


الـخـلـفـيـة:

للمهتمني  مقلقاً  هاجساً  تشكل  املسألة  هذه  باتت  ولقد  املرصيف.  العمل  سالمة  عنارص  من  حيوياً  عنرصاً  املعلوماتية  أمن  يعترب 
والتي  لها  املرافقة  واإلبتكارات  واإلخرتاعات  الحديثة  اإللكرتونية  التقنيات  يف  الهائل  للتطور  نتيجة  املرصفية  العمليات  بسالمة 
غزت عالم األعمال يف العقود القليلة املاضية وما رافقها من تطبيقات يف الصناعة املرصفية، األمر الذي أفسح املجال أمام  إبتكار 
وبات   ،)IT( املعلوماتية  تكنولوجيا  إستخدام  عىل  أسايس  بشكل  تعتمد  واالحتيال  والتزوير  الغش  عمليات  من  جديدة  أساليب 
التطور  هذا  مع  تتماىش  والتي  الالزمة  واملواجهة  الكشف  أساليب  إبتكار  املرصفية  املهنة  حقول  من  الحقل  هذا  يف  العاملني  عىل 

املسبوق.  غري  التكنولوجي 
هناك مصطلح يتداول يف مجتمع األعمال يقول أن: “املعلومات هي دماء املؤسسة، وتكنولوجيا املعلومات هي الرشايني لتلك 
الدماء”. ومع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إزدادت تباعا عمليات القرصنة والنفاذ غري املرشوع عىل املعلومات 
العاملية أن  وأنظمتها، وأضحت تلك االخرتاقات تهدد مستقبل املرصف ككل، وعليه فكان ال بد من املؤسسات واملصارف 

تخصص نسبة جيّدة من موازناتها لحماية معلوماتها.
وعليه فكلما كنا قادرين عىل إدارة مخاطر وحماية معلومات املرصف والتكنولوجيا املصاحبة لها كلما أضحينا قادرين عىل 
تحقيق واستدامة أهداف مرصفنا، والتحدي : هل نحن قادرون عىل استخدام املفاهيم الحديثة واملمارسات الدولية الفضىل يف 
حماية املعلومات؟ وهل يوجد لدينا إطار عمل شامل جامع إلدارة أمن املعلومات ؟ وما هو دور األطراف املختلفة باملرصف؟ 

املصارف  إتحاد  ينظم  املصارف  يف  املعلوماتية  أمن  يف  للعاملني  بالنسبة  املوضوع  هذا  ألهمية  ونظراً  الواقع،  هذا  من  إنطالقاً 
والوسائل  واالجراءات  التكنولوجيات  أحدث  تتناول  سوف  التي  الورشة  هذه  السوداني،  املصارف  إتحاد  مع  بالتعاون  العربية، 
اإللكرتونية  التعامالت  سري  وضمان  واإلقتصادية،  واملرصفية  املالية  املؤسسات  يف  املعلومات  نظم  لحماية  إتخاذها  يجب  التي 
- يف حال  تواجهها  أن  يمكن  التي  واألخطار  التحديات  مواجهة  املؤسسة يف  كفاءة  ورفع  آمنة،  تكنولوجية  بيئة  يف  وإستمراريتها 
إغفال توفري التقنيات الوقائية، وسبل تأمني الحماية الالزمة ضد القرصنة ومحاوالت اإلخرتاق اإللكرتوني- والتي تهدد اإلستقرار 

األمني املعلوماتي للمؤسسة وما يرتتب عىل ذلك من خسائر فادحة سواء مالية أو معنوية.  

االهداف :
سوف يتمكن املشارك يف هذه الورشة من التعرف بعمق عىل:

	 التهديدات اإللكرتونية الجديدة وتأثريها عىل قطاع املصارف.
تكنولوجيا  أمن  تستهدف  التي  الحاسوب  جرائم  أو  اإللكرتونية  القرصنة  أو  األمنية  الحوادث  عن  تنجم  قد  التي  املخاطر  	 أهمية 

املعلومات يف سائر املؤسسات املرصفية واملالية، لتبقى هدفاَ للعاملني عليها والتنبه والوعي ملثل هذه املخاطر.
	 ضمان تحسني كفاءة وفعالية عمليات املؤسسة املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات. 

	 خلق إجراء عمليات أمنية ووقائية بهدف حماية تكنولوجيا املعلومات وكيفية الدفاع والردع ضد الهجمات اإللكرتونية.
نقاط  املتبعة ومعرفة  األمنية  االجراءات  قوة  املالية واملرصفية ملعرفة مدى  للعمليات  الضوابط وكفاءتها  كفاية  	 التعرف عىل مدى 

الضعف والتهديدات وأنواع الهجمات وأساليبها التقنية ومعرفة الجهات التي تسعى لذلك ومصادرها.
	 التوافق مع القوانني والترشيعات، ومتطلبات البنوك املركزية العربية، والتوجيهات املختصة بالقواعد التنظيمية ألمان تكنولوجيا 

املعلومات يف املصارف واملؤسسات املالية ومؤسسات الوساطة املالية.

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

	 مدراء وموظفو أمن وحماية املعلومات، مدراء وموظفو إدارة مخاطر التشغيل )العمليات(، مدراء وموظفو تكنولوجيا  

املعلومات واالتصاالت، مدراء وموظفو التدقيق واملراجعة، ومدراء وموظفو دوائر االمتثال ومدراء الفروع.  



الـمـحـاضـر:
)CISA, CISM, CGEIT, CRISC( األستاذ  نادر قاحوش

رئيس مفتشني / قسم الرقابة عىل املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها يف دائرة     ـ

الرقابة عىل الجهاز املرصيف يف البنك املركزي األردني؛  

(؛ زميل جمعية التدقيق والرقابة عىل نظم املعلومات يف الواليات املتحدة األمريكية )ISACA ـ

املستشار والخبري املرصيف وخبري تدقيق تكنولوجيا املعلومات، وعضو يف عدد من اللجان     ـ

الوطنية واملؤسسية؛  

( وإدارة املخاطر وحاكمية تكنولوجيا املعلومات والتدقيق املتخصص عىل    محارض متمرس يف مواضيع )CISA ـ

املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها والتفتيش عىل العمليات املرصفية اإللكرتونية داخل وخارج األردن برصيد     

تدريب يزيد عن )4000( ساعة تدريب؛  

(، ويف حاكمية إدارة     حاصل عىل عدة شهادات مهنية يف تدقيق أنظمة وتكنولوجيا املعلومات )CISA ـ

مشاريع تكنولوجيا املعلومات )CGEIT(، ومدير أمن معلومات )CISM(، ومدير مخاطر تكنولوجيا      

املعلومات )CRISC(، باإلضافة لشهادة )COBIT 5(؛  

مؤلف كتاب العمل املرصيف عرب اإلنرتنت – النارش الدار العربية للعلوم يف لبنان؛  ـ

؛  حائز عىل ميدالية املوظف املتميز يف البنك املركزي األردني لألعوام 2006، 2007، 2010 ـ

الـمواضيـع الرئيسيـة

اليوم األول:
	 محاور إدارة أمن املعلومات بحسب املعايري الدولية املقبولة.

	 السياسات الخاصة بأمن وحماية املعلومات.
	 الحاكمية السليمة إلدارة أمن املعلومات واألدوار املسؤوليات املختلفة لعنارص املؤسسة.

	 آليات معالجة الحوادث الخاصة بأمن املعلومات.
	 آليات الحماية من اإلخرتاقات االمنية للمعلومات.

.)  	Firewalls, IPS, IDS( آلية عمل  أجهزة الحماية
حاالت عملية.	 

اليوم الثاني:
	 ألية الحماية من خالل التشفري.

	 أجهزة القياس الحيوي يف الحماية ألمن املعلومات.
	 طرق اإلخرتاقات املختلفة املتبعة من قبل املهاجمني.

	 وسائل الحماية املادية والبيئية.
حاالت عملية.	 

اليوم الثالث:
.  	COBIT 5 كيفية إدارة أمن وحماية املعلومات والتكنولوجيا باستخدام إطار عمل

.  	COBIT 5 for Information Security  التطبيق السليم إلطار عمل
.)  	ISO 27001/2, PCI DSS( املعايري الدولية الفضىل األخرى يف إدارة أمن املعلومات

	 حاالت عملية.



رسم اإلشرتاك :

€  400
يت�سمن ر�سم اال�سرتاك ح�سور الدورة  وا�ستالم اأوراق العمل، وال�سيافة خالل فرتات اال�سرتاحة .

الربنامج الزمين ولغة الدورة :

مدة الدورة : 3 اأيام ، بواقع 6 �ساعات تدريبية يومية ، باإجمايل 18 �ساعة تدريبية.
الت�سجيل للدورة  : يبداأ يف اليوم االأول من ال�ساعة 8:00 حتى ال�ساعة 9:00 �سباحًا.

الربنامج الزمني :  تبداأ الدورة يوميًا من ال�ساعة 9:00 حتى ال�ساعة 15:00 .
          لغة الدورة  : اللغة العربية .

طريقة الدفع :

اخلرطوم  - الرئي�سي  الفرع   - ال�سوداين  العربي  البنك  طرف  باليورو  اجلاري  حل�سابنا  االإ�سرتاك  ر�سم  بتحويل  التكّرم  يرجى 
رقم: 260000020011334000 410

 

 Or by transfer to our account at: Arab Bank - Beirut, Lebanon, Swift code: (ARAB LBBX) Riyad El solh
Branch,Account no.: 0331-082305-580-8 Through ARAB BANK AG FRANKFURT

Swift Code (ARABDEFF) IBAN LB92 0005 0000 0000 3310 8230 5580

اأدناه:  املبينة  العناوين  اإىل  امل�ساركني  ال�سادة  اأ�سماء  اإر�سال  يرجى 
العربية امل�سارف  الإحتاد  االإقليمي  املكتب 

ال�سوداين امل�سارف  اإحتاد  مبنى   - اخلرطوم 
    +249-183-781742 وفاك�س:  هاتف 

اأو
العامة  االأمانة 

ال�سوداين امل�سارف  اإحتاد 
ال�سودان - �س.ب.: (12597)       هاتف وفاك�س: 249-183-781742+       اخلرطوم - 


