
 
 

                                                                         
                                                                                                                                                                          

                                                  
ي تحت رعاية وزارة االتصاالت ن: العنوا

ان   إعالن تنظيم مؤتمر مرص لألمن السيبر
 موقع آراب فاينانس : المصدر 
اير  14 التاري    خ:   2023فبر

 
كات القطاع الخاص لتنظيم آراب فاينانس كة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة عن رئاستها تحالف من شر : أعلنت شر

ي وأنظمة الدفاع "مؤتمر ومعرض مرص لألمن السيبر 
شهر مايو  انعقادهالذي من المقرر  "CDIS-EGYPT االستخباراتيةان 

ة من  ي الفبر
 
اير 7، حسبما ذكر البيان المرسل بتاري    خ 2023مايو  18 إىل 16المقبل عىل مدار ثالثة أيام ف  .فبر

 
ي الحدث األول من نوعه 

ي يأنر
 
جيا المعلومات لتسليط الضوء عىل وتكنولو  االتصاالت مرص الذي ينعقد تحت رعاية وزارة  ف

ق األوسط وشمال إفريقيا  ي محلًيا ودولًيا ومناقشة مستجدات القطاع بمرص والشر
ان  الوضع الراهن ومستقبل األمن السيبر

ي إطار 
 
ي للتحول الرقمي بالدولة المرصية وف اتيجر الدولة المرصية بملف األمن  اهتماموالعالم، وذلك دعًما للتوجه االسبر

ي وأمن المعلوماتالسيبر 
 .ان 

 
ي بحضور ممثلي   رفيعي المستوى من الوزارات المعنية، باإلضافة 

وقد جاء اإلعالن عن تفاصيل الحدث خالل مؤتمر صحف 
كات تكنولوجية محلية وعالمية  .إىل نخبة من متخذي القرار والمسئولي   التنفيذين من شر

 
ي وأنظمة الدفاع ويتم تنظيم النسخة األوىل من "مؤتمر ومعرض مرص لألم

ان  تحت  "CDIS-EGYPT االستخباراتيةن السيبر
رعاية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم من وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي ووزارة المالية والمجلس 

ي والجهاز القومي لتنظيم 
ان  ي لإلدارة واالستثمار  االتصاالت األعىل لألمن السيبر

ي والجهاز الوطن 
 لالستعداد والمركز الوطن 

 .لطوارئ الحاسبات والشبكات وجامعة حلوان
 

 ، ي
ان  ي ذلك الصدد، رصح المهندس الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس األعىل لألمن السيبر

 
وف

ي مرص 
 
ي ف

ي واالستخبارانر
ان  والمنطقة حيث يعد األمن "هذا المعرض الحيوي بالغ األهمية لرسم مالمح مستقبل األمن السيبر

ي إطار خطة الدولة المرصية 
ي جزءا ال يتجزأ من النظام االقتصادي واألمن القومي للدولة المرصية، فف 

ان   2030السيبر
ات  ي هذا المعرض الذي يضم أفضل الخبر

 
ي ف

، سوف نلتفر وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي
ي آمن واآلراء والممارسات تجاه 

ون  ي تؤرق المنطقة والعالم أجمع، أال وهي سبل الوصول إىل فضاء إلكبر
إحدى أهم القضايا النر

ا   تعقيدا وتأثب 
انية يوما بعد يوم وتصبح أكبر ، تزداد الهجمات السيبر وسليم. فمع التحول الشي    ع نحو اقتصاد رقمي عالمي

انية حنر   ".نستطيع صياغة واقع رقمي جديدوهو ما يفرض علينا استباق هذه التهديدات السيبر
 

ي إطار خطة شاملة للتحول 
 
وأضاف المهندس الدكتور عبد الحافظ "ال يخف  عىل أحد ما تبذله الدولة المرصية من جهود ف

، ال تقترص عىل رقمنة الخدمات الحكومية فحسب، ولكنها تشمل تطوير أداء الحكومة مع توفب  العنارص الداعمة  الرقمي
وعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، األمر الذي يتيح نفاذ أكبر للمعلومات والبيانات للتحول الرقمي   عن طريق مشر

، ولذلك، يعمل الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
 NTRA ويضمن جودة واستمرارية خدمات االتصاالت المقدمة للمواطني  

ي عىل مدار الساعة لتو 
ان  فب  الدعم الالزم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات، ولمراقبة من خالل نيابة األمن السيبر

ي واالستجابة للحوادث والتنبؤ بالمخاطر وصياغة األطر التنظيمية لحماية البيانات واألصول الرقمية وكذلك 
ان  األمن السيبر

التحتية لالتصاالت، ولذلك يقدم إصدار تحذيرات مبكرة عن انتشار برمجيات خبيثة وهجمات واسعة النطاق تهدد البنية 
ي لالستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات

ونية  EG-CERT المركز الوطن  االختبارات الالزمة للكشف عن أي هجمات إلكبر
واإلجراءات االستباقية لمواجهة أية حوادث، هذا باإلضافة إىل تقديم الدعم الالزم للعديد من القطاعات للتصدي 

اني ي الرقمي وبرامج رفع التوعية للتهديدات السيبر
ارها، وكذلك توفب  خدمات التحقيق الجنان  ة وللتخفيف من آثارها وأرص 

ونية ي تجعل المستخدم العادي قادرا عىل التصدي للهجمات اإللكبر
 ".األمنية النر

 

 



 

 
كة ترايتك للتقنية والحلول  المتقدمة، أن مرص من جانبه، رصح محمد الصعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشر

ي ملف التحول الرقمي 
 
بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مرص العربية تتخذ خىط واثقة وشيعة ف

ي تقوم بها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لبناء مرص الرقمية وجهود 
وهو ما نشهده بفضل الجهود الضخمة النر

ا لرصد الدولة وكافة مؤسساتها وأجه
ً
زتها للحفاظ عىل األمن القومي وتأمي   البنية التحتية المعلوماتية بشكل متكامل وأيض

. "واستمراًرا لهذه الجهود، نعلن  ي والمجتمع الرقمي
ان  ي المجال السيبر

 
ايدة ف ومجابهة المخاطر والتحديات والتهديدات المبر 

ا CDIS-EGYPT عن تنظيم اتيجية األم  ن الس  يبر
ي إطار رؤية مرص لدعم اس  بر

 
ي ف

ي تأنر
ي وأمن المعلومات والنر

ي ظل  2030ن 
 
ف

ق األوسط وأفريقيا، وأن تكون صاحبة دور فعال وريادي وتواكب  جهود مرص لتأكيد مكانتها كبوابة رئيسية بي   أسواق الشر
ي والفضاء الرقمي 

ان  ات العرص وتطوراته بأحدث النظم الدفاعية لألمن السيبر  ".متغب 
 

ي دعم خطط الحكومة المرصية باعتبارنا 
 
أضاف الصعيدي "كقطاع خاص، شعرنا بأهمية أن يكون لنا دور قوي وفعال ف

ي ملف التنمية ولن تتحقق هذه الجهود الطموحة دون التعاون الجاد والمساهمة الفاعلة والرئيسية 
 
ي ف اتيجر يك اسبر شر

كة ترايتك مجموعة رائدة  كاء لخلق كيان كبب  قادر عىل تنظيم وإخراج هذا الحدث للقطاع الخاص، لذلك، قادت شر من الشر
كة كة  AWE الضخم بالشكل والمضمون الالئق بمكانة وريادة جمهورية مرص العربية، وهم شر الدولية لتنظيم المعارض، شر

ي دبليو سي  يز كوم لالستشاراتنر كة بب  كة ايفنت هاوس، وشر ي للمؤتمر، وشر
 
يك المعرف كة الدولية وهي الشر يونيكيشن وشر

اكة بي   الحكومة والقطاع الخاص جمة فعلية وواقعية لنموذج الشر ي هذا الحدث كبر
 ".برانديت كايرو، ويأنر

 
 " ي دبليو سي كة "نر

ي بشر
ان  يك المسؤول عن البنية التحتية الرقمية واألمن السيبر ناشيا، الشر ي سياق متصل، علق سيمون فب 

 
وف

: "ال تزال م
ً
ق األوسط، قائال ي المنطقة الشر

 
ي واحدة من مجاالت االهتمام الرئيسية للمديرين التنفيذيي   ف

ان  خاطر األمن السيبر
ق األوسط الستطالعنا عن انطباعات الرؤساء التنفيذيي   لهذا العام. وتتطلب هذه  ا لنتائج الشر

ً
ا وفق

ً
 التحديات تنسيق

اتيجًيا بي   القطاعي   العام والخاص لرفع مستوى الوعي وتعزيز 
ي والعمل عىل جهود اسبر

ان  ي قطاع األمن السيبر
 
الكفاءات ف

ي دفعتها الجائحة والمخاطر 
ة النر ي ضوء الرقمنة الشيعة والمنتشر

 
ا ف

ً
ي حالة حدوث االزمات. وكل هذا أيض

 
كة ف مشبر

ق األوسط. ويسعدنا أن نكون جزًءا من مؤتمر ومعرض أنظمة األمن السيبر  ايدة والملحة عىل الشر ي الجيوسياسية المبر 
ان 

ي 
ان  ي لحل تحديات األمن السيبر

ان  اتيجيات التحول السيبر
ي استكشاف الحلول المستدامة واسبر

 
ي مرص للمساهمة ف

 
والدفاع ف

ي المنطقة
 
 ".األكبر إلحاًحا ف

 
: "يسعدنا 

ً
ق األوسط، قائال ي دبليو سي الشر ي نر

 
يك ف ي مرص والشر

 
وعلق وليد السيد، الرئيس المسؤول عن قسم االستشارات ف

ي المنطقة. تعزز مساهمتنا أن 
 
ي وأنظمة االستخبارات الدفاعية ف

ان  ي خالل أحد أهم مؤتمرات األمن السيبر
 
يك معرف نكون شر

ي مرص. 
 
ي ف

ان  ي الوطنية واستكشاف الفرص المختلفة لتعزيز قطاع األمن السيبر
ان  امنا بدعم جهود األمن السيبر  

ي المؤتمر البر
 
ف

 
ً
 رقمًيا شامال

ً
ي حالًيا، نحن نشهد تحوًل

ان  ي تحديات األمن السيبر
ي يقدمها هذا التحول، تأنر

ي مرص. ولكن مع الفوائد النر
 
 ف

ق األوسط، نحن ندعم المؤسسات  ي دبليو سي الشر ي نر
 
ي االعتبار. ف

 
والتهديدات المصاحبة له كمخاطر مهمة يجب أخذها ف

 ."لالستفادة من التحول المستمر لتكون قادرة عىل مواجهة المستقبل
 

ق  وقال ماجد  ي دبليو سي الشر ي نر
 
ي مكتب مرص ف

 
يك التنفيذي والرئيس المسؤول عن قسم الصفقات ف عز الدين، الشر

ي 
 
ي وأنظمة االستخبارات الدفاعية لدعم قدراتنا الرقمية ف

ان  اكتنا مع مؤتمر األمن السيبر  بشر
ً
األوسط، قائال "أنا متفائل جدا

ي 
 
امنا تجاه حل التحديات الُملحة ف ق األوسط، نحن نعمل كمجتمع من مرص وتعزيز البر  ي دبليو سي الشر ي نر

 
المنطقة. ف

ة العملية المدعومة بالتقنيات  ي المقدمة. ونقدم مزيًجا مبتكًرا من الخبر
 
المحللي   من أجل مساعدة المؤسسات عىل البقاء ف

 ".لبناء الثقة وخلق نتائج مستدامة لعمالئنا
 

كة لتنظيم المعارض، عن سعادته بهذه  Arabian World Events (A.W.E) وقد أعرب حسن بكر، العضو المنتدب لشر
ي هذه 

ي من أهمية قصوى لمختلف الدول والصناعات وحنر األفراد، "تأنر
ان  ة لما يمثله ملف األمن السيبر اكة الممب   الشر

اتيجية وحيوية عىل أرض مرص وال A.W.E الخطوة استمراًرا لجهود ي ملفات إسبر
 
ي تقديم فعاليات دولية ف

 
ي كان باكورتها ف

نر
يك  كة األن كشر  ر لمؤتم استشاريمعرض  مرص الدوىلي لألمن والدفاع )إيديكس(، واستمراًرا لهذه النجاحات، تساهم الشر

ي وأنظمة الدفاع 
ان  ، ويعد الحدث فرصة هامة لوضع مرص عىل الخريطة العالمية االستخباراتيةومعرض مرص لألمن السيبر

ي واحد من أهم الملفات دولًيا من جهة أخرىلتنظيم المعارض الدولية من جه
 
 .ة ووضع بصمتها ف

 
ي وأنظمة الدفاع 

ان  كافة المهتمي   بقطاع األمن  CDIS-EGYPT االستخباراتيةيستهدف مؤتمر ومعرض مرص لألمن السيبر
ي مجا

 
كات الناشئة ف ي هذا المجال والشر

 
ي التخرج المهتمي   بالتخصص ف

ي بدًءا من الطالب وحدينر
ان  ل التكنولوجيا السيبر

 ، ، مديري أمن المعلومات ورؤساء أقسام المعلومات وكبار ضباط األمن وكبار التقنيي   ي
ي واالستخبارانر

ان  اء األمن السيبر وخبر
ي والمسؤولي   الحكوميي   وصناع القرار، بجانب إطالق "هاكاثون" 

ي واالستخبارانر
ان  باإلضافة إىل رواد صناعة األمن السيبر

اف وزارة خاص لطالب الجامعا وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العاىلي والبحث  االتصاالت ت ورجال األعمال تحت إشر
ي 
ان  ي تقديم وتعزيز السوق المحىلي بالمواهب الشبابية المهتمة بمجال األمن السيبر

 
العلمي وجامعة حلوان والذي سيساهم ف

ي 
ون   .وتكنولوجيا الفضاء اإللكبر


