
  

  

 

  
  سعادة الشيخ عبداهللا بن سعود ال ثاني كلمة 

  محافظ مصرف قطر المركزي 
  المعلومات في المؤسسات المالية الثاني ألمن مؤتمرالفي افتتاح 

 م٢٠١٥ نوفمبر ١٦-١٥ الدوحة -فندق الريتز كارلتون 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، 
  معالي األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

  

   لسعادةا أصحاب
  السادة الضيوف الكرام 

  الحضور الكريم 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته...

  
يف البدء أود أن أتقدم جبزيل الشكر ملعايل الشيخ عبداهللا بن ناصر بن خليفة 

 هذا املؤمتر لتلبيته الدعوة الفتتاحرئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية ال ثاين 
ام رحب مبعايل األخ الدكتور عبداللطيف الزياين األمني العأو  ، الكرمية تهورعاي

سادة الضيوف بالو كما أرحب بكم مجيعا جمللس التعاون لدول اخلليج العربية ،  
 يف هذا املؤمتر الثاين اخلاص بأمن املعلومات والذي ع املشاركنيميالكرام وجب

 ،صريفملمن تقنية املعلومات يف القطاع اأ أهم ما وصل إليه علمسوف يتناول 
ويستعرض ما توصل اليه املختصون يف هذا اجملال من حلول ومقرتحات واليت 

  .هقة املتعاملني فيوتأكيد ث املصريفسوف تنعكس إجيابياً يف تعزيز أمن القطاع 
  أصحاب السعادة.

لقد ظل مصرف قطر املركزي ومجيع اهليئات الرقابية والتنظيمية للقطاع املايل 
من  ية واحدهواسرتاتيج يف الدولة تعمل وفقًا لرؤية مشرتكة وتنسيق متبادل

جل حتقيق األهداف احملددة وتنفيذ السياسات اخلاصة بتطوير القطاع أ
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هتمام بأمن املعلومات ومحايتها يف مقدمة أولويات إل، ويأيت ااملصريف
واهتمامات اهليئات الرقابية والتنظيمية وذلك ملا له من تأثري بالغ على مسعة 

والذي ينعكس  هفيبأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق املتعاملني  املصريفالقطاع 
  العام للدولة. صادياألداء االقترفع املسامهة يف ثقة املستثمرين و بدوره على 

صدار قانون مصرف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية مبوجب إمت  لقد
مصرف قطر املركزي هو اجلهة صبح أحيث ، ٢٠١٢لسنة  ١٣القانون رقم 

عمال ألالعليا املختصة بكل ما يتعلق بالتنظيم والرقابة على مجيع اخلدمات وا
الء هتم القانون مبوضوع محاية عمأكما   ،واألنشطة واألسواق املالية يف الدولة 

بابًا كامًال  افرد هلأاملؤسسات املالية ومحاية املعلومات والسرية املصرفية وقد 
ر املايل اثقة املتعاملني يف القطاع املايل ودعم االستقر تعزيز جل أوذلك من 

  قتصادي بصفة عامة.إلوا
ا بأمن املعلو  يف  اصةوبصفه خ ماتلقد اهتمت الدولة وعلى أعلى مستويا

يم بن صاحب السمو الشيخ متضرة حلظل القيادة احلكيمة يف  القطاع املايل،
 ٢٠٣٠محد آل ثاين امري البالد املفدى " حفظة اهللا" ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 

جل أل مجيعاً من عمنحيث اليت يشكل القطاع املصريف واملايل جزءاً كبرياً منها 
  .  الوصول إىل الغايات املنشودةدف تطوير هذا القطاع 

  
  الضيوف الكرام .

مما الشك فيه أن اجلرائم املالية واملعلوماتيه قد شهدت تطور كبريا خالل 
نولوجي للتطور التكتبعًا األعوام املاضية، وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة 

ا وقد أثرت تلك اجلرائم  يف عامل االتصاالت وتقنية املعلومات وما يتصل 
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ا املادية واملعلومات دتبدي يفتساهم قد قتصادات الدول و إعلى  مر أليه، اثروا
ل من أجالدراسات  عدادإ للعمل جبد و حول العامل الذي حدا باملختصني
  يئة آمنه هلا.خلق بو اليت تضمن امن املعلومات  والفاعلةإجياد احللول املناسبة 

لتقنيات لحوظًا يف استخدام ايف دولة قطر تطوراً م املصريفلقد شهد القطاع 
ويف اعداد البنية التحتية واألنظمة املتطورة وذلك من خالل التعاقد مع  ةاحلديث

وطات املمارسات والتح ألفضلووفقا  ،الشركات العاملية املتخصصةأفضل 
ربة والدراية ومؤهلة هلا اخل ةعداد كوادر متميز إقد مت و  ، املعايري الدوليةو  األمنية 

ظمة التحديث لكافة األنو جل التطوير أمن يف هذا اجملال بكافة التطورات 
  . والربامج مبا يتوافق مع املتطلبات األمنية

يف  حبماية أمن املعلومات خمتصةجلنة  مواصلة للدعم فقد قمنا بتشكيلو 
كما مت ،قوم بوضع اسرتاتيجية متكاملة هلذا الغرض تبالدولة  املصريفالقطاع 
العاملة  البنوك واملصارففريق عمل مشرتك من مصرف قطر املركزي و  تشكيل

 هدافأليف الدولة لكي يقوم مبتابعة كافة األمور اخلاصة بأمن املعلومات وفقاً 
ر احمليطة باملخاطاملتعاملني ونشر الوعي  يفالثقة  غرسعلى  والعملحمددة 

ات تأمني البيانات املرسلة عرب الربيد االلكرتوين بني املؤسسبأمن املعلومات و 
ا    . املالية بأحدث النظم املعمول 

  
  السيدات والسادة..

تدعي يف جمال أمن املعلومات تس املصريفإن التحديات اليت تواجه القطاع 
خاطر من اجل تقليل امل حلذر من كل املختصني والعمل الدؤوبخذ احليطة واأ
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 وتطور القطاع املايل زدهارإىل إمر الذي يقود أللكسب ثقة املتعاملني ا
  . بأكملهقتصاد إلجيابياً على اإوينعكس 

 ويف هذا املقام نتقدم خبالص الشكر ملعايل األخ الدكتور عبداللطيف الزياين
األمني العام جمللس التعاون لدول اخلليج العربية ولألخوة يف األمانة العامة ملا 

لس ويف يف دول اجمل املصريفجل تطوير القطاع أظلوا يبذلونه من جهود من 
ظل التوجهات السامية إلصحاب اجلاللة والسمو قادة دول اجمللس "حفظهم 

عات يف دول ربط نظم املدفو لألخوة يف اللجنة الفنية املختصة ب كراهللا" والش
عمال يف أاجمللس وللفريق الفين اخلاص بأمن املعلومات على ما قاموا به من 

  لس .من املعلومات يف دول اجملأ محاية سبيل حتسني بيئة العمل يف جمال
والشكر كذلك لألخوة املختصني يف وزارة الداخلية الهتمامهم وحرصهم على 

ات من أجل محاية أمن املعلومات يف املؤسس تطبيق أفضل املعايري املطلوبة
املالية وإنشاء وحدات خمتصة تقوم بواجبها ملواجهة التحديات للحفاظ على 

م من اجل  الشكرو أمن املعلومات . دميهم هذا املؤمتر وتق حجنا إهلم على تعاو
ألوراق عمل تساهم يف القاء الضوء على آخر التطورات يف جمال مكافحة 

  ستعراض أفضل السبل ملواجهتها.إاجلرمية االلكرتونية و 
 االتاالتص وزيرة اجلابر حصة الدكتورة لسعادة الشكر خبالص نتقدم كما

م الوزارة يف وللمختصني املعلومات وتكنولوجيا  يف وجهودهم املستمر لتعاو
 وتشريعات ونظم برامج من به يتصل وما املعلومات أمن محاية جمال

  . التحتية البنية جمال يف ومشروعات
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  الحضور الكريم .
 للمؤسساتو يف اخلتام أتوجه جبزيل الشكر لكل املشاركني يف هذا املؤمتر، 

 دعمهم لاملالية من بنوك ومصارف وشركات تأمني وشركات متويل وحمال صرافة 
موصول لكافة الشركات اليت سامهة وشاركت يف املعرض  والشكرهلذا املؤمتر 

من  حلديثةاالتقنية  يهما توصلت ال تدحألاملصاحب هلذا املؤمتر، وعرضها 
ن حسعًا على واشكركم مجي ،أجهزه وبرامج ونظم خاصة بأمن املعلومات

طوير  هلذا املؤمتر اخلروج بالتوصيات املناسبة اليت تساهم يف تىنمتأاصغائكم، و 
  ومحاية امن املعلومات يف القطاع املصريف واملايل .

  
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،


