 املمارسات والتقنيات:األمن السيرباني يف املصارف

CYBER SECURITY IN BANKS METHODS AND TECHNIQUES
30 MAY- 1 JUNE 2022

COURTYARD BY MARRIOT - KUWAIT CITY - KUWAIT

REGISTRATION FORM
:بـلـد الـمـقـر

:إسـم الـمـؤسـّسـة
: يـهـمـنـا الـمـشـاركـة فـي أعـمـال الـورشـة

Participants / Data

 المشاركين/ بيانات المشارك

Name and Position :

:اإلسـم و الـمـنـصـب

Name and Position :

:اإلسـم و الـمـنـصـب

Name and Position :

:اإلسـم و الـمـنـصـب
: )الـبـريـد اإللـكـتـرونـي (لتأكيد املشاركة

E-mail ( for confirmation (:

Registration fees:$ 1500

UAB members will be granted a 20% discount (1200$) on the initial fees rate,
according to the membership benifits issued by UAB

Hotel Accommodation
COURTYARD BY MARRIO HOTEL,
SINGLE ROOM

Yes

$ 117 (including breakfast + VAT)

Hotel Accommodation:from

No
DOUBLE ROOM

to

:الحجز الفندقي
COURTYARD BY MARRIOT فندق

$ 143 (including breakfast +VAT)
إلى

 مشاركني من دون رسم إشرتاك5 يف الصفحة الخاصة بالدورةwww.uabonline.org  وضع شعار املؤسسة الراعية عىل موقع اتحاد املصارف العربية ستاند يف قاعة الدورة حيث يمكن ملؤسستكم الكريمة عرض وتوزيع املادة اإلعالمية واإلعالنية التي تراها مناسبةX33  تخصيص مساحةRoll ups 2 باإلضافة اىل
 ذكر اسم املؤسسة الراعية يف الخرب الصحفي الذي ينرش يف العدد الصحفي ملجلة اتحاد املصارف العربية بعد انتهاء الدورة تخصيص صفحة إعالن ملون يف مجلة اتحاد املصارف العربية-

 من:الحجز الفندقي

: يـهـمـنـا الـرعـايـة
:اإلمـتـيـازات

$ 4000 قـيـمـة الـرعـايـة

Means of Payments:
A transfer to our account in USD at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272- 510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks

Note:
The Participation fees will be fully refunded in case of cancellation
15 days prior to the event and 50% of the amount one week
prior to the event. No amount will be refunded for no-show or
cancellation within 3 days prior to the event.

:مالحظة
ً
ً
يوما من إنعقاد15
كامال في حال إلغاء المشاركة قبل
يسترد رسم اإلشتراك
 من رسم اإلشتراك في حال إلغاء المشاركة قبل50%  ويسترد،ورشة العمل
 وال يسترد رسم اإلشتراك في حال عدم الحضور،أسبوع من إنعقاد ورشة العمل
.أو اإللغاء قبل ثالثة أيّام من انعقاد ورشة العمل

Signature : --------------------------------------------------------- : التوقيع
Union of Arab Banks: Tel: +961-1-377800 –364881/5/7
Email: training@uabonline.org

