
UAB
WEBINAR

CYBER SECURITY 
IN THE BANKING PROFESSION
االمن السيبراني في العمل املصرفي

07-08 June 2021
From 12:00 to 15:00  LEBANON TIME  / GMT+3

 PARTNER SPONSOR

STRATEGIC PARTNER

DIAMOND SPONSOR

SPONSORING INSTITUTIONS FOR 2021 EVENTS



BACKGROUND 
With the complexity of the fields of the banking profession that carries with it the risk of penetrating the 
bank's information technology system, and to ensure the safety of banking operations, the need to rely on 
cyber security increases and more serious efforts must be made to create flexible business environments 
on the Internet.

 OBJECTIVES
•	 By this training course, we are providing an introduction about the major pillars of cybersecurity 

and cyber-resiliency for getting a clue about the areas to focus on when building a cybersecurity 
program for the institution.

•	 In addition, Cyber security, IT, and business professionals will have a comprehensive view of 
existing standards, best practices and frameworks.

WHO SHOULD ATTEND?
•	Remote	workers,	especially	those	who	use	personal	devices	such	as	smart	phones	and	home	computers.

•	Managers	and	key	personnel	in	the	Information	Technology	Department.

•	Managers	and	key	personnel	in	the	Internal	Audit	Department

•	Personnel	in	managing	operational	risks

•	Specialists	in	information	security	and	cyber	security

•	Information	technology	auditors

CYBER SECURITY IN THE BANKING PROFESSION

SPEAKER:	MR. AHMED ELAYYAN
Head	of	the	Financial	Cybersecurity	Emergency	Response	Team	(FinCERT)	
Central Bank of Jordan

	Mr.	Ahmed	is	responsible	for	developing	and	implementing	sectoral	cybersecurity	framework	and	programs,	
and effectively response to cybersecurity incidents based on information reported by the industry.

Mr.	Ahmed	is	a	senior	cybersecurity,	cyber	risk	management,	and	digital	forensic	investigation	professional	
with	more	than	fifteen	years	of	experience.	Ahmed	also	is	a	key	member	of	various	teams	and	committees	
that work on the digital transformation of the Jordanian economy and FinTech incubation.



CYBER SECURITY IN THE BANKING PROFESSION

DAY 2 

1-	CYBER	RISK	MANAGEMENT
Cyber risk management process and cyber risk 
assessment, analysis and treatment

2-	 BUSINESS	 CONTINUITY	 AND	 DISASTER	
RECOVERY
Define	procedures	needed	to	manage	a	disruptive	
interruption and to restore or reestablish business 
processes and operations to acceptable levels

3-	INCIDENT	MANAGEMENT	AND	RESPONSE	
PLANNING
Define	 an	 incident	 management	 process,	 and	
procedures needed to respond to & resolve incidents

4-	 CLOUD,	 DIGITAL	 ONBOARDING,	 AND	
MOBILE	BANKING	SECURITY
•	Identify,	assess,	manage	and	mitigate	cloud	risks
•	Security	measures	and	controls	to	protect	digital	
onboarding process, and exchanged information 
and payments initiated by mobile applications, from 
cyber risks and malicious activities

DAY 1 

1-	DATA	&	INFORMATION	PROTECTION
Security	 objectives	 and	 procedures	 that	 ensure	
protecting data and information

2-	CYBERSECURITY	CONTROLS
Cybersecurity management, operational and 
technical controls

3-	CYBERSECURITY	OVERSIGHT	AND	
GOVERNANCE
Recommended	organizational	governance	models	
for implementing and managing a cybersecurity 
program

4-	CYBER	THREAT	LANDSCAPING
Understanding emerging and targeted cyber threats 
in financial industry

TOPICS & AGENDA

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 UP TO 40 
ATTENDEES TO ATTEND THIS WEBINAR, 

CAN BENEFIT FROM THE SPECIAL OFFER 
OF 3000$ ONLY.

PARTICIPATION FEES:  300$

#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org



اخللفية 
العمليات	 البنك،	ولضمان	سالمة	 المعلومات	في	 تكنولوجيا	 التي	تحمل	في	طياتها	مخاطر	اختراق	منظومة	 المصرفية	 المهنة	 تعقّد	وتشعب	حقول	 مع	

المصرفية،	تتزايد	الحاجة	الى	اإلعتماد	على	األمن	السيبراني	ويتعين	بذل	المزيد	من	الجهود	الجاّدة	إلنشاء	بيئات	أعمال	مرنة	على	شبكة	اإلنترنت.

األهداف
	 من	خالل	هذه	الدورة	التدريبية	،	نقدم	مقدمة	حول	الركائز	الرئيسية	لألمن	السيبراني	والمرونة	اإللكترونية	للحصول	على	فكرة	عن	المجاالت	•

التي	يجب	التركيز	عليها	عند	إنشاء	برنامج	لألمن	السيبراني	للمؤسسة.

	 باإلضافة	الى	تمكين	المشارك	من	التعرف	بعمق	وبشمول	على	المعايير	واألطر	والتطبيقات	المثلى	في	مجال	األمن	السيبراني.•

هذه الدورة موجهه الى 
•	العاملين	عن	بعد	وخاصة	من	يستخدم	األجهزة	الشخصية	كالهواتف	الذكية	وأجهزة	الكومبيوتر	المنزلية.

•	المدراء	والموظفين	الرئيسيين	في	إدارة	تكنولوجيا	المعلومات.

•	مدراء	والموظفين	الرئيسيين	في	إدارة	التدقيق	الداخلي

•	العاملين	في	إدارة	المخاطر	التشغيلية

•	المتخصصين	في	أمن	المعلومات	واالمن	السيبراني

•	مدققي	تكنولوجيا	المعلومات

االمن السيبراني في العمل املصرفي

المحاضر:		األستاذ أحمد عليان
مدير	تنفيذي	بالوكالة	/	رئيس	وحدة	االستجابة	لحوادث	األمن	السيبراني	-	البنك	المركزي	األردني

يترأس	أحمد	عليان	وحدة	االستجابة	لحوادث	األمن	السيبراني	لدى	القطاع	المالي	والمصرفي	في	البنك	المركزي	األردني،	وتتمحور	مسؤولياته	
الرئيسية	حول	تطوير	وتنفيذ	برامج	األمن	السيبراني	وخطط	االستجابة	على	مستوى	القطاع.

السيد	عليان	مختص	في	مجاالت	األمن	السيبراني	وإدارة	المخاطر	السيبرانية	والتحقيق	الرقمي	بخبرة	مهنية	تتعدى	الخمسة	عشر	عاماً.



االمن السيبراني في العمل املصرفي

اليوم الثاني 

إدارة المخاطر السيبرانية  -1
وتحليلها	 السيبرانية	 المخاطر	 وتقييم	 السيبرانية	 المخاطر	 إدارة	 عملية	

وعالجها
استمرارية	األعمال	والتعافي	من	الكوارث.

استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث  -2
إعادة	 أو	 واستعادة	 التخريبي	 االنقطاع	 إلدارة	 الالزمة	 اإلجراءات	 تحديد	

تأسيس	العمليات	والعمليات	التجارية	إلى	مستويات	مقبولة.

إدارة الحوادث وتخطيط االستجابة  -3
للحوادث	 الالزمة	لالستجابة	 ،	واإلجراءات	 الحوادث	 إدارة	 تحديد	عملية	

وحلها.

CLOUD  ، واإلعداد الرقمي ، وأمن الخدمات المصرفية   -4
عبر الهاتف المحمول

CLOUD	مخاطر	وتخفيف	وإدارة	وتقييم	تحديد	•

•	تدابير	وضوابط	أمنية	لحماية	عملية	االلتحاق	الرقمية	وتبادل	المعلومات	
والمدفوعات	التي	بدأتها	تطبيقات	الهاتف	المحمول	من	مخاطر	اإلنترنت	

واألنشطة	الخبيثة

اليوم االول 

حماية البيانات والمعلومات  -1
األهداف	واإلجراءات	األمنية	التي	تضمن	حماية	البيانات	والمعلومات.

ضوابط األمن السيبراني  -2
إدارة	األمن	السيبراني	والضوابط	التشغيلية	والفنية.

مراقبة األمن السيبراني والحوكمة  -3
األمن	 برنامج	 وإدارة	 لتنفيذ	 بها	 الموصى	 التنظيمية	 الحوكمة	 نماذج	

السيبراني.

البيئة المعرضة  للتهديد السيبراني  -4
فهم	التهديدات	اإللكترونية	الناشئة	والمستهدفة	في	الصناعة	المالية.

االجندة
الرئيسية واملواضيع 

300$ رسم االشتراك:

عرض خاص

بإمكان املصارف الراغبة بترشيح 40 مشارك 
كحد اقصى حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة 

مقطوع خاص وقدره 3000 دوالر أميركي فقط

وسائل الدفع
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