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background 
We are living harsh and tough times surrounded by a lot of cruelty, as the cyber-
attacks have increased exponentially against organizations leading to Billions of 
Dollars losses. In addition privacy has become a worrying concern for individuals 
as well as for private and governmental institutions, and 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 and cyber 
hacking operations around the world such as new hacking groups, new cybercrime 
groups, new ransom ware, spear fishing attacks. Distributed denial of service, 
spear fishing attacks, Credit Card Fraud, and others.

Undoubtedly, the Middle East and Arab countries are not an exception, as they are 
experiencing daily different kind of threats, 
 
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. And due to the evolution of new technologies to 
confront these threat , the digital forensic readiness in the financial sector became 
a necessity . 

The Union of Arab Banks (UAB) is pleased to organize the third cyber-forum 
event in Amman, physically and virtually entitled “ cyber security and bank stability 
challenges & digital forensic readiness “ 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. 
This event is part of cyber-forum series brought to the Middle East and Arab 
Countries courtesy of UAB.     
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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.
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speakers:
A distinguished elite of experts, specialists 
and senior officials in cybersecurity from 
various Arab banks and specialized 
international institutions, will participate in 
this forum.

Main TheMes 
- Main pillars for digital forensic-  
 ready  environments   

-  Modern Security Architecture Zero  
 Trust 

- Cyber Risk Associated with Digital  
 Banking and Open Finance
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-  Anatomy of APT and Financial   
 Operations

-  Cyber Threat Intelligence and   
 Information Sharing

- Establishing IT Audit Framework

- Microsoft Zero Trust end to end   
 Security Offering

- Building institutional cybersecurity  
 culture

- (Demo): Forensic Techniques   
 Malware

- Verify capabilities against the latest  
 threats and hunting for active   
 attacks
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الخلفية العامة
الهجمات اإللكترونية  التعقيد  , حيث زادت  بالكثير من  اوقاتا قاسية وصعبة محاطة  نحن نعيش 
بشكل كبير ضد المنظمات مما قد يكبد المؤسسات خسائر بمليارات الدوالرات , فضالً عن ذلك 
فإن الخصوصية اصبحت مصدر قلق على الصعيد الفردي وكذلك على صعيد المؤسسات الخاصة 
والحكومية , وبات البحث عن سبل مواجهتها هو الشغل الشاغل للعاملين في مجال األمن السيبراني .

ففي الواقع , ال يكاد يمر يوم واحد دون ان نسمع عن تحديات إلكترونية جديدة وعمليات قرصنة 
إلكترونية في مختلف انحاء العالم  ومما ال شك فيه ان منطقة الشرق االوسط والدول العربية ليست 
 , الجديدة  القرصنة  مجموعات  مثل,  اليومية  التهديدات  من  مختلفة  انواعاً  تواجه  فهي   , بإستثناء 
مجموعات الجرائم السيبرانية الجديدة ,اإلنكار الموسع للخدمات ،  طلبات الفدية ، هجمات الصيد ، 

اإلحتيال على بطاقات اإلئتمان وغيرها.

لقد اتسعت الفجوة بين الجهات والمنظمات الفاعلة في مجال التهديد األمني والمختصين في مجال 
األمن السيبراني بشكل كبير, ولم تعد الحلول والضوابط االمنية المعتمدة كافية لحماية األعمال بشكل 
فعال، مما يتسبب في تعاظم تحديات اإلستقرار المالي ، وبات إبتكار األساليب المتطورة في مواجهة 
تلك التهديدات أمراً بالغ الحيوية, وبات من الضرورة بمكان رفع مستوى جهوزية التحقيق الجنائي 

الرقمي في القطاع المالي.

الثالثة  دورته   " في  السيبراني  االمن  لملتقى  العربية  المصارف  إتحاد  تنظيم  اهمية  تأتي  هنا  من 
المالي  اإلستقرار  وتحديات  السيبراني  االمن  عنوان"  تحت  المرئي  التواصل  وعبر  "حضورياً 
وجهوزية التدقيق الجنائي الرقمي  "  في عمان- المملكة االردنية الهاشمية , بمشاركة خبراء من 
المنطقة وخبراء عالميين لتبادل  الخبرات  والمعرفة , ووضع التوصيات والحلول المناسبة لمشهد 
في  السيبراني  األمن  مجال  في  الوعي  نشر  إلى  الهادفة  نشاطاته  سلسلة  المتجدد، ضمن  التغيير 

مختلف الدول العربية .

األهداف
البنوك  في  السيبراني  االمن  قطاع  موظفي  معرفة  وتعميق  وعي  زيادة  إلى   , المستوى  رفيع  مهني  حشد  من خالل  الملتق,  هذا  يهدف 
والمؤسسات المالية العربية حول التقنيات الحديثة التي يقوم المقرصنون باستخدامها, والحلول الجديدة الموصى بها للحد من هذه المخاطر. 

الخبراء  بين  والخبرات  المعلومات  تبادل  من  يستفيدون  وسوف  السيبراني,  األمن  مجال  في  التقنيات  احدث  على  المشاركون  سيتعرف 
ومواكبته الحدث  العربي  المصرفي  النظام  كفاءة  رفع  إلى  يؤدي  مما  والدولي,  العربي  المستويين  على  المجال  هذا  في  والمتخصصين 

التطورات. 
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المواضيع الرئيسية

المتحدثون 
الخبراء  من  مميزة  نخبة  المهني  المنتدى  هذا  في  يتحدث 
من  السيبراني  األمن  في  المسؤولين  وكبار  والمختصين 
مختلف المصارف العربية والمؤسسات العالمية المتخصصة.

- Main pillars for digital forensic-  
 ready  environments   

-  Modern Security Architecture Zero  
 Trust 

- Cyber Risk Associated with Digital  
 Banking and Open Finance
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-  Anatomy of APT and Financial   
 Operations

-  Cyber Threat Intelligence and   
 Information Sharing

- Establishing IT Audit Framework

- Microsoft Zero Trust end to end   
 Security Offering

- Building institutional cybersecurity  
 culture

- (Demo): Forensic Techniques   
 Malware

- Verify capabilities against the latest  
 threats and hunting for active   
 attacks
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#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org

PARTICIPATION  FEES:

           $750 /UAB Members                $900/ Non - UAB Members

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 in the conference kindly send an email to:
training@uabonline.org or visit UAB website: www.uabonline.org  
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