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BACKGROUND 

Covid-19 pandemic stroke the world like a thunderstorm without any prior notice and humanity was not 
prepared for such a hit that would reshuffle the whole human practices and habits at all levels not only 
during the pandemic period but rather on the long run.  Even studies talk about living with Covid-19 
for ever!

What about the business world? The world economy is facing a serious crisis; some businesses 
vanished, others are changing their business model. What about the financial market? To what extent 
banks have been affected, regarding the services rendered to the economy as well as with their 
internal processes and standard procedures.

Is Digital Transformation the solution? What are the technological, security and cultural constraints to 
a widespread deployment of digitization? Are we heading to a paperless banking system with people 
meeting on-line?     

Does standard Business Continuity Management methodology still valid? The concept of a remote 
business continuity site still provides the proper assurance? What is the next normal?
Are jobs requiring physical human interaction affected? May they disappear to leave room for another 
type of interaction?

OBJECTIVES

This workshop aims to:
• Share lessons learned from the disruption 
caused by the pandemic crisis  

• Identify the major changes to be applied on 
the banking business model from a strategic 
and operational perspective, in order to cope 
with the world situation post covid-19.

• Tackle the Digital Transformation horizon 
with the added values and hinders.

• Initiate the audience to a more agile 
Business Continuity Management System.

• Highlight the expected change in the 
employment market 

WHO SHOULD ATTEND?

• Professionals, Managers, directors and     
heads of units/departments in:
 - Information &Technologymanagement.

 - Operation and customer services   

    departments.

 - Information security department.

 - legal department.

 - Compliance department.

 - Risk management.

 - Internal audit department.

• Boards of directors’ members 
  and executive team.
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MAIN TOPICS AND AGENDA

DAY 1

• The Importance of Strategic Planning in the 
banking industry:
 - Reaching objectives while   
 managing risks.
• How COVID-19 crisis affected the normal 
operation of business/ economy /business 
environment 
• Banking and financial services – The new 
reality
• Business continuity Survey 

DAY 3

• Business Continuity Management :   
  Conventional v/s The new reality
•Business continuity Management : New threats 
and the need for agility
• Between the IT Governance and the Digital  
  Transformation
• Cyber security the new reality: challenges   
  and solutions

DAY 4

• Post COVID-19 trends: Agility in business,   
  zero code development, working from home.
• Business continuity Survey results and   
  discussion
• The effect of the current crisis on the job      
   security/unemployment: disappearance of     
  some jobs and creation of others.

DAY 2

• Digital transformation,the toppandemic winner:
• How COVID-19 crisis affected the Corporate 
governance / Strategy and Practices)
• Customers’ products and services v/s customers’ 
culture
• Management and Operational layer Internal 
processes and workforce resistance to change
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SPEAKER : 
MR. ADEL MOUBARAK

Adel Moubarak holds business computing and 
business administration degrees, and he graduated 
in 2018 from ESA Beirut from the EMBA program 
accredited by ESCP Europe. 
He is certified in IT Audit (CISA) and Security 
Management (CISM) as well as in Enterprise IT 
Governance (CGEIT). He has around 36 years 
of experience in IT ranging from Operations 
to Management.  Presently, he is in charge of 
Security and Business Continuity Management for 
Fransabank Group.
He has a considerable experience in public 
speaking/training.  He presented in New York, 
Dubai, Cairo, Damascus and Lebanon in different 
events organized by ISACA international, UAB, 
ABL and Marcus Evans, on a variety of topics 
including Cyber Security, IT audit, BCP, IT Quality 
Assurance and IT governance.  
Since 16 years now, he is one of the main 
instructors for the CISA, CISM and CGEIT review 
courses delivered by the CEP of Lebanese 
American University and other training institutions 
in Beirut and in collaboration with ISACA.
He is the founding president of ISACA Lebanon, 
and he has been on board for around 18 years.

SPEAKER : 
MR. ABDO CHALHOUB

EXECUTIVE VICE PRESIDENT FOR EPMO 
AND ICT PROFESSIONAL SERVICES AT PATH 
SOLUTIONS.

Abdo has over 30 years of experience in managerial 
ICT and executive management positions in 
international and regional markets. He previously 
held senior positions at Cisco Systems - USA, 
UNDP and Texas Instruments-PACC Lebanon.
Former President of ISACA Lebanon Chapter, 
currently Board Member.
Instructor at École Supérieure des Affaires (ESA) 
- Institute for Finance and Governancefor IT 
Governance (COBIT 2019).
Over 10 years instructor at the Lebanese American 
University (LAU) in Beirut-Lebanon, courses 
covered Information Security Management and 
Information System Auditing.
Public speaker in international, regional, and 
local conferences organized by the Union of 
Arab Banks, Lebanese Association of Banks, 
AgenceUniversitaire de la Francophonie, 
Lebanese American University (LAU), American 
University of Beirut (AUB), Institute for Finance 
and Governance of École Supérieure des Affaires 
(ESA), ISACA, PMI, and others on a variety of 
topics including IT Governance, IT Management, 
Information Security, Cybersecurity, ISO 27001, 
Project Management and many others.
Holder of an Electrical Engineering degree, 
accredited trainer for IT Governance (CGEIT, 
COBIT 2019 and COBIT 5), Information Security 
Management (CISM) andInformation Systems 
Auditing (CISA),in addition to the professional 
certifications: CDPSE (Data Privacy), CSX 
(CyberSecurity), PMP and PRINCE2 Foundation 
(Project Management).
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COVID-19 التخطيط االستراتيجي وإدارة االزمات ووضع خطط استمرارية العمل في زمن

خلفية

ضربت جائحة Covid-19 العالم مثل عاصفة رعدية دون أي إشعار مسبق ولم تكن البشرية مستعدة لمثل هذه الضربة التي من شأنها أن تعيد 
خلط الممارسات والعادات البشرية بأكملها على جميع المستويات ، ليس فقط خالل فترة الوباء ولكن على المدى الطويل. حتى الدراسات تتحدث 

عن التعايش مع Covid-19 إلى األبد!

ماذا عن عالم األعمال؟ يواجه االقتصاد العالمي أزمة خطيرة. اختفت بعض الشركات، والبعض اآلخر يغير نموذج أعماله. ماذا عن السوق المالية؟ 
إلى أي مدى تأثرت البنوك ، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لالقتصاد وكذلك في عملياتها الداخلية وإجراءاتها القياسية.

هل التحول الرقمي هو الحل؟ ما هي التحديات التكنولوجية واألمنية والثقافية لنشر الرقمنة على نطاق واسع؟ هل نتجه إلى نظام مصرفي غير 
ورقي حيث يلتقي الناس عبر اإلنترنت؟

هل المنهجية التقليدية إلدارة استمرارية األعمال ال تزال صالحة؟ ما زال مفهوم موقع استمرارية األعمال عن بُعد يوفر الضمان المناسب؟ ما هو 
الطبيعي القادم؟

هل تتأثر الوظائف التي تتطلب التفاعل الجسدي البشري؟ هل يمكن أن يختفوا إلفساح المجال لنوع آخر من التفاعل؟

األهداف

• تبادل الدروس المستقاة من االضطراب الناجم عن أزمة الوباء

نموذج  على  تطبيقها  سيتم  التي  الرئيسية  التغييرات  تحديد   •
استراتيجي وتشغيلي ، من أجل  المصرفية من منظور  األعمال 

التكيف مع الوضع العالمي بعد كوفيد 19-.

• التعامل مع أفق التحول الرقمي بالقيم المضافة والعقبات.

• مشاركة الحضور أفضل الممارسات لنظام وإدارة استمرارية 
األعمال أكثر مرونة.

• تسليط الضوء على التغيير المتوقع في سوق العمل

WHO SHOULD ATTEND?

• المهنيين والمديرين والمديرين ورؤساء الوحدات / األقسام في:

- إدارة المعلومات والتكنولوجيا.  

- إدارات التشغيل وخدمة العمالء.  

-إدارة أمان المعلومات.  

- الدائرة القانونية.  

- قسم االمتثال.  

- إدارة المخاطر.  

- دائرة التدقيق الداخلي.  

• أعضاء مجالس اإلدارة والفريق التنفيذي.
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الزمني: والبرنامج  المقترحة  المواضيع 

اليوم األول:

أهمية التخطيط اإلستراتيجي في العمل المصرفي  •
الوصول الى األهداف مع إدارة المخاطر  -  

• كيف أثرت أزمة COVID-19 على التشغيل الطبيعي لألعمال / 
االقتصاد / بيئة األعمال

• الخدمات المصرفية والمالية - الواقع الجديد
• استبيان حول مخططات استمرارية األعمال

اليوم الثالث:

• إدارة استمرارية األعمال: التقليدية مقابل الواقع الجديد
• إدارة استمرارية األعمال: التهديدات الجديدة والحاجة إلى المرونة

• بين حوكمة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي
• األمن السيبراني الواقع الجديد: التحديات والحلول

اليوم الرابع:

وتطوير  األعمال،  في  المرونة   :COVID-19 بعد ما  اتجاهات   •
البرامج بمنهجية Zero Code ، والعمل من المنزل.

• مناقشة نتائج اإلستبيان حول مخططات استمرارية العمل
• تأثير األزمة الحالية على األمن الوظيفي / البطالة: اختفاء بعض 

الوظائف وخلق وظائف أخرى.

اليوم الثاني:

• التحول الرقمي، الفائز األول:
• كيف أثرت أزمة COVID-19 على حوكمة الشركات / االستراتيجية 

والممارسات)
• منتجات وخدمات العمالء مقابل ثقافة العمالء

• المستويات اإلدارية والتشغيلية
التدابير التشغيلية المتجددة ومقاومة التغيير
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يحمل إجازةً جامعيةً في الهندسة الكهربائية، باإلضافة إلى الشهادات • 
المهنية:

 CDPSE, CISM, CISA, COBIT 2019, COBIT 5,
CGEIT, PMP, PRINCE 2, CSX

خبرة تزيد عن 30 عاماً في ادارة تكنولوجيا المعلومات في شركات • 
دولية.

المهنية •  للخدمات  التنفيذي  المدير  نائب  منصب  حالياً  يشغل 
لتكنولوجيا المعلومات و التطوير المؤسسي (EPMO) في شركة
أنظمة  وتطوير  تزويد  في  عالمياً  الرائدة   ،  Path Solutions

البرمجيّات والخدمات المصرفيّة اإلسالميّة المتكاملة.
كانت أعوامه األخيرة حافلة باإلنجازات حيث اعتلى مناصب عليا في: • 

 Cisco Systems – USA and، و   UNDP – Lebanon
.Texas Instruments –PACC

شغل منصب الرئيس لمجلس إدارة جمعية ISACA  - لبنان وهو • 
حالياً عضو في مجلس إدارتها.

التي •  العمل  وورش  المؤتمرات  من  العديد  في  ومدرباً  حّل خطيباً 
عديدة عربية  وجامعات  ومعاهد  العربية  المصارف  اتحاد  نظمتها 
ولبنانية عريقة، معهد التمويل والحوكمة في المعهد العالي لألعمال 
(ESA) ، جمعية مصارف لبنان، الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، 
الجامعة األميركية في بيروت ، الجامعة اللبنانية األميركية ، جمعية 
ISACA و جمعية PMI التي تناولت وبشكل خاص حوكمة تقنية 
 ،ISO 27001 السيبراني،  األمن  المعلومات  أمن  المعلومات، 

وإدارة المشاريع وغيرها.
 • CISM، في   APMG International من  معتمد  ب  مدّرِ

CISA، COBIT 2019، COBIT 5، CGEIT

 • / للمجموعة  العمل  وإستمرارية  المعلوماتية  أمن  إدارة  رئيس 
مجموعة فرنسبنك - لبنان.

يحمل إجازة جامعية في إدارة علوم الكومبيتر (الحاسوب) وإجازة • 
إدارة األعمال. جامعية في    

 • ESA يحمل درجة ماجستير تنفيذية في إدارة األعمال من جامعة
- لبنان.

مجاز معتمد في تدقيق المعلوماتية (CISA)، إدارة أمن المعلوماتية • 
.(CGEIT) وحوكمة المعلوماتية ،(CISM)

لديه خبرة 36 عاماً في حقل المعلوماتية.• 
بلدان •  العمل في مختلف  المؤتمرات وورش  العديد من  في  شارك 

العربية  اإلمارات  دولة  األميركية،  المتحدة  الواليات  منها  العالم 
السورية،  العربية  الجمهورية  العربية،  مصر  جمهورية  المتحدة، 
أمن  وأبرزها  متنوعة  مواضيع  حول  اللبنانية  والجمهورية 
المعلوماتية، التدقيق في إدارة المعلوماتية، الضمان الجودة في إدارة  

المعلوماتية، وحوكمة المعلوماتية.
في •   CGEIT و   ،CISA، CISM مجال في  ومحاضر  مدرب 

مركز التدريب المستمر في الجامعة اللبنانية األميركية   
 ،ISACA وغيرها من المؤسسات التدريبية في بيروت بالتعاون مع

ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية.
رئيس سابق وعضو حالي مجلس إدارة جمعية ISACA منذ 15 • 

عام.

المحاضر:
المهندس عبدو شلهوب

المحاضر: 
األستاذ عادل مبارك

PARTICIPATION FEES  400$

MEANS OF PAYMENT
Please find below 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

SPECIAL OFFER
Banks wishing to nominate unlimited number of attendees to attend this webinar, can benefit from 

the special offer of 3000$ only.


