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 كلمـــــة

 
وحاألستاذ 

ّ
وسام حسن فتــــ  

 األمين العام

 إتحاد المصارف العربية
 

 فـــي

 حفل إفتتاح 

 " امللتقى املصريف العربي األول لألمن السيرباني "
  

 
 
 
 
 

جمهورية مصر العربية –شرم الشيخ   

  Regency Hall/ في قاعة  Regency Park فندق
0202 أكتوبر 9– 7  
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            محافظ البنك المركزي المصري –األستاذ طارق عامر معالي 

 ) راعي هذا المؤتمر (

 ،، محافظ جنوب سيناءسعادة اللواء خالد فودة 

 ،رئيس مجلس إدارة بنك مصر ،سعادة األخ الفاضل محمد األتربي

بنوك مصر، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف  إتحاد رئيس

 العربية،

، عضو مجلس إدارة إتحاد سعادة األستاذ عبد المحسن الفارس

ممثل المصارف السعودية، ونائب رئيس اللجنة  -المصارف العربية 

 التنفيذية لإلتحاد،

 السادة القيادات المصرفية في مصر وسائر الدول العربية،

 ،كّل بإسمه وصفته ادةيادة والسعلسأصحاب المعالي وا

 أهل الصحافة واإلعالم، أيّها الحضور الكريم،

 أسعد هللا صباحكم بكل خير،،،

أن أتقّدم بجزيل الشكر والتقدير إلى راعي هذا الملتقى، يُسعدني بداية 

الرجل القدير معالي األستاذ طارق عامر على تكّرمه برعاية هذا 

 الملتقى والمشاركة شخصياً في إفتتاح أعماله.
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جلس رئيس م –والشكر والتقدير أيضاً لسعادة األستاذ محمد األتربي 

نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف إدارة إتحاد بنوك مصر 

على حضوره ومساندة إتحاد بنوك مصر ألعمال اإلتحاد العربية، 

 ودعم نشاطاته.

والشكر والتقدير أيضاً إلى معالي اللواء خالد فوده محافظ جنوب 

سيناء، الذي يحرص على إستضافة نشاطات اإلتحاد وتقديم كل الدعم 

 والمساندة. 

قاء والقيادات في مصارفنا المصرية على كل ما والشكر الكبير لألش

ّدم أتق يقدمونه من دعم ومساندة إلتحادهم إتحاد المصارف العربية. كما

من حضورنا الكريم في هذا الملتقى الهام بالشكر على حضوره 

قيمة مضافة على طريق تعزيز ومشاركته، متطلعين أن نحقق معاً 

 .ي منطقتنا العربيةاألمن السيبراني ف
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 أيُها الحضور الكريم،

أقطاب المهنة والقيادات  إذا حضر، يتنادىإننا اليوم في حضرة رجل 

المصرفية في مصر وسائر الدول العربية لإلستنارة بأفكاره وتجربته، 

فقد أحدث نقلة نوعية في تاريخ السياسة النقدية للبنوك المركزية، 

ير اء الثاقبة والتدابقيادياً تميّز باآلر اً ّرس في تاريخ مصر نموذجكو

النافذة، والحكمة في الريادة، والشجاعة في اإلقدام، واإلنسانية في 

 .لبلده وشعبهالصادق المواقف واإلخالص 

الجّراح الماهر في بالذي وصفوه عامر، إنه معالي األستاذ طارق 

سعر  فاظ علىالحإستطاع  فقدعالج تشّوهات وأمراض السياسة النقدية 

إنهيارها، والسيطرة على سوق ومنع  في مصر الوطنيةالعملة 

الذي ساهم والقضاء على السوق غير الرسمي،  ،الصرف المحلي

في برنامج اإلصالح االقتصادي الذي وضعه صندوق  مساهمة كبيرة

لى جنبية إلى أعورفع إحتياطيات البالد من العمالت األ ،النقد الدولي

 12ي اإلحتياطي األجنبي نحو في التاريخ، حيث بلغ صاف المستويات

 .0202مليار دوالر في نهاية سبتمبر 
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إنه صاحب القرار الصعب الخاص بتعويم العملة المحلية التي غيّرت 

، والتي كان لها نتائج إيجابية على 0222نوفمبر  منذمجرى االقتصاد 

مليار دوالر إلى  022االقتصاد المصري، وأبرزها دخول أكثر من 

 السوق المصرية على مدى ثالث سنوات.

طارق عامر نجح بكل كفاءة وإقتدار في تنفيذ سياسات  المحافظمعالي 

في كل  ،حفظه هللا ورعاه ،الرئيس عبد الفتاح السيسي الفخامةصاحب 

 ياإلصالح االقتصاد برامجوما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية 

لمصر. وأطلق مبادرات مهمة لدعم القطاعات اإلستراتيجية في البالد، 

األمر الذي عّزز مناخ اإلستثمار، وفتح أبواب مصر أمام المستثمرين 

 العرب واألجانب بكل ثقة وأمان.

اذ إجراءات جيّدة وقويّة إستباقاً وال ننسى أبداً مبادرة معاليه بإتخ

 فيروس كورونا على االقتصاد المصري. لتداعيات
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، وخصوصاً في مواجهة الشدائد هذه المسيرة الحافلة باإلنجازات أمام

 22ضمن قائمة أفضل  وازناً والتحديات، إستحق معاليه موقعاً 

 .0202محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 

 لهذا الرجل الكبير، ونصفّق له تكريماً لمسيرته المشّرفة.نقف إجالالً 

 

 أيّها الحضور الكريم،

الملتقى المصرفي العربي األول لألمن إّن ملتقانا اليوم، تحت عنوان 

يدات ر من الغرابة، حيث أن تهدي، يأتي في زمن يكتنفه الكثالسيبراني

باتت تشّكل هاجساً مقلقاً لألفراد كما للمؤسسات  القرصنة السيبرانية

الخاصة منها والحكومية، وأضحى البحث في سبل مواجهتها يعتبر 

 الشغل الشاغل للعاملين في األمن السيبراني.
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وإّن منطقة الشرق األوسط ودولنا العربية ليست بمنأى عن هذه 

: تعطيل أنواعاً مختلفة من التهديدات مثلالهجمات، فهي تواجه 

ها وغير ،الخدمات اإللكترونية، واإلحتيال بواسطة بطاقات اإلئتمان

محاور أساسية سوف يناقشها الملتقى بعمق  شّكلت من التهديدات التي

المبادرات التي وإستعراض التجارب وخالصاتها، لجهة وخصوصاً 

قام بها البنك المركزي المصري الذي أولى حرصاً شديداً لتعزيز األمن 

وتأمين الحماية للمتعاملين، وأنشأ  ،يبراني في القطاع المصرفيالس

مركزاً خاصاً باإلستجابة لطوارئ الحاسب اآللي ولتقديم الخدمات 

ز "تعزيالمتعلقة بأمن المعلومات للقطاع المصرفي، وأطلق مبادرة 

معتمدة ال في القطاع لزيادة أعداد الكوادر اإلحترافية األمن السيبراني"

 دولياً في مجال األمن السيبراني.
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ب التجار مناسبة هامة لإلستفادة منهذا الملتقى  يكون أن إلىتطلّع أ

تجربة البنك المركزي المصري في  وخصوصاً  واألجنبيةالعربية 

إضافة  مميّزاً،قت نجاحاً أخرى حقّ مجال األمن السيبراني، وتجارب 

 المشاركين في أعمال هذا الملتقى واألجانب كفاءة خبرائنا العرب إلى

 .هري أعمالالذين يتمتعون بخبرات تث

أجّدد شكري وتقديري لكم جميعاً، وأسأل هللا عّز وجّل التوفيق والنجاح 

 لهذا الملتقى في تحقيق األهداف المرجوة منه.

 وشكراً إلصغائكم،،،            


