربي،  والعامل  لبنان  يف 

الورشة. نتائجه يف هذه  لإلستفادة من 

BACKGROUND:

The number and the sophistication of Cyber-attacks 
is growing at a very fast pace which is creating new  
security challenges for the financial sector around 
the globe and specially in the Arab region. The 
latter must  intelligently address the new threats 
and effectively manage the associated  risks in 
order to ensure the confidentiality availability and 
integrity of  the data and information.

Cybersecurity professionals need to stay abreast 
of the latest updated information, trends and best 
practices to be able to cope with those challenges.

Variety of Cybersecurity standards, best practices 
and frameworks do actually exist, however 
choosing the right one is to start with, as well as 
the best practices to follow can be a time and effort 
consuming task.

Objectives:

By attending this conference, cyber security, IT, and 
business professionals will  have a comprehensive 
view of existing standards, best practices and 
frameworks. 

Hands-on experience will be shared with the 
audience  and a survey aiming to get the state  
of cyber security in Lebanon and Arab countries 
will be gathered, analyzed and discussed  with the 
audience during the workshop.

Speakers:

Abdo Chalhoub
Executive Vice President – ICT 
Professional Services 
Path Solutions, Lebanon 

Antoine Lawandos
Assistant General Manager
Chief Information Officer 
BLOM Bank, Lebanon 

Jean-Michel Kaoukabani 
Head of Information Security Department
Byblos Bank, Lebanon 

Adel Moubarak
Head of Security and Business Continuity
Fransabank Group, Lebanon 

Nasr EL Khoury
IT Control - Executive Manager
Banking Control Commission of Lebanon

Tony Chebli
Senior Manager
Head of Information Security Department
Credit Libanais, Lebanon  

Mr. Tony Feghali
Managing partner
POTECH Consulting, Lebanon

الـمـحـاضـرون
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Main Topics and Agenda الـمواضيع الرئيـسية والبـرنـامج الزمنـي:

اليوم األول
مقدمة09:00 - 09:30  
اجللسة األوىل09:30 - 11:00

املوضوع: تشريح اهلجمات اإللكرتونية احلديثة
املتحدث: األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن املعلومات/ بنك بيبلوس – لبنان.

إسرتاحة11:00 - 11:30
حلقة نقاش أوىل11:30 - 12:30

ISACA CSX املوضوع: أساسيات األمن السيرباني
شركة   يف  املعلومات  لتكنولوجيا  املهنية  للخدمات  التنفيذي  املدير  نائب  شلهوب،  عبدو  األستاذ  احللقة:  يدير 

- لبنان  Path Solutions
املتحدثان: -األستاذ طوني شبلي، مدير رئيسي/ رئيس إدارة أمن املعلومات، اإلعتماد اللبناني – لبنان

             -األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن املعلومات/ بنك بيبلوس - لبنان
الثانية 12:30 - 13:00 اجللسة 

املوضوع: الذكاء اإلصطناعي واألمن السيرباني: املنافع والتهديدات
املتحدث: األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن املعلومات/ بنك بيبلوس - لبنان

إسرتاحة13:00 - 13:30
حلقة نقاش ثانية13:30 - 14:30

املوضوع: أهمية التوعية يف أمن املعلومات: املنافع والتحديات
يدير احللقة: - االستاذ طوني شبلي، مدير رئيسي/ رئيس إدارة أمن املعلومات، اإلعتماد اللبناني – لبنان

املتحدثان:    - األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن املعلومات/ بنك بيبلوس – لبنان
                - األستاذ عبدو شلهوب، نائب املدير التنفيذي للخدمات املهنية لتكنولوجيا املعلومات يف شركة

                    Path Solutions- لبنان
املوضوع:  يف جحر املقرصنني14:30 - 15:00

املتحدث: األستاذ طوني فغالي، شريك إداري يف مؤسسة POTECH Consulting - لبنان

املشاركون املستهدفون : 

	•مدراء الدوائر ورؤساء االقسام يف املصارف
	•العاملون يف جمال ادارة املعلومات واحلاسوب
	•مدراء وكوادر دوائر التشغيل وخدمة العمالء

	•مشرفو املواقع االلكرتونية واملعنيون يف ادارة املعرفة واالدارة  
االلكرتونيه  

	•العاملون يف إدارات أمن املعلومات والتدقيق الداخلي واإلمتثال

Who should attend:

Information / Cybersecurity professional•	
IT professionals•	
Business management having IT    •	

 a core system in their business
IT audit•	
Compliance •	
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اليوم الثاني
حلقة نقاش أوىل09:00 - 11:00

ISO 27001 املوضوع: املعيار الدولي ألمن املعلومات
يدير احللقة: األستاذ طوني شبلي، مدير رئيسي/ رئيس إدارة أمن املعلومات، اإلعتماد اللبناني - لبنان

املتحدثان:  - األستاذ عادل مبارك، رئيس إدارة أمن املعلومات واستمرارية العمل للمجموعة - 
                                             جمموعة فرنسبنك - لبنان.

              - األستاذ عبدو شلهوب، نائب املدير التنفيذي للخدمات املهنية لتكنولوجيا املعلومات يف شركة  
                                               Path Solutions - لبنان

إسرتاحة11:00 - 11:30
اجللسة األوىل:11:30 - 12:00

املوضوع: املنصة الوطنية لإلبالغ عن اهلجمات السيربانية بني املفهوم واملمارسة
املتحدث: األستاذ نصر اخلوري، املدير التنفيذي/ جلنة الرقابة على املصارف – لبنان.

الثانية12:00 - 13:00 النقاش  حلقة 
املوضوع: التشريعات اخلاصة باألمن السيرباني يف لبنان

يدير احللقة: األستاذ نصر اخلوري، املدير التنفيذي/ جلنة الرقابة على املصارف – لبنان.
املتحدثون:   - األستاذ عادل مبارك، رئيس إدارة أمن املعلومات واستمرارية العمل للمجموعة 

                                              - جمموعة فرنسبنك - لبنان.
               - األستاذ طوني شبلي، مدير رئيسي/ رئيس إدارة أمن املعلومات، اإلعتماد اللبناني - لبنان

               - األستاذ عبدو شلهوب، نائب املدير التنفيذي للخدمات املهنية لتكنولوجيا املعلومات يف شركة 
                                               Path Solutions– لبنان

إسرتاحة13:00 - 13:30
الثانية13:30 - 14:30 اجللسة 

املوضوع: منهجية األمن السيرباني القائمة على املخاطر
املتحدث: األستاذ عادل مبارك، رئيس إدارة أمن املعلومات واستمرارية العمل للمجموعة – جمموعة 

                                         فرنسبنك - لبنان.
الثالثة14:30 - 15:00 اجللسة 

املوضوع: أهمية تبادل املعلومات حول خماطر السيربانية
املتحدث: األستاذ أنطوان الوندوس، مدير عام مساعد/ رئيس إدارة املعلوماتية - بلوم بنك - لبنان
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اليوم الثالث
حلقة نقاش أوىل09:00 - 10:00  

املوضوع: حوكمة أمن املعلوماتية
يدير احللقة: - األستاذ عبدو شلهوب، نائب املدير التنفيذي للخدمات املهنية لتكنولوجيا املعلومات يف 

                                                 شركة Path Solutions - لبنان
املتحدثون: 

- األستاذ نصر اخلوري، املدير التنفيذي/ جلنة الرقابة على املصارف – لبنان.
- األستاذ طوني شبلي، مدير رئيسي/ رئيس إدارة أمن املعلومات، اإلعتماد اللبناني- لبنان

- األستاذ عادل مبارك، رئيس إدارة أمن املعلومات واستمرارية العمل للمجموعة - جمموعة فرنسبنك - لبنان.
- األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن املعلومات/ بنك بيبلوس – لبنان

حلقة نقاش ثانية10:00 - 11:00
)GDPR(املوضوع:  القواعد العامة حلماية البيانات الشخصية

يدير احللقة: - األستاذ نصر اخلوري، املدير التنفيذي/ جلنة الرقابة على املصارف - لبنان.
املتحدثون: 

- األستاذ طوني شبلي، مدير رئيسي/ رئيس إدارة أمن املعلومات، اإلعتماد اللبناني - لبنان
- األستاذ عادل مبارك، رئيس إدارة أمن املعلومات واستمرارية العمل للمجموعة - جمموعة فرنسبنك - لبنان.

- األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن املعلومات/ بنك بيبلوس - لبنان

إسرتاحة11:00 - 11:30
اجللسة األوىل11:30 - 12:15

املوضوع: خماطر إستخدام التقنيات الناشئة يف اهلجمات اإللكرتونية
املتحدث: - األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن املعلومات/ بنك بيبلوس - لبنان

حلقة نقاش ثالثة:12:15 - 13:00
CIS top 20 Controls     :املوضوع

يدير احللقة: - األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن املعلومات/ بنك بيبلوس - لبنان
املتحدثون: 

- األستاذ عادل مبارك، رئيس إدارة أمن املعلومات واستمرارية العمل للمجموعة - جمموعة فرنسبنك - لبنان.
- األستاذ طوني شبلي، مدير رئيسي/ رئيس إدارة أمن املعلومات، اإلعتماد اللبناني - لبنان

- األستاذ عبدو شلهوب، نائب املدير التنفيذي للخدمات املهنية لتكنولوجيا املعلومات يف شركة
                                Path Solutions- لبنان

إسرتاحة13:00 - 13:30
الثانية13:30 - 14:00 اجللسة 

املوضوع:  نتائج عملية املسح لوضع األمن السيرباني: املنطقة العربية
املتحدث: - األستاذ عبدو شلهوب، نائب املدير التنفيذي للخدمات املهنية لتكنولوجيا املعلومات يف شركة

                                Path Solutions- لبنان
حلقة نقاش عامة:14:00 - 15:00

املوضوع:  حتديات تطبيق سياسة األمن السيربانيو  إجراءات اإلستفادة السريعة
املتحدثون: 

- األستاذ نصر اخلوري، املدير التنفيذي/ جلنة الرقابة على املصارف – لبنان.
- األستاذ عادل مبارك، رئيس إدارة أمن املعلومات واستمرارية العمل للمجموعة - جمموعة فرنسبنك – لبنان.

- األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن املعلومات/ بنك بيبلوس – لبنان
- األستاذ عبدو شلهوب، نائب املدير التنفيذي للخدمات املهنية لتكنولوجيا املعلومات يف شركة

                                Path Solutions- لبنان



PARTICIPATION FEES:

750 $ for UAB members
900 $ for Non-UAB members

fees include attending the workshop, receiving the material, refreshments and a daily lunch.

SCHEDULE AND LANGUAGE:

Registration: the first day from 8am to 9 am.
Schedule : from 9:00 am to 15:00 pm daily.
Workshop language: English and Arabic.

MEANS OF PAYMENT

By transfer to Union of Arab Banks account at :  

Bank Med
 Raouche Branch

Swift Code : MEDLLBBX
Account No: 02 0240048928900

Iban No: LB79 0022 0000 0000 2400 4892 8900 
Beneficiary name : Union of Arab Banks

For any additional information or inquiries regarding this event, please contact us at the following addresses: 
Union of Arab Banks
Headquarters:
Beirut - Lebanon:     P.O. Box: 11-2416 Riad El-Solh 1107 2210
             Tel: +961-1-377800 - +961-1-364881 - 5 - 7       Fax: +961-1-364952 - +961-1-364955
             Email: uab@uabonline.org

E-mails: training@uabonline.org  
Booking online: www.uabonline.org

Regional Offices:
Cairo - Egypt :           19 Al-Batal Ahmed Abdelaziz Str. 2nd Floor - Apt (11) - Mohandissine - Giza  
            Tel: +202-33023762/+202-33034442     Fax: +202-33440297 
             Email: uab-egypt@uabonline.org

Amman - Jordan:     P.O. Box: (942100) Amman (11194) Jordan
           Tel: +962-6-5677234/5    Fax: +962-6-5688854      
            Email:uab-jordan@uabonline.org 

Khartoum - Sudan:  P.O. Box: (12597) Khartoum      Telefax: +249-183-781742

Tunisia:                 P.O.BOX:1002/45 Tunis      Tel: +216 71 908083     Fax: +216 71 951 419

Sana’a - Yemen:        P.O. Box: 11318 Sana’ab    Tel: +967 1 242328       Fax: +967 1 242305

 


