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backgrounD 
We live in a time surrounded by a lot of strangeness and cruelty, as the 
threats of cyber-piracy have become a worrying concern for individuals 
as well as for private & governmental institutions, & the search for ways 
to confront them has become a preoccupation for cyber security workers.

In fact, hardly a day goes by without hearing about new cyber challenges & 
cyber hacking operations around the world such as new hacking groups, 
new cybercrime groups, new ransom ware, spear fishing attacks & more.

Undoubtedly, the Middle East and Arab countries are not an exception, 
as they are experiencing daily different kind of threats, just to mention 
some like distributed denial of service, spear phishing attacks, Credit 
Card Fraud, and others.
 
The gap between motivated threat actors and security professionals has 
significantly grown and the traditional security solutions and controls are 
no longer sufficient to effectively protect the business.

The Union of Arab Banks (UAB) is pleased to organize a cyber-forum 
event in October in Beirut; whereas experts from the region will be joining 
live audience to share their expertise, know-how and to recommend 
adequate solution for the changing threat landscape. 

UAB selected Beirut – Lebanon purposely for this cyber security event 
simply because Beirut is the capital of knowledge & talented people. 
Moreover, Beirut still attracts international and regional speakers & 
regional audience for its notable cultural role, charm, hospitality &weather.

 objecTives:
This forum intends, through a high-level 
professional mobilization, to raise awareness 
and deepen the knowledge of cyber security staff 
members in Arab banks and financial institutions 
about the modern technologies used by hackers 
and the new recommended solutions to mitigate 
the risks.  

Participants will have an exposure to the latest 
technologies and solutions in cybersecurity and 
will benefit from the exchange of experiences 
between experts and specialists in this field at 
the Arab and international levels, which raises 
the efficiency of the Arab banking system and 
keeping it up to date.

The arab banking 
cyber securiTy forum
(2nd edition)



Preliminary  agenDa

The arab banking 
cyber securiTy forum
(2nd edition)

08:00 – 09:00 Registration and coffee break 

09:00 – 09:30

Opening CeRemOny 
Mr. Wissam H. Fattouh, secretary general – Union of Arab Banks (UAB) 
Dr. Lina Oueidat – Chief of the national Team of Cyber Security – Lebanon
Honor Guest Speech, Central Bank of egypt (TBC)

09:30 – 10:15
Keynote speech One:  Egyptian Experience in Fighting Cyber Crime 
Speaker: Dr. Sherif Hazem, Deputy governor of the Central Bank of egypt for 
information Security – egypt (TBC)

10:15 – 10:45 Keynote speech Two: Jordanian Experience in Fighting Cyber Crime (Zoom)
Speaker: Mr. Ahmad Elayyan, Head of iT Security – Central Bank of Jordan 

10:45 – 11:10 Coffee Break 

11:10 – 11:30
Session i: The role of Lebanese cyber security office in fitting  Electronic crime
Speaker: Colonel Patrick Obeid, Chief of Cyber Security Office - internal Security 
Forces of Lebanon 

11:30 – 12:00 Session ii: Zero Trust Basics and Tenets
Speaker: mr. Sameh Emam, Senior Cyber Security Architect,  CiSCO – egypt (Zoom)

12:00- 12:30
Session iii: 5 Steps to Delay Zero Trust for Financial Services ( Zoom)
Speaker: Mr. Haider Pasha, Chief  Security Officer / Emerging Markets – Palo alto 
networks – UAe

12:30 – 13:10
Session iV: The Shadow Server Foundation: Free Threat Feeds for Internet 
Defenders (Zoom)
Speaker: Mr. Piotr Kijewski, CEO  - The Shadowserver Foundation

13:10 – 13:30 Coffee Break 

13:30 – 14:30

panel Discussion : Zero Trust Cyber Security Architecture of the future 
Speakers: 
Mr tony Chebli, Head of information Security at group Credit Libanais – Lebanon
Mr. Roland Abi Najem, IT, Cyber Security & Digital Marketing Consultant - 
Trainer - Public Speaker - Kuwait (Zoom)

14:30 – 15:00

Session V: Threat Intelligence and MISP (Malware Information Sharing 
Platform)
Speaker: Mr. Jean Michel Kawkabani - Head of Information Security-Byblos 
Bank group

15:00 end of Day 1 and lunch

Day 1: TuesDay 30/11/2021



Preliminary  agenDa

The arab banking 
cyber securiTy forum
(2nd edition)

08:00 – 09:00 morning Coffee

09:00 – 09:30 Session i: Security Challenges and Opportunities
Speaker: Mr. Tony Feghali , managing partner of pOTeCH – Lebanon

09:30 – 10:30
Session ii: Digital banks cyber security challenges: How can CISOs address them
Speaker: Mrs. Abeer Khedr, Chair of the Cyber Security Committee at the Federation 
of egyptian Banks, information Security Director, national Bank of egypt (Zoom)

10:30 - 11:00 Session iii:Digital Transformation and Cybersecurity: The need to transform
Speaker: Dr. Mohamed Elguindy, Cyber Security expert – United nations  (Zoom)

11:00 – 11:20 Coffee Break 

11:20 – 11:35
Session iV: Risks Associated with Digital Banking
Speaker: Mr. Charbel Diab, Senior Director of Sales - Middle East, Turkey, Central 
Asia, Africa and Pakistan (METAP) at OneSpan Middle East FZE - UAE

11:35 – 12:00

Session V: Tactics, techniques, & procedures for threat actors targeting the FSI 
industry (Zoom)
Speaker: Mr. Maher Yamout, Senior security researcher , global Research 
and Analysis Team (gReAT)

12:00 – 12:30 Session Vi: Good practices to establish successful SOCs and set their KPIs
Speaker: Dr. Vilius Benetis, Director, nRD Cyber Security – Lithuania, eU (Zoom)

12:30 – 13:00 Session Vii: 2021 cyber security; Top new Attacks & Threats
Speaker: Mr. Nader Qahoush, Risk Management & IT Audit Consultant - Jordan  (Zoom)

13:00 – 13:30 Coffee Break 

13:30 – 14:00 Session Viii: Microsoft Zero Trust and end to end security Offering (Zoom)
Speaker: Mrs. Rayane Hazimeh, Security Product Manager for MEA - Microsoft

14:00 – 15:00

Closing Session:
Speakers: 
Dr. Sherif Hazem, Deputy governor of the Central Bank of egypt for information 
Security – egypt (TBC)
Mrs. Abeer Khedr, information Security Director, national Bank of egypt (Zoom)
Mr. Jean Michel Kawkabani, Head of Information Security-Byblos Bank Group 
Mr. Tony Chebli, Head of information Security at group Credit Libanais –     
Lebanon
Mr. Tony Feghali – managing partner of pOTeCH – Lebanon 

15:00 end of Day 2 and lunch

Day 2: weDnesDay 01/12/2021



الخلفية 
نحن نعيش في زمن يكتنفه الكثير من الغرابة والقساوة حيث ان تهديدات القرصنة السيبرانية 
باتت تشكل هاجساً مقلقاً لألفراد كما للمؤسسات الخاصة منها والحكومية، وأضحى البحث 

في سبل مواجهتها يعتبر الشغل الشاغل للعاملين في األمن السيبراني.

في الواقع، يكاد ال يمر يوم واحد دون أن نسمع عن تحديات إلكترونية جديدة وعمليات 
ومجموعات  جديدة،  قرصنة  مجموعات  مثل  العالم  أنحاء  مختلف  في  سيبرانية  قرصنة 

جرائم إنترنت جديدة، وبرامج الفدية الجديدة، وغيرها.

ومما ال شك فيه ان منطقة الشرق األوسط ودولنا العربية ليست بمنأى عن هذه الهجمات، 
فهي تواجه أنواًعا مختلفة من التهديدات اليومية، منها على سبيل المثال ال الحصر: تعطيل 
االئتمان  بطاقات  بواسطة  واالحتيال  المستهدف  التصيد  وهجمات  اإللكترونية،  الخدمات 

وغيرها من التهديدات.

نمت الفجوة بين الجهات الفاعلة في مجال التهديد والمتخصصين في مجال األمن بشكل 
كبير ولم تعد الحلول والضوابط األمنية التقليدية كافية لحماية األعمال بشكل فعال.

ضمن هذا الواقع وتلك التطورات المتسارعة، يشكل الملتقى العربي المصرفي األول لألمن 
السيبراني الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية منصة لتبادل الخبرات فيما بين الخبراء 
القطاع  في  الخصوص  وجه  وعلى  والخاص  العام  القطاعين  في  المعنيين  والمسؤولين 
المصرفي لمواجهه تحديات هذه اآلفه والحد من تداعياتها ووضع الحلول المناسبة للتعامل 

معها والسيطرة عليها.

ولقد تم اختيار بيروت لعقد هذا الحدث لكونها عاصمة المعرفة والمواهب، عالوة على 
وكرم  سحرها  جانب  إلى  واإلقليميين  الدوليين  المتحدثين  تجذب  بيروت  تزال  ال  ذلك، 

ضيافتها ومناخها.

الملتقى المصرفي العربي لألمن السيبراني
 )بدورته الثانية(

األهداف : 
يهدف هذا الملتقى، من خالل الحشد المهني العالي المستوى، الى 
تعميق معرفة العاملين في مجال األمن السيبراني في المصارف 
والمؤسسات المالية العربية حول التقنيات الحديثة التي يستخدمها 

قراصنة المعلوماتية )Hackers( ، للولوج الى األنظمة المعلوماتية 
للمصارف وسرقة بياناتها بغية ابتزازها للحصول على فدية مالية أو 

إلحاق األذى بها.

كما سيشكل الملتقى الفرصة لإلستفادة من تبادل الخبرات بين 
المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى 

العربي والدولي، األمر الذي يؤدي الى رفع كفاءة النظام المصرفي 
العربي ومواكبته للتطورات الحاصلة على المستوى العالمي.



األجندة األولية:

الملتقى المصرفي العربي لألمن السيبراني
 )بدورته الثانية(

اليوم األول: الثالثاء 30/11/2021
قهوة الصباح 08:00 – 09:00

حفل اإلفتتاح وكلمات الترحيب 
سيادة األستاذ وسام حسن فتوح، األمين العام، اتحاد المصارف العربية 

سيادة الدكتورة لينا عويدات، رئيس الفريق الوطني لألمن السيبراني – لبنان 
                 )TBC(  كلمة ضيف الشرف، البنك المركزي المصري

09:00 – 9:30  

كلمة رئيسية أولى: التجربة املصرية في مكافحة اجلرائم اإللكترونية

)TBC( املتحدث: الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع االمن السيبراني، البنك المركزي المصري   09:30 – 10:15

)zoom( كلمة رئيسية ثانية: التجربة األردنية في مكافحة اجلرائم اإللكترونية
المتحدث: األستاذ أحمد عليان، رئيس وحدة اإلستجابة لحوادث األمن السيبراني – البنك المركزي األردني

10:15 – 10:45

إســــــــتراحـــــــة 10:45 – 11:10

الجلسة األولى: دور قوى األمن الداخلي في مكافحة الجريمة اإللكترونية
المتحدث: المقدم باتريك عبيد، رئيس مكتب مكافحة الجرائم اإللكترونية - قوى األمن الداخلي اللبناني  11:10 – 11:30

Zero Trust Basics and Tenets ( Zoom(   :الجلسة الثانية
المتحدث: األستاذ سامح امام، مهندس رئيسي في األمن السيبراني- شركة CISCO – مصر  11:30 – 12:00

5Steps to Delay Zero Trust for Financial Services ( Zoom(     :الجلسة الثالثة
المتحدث: األستاذ حيدر باشا، رئيس األمن السيبراني / األسواق الناشئة – Palo alto Networks - اإلمارات  12:00 - 12:30

  The Shadow Server Foundation: Free Threat Feeds for Internet           :الجلسة الرابعة
Defenders - Zoom

Mr. Piotr Kijewski,CEO,The Shadowserver Foundation   :المتحدث

12:30 – 13:10

إســــــتراحـــــــة  13:10 – 13:30

Zero Trust Cyber Security Architecture of the future :حلقة حوار

املتحدثان:

األستاذ طوني شبلي، مدير إدارة أمن املعلوماتية في مجموعة اإلعتماد اللبناني – لبنان 	 

الكويت 	   - الرقمي  والتسويق  السيبراني  واألمن  املعلومات  تكنولوجيا  مستشار  األستاذ روالند أبي جنم– 

(Zoom)

13:30 – 14:30

 Threat Intelligence and MISP - Malware Information Sharing      :الجلسة الخامسة
Platform

المتحدث: األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن المعلومات - مجموعة بنك بيبلوس، لبنان

14:30 – 15:00

إنتهاء أعمال اليوم األول والغداء 15:00



اليوم الثاني: األربعاء 01/12/2021
09:00 – 08:00  قهوة الصباح

Security Challenges and Opportunities :الجلسة األولى
المتحدث: األستاذ طوني فغالي، الشريك اإلداري لشركة POTECH - لبنان. 09:00 – 9:30  

اجللسة الثانية: حتديات األمن السيبراني للبنوك الرقمية: كيف ميكن ملسؤولي أمن املعلومات معاجلتها 

املتحدثة: االستاذة عبير خضر، رئيس جلنة األمن السيبراني، احتاد بنوك مصر ورئيس قطاع أمن املعلومات،

                                       (Zoom)  البنك األهلي املصري  

09:30 – 10:30

 Digital Transformation and Cybersecurity: The need to transform  -  :الجلسة الثالثة
Zoom

المتحدث: الدكتور محمد الجندي، خبير االمن السيبراني – األمم المتحدة

10:30 - 11:00

إســــــــتراحـــــــة 11:00 – 11:20

Risks Associated with Digital Banking - Zoom :الجلسة الرابعة
 Mr. Charbel Diab, Senior Director of Sales - Middle East, Turkey, Central     :المتحدث
Asia, Africa and Pakistan (METAP) at OneSpan Middle East FZE - UAE

11:20 – 11:35

     Tactics, techniques, & procedures for threat actors targeting the :الخامسة الجلسة 
 FSI industry - Zoom

 )GReAT( - المتحدث: األستاذ ماهر يموت، باحث أمني أول - فريق البحث والتحليل العالمي

11:35 – 12:00

 Good practices to establish successful SOCs & set their KPIs :الجلسة السادسة
 )Zoom(  :المتحدث

     Dr. Vilius Benetis, Director, nRD Cyber Security – Lithuania, eU                        

12:00 – 12:30

الجلسة السابعة:  األمن السيبراني 2021: اخر المستجدات في الهجمات والتهديدات
     )Zoom( المتحدث : األستاذ  نادر قاحوش،  مستشار ادارة المخاطر وامن المعلومات - االردن 12:30 – 13:00

إســــــتراحـــــــة  13:00 – 13:30
Microsoft Zero Trust and end to end security Offering-Zoom  :الجلسة الثامنة

المتحدث:   
Mrs.Rayane Hazimeh, Security Product Manager for MEA - Microsoft                            

13:30 – 14:00

الجلسة الختامية:
المتحدثون:

.)TBC( الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع االمن السيبراني، البنك المركزي المصري  
األستاذة عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات، البنك األهلى المصرى

األستاذ جان ميشال كوكباني، رئيس إدارة أمن المعلومات -مجموعة بنك بيبلوس، لبنان
األستاذ طوني شبلي، رئيس إدارة أمن المعلومات في مجموعة االعتماداللبناني – لبنان

األستاذ طوني فغالي، الشريك اإلداري لشركة POTECH - لبنان

14:00 – 15:00

إنتهاء أعمال الملتقى 15:00

األجندة األولية:
الملتقى المصرفي العربي لألمن السيبراني

 )بدورته الثانية(



Fees include attending the forum, receiving the 
material, refreshments and a daily lunch.

ONLINE PARTICIPATION FEES:  400$

PHYSICAL PARTICIPATION FEES:  800$

#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org

رسم االشتراك:

يتضمن رسم اإلشتراك حضور اعمال الملتقى واستالم أوراق 
العمل، والضيافة خالل اإلستراحات وغداء يومي

REGISTRATION: THE FIRST DAY FROM 8AM TO 9 AM.

SCHEDuLE: FROM 9:00 AM TO 15:00 PM DAILY.

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


