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 الختامي البيان

 السيرباني لألمن األول العربي املصريف امللتقى
 العربية مصر جمهورية / الشيخ شرم –ريجينسي بارك فندق

 2021 اكتوبر / الثاني تشرين  7-9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اتحاد نظم عامر حسن طارق االستاذ المصري المركزي البنك محافظ معالي رعاية تحت

  الملتقى " مصر بنوك واتحاد المصري المركزي البنك مع بالتعاون العربية المصارف

  – شيخال شرم - ريجينسي بارك فندق قاعة في " السيبراني لألمن األول العربي المصرفي

  . 2021كتوبرأ 9 -7 من الفترة العربية،خالل مصر جمهورية

 

 ةوسعاد المصري المركزي البنك محافظ عامر طارق االستاذ معالي لتقىالم أعمال افتتح

  المصارف اتحاد رئيس نائب مصر بنوك اتحاد ادارة مجلس رئيس االتربي محمد االستاذ

 الستاذا وسعادة ، العربية المصارف التحاد العام االمين فتوح وسام االستاذ وسعادة العربية،

  مستشار نصر امين محمد اللواء سعادة بحضور سيناء، جنوب محافظة محافظ فودة خالد

  يالمركز البنك محافظ نائب نجم جمال األستاذ وسعادة المالية للشئون الجمهورية رئيس

 المصري والمالي المصرفي القطاع من مشارك (270) من أكثر وبمشاركة المصري،

  يبراني،الس االمن مجال فى المتخصصة والدولية االقليمية الشركات وكبرى والدولي والعربي

  من متحدث 32 عمل جلسة 21 في متتالية ايام ثالثة مدار على الملتقى أعمال في تحدث وقد

 .والدولية اإلقليمية الدول من وعـدد مصر

 
 : المنتدى توصيات أبرز من وكانت

 
 روعناص بنود أبرز ضمن السيبراني األمن باعتبار المالية والمؤسسات البنوك قيام .1

 تيةالتح البنى تحصين على الجاد والعمل العربية، للدول القومي األمن استراتيجية

  .المصرفي االستقرار على بالمحافظة الوثيقة للعالقة بالنظر المصرفية

 
 يوف الحيوية، القطاعات لجميع اآللي الحاسب لطوارئ لالستجابة وفرق مراكز إنشاء .2

 موحد استجابة مركز وإنشاء وتأسيس العربية، بالدول المالية والقطاعات البنوك مقدمتها

 القطاعاتو للبنوك المخصصة االستجابة مركز جميع بين بالتنسيق يقوم العربية للدول

    .العربية بالدول المالية



 

2 

   
Centers Operation (Security- المعلومات أمن لعمليات مراكز إنشاء ضرورة  .3

SOCs)، المعلومات أمن خدمات وتوفير المستمرة األمنية المراقبة أعمال لتنفيذ 
 بالقطاعات ةاالستجاب وفرق مراكز مع المستمر والتواصل والتنسيق والتفاعلية، االستباقية
  .والمالية المصرفية

 
 البنوك بين وقوعها فور السيبرانية الحوادث وبيانات معلومات مشاركة حتمية .4

 للبنوك المخصصة الوطنية االستجابة وفرق ومراكز جانب، من المالية والمؤسسات
   .اآلخر الجانب من العربية بالدول المالية والقطاعات

 
 طراأُلو المعايير مع متوافقة السيبراني لألمن قياسية وُأطر معايير وتخصيص تطوير .5

 حقيقت في منها واالستفادة توظيفها من والتأكد السيبراني، لألمن الدولية القياسية
 رالحص ال المثال سبيل على الدولية األطر هذه ومن الصحيح، النحو على مستهدفاتها

NIST) (ISO27001, وغيرها.   
 

 البيئة تاحتياجا مع تتالءم السيبرانية للتشريعات شاملة منظومة وتحديث إنشاء اهمية .6
 لفضاءا باستخدام الثقة بناء من وتمكن المستخدم بحماية وتسمح وتطبيقاتها، الرقمية

 .وخدماته السيبراني
 

 هذا يف القدرات بناء على والعمل السيبراني األمن تخصصات في االستثمار تشجيع .7
 والمتخصص المستمر والتأهيل التدريب إتاحة ومراعاة العربية، المنطقة في المجال

 لسيبراني،ا األمن مجال في والعاملين المتخصصين دائرة وتوسيع البشرية، الكوادر جميعل
       (.نوالمتخصصي الخريجين) المتخصصين فئات لجميع والتدريب العمل فرص وإتاحة

 
 .يةوالمال الحكومية وبخاصة الوطنية الشبكات على السيبراني األمن مقومات تحسين  .8

 
 لعبو السيبراني األمن مجال في والتطوير البحوث لدعم عربي صندوق لتأسيس الدعوة .9

 .فيه فاعل دور

 
 

 ئيسًار العربية مصر لجمهورية والعرفان الشكر بجزيل بالملتقى المشاركون تقدم وقد

 عم االستقبال، وحسن الضيافة وكرم الملتقى أعمال احتضان علي وشعبًا وحكومة

 .العربية مصر جمهورية ربوع والسالم الخير يعم إن تمنياتهم
 

 وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم ..... السالم الختام وفى

 

 ....العربية األمة وتحيا ... مصر وتحيا


