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ترحیبٍ   ُأرحبُ  أجمل  لألمن    �كم  ُعمان  مؤتمر  أعمال  مستهل  في 
دورته الثان�ة التي تنعقد تحت عنوان "شراكة من أجل    اإللكتروني في

ف�ه �و��ة من الخبراء والمتخصصین في   اقتصاد آمن"، والتي �شار�نا
مختلف   طرح  أجل  من  المعلومات،  وأمن  اإللكتروني  األمن  مجال 

التق التي تساعدنا على مواصل  دم �خطى حثیثة نحو األفكار والرؤى 



والمعرفة   �العمل  ذلك  في  متسلحین  إلیها،  نصبو  التي  األهداف 
 ومتطل�ات العصر.

 
 

 راعي المؤتمر..  المهندس معالي 
 الحضور الكر�م.. 

 
المفاه�م لقد قطعت بالدنا شوًطا مهًما على مسار التحول الرقمي وتبني  

إطالق   إلى  وصوًال  الرقمي،  �االقتصاد  الصلة  الوزراء  ذات  مجلس 
الموقر للبرنامج الوطني لالقتصاد الرقمي، والذي من خالله سنتمكن  
على   �لً�ا  اعتماًدا  س�عتمد  الذي  المستقبل  في  راسخة  قدٍم  من وضع 
"الرقمنة" وستتحول ح�اتنا من حولنا في جم�ع تفاصیلها إلى معامالت  

الر  االقتصاد  لهذا  الداعمة  التطب�قات  انتشار  قمي؛ رقم�ة، خاصة مع 
سواء تقن�ات الذ�اء االصطناعي و�نترنت األش�اء و"الفینِتك" والعمالت  

 الُمشفرة والبلوك تشین أو سالسل الكتل، وغیرها.. 



كل ذلك �قودنا إلى مستقبل واعد ینتظرنا، وعلینا أن نستعد له جیًدا وأن 
نُعد عدتنا من أجل تحقیق أعلى قدر من االستفادة لنا ولألج�ال التي  

 من �عدنا. ستأتي 
 
 

 معالي المهندس وز�ر النقل واالتصاالت وتقن�ة المعلومات.. 
 ضیوف المؤتمر األعزاء.. 

تنعقد تحت عنوان  إن الدورة الثان�ة من مؤتمر عمان لألمن اإللكتروني  
"شراكة من أجل اقتصاد آمن"، من خالل تعز�ز الشراكة بین القطاعین  

االستفادة  ل تستهدف  الحكومة والخاص، عبر تأس�س برامج وخطط عم
، وأول ما ُ�مكن الق�ام �ه لتمكین التحول الرقمياإللكتروني  من األمن  

في هذه الحالة أن تتعرف مختلف المؤسسات �مز�د من التفصیل على  
مضاد   برنامج  وضع  مجرد  �عد  لم  وأنه  اإللكتروني،  األمن  مفهوم 

التقلید�ة    للفیروسات أو ز�ادة معدالت الحما�ة األمن�ة عبر البرمج�ات
المتاحة في األسواق؛ بل إن األمر یتعدى ذلك �كثیر؛ حیث �ات األمن  
لمواجهة   فقط  ل�س  رقم�ة،  منظومة  أي  في  األهم  الر�ن  اإللكتروني 
الفیروسات والبرمج�ات الخبیثة، لكن أ�ًضا لمجابهة عمل�ات القرصنة 



  الممنهجة التي تمارسها عصا�ات دول�ة وأجهزة وجواس�س إلكترونیین
التقن�ة  الحلول  أفضل  تبني  المؤسسات  على  �فرض  وهذا  وغیرهم. 
للحیلولة دون حدوث أي اختراق لألنظمة اإللكترون�ة، وضمان أعلى 

 مستو�ات األمان اإللكتروني. 
وهذا األمان اإللكتروني، ووفًقا لما نشرته مجلة "هارفارد بزن�س ر�فیوز" 
�سلتزم أوًال: توفیر فضاء سیبراني (إلكتروني) آمن من ش�كات وأنظمة  
األعمال   لمنع  إلكترون�ة  ردع  قوة  تأس�س  وثانً�ا:  و�رمج�ات.  تشغیل 

الرقمي.   الفضاء  في  الوطن�ة  اإلجراءان الضارة ضد األصول  وهذان 
همان في منع الهجمات السیبران�ة وهي أي فعل یتسبب في تقو�ض  �س

القدرات والوظائف اإللكترون�ة ألي مؤسسة، من خالل استغالل نقطة  
ضعف معن�ة تساعد الُمهاجم على التحكم في األنظمة وسرقة الب�انات 

 منها وصوًال إلى تدمیرها وحذف جم�ع الملفات. 
 
 
 
 
 



 المؤتمر.. معالي راعي أعمال 
 الضیوف األعزاء..

المفاخرة   أو  التنظیر  نوًعا من  �عد  لم  اإللكتروني  األمن  الحدیث عن 
األمن   هذا  ألن  نظًرا  حتمً�ا  إجراًء  صار  بل  �عینها؛  حما�ة  �أنظمة 
ومختلف   واألفراد  وخاصة)  (حكوم�ة  للمؤسسات  یوفر  اإللكتروني 

في من له صالح�ة  فوائد، أولها السر�ة، من خالل التحكم    3الك�انات،  
الولوج إلى الب�انات، وثانیها: الحفاظ على سالمة المعلومات واألنظمة 

أو هجمات سیبران�ة، وثالثها: الجاهز�ة، أي اإللكترون�ة من أي اختراق  
لحاجة  وفًقا  وجاهزة  متاحة  اإللكترون�ة  واألنظمة  الخدمات  تكون  أن 

 .المؤسسة أو الشر�ة
االعتماد على األنظمة اإللكترون�ة والتوسع في استخدام  وفي ظل ز�ادة  

مؤسسة  �ل  تضع  أن  للغا�ة  الضروري  من  �ات  السحابي،  التخز�ن 
الب�انات وحمایتها من   القواعد واإلجراءات الكفیلة �الحفاظ على سر�ة 
الهجمات، وال ین�غي أن تقول شر�ة إنها ال تخشى االختراق، فاألمر  

نب المال�ة؛ بل إن المسألة تتعلق �ذلك �الحما�ة  ل�س مرت�ًطا فقط �الجوا
من االبتزاز اإللكتروني، فر�ما �خترق مهاجم شر�ة للمقاوالت ف�ستحوذ  
على أبرز المشار�ع المستقبل�ة التي تنوي الشر�ة تنفیذها، ثم �عرض  



هذه الب�انات على شر�ة منافسة ر�ما تمارس أسلوً�ا غیر أخالقي في  
الشر�ة فتتعرض  �أمن   العمل،  تهتم  لم  أنها  والسبب  �بیرة،  لخسائر 

 المعلومات! 
 
 

 معالي المهندس وز�ر النقل واالتصاالت وتقن�ة المعلومات.. 
 الحضور الكرام.. 

واحد من المخاطر التي قد تتعرض لها أنظمة األمن اإللكتروني، عدم  
وجود الكفاءات القادرة على تشغیل برمج�ات الحما�ة، وهذا یتطلب على  

الختصاص بذل الجهود من أجل طرح تخصصات أكاد�م�ة جهات ا
السیبراني..   األمن  في مجال  للعاملین  وتأهیل�ة  تدر�ب�ة  دورات  وتنفیذ 
و�نه لمن الُم�شر أننا في سلطنة ُعمان أن هذه التخصصات ُتقدم في 
السلطان قابوس والجامعة  �الذ�ر هنا جامعة  أكبر جامعاتنا، وأخص 

ي ُعمان، فكال هاتین المؤسستین تقدمان محتوى  األلمان�ة للتكنولوج�ا ف
أكاد�مً�ا متقدًما �سهم في تخر�ج أج�ال من الخبراء والمتخصصین في 
تكنولوج�ا المعلومات واألمن السیبراني والبرمجة �شتى لغاتها وأنواعها.  
إن أمثال هؤالء هم جدران الحما�ة من المخاطر الرقم�ة التي تتهددنا، 



ونحن س�ما  التحول   -ذ�رت  �ما  -ال  نحو  الحثیثة  الخطى  نواصل 
 الرقمي في شتى مجاالت الح�اة.

ولذلك أدعو من هذا المنبر إلى ز�ادة البرامج والتخصصات األكاد�م�ة  
من السیبراني وتكنولوج�ا المعلومات، وعلوم الحاسب،  ذات الصلة �األ

 وغیرها. 
 
 

 اإللكتروني.. راعي أعمال مؤتمر عمان لألمن المهندس معالي 
 الجمع الكر�م..

من القضا�ا التي أوُد التطرق إلیها في هذا الموضوع، قض�ة المدفوعات  
�األمن  ذلك  التقدم، وعالقة  �الغة  تقن�ات  انتشار  الرقم�ة، خاصة مع 
اإللكتروني. فقد �شفت إحصاءات نشرتها شر�ات األمن اإللكتروني، 

لمصرف�ة الرقم�ة، تسبب في أن ز�ادة االعتماد على الخدمات المال�ة وا
األنظمة   على  المنظمة  والهجمات  الرقم�ة،  الجر�مة  معدالت  ارتفاع 
بدا�ة   في  إل�ه  أشرنا  ما  إلى  �قودنا  وهذا  المدفوعات،  وأنظمة  البنك�ة 
لألنظمة   الرقم�ة  الحما�ة  ُنظم  أعلى  توفیر  أهم�ة  حیث  من  حدیثنا، 

واء �انوا أفراًدا أو ، عالوة على تعز�ز وعي المستخدمین، سطب�قاتوالت



والتطب�قات األنظمة  هذه  مع  یتعاملون  رقم�ة موظفین  ثقافة  و�ناء   ،
مجتمع�ة تساهم في الحد من الهجمات الخبیثة أو هجمات الفد�ة أو 

 سرقة الب�انات وشل األنظمة الرقم�ة.
وال شك أن التوجه نحو بناء منظومة رقم�ة متكاملة وآمنة س�سهم في  

ألهداف، سواء ما تتعلق �استمرار�ة تقد�م الخدمات تحقیق العدید من ا
�أعلى معدالت األمان، أو عبر توفیر فرص عمل ووظائف للكفاءات  

 المتخصصة في مثل هذه المجاالت.
 

ني إّال أن أتقدم �خالص الشكر والتقدیر إلى معالي وفي الختام ال �سعُ 
على رعایته    المهندس وز�ر النقل واالتصاالت وتقن�ة المعلومات الموقر،

 الكر�مة ألعمال مؤتمر عمان لألمن اإللكتروني في دورته الثان�ة..
�شار�وننا  الذین  والمتخصصین  الخبراء  اإلخوة  إلى  موصول  والشكر 

 الیوم �أوراق عمل ونقاشات مهمة..  
كما أجزل الشكر إلى شر�ة عمان داتا �ارك الشر�ك االسترات�جي لنا 

إلى الشر�ات والمؤسسات الراع�ة لهذا في هذا المؤتمر، والشكر �ذلك  
 المؤتمر. 

 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته،،، 


