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أجهزةعلىالمعلوماتتأمنيياألمن السيربان
اتوالعملياآللي،الحاسبوشبكات
يةحماخاللهامنيتماليتواآلليات
والمعلوماتاآلليالحاسبمعدات

غريتدخـــلأيمـــن ّوالخدمات
أوتغيريأوبـــهمرصحغريأومقصود
.يحدثقداختالف



البيئةداخلعالميمجال
شبكةمنيتكونالمعلوماتية،

ظمةألنالتحتيةالبىنمنمستقلة
تاإلنرتنذلكويتضمنالمعلومات،

وأنظمةاالتصاالتوشبكات
.المدمجةوالمعالجاتالحاسب

يالفضاء السيربان



سرية 
المعلومات

نزاهة 
المعلومات

توافر 
المعلومات



نيةالجرائم السيربا

غريأولألخـــالقالمنافـــيأوالمشـــروعغيـــرســـلوكهـــي
.لميـــةالعاالمعلوماتيـــةبالشـــبكاتالرمتبـــطوبـــهالمســـموح

الثقة

المالالمعرفة
السمعة



التهديداتأوالجرائماشكالمنشكل

شبكةعربتتماليتالرقميةااللكرتونية

.االنرتنت

التهديدات 
السيربانية



تهديدات 
سيربانية

تهديدات 
تقنية

تهديدات 
بيئية

تهديدات 
برشية

تهديدات 
بيئة العمل



التعريف بمخاطر األمن 
السيرباني 



حدث في المستقبل

قد اليحدث قد يحدث

في حال حدوثه 
سيكون له تأثري

تأثري سليبتأثري إيجابي

المخاطرة



ماهي مخاطر 
؟السيربانياألمن



مخاطر األمن السيرباني

مجموعة مخاطر 
مرتبطة  باألداء

مجموعة 
المخاطر األمنية



مخاطرسيربانية

الربامج 
الضارة

هجوم على 
الموقع

التصنت

الهندسة 
االجتماعية

التصيد 
اإللكرتوني

برامج الفدية



إدارة مخاطر األمن السيرباني في 
عرص التحول الرقمي





إدارة مخاطر 
ياألمن السيربان

يهدفالذياإلداريالنشاطهو
هاوتخفيضبالمخاطرالتحكمإلى
.مقبولةمستوياتإلى



الهدف من إدارة 
المخاطر

درء الخطر أو 
الوقاية من 

العمل عواقبه و
.على عدم تكراره

الحماية من اآلثار 
.ر السلبية للمخاط

اإلستفادة من 
.الفرص المتاحة 

إضافة أقصى 
قيمة مستدامة

.ممكنة 



إدارة المخاطر 
خاللهامنيمكناليتالعملية
اآلثارتقليلأولمنعالتوصل
قداليتاألحداثعلىالمرتتبة

عدملضمانالعمل،سريتعطل
ريتوفومستقبالحدوثهاتكرار

.لذلكالالزمةالموارد



عملية إدارة المخاطر 

تحديد المخاطر تحليل المخاطر

تقييم المخاطر معالجة المخاطر

متابعة المخاطر



مليون هجمة إلكرتونية على منصات 2.8صد نحو 
" مجموعة العرشين"



مواجهة تحديات األمن السيرباني
المستقبلية



لتهديدات التطور الرسيع ل
.اإللكرتونية

تنوع و تطور أساليب 
المخرتقني في شن 

هجماتهم واالستفادة من 
.أي ثغرات موجودة

!!لألمن العالميكبريالجرائم السيربانية تشكل تهديد 





.ممارسات لرفع مستوى التأمني للفضاء المعلوماتيتبين أفضل ال❖
.ياإللزتام بالضوابط األساسية والسياسات والمعايري الخاصة باألمن السيربان❖
لمخاطر اإلستجابة للتنبيهات و التحذيرات المعلنة من قبل القنوات الرسمية بشأن ا❖

.السيربانية 
.تأمني األنظمة اليت تمّكن الوصول عن ُبعد❖
.التوعية المسترمة فيما يخص تهديدات األمن السيرباني و سبل التعامل معها❖
.باالستخدام اآلمن لألنظمةتدريب وتأهيل العاملني ❖

مواجهة تحديات األمن السيرباني المستقبلية



شكرًا لكم


