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األجندة

اندماج التقنية مع اإلنسان والثورة الصناعية الرابعة

؟السيبرانيما هو األمن 

األمن السيبراني متطلب للتنمية 

تهديدات األمن السيبراني 

الهندسة االجتماعية

طرق وأساليب حماية بياناتك وخصوصيتك

السيبرانيالتخصص في مجال األمن 





عةالثورة الصناعية الراب

(اآلن ) 

حياةاندماج التقنية بال

ارتباط األجهزة ببعضها 
واندماج العالم االفتراضي

بالعالم الرقمي

ثةالثورة الصناعية الثال

(م 1969) 

الحاسب اآللي

والحاسباألتمتةتقنيات 
اآللي واالنترنت

يةالثورة الصناعية الثان

(م 1870) 

الكهرباء

تقنيات الصناعة وخطوط 
اإلنتاج واختراع الكهرباء

الثورة الصناعية األولى
(م 1784) 

الميكانيكا

يد تقنيات الميكانيكا وتول
الطاقة من الماء والمحرك 

البخاري

ستقبليعيش العالم اليوم ثورة جديدة ستغير من معالم الم



الطباعة 

ثالثية 

األبعاد

ذكاء 

األعمال

الذكاء 

االصطناعي المنزل 

الذكي
العمالت 

الرقمية

المحفظة 

التقنية

المصنع 

الذكي

إلنسانجزًءا ال يتجزأ من حياة ا( وبشكل متسارع)أصبحت التقنية 

مليار جهاز متصل باإلنترنت200–2020



ما هو األمن السيبراني ؟ وما أهم ركائزه؟

االستقاللية
تمت قيادة أكثر من مليار ميل

في Teslaمن قبل سيارات 
وضع القيادة الذاتية 

لب قام الذكاء االصطناعي بالتغ
Goعلى بطل العالم في لعبة 

م2016عام 

البيانات

ا من البيانات  تم إنتاجه% 90
في آخر سنتين فقط

كنة البيانات هي النفط الجديد مم
مليار $ 40لصناعات تتجاوز 
دوالر

الترابط

مليار 50سيرتبط أكثر من 
م2020جهاز باإلنترنت نهاية 

من المتوقع أن تبلغ صناعة 
$ 6انترنت األشياء إلى أكثر 

م2020تريليون دوالر عام 

صفة ألي شيء لع عالقة بثقافة الحواسيب وتقنية المعلومات والواقع -syber–عرفه معجم أكسفورد 
االفتراضي



ة فقطال يركز على التقنيالسيبرانياألمن 

اإلنسان

العملياتةالتقني

من االختراقات في العالم% 80

تحدث بسبب أخطاء بشرية

من االختراقات تحدث % 20

بسبب خطأ في تخصيص

األدوات التقنية في األنظمة

السيبرانيمنظومة األمن 

تُعد ممكنة لعمل 

المنظومة األساسية

Business-enabler
وجزء من عملياتها األساسية



وأمن المعلوماتالسيبرانيالفرق بين األمن 

المعلومات 
المخزنة

بطريقة غير 
رقمية

جميع 
ما يمكن 

الوصول إليه 
من خالل

التقنية

السيبرانياألمن 

التي يمكناألصولجميع •
نيةالوصول إليها من خالل التق

أمن المعلومات

الرقمية المعلوماتجميع •
وغير الرقمية

Information Securityوأمن المعلومات  Cyber Securityالسيبرانياألمن 

هما مصطلحان يُستخدمان بشكل مترادف

المعلومات

الرقمية



هو الجهد المستمر لحماية هذه الشبكات المتصلة بالشبكة وكافة البيانات من 

االستخدام الغير مصرح به

.تحتاج لحماية هويتك وبياناتك وأجهزتك: على المستوى الشخصي

.يتحمل الجميع مسئولية حماية سمعة المنظمة وبياناتها وعمالئها:على مستوى الشركة

.األمن الوطني وسالمة المواطنين ورفاهيتهم:على مستوى الدولة

 cyber securityاألمن السيبراني 



 cyber securityمكونات األمن السيبراني 

أمن التطبيقات 
والبرمجيات

سريتها) أمن المعلومات 
(توفرها–سالمتها –

أمن الشبكات نشر الوعي األمني

األمن التشغيلي التعافي بعد الكوارث



؟السيبرانيمصطلح األمن 

ااستخدام مصطلح األمن السيبراني عالميً 

سارع منذ انتشر عالميًا بشكل متالسيبرانيمصطلح األمن •
م متوافقًا مع التسريبات التي قام بها 2013عام 

Edward Snowden حول ما تقوم به وكالة األمن
.القومية األمريكية من عمليات في هذا المجال

تجاوز استخدام هذا المصطلح استخدام مصطلح أمن •
م ومازال هو األكثر استخداًما2015المعلومات في عام 

ااستخدام مصطلح األمن السيبراني عربيً 

فاًعا لم يتداول إلى أن شهد ارتالسيبرانيمصطلح األمن •
م متوافقًا مع 2017واضًحا في استخدامه في أكتوبر عام 

من المرسوم الملكي السعودي بإنشاء الهيئة الوطنية لأل
دي في المملكة وكذلك إنشاء االتحاد السعوالسيبراني

والدرونزوالبرمجة السيبرانيلألمن 



ةفي المملكالسيبرانيتاريخ األمن 

المركز الوطني •
ألمناالسترشادي

المعلومات

2006

مركز التميز•
ألمن 

المعلومات

2008
المركز •

الوطني 
لألمن 

اإللكتروني

2012

اتحاد األمن •
السيبراني
والبرمجة 
والدرونز

2017
الهيئة •

الوطنية 
لألمن 

السيبراني

2017

ة الهيئة السعودي•
اء للبيانات والذك

الصناعي

2019



ضرورة اقتصادية للدولالسيبرانياألمن 

ناتج على الدول كنسبة من الالسيبرانيةتكلفة الهجمات 
(2016)المحلي اإلجمالي 



الهجمات اإللكترونية تكلف اقتصاد المملكة

ا يزيد تكلف الهجمات اإللكترونية االقتصاد العالمي م•
تريليون دوالر1عن  

اقتصاد المملكة 2016عام السيبرانيةكلّفت الهجمات •
من الناتج المحلي % 0.17العربية السعودية ما يعادل 

مليار لاير4.25أي ما يعادل , اإلجمالي 



ل ضرورة أمنية للدوالسيبرانياألمن 

االت أصبح من مجالسيبرانيالفضاء 
الحرب

فشلت عدد من محاوالت كوريا •
ية الشمالية في إطالق رؤوسها النوو

حيث تشير عدد من 2016عام 
التقارير أن هذا كان بسبب هجمة 

ة أمريكية أخلت بعمليسيبرانية
التحكم في هذه الرؤوس

أصبح لعدد من دول العالم جيوش•
سيبرانية

حماية البنية التحتية للدولة

تعرضت المفاعالت 2009عام •
رانيسيبالنووية اإليرانية إلى هجوم 
أدى إلى تعطلها لعدة أشهر

تعرضت شبكة 2015عام •
الكهرباء في دولة أوكرانيا إلى 

دى قامت به روسيا أسيبرانيهجوم 
إلى تعطل الكهرباء عن أكثر من 

ألف مواطن لبضع ساعات 250





ضروري لحياة األفراد وحماية مصالحهمالسيبرانياألمن 

يحمي صحتكالسيبرانياألمن 

جمها أصبحت التقنيات الطبية اآلن صناعة يتجاوز ح•
مليار دوالر400

حياة قد تؤثر بشكل مباشر علىالسيبرانيةالهجمات •
ابق قام نائب الرئيس األمريكي الس: مثاًل , اإلنسان 

Dick Cheneyبتعطيل خاصية الـWiFi في جهاز
ه منظم نبضات القلب الخاص بهم وذلك لعدم اختراق

همضروري لحياة األفراد وحماية مصالحالسيبرانياألمن 



همضروري لحياة األفراد وحماية مصالحالسيبرانياألمن 

يحميك خالل تنقلكالسيبرانياألمن 

سان أصبحت السيارات الذكية جزء أساسي من حياة اإلن•
ي قطعت سيارة تسيال أكثر من مليار ميل ف: مثال, 

وضع القيادة اآللي

ة تمكن بعض الباحثين من اختراق سيار2016عام •
Jeep Grand Cherokee والتحكم فيها بشكل

كامل حيث استطاعوا إطفاء محركات السيارة وهي 
الساعة /كلم120تسير بسرعة 



همضروري لحياة األفراد وحماية مصالحالسيبرانياألمن 

يحمي أموالكالسيبرانياألمن 

تبين أن أكثر Nortonفي إحصائية لشركة •
مليون شخص في العالم خسروا ما 970من 

2017مليار دوالر عام 172يزيد عن 

%  9خسر سوق األسهم األمريكي 2010عام •
روني من قيمته بسبب خطأ في التداول اإللكت

دقيقة 16في 



Amateurs- الهواة

مهاجمون لديهم قدرات قليلة وغالبا يستخدمون التعليمات 

البعض –واألدوات الموجودة على االنترنت لشن الهجمات 

منهم لمجرد الفضول بينما البعض يحدث ضرر بسيط

أنواع المهاجمين



Hackers المخترقين

هذه المجوعة من المهاجمين محترفين ويتعمدون الضرر ولهم 

(قبعات بيضاء ورمادية وسوداء) عدة أنواع 

-اءمخترقي القبعة البيض
white Hat Hackers

-ةمخترقي القبعة الرمادي
Grey Hat Hackers

-مخترقي القبعة السوداء
Black Hat Hackers

أنواع المهاجمين



أنواع االختراقات

المستخدم

USB

أجهزة مرتبطة
ادية بالشبكة الع

أو الالسلكية

داخلي

االنترنت

البريد

زيارة المواقع

تحميل برامج

قبول إضافات
مجهولة 
وملفات 
وروابط

خارجي



أنواع البرامج الضارة

برنامج مدعوم اعالميا

Adware

ً برنامج يعمل تلقائ يا

Bot

الفدية

Ransomware

برامج الرعب

Scarware

برامج التجسس

Spyware



أنواع البرامج الضارة

الديدان

Worms

حصان طروادة

Trojan horse

الفيروسات

Virus

الجذور الخفية

Rootkit



ما ذا يقصد بالهندسة االجتماعية ؟
Social Engineering



Social Engineeringالهندسة االجتماعية 

التالعب بالبشر وخداعهم بهدف الحصول على بيانات أو معلومات أو أموال خاصة وآمنة وال يُمكن 

.الوصول إليها

لمن خالل استخدام مهارات ال استهداف نقاط الضعف البشرية في محاولة للتحايل على الضوابط 

.واإلجراءات التي من شأنها أن تمنعه من الحصول على المعلومات التي يحتاجها

Pretexting

التقليد

Tailgating

التتبع
Something 

for 
Something

المقايضة



أساليب الهندسة االجتماعية 



أساليب الهندسة االجتماعية 





نجاح الهندسة االجتماعية على األفراد



نجاح الهندسة االجتماعية في العمل

.األقساماختالفكثرة 

.كافي للموظفينتدريب أمني عدم وجود 

.في الدخول إلى بيانات الجهةالتنظيمعدم 

.الخصوصية واألمانفي سياسة ضعف



هل سبق 

وثقت في 

شخص وكانت 

الثقة سبب 

في اختراقك 

وابتزازك منه 

أو عن طريقة ؟ 

تصويت







السيبرانيةكيف أحمي نفسي ومنظمتي من الهجمات 

حماية األنظمة التقنية

ة استخدام األنظمة المصرحة والمحدث•
وتحميلها من مصادرها الموثوقة

استخدام أنظمة مكافحة الفايروسات•

تحديث األنظمة بشكل مستمر•

موقع 

www.virustotal.com



السيبرانيةكيف أحمي نفسي ومنظمتي من الهجمات 

تأمين الوصول إلى هذه األنظمة

استخدام كلمات المرور اآلمنة والسرية •
وتفعيل التحقق الثنائي

USBعدم استخدام أجهزة التخزين المتنقلة •
عدم التجاوب مع البريد اإللكتروني •

والرسائل الغير معروف مصدرها





Twitterالتحقق الثنائي في برنامج تويتر 



هل تعرضت لرسائل بنكية تطلب

تحديث بياناتك؟



الرسائل البنكية







السيبرانيةكيف أحمي نفسي ومنظمتي من الهجمات 

دائًما توقع األسوأ وتعامل مع المخاطر

ستمرعمل نسخ احتياطية للبيانات بشكل م•

عدم استخدام شبكات وأجهزة عامة•

عدم شحن جهازك من خالل األسالك •
العامة

https://  vs http://



هل الصفحة 

حقيقية أم 

مزيفه؟



هل الصفحة 

حقيقية أم 

مزيفه؟

https://www.Facebok.com



وضعية 

المتصفح 

الخفي في 

iOSنظام 



وضعية 

ي المتصفح الخف

في نظام 

Android 



وضعية 

المتصفح 

الخفي في 

YouTube



https://www.digitaltrends.com/mobile/how-to-turn-on-private-browsing-in-
android-and-ios/

https://www.digitaltrends.com/mobile/how-to-turn-on-private-browsing-in-android-and-ios/


هو عملية مستمرة إلدارة المخاطرالسيبرانياألمن 

لمخاطر في أي أمر تقوم به ينبغي عليك تقييم ا
المحتملة لتعرضك لالختراق 

مخاطر ذات أثر محدود لكنها متوقعة الحدوث•



هو عملية مستمرة إلدارة المخاطرالسيبرانياألمن 

لمخاطر في أي أمر تقوم به ينبغي عليك تقييم ا
المحتملة لتعرضك لالختراق 

مخاطر ذات أثر محدود وغير متوقعة الحدث•



هو عملية مستمرة إلدارة المخاطرالسيبرانياألمن 

لمخاطر في أي أمر تقوم به ينبغي عليك تقييم ا
المحتملة لتعرضك لالختراق 

مخاطر ذات أثر كبير وغير متوقعة الحدوث•



هو عملية مستمرة إلدارة المخاطرالسيبرانياألمن 

لمخاطر في أي أمر تقوم به ينبغي عليك تقييم ا
المحتملة لتعرضك لالختراق 

مخاطر ذات أثر كبير ومتوقعة الحدوث•



هو عملية مستمرة إلدارة المخاطرالسيبرانياألمن 

مخاطر ذات أثر محدود لكنها متوقعة الحدوث

مخاطر ذات أثر محدود وغير متوقعة الحدوث

مخاطر ذات أثر كبير وغير متوقعة الحدوث

مخاطر ذات أثر كبير ومتوقعة الحدوث

في أي أمر تقوم به ينبغي عليك تقييم المخاطر المحتملة لتعرضك لالختراق 



انيالسيبرالطلب العالمي في تزايد لمختصي األمن 

ألف وظيفة شاغرة في الشرق األوسط250هناك أكثر من 

السيبرانيلمختصي األمن 

د في ظل الثورة الصناعية الرابعة ستزدا
السيبرانيالحاجة إلى مختصي األمن 

ائف ذكر تقرير منتدى االقتصاد العالمي أن وظ•
جديد تعد من وظائف العصر الالسيبرانياألمن 

خالل التي سيستمر الطلب عليها بشكل كبير
األعوام القادمة

هناك أكثر من مليون وظيفة شاغرة اليوم في 
العالم ألي شخص متخصص في مجال األمن 

السيبراني

يصل إلى تشير التوقعات المستقبلية إلى أن هذا الرقم س•
م 2022مليون وظيفة شاغرة في عام 6قرابة 

منها سيكون في منطقة الشرق األوسط% 25



التخصص رحلة مستمرة-السيبرانيتخصص األمن 

التعلم 

الممارسة  المستمر

المهارات

المطلوبة

مسارات

التخصص

القاعدة 

األساسية



قانون الجرائم الرقمية في المملكة العربية السعودية



قانون الجرائم الرقمية في المملكة العربية السعودية



ختاًما

..ليس حماية التقنية فقط وإنما السيبرانياألمن 

هو حماية اإلنسان والعالم المتصل بالتقنية السيبرانياألمن 

صوفيا: االسم

سعودية: الجنسية

روبوت: الميالد 



ختاما

@nora_almoqren

شكرا لحضوركم واستماعكم 


