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 األردنیة الھاشمیة  المملكة - عمان    انتركونتیننتال فندق   2022شباط/فبرایر  22-23
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بالتعاون ،  نظم اتحاد المصارف العربیةالدكتور عادل شركس،    –برعایة وحضور معالي محافظ البنك المركزي األردني  

 ISACA وجمعیة ضبط وتدقیق نظم المعلومات  و الشریك االستراتیجي البنك العربي ،  مع جمعیة البنوك في األردن،  
- Amman Chapter    وشركةMANDIANT ،   و رعایة شركة أمنیة ،  البنك العربي اإلسالمي الدولي ، بنك اإلسكان   

العربي   الملتقى  المالي، وجھوزیة  :  حول  ،وافتراضیا، حضوریاً  المصرفي  االستقـرار  السیبـراني وتحدیـات  "األمـن 
الرقمي" الجنائي  فن  ،2022شباط/فبرایر    23- 22یومي  ،  التحقیق  انتركونتیننتالفي  األردنیة   –عمان  /دق  المملكة 

ودولیة، إضافة الى عربیة    قیادیة مصرفیة ومالیة واقتصادیة  شخصیة  نیمائة وخمس   على الھاشمیة، وبمشاركة ما یزید  
 محافظي مصارف مركزیة. 

 
االمین العام التحاد المصارف   -  وسام حسن فتوحستاذ  األ كل من سعادة    على التوالي االفتتاحیة    ةوقد تحدث في الجلس

محافظ البنك  الدكتور عادل شركس،    معاليو،  ، رئیس جمعیة البنوك في األردناألستاذ باسم السالم  العربیة، ومعالي 
مدیر السیاسات واإلمتثال في المركز    األستاذ یوسف الروسان ،من    لكل  رئیسیة  اتباإلضافة الى كلم  ،المركزي األردني 

واألستاذ   األردني،  الوقائي األمن  في    رئیس وحدة الجرائم االلكترونیة،  الرائد/ محمود المغایرة، والوطني لألمن السیبراني 
 .Mandiantعثمان عداومنة مدیر اإلقلیم لشركة  

 
اللقاء الحواري األول لتمكین المرأة في صنع القرار االقتصادي  كما عقد إتحاد المصارف العربیة خالل أعمال الملتقى،  

 العربیة". تم إطالق "ھیئة تمكین المرأة حیث   ،والمصرفي برعایة البنك العربي اإلسالمي الدولي
 

البنوك  في  السیبراني  األمن  قطاع  موظفي  معرفة  وتعمیق  وعي  زیادة  حول  تركزت  عدة  محاور  الملتقى  ناقش  وقد 
والمؤسسات العربیة بالتقنیات الحدیثة التي یستخدمھا المقرصنون، وإقتراح الحلول الجدیدة للحد من المخاطر، إضافة 

 طورات المتعلقة باألمن السیبراني. ألحدث الت  تھلمصرفي العربي ومواكب الى اإلجراءات الكفیلة برفع كفاءة النظام ا
 

توصل  أوراق العمل التي تقدم بھا الخبراء على مدى ثماني جلسات، وما تخللھا من مناقشات ومداخالت،  وفي ضوء  
 التوصیات التالیة:  الى اعتماد شاركین و المتحدثینالم

 

المعلومات بالتھدیدات األمنیة السیبرانیة والدروس المستفادة من األحداث والقضایا المشتركة  التوافق على آلیة لتبادل   -1
 بین البنوك العربیة. 



وتطویر آلیة للرد على التھدیدات والحوادث األمنیة والتأكد من جاھزیة الفرق المستمرة على تطبیق ھذه الخطط   اعتماد -2
 . باستمراروتحدیثھا  

داء الوسائل الدفاعیة الموجودة حالیاً للتأكد من عملھا بشكل الئق وحسب التوصیات مع  بحث سبل تطویر وتحسین أ -3
 ھذه الوسائل. أتمتةمراعاة 

التركیز على تدریب وتأھیل كفاءة العاملین بھذا القطاع وتنفیذ الوسائل الالزمة لتمكین الموظفین من مواكبة كل ما ھو   -4
 جدید ومفید في مجال األمن السیبراني. 

المعلومات    اداعتم -5 شبكات  تمثل  واالتصاالت أنظمة  األمن    التي  یشكل  حیث  الوطنیة،  التحتیة  للبنى  الفقري  العمود 
ً أساسی اً السیبراني لھذه األنظمة والشبكات عنصر   . واستدامتھافي ضمان عملھا  ا

 التوازن بین تقدیم خدمات سریعة وسھلة وبین الحفاظ على أمنھا ودیمومتھا.  تتطلبي ن مشاریع التحول الرقم إ -6
أن تعمل -7 العربیة  الدول  السیبرانیة  على  األمنیة  القدرات  المناسب من  األدنى  الحد  لتحقیق  آلیات وھیاكل   ،معاً  وبناء 

 اإلقلیمي والدولي. یین للحوادث السیبرانیة على المستو  واالستجابةتنظیمیة للتصدي للتھدیدات،  
 االھتمام بتمكین التشریعات والسیاسات واإلستراتیجیات المحلیة والدولیة المتعلقة باألمن السیبراني.  -8
  واالستعداد   التھدیدات السیبرانیة  الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل منع المخاطر ضرورة التنسیق -9

 لھا بشكل فعال.  تجابةواالس
 إنشاء قاعدة بیانات موحدة تضم معلومات المستخدمین الفعلیین للمحافظ اإللكترونیة.  -10
 وكاالت إنفاذ القانون. وتبادل الخبرات والمعلومات ما بین القطاع المصرفي  -11
 بعد حصول الخطر.   لیس وتجاه أي مخاطر بشكل مسبق    واالستحواذكافة التدابیر الالزمة لحمایة العمالء    اتخاذ   ضرورة -12
المشّرع لوضع األطر التنظیمیة إلدارة المخاطر واإلجراءات الواجب    انتظارعلى المؤسسات المالیة والمصرفیة عدم   -13

 لتبني العملیات المالیة والمصرفیة المفتوحة.   اتخاذھا
 
 

ر والتقدیر على كرم الضیافة وحسن كشملكاً وحكومة وشعباً، بال  ثم تقدم المجتمعون الى المملكة األردنیة الھاشمیة
 تعزیز مسیرة العمل العربي المشترك. والتنویھ بدور المملكة فيالوفادة واإلستقبال،  

 
 


