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كلمة الرئيس التنفيذي

تمّيــز العــام 2021م بالعديــد مــن األحــداث التــي ارتبطــت بالقطــاع غيــر الربحــي مــن أبرزهــا إطــاق 
ســمو ولــي العهــد مشــروع مدينــة األميــر محمــد بن ســلمان غيــر الربحية، وكذلك صــدور موافقة 
مجلــس الــوزراء علــى تنظيــم المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي، وانعقــاد أول اجتماعــات 
مجلــس إدارتــه، وغيرهــا مــن األحــداث التــي أســهمت فــي تنميــة وتمكيــن هــذا القطــاع وتحقيــق 

أهــداف الرؤيــة المرتبطــة بــه.
وفــي ذات الســياق، تميــزت حمايــة عــام 2021م فــي كثيــر مــن الجوانــب، مــن أبرزهــا صــدور تقريــر 
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة حيــال تقييــم حوكمــة الجمعيــة وفــق معاييرهــا 
المتمثلــة بالشــفافية واإلفصــاح، واالمتثــال وااللتــزام، والســامة الماليــة.  وحيــث أن اســتراتيجية 
حمايــة تركــزت حــول محــاور ثــالث: التطــوع والشــراكة واالســتدامة، فــإن العمــل علــى كل محــور 

قــد حقــق تطــوًرا ملحوًظــا فــي عــام 2021.
وعلــى صعيــد االســتدامة ُأســندت لحمايــة مشــاريع متعــددة مــن قبــل الجهات الحكوميــة والخاصة 
خــال العــام المنصــرم، وقــد نفذتهــا الجمعيــة بخبــرات مستشــاريها مــن الكــوادر الوطنيــة وتنوعــت 
هــذه المشــاريع بيــن تقديــم خدمــات استشــارية وتنفيــذ برامــج ومبــادرات تدريبيــة وخدمــات أخــرى 
تتمثــل فــي بنــاء وتصميــم وتنفيــذ برامــج توعويــة وغيرهــا. وعلــى صعيــد التطــوع، فقــد وصــل 
ــال، ووصــل  ــون ري ــون ونصــف الملي ــى مايقــارب الملي ــة إل ــد االقتصــادي لمتطوعــي حماي العائ
عــدد الســاعات التطوعيــة إلــى مايقــارب 24 ألــف ســاعة تطوعيــة نفذهــا مايقــارب 225 متطوًعــا 
أمــا علــى صعيــد  ومتطوعــة مــن أعضــاء الجمعيــة وذلــك ووفًقــا للمنصــة الوطنيــة للتطــوع. 
الشــراكة، فقــد دخلــت  الجمعيــة فــي عــدد مــن الشــراكات مــع عــدد مــن الجهــات وذلــك مــن خــال 

المشــاركة فــي عــدد مــن األحــداث والفعاليــات والمؤتمــرات واأليــام العالميــة.
ــادرة درع لخدمــة المجتمــع -مســار التدريــب-  ــا، هــو مب ــرز مــا يتــم االشــارة إليــه هن ولعــل مــن أب
ــا علــى تدريــب مايقــارب مــن 15 ألــف متــدرب علــى مــدار شــهرين  ــة بقدرتن حيــث نفخــر فــي حماي
فــي موضوعــات متنوعــة تختــص بمجــال األمــن الســيبراني، وكل هــذا تــم علــى أيــدي كــوادر وطنيــة 
بشــكل كامــل، وقــد ُتّوجــت هــذه المبــادرة بالفــوز فــي جائــزة الـــ OIC-CERT العالميــة لألمــن 

الســيبراني التابعــة لمنظمــة التعــاون اإلســامي.
أكملــت حمايــة فــي عــام 2021 عشــر ســنوات منــذ انطاقهــا كفكــرة، وخــال هــذا العقــد، كان 
أعضــاء الجمعيــة حجــر األســاس فــي بنائهــا واســتمراريتها لخدمــة المجتمــع، وفــي هــذا العــام 
وثقــت الجمعيــة رســمًيا العضويــات باعتمــاد مجلــس إدارتهــا لهــا، وتنوعــت خبــرات ومجــاالت هؤالء 

األعضــاء لتشــكل رقعــة واســعة مــن التخصصــات فــي قطاعــات مختلفــة.
تســعى حمايــة ألن تصبــح مثــاال رائــدا للمنظمــات غيــر الربحيــة المتخصصة في المملكة، مســتفيدة 
ممــا تقدمــه قيــادة هــذا البلــد مــن دعــم وتمكيــن للقطــاع غيــر الربحــي، وبالشــراكة مــع الجهــات 

ذات العاقــة، لتســهم فــي تحقيــق رؤيتنــا الطموحــة. 

د. عبد الله الحربي

8



سـنـــــــــوات
في خدمة المجتمع في مجال األمن السيبراني
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مـقـدمـــة
الســيبراني  األمــن  علــى  نظــرة 

2021 عــام  فــي  العالمــي 

ــم بالتعايــش مــع  ــه العال ــدأ في كان عــام 2021 العــام الــذي ب
فايــروس كورونــا وتقّبلــه. كمــا أنــه العــام الــذي أصبــح االعتماُد 
علــى التقنيــة فيــه بشــكل غيــر مســبوق ظاهــًرا للعيــان، وذلــك 
نتيجــة ظــروف مكافحــة الجائحــة، فالتجــارة اإللكترونيــة فــي 
الواليــات المتحــدة علــى ســبيل المثــال نمــت بمــا يتجــاوز 19% 
 767.7 لتصــل  2020م  عــام  فــي  دوالر  مليــار   644.4 مــن 
دوالر]1[ فــي عــام 2021م، وفــي نفــس العــام علــى صعيــد 
التعليــم اإللكترونــي كان %40 مــن وقــت اســتخدام األجهــزة 
اإللكترونيــة الخاصــة بالطــاب ُيســتثمر فــي منصــات التعليــم 
ر عــدد فصــول التعليــم المقدمــة عــن بعــد  عــن بعــد، كمــا ُقــدِّ

مــن الجامعــات بأكثــر مــن %90 فــي العــام المنصــرم]2[. 
هــذا االعتمــاد علــى التقنيــة انعكــس علــى قلــق المنظمــات 
مــن حــدوث هجمــات ســيبرانية. ففــي دراســة أعدتهــا شــركة 
ماكينــزي، وضــع مــدراء المخاطــر نســبة %75 لهجمــات األمــن 
اإللكترونــي بوصفهــا أعلــى المخاطــر في تقييمهم الشــخصي، 
فــي حيــن أقــر %16 منهــم أن منظماتهــم لديهــا اســتعداد 
جيــد للهجمــات اإللكترونيــة]3[. وممــا يزيــد األمــر تعقيــًدا أن 
اســتعداًدا،  األقــل  للجهــات  موجــه  المهاجميــن  اســتهداف 
وقــّدر الخبــراء أن %43 مــن الهجمــات الســيبرانية فــي عــام 
األغلــب  فــي  وهــي  الصغيــرة  الشــركات  اســتهدفت   2021
أشــد معانــاًة؛ كونهــا ال تمتلــك الميزانيــات الكافيــة لحمايــة 
مواردهــا.  لكــن التحــدي األصعــب كان فــي التنافــس علــى 
الكفــاءات فــي مجــال األمــن الســيبراني، فبحســب بيانات وزارة 
التجــارة األمريكيــة هنــاك 465 ألــف وظيفــة أمــن ســيبراني 
لــم ُتشــغل فــي الحكومــة األمريكيــة وحدهــا]4[ وعليــه يمكــن 
توقــع حجــم الفجــوة فــي المناطــق األخــرى مــن العالــم التــي 

تبــدو أشــد فيهــا.
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وحينما ننظر في العام الماضي يمكننا رصد ثاثة عوامل رئيسة:

:)Ransomware( 1- تصاعد عالمي في هجمات طلب الفدية
ففــي تقريــر IDC’s 2021 Ransomware  ُقــّدر عالمًيــا أن 37% 
مــن الجهــات قــد تعرضــت بشــكٍل أو بآخــٍر لهجمــات طلــب الفديــة ]5[. 
حيــث يقــوم المهاجــم بتشــفير البيانــات التــي يصــل إليهــا، ثــم يطلــب 

تحويــل مبالــغ ماليــة مــن الجهــة لتســتعيد تلــك البيانــات.

الســيبراني  األمــن  علــى  نظــرة 
2021 عــام  فــي  بالمملكــة 

حصـول  هـو  األبـرز  العنـوان  كان  المحلـي،  الصعيـد  علـى 
المملكـة العربيـة السـعودية علـى المركـز الثاني في مؤشـر 
األمـن السـيبراني العالمـي )GCI( الصـادر عـن االتحاد الدولي 
بذلتهـا  التـي  الجهـود  ذلـك  عكـس  وقـد   .)ITU( لاتصـاالت 
سـعودي  سـيبراني  فضـاء  لصناعـة  سـنوات  منـذ  المملكـة 
حصلـت  كمـا  واالزدهـار.  النمـو  مـن  يمّكـن  وموثـوق  آمـن 
المملكـة علـى %99.54 لتحـل ثانًيـا فـي التصنيـف بالمشـاركة 
األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  بعـد  المتحـدة  المملكـة  مـع 

:Zero-Trust 2- تزايد من الجهات العتماد معمارية
أصبــح الوصــول لشــبكات المنظمــات عــن بعــد ومــن عــدة أطــراف 
عمليــة حتميــة تســتوجب تغييــر النظــرة التقليديــة لحمايــة الشــبكة 
وإعــادة تصميمهــا؛ لتقليــل مخاطــر الهجمــات عبــر اعتمــاد مبــدأ 
عــدم الثقــة )Zero-Trust(، والتأكــد مــن الهويــات ومــن ثــم منــح 

الصاحيــات بحســب الحاجــة فقــط.

3- تزايد حوادث تسريب البيانات الشخصية:
 Identity Theft Resource Center أعدهــا  دراســة  بحســب 
)ITRC(  تقــول: إن حــوادث تســريب البيانــات فــي أول تســعة أشــهر 
مــن 2021 قــد فاقــت جميــع حــوادث عــام 2020 بنســبة 17%]6[.

ولعــل أكبرهــا حادثــة تســريب بيانــات 700 مليــون مســتخدم لموقــع 
LinkedIn التــي شــملت معلومــات مــن مثــل: العنــوان الحقيقــي 

للشــخص وأرقــام الهاتــف.

وجميــع تلــك العوامــل تؤكــد علــى أهميــة الوعــي بمخاطــر األمــن 
الســيبراني والعمــل المشــترك علــى التصــدي لهــا.

11



التـي  التـي حلـت أواًل. وهـو مـا ُيسـلط الضـوء علـى الجهـود 
بذلتهـا الهيئـة الوطنيـة لألمـن السـيبراني في قيادة وتنسـيق 
الجهـود الوطنيـة األخـرى كجهـة تنظيميـة مـن خـال تفاعـل 
طمـوح  لتحقيـق  وتكاملهـا  ومشـاركتها  الوطنيـة  الجهـات 
المملكـة ومسـتهدفاتها فـي هـذا المجـال. ويحـدث ذلك في 
ظـل سـوق ينمـو سـنوًيا بمعـدل يصل إلـى %13 وحجم إنفاق 
يتوقـع وصولـه إلـى 3 مليـار ريـال سـعودي سـنويًا فـي عـام 

.2022
البيانـات  حمايـة  نظـام  علـى  الـوزراء  مجلـس  وافـق  كمـا 
الشـخصية الـذي يهـدف لحمايـة الحقـوق المتعلقـة بمعالجـة 
البيانـات الشـخصية، وينّظـم مشـاركتها بيـن الجهـات، ويمنـع 
إسـاءة اسـتخدامها مـن خـال بنـاء الثقـة فـي قطـاع البيانـات. 
االّطـاع  فـي  الحـق  الشـخصية  البيانـات  ألصحـاب  ويكفـل 
ومعالجتهـا،  جمعهـا  مـن  الغـرض  ومعرفـة  بياناتهـم  علـى 
كمـا يحـق لهـم الوصـول إليهـا أو الحصـول علـى نسـخة منهـا، 
وطلـب تصحيحهـا وتحديثهـا وإتافهـا بعـد انتهـاء الغـرض مـن 
معالجـة  تقييـد  طلـب  البيانـات  لصاحـب  يحـق  كمـا  جمعهـا، 
بياناتـه الشـخصية فـي حـاالت خاصـة ولفتـرة زمنيـة محـدودة، 
معالجـة  علـى  االعتـراض  طلـب  البيانـات  لصاحـب  يحـق  كمـا 
بياناتـه الشـخصية، أو العـدول عـن موافقتـه وهـو مـا يواكـب 

المجـال. هـذا  فـي  العالميـة  التشـريعات 
وكان ختـام هـذا العـام بإقامـة مؤتمـر Hack@ مـن تنظيـم 
االتحـاد السـعودي لألمن السـيبراني والبرمجـة والدرونز الذي 
اسـتضاف أكثـر مـن 250 متحدًثـا عالمًيـا وخبيـًرا فـي المجـال 
العلـم  “التقـط  مسـابقة  إقامـة  وشـهد  السـيبراني،  األمـن 
CTF” الكبـرى مـن نوعهـا بمنافسـة 800 مشـارك مـن حـول 
العالـم لحـل أكثـر مـن 85 تحدًيـا فـي مجـال األمـن السـيبراني، 
كما شـهد مشـاركة أكثر من 170 جهة من شـّتى أنحاء العالم 
حيـث قامـت كل جهـة بعرض خدماتهـا ومنتجاتها ليكون ختام 

مميـز لعـام مميـز.

 ]1[ statista.com
 ]2[ thinkimpact.com
 ]3[ mckinsey.com

 ]4[ washingtonpost.com
 ]5[ idc.com
 ]6[ securitymagazine.com

المصادر
كتبها: م. إبراهيم الشمراني
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https://youtu.be/dljyjD70o6E
https://www.statista.com/statistics/272391/us-retail-e-commerce-sales-forecast/
https://www.thinkimpact.com/elearning-statistics/#:~:text=In%202021%2C%2075%25%20of%20schools,63%25%20were%20high%20school%20students.&text=eLearning%20can%20help%20students%20to,%25%20and%2060%25%20more%20information
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/a-new-posture-for-cybersecurity-in-a-networked-world
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/08/02/cybersecurity-202-governments-facing-severe-shortage-cyber-workers-when-it-needs-them-most/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US48093721
https://www.securitymagazine.com/articles/96667-the-top-data-breaches-of-2021
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/08/02/cybersecurity-202-governments-facing-severe-shortage-cyber-workers-when-it-needs-them-most/


خدمــة  فــي  وريــادة  مرجعيــة  ذات  جمعيــة  تكــون  أن 
المعلومــات. أمــن  مجــال  فــي  والمختصيــن  المجتمــع 

تــفــــعيل دور الــقطــــاع الــثالــــث مــــن خــــالل التــمــيــــز فــــي 
تـــقديم  التوعيــة واالستشــارات والتدريــب فــي مجــاالت 

أمــن المعلومــات.

استراتيجية الجمعية

الرؤية

الرسالة

األهــداف

رفــع مســتوى الوعــي والثقافــة فــي 
إثــراء  عبــر  المعلومــات  أمــن  مجــال 

العربــي. المحتــوى 

العالقــة  ذات  الجهــات  جهــود  دعــم 
مــن خــالل الشــراكات المســتدامة مــع  

والخــاص. الحكومــي  القطاعيــن 

االستشــارية  الخدمــات  تقديــم 
المتخصصــة في مجال أمن المعلومات 

المختلفــة. للقطاعــات 

الوطنيــة  القــدرات  وتعزيــز  تمكيــن 
المعلومــات. أمــن  مجــال  فــي 

المتطوعيــن  دور  وتمكيــن  تفعيــل 
وزيــادة  المعلومــات  أمــن  مجــال  فــي 

. همتهم مســا

4

2

3

1

5
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استراتيجية الجمعية
ُطورت استراتيجية الجمعية لكي ُتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 

ومستهدفات التنمية المستدامة لألمم المتحدة

االرتباط
بـــ رؤيــة المملكة 2030

االرتباط بـــ أهداف
التنمية المستدامة لألمم المتحدة 

مجتمع 
حيوي

وطن 
طموح

تمكين 
المسؤولية 
االجتماعية

رفع مستوى تحمل 
المواطن للمسؤولية

تمكين تحقيق أثر أكبر 
للقطاع غير الربحي

تشجيع العمل التطوعي

دعم نمو القطاع غير الربحي

تمكين المنظمات غير الربحية من 
تحقيق أثر أعمق 

)الحصول على التمويل، المواهب، 
والمعرفة، وما إلى ذلك(

تحسين فعالية وكفاءة 
منظومة الخدمات االجتماعية

تمكين حياة 
خلق بيئة مائمة عامرة وصحية

لتمكين السعوديين

األهداف الركائز
العامة

األهداف 
الفرعية

األهداف 
التفصيلية
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الهيكل اإلداري

7

الجمعية العموميةمجلس اإلدارة

2عدد االجتماعات عدد االجتماعات

إنتاج
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بالسـيدات  معنـي  مــجتـــمـــع 
المختصـات لتــعــزيز دور الـــمــرأة 
األمـن  مجـال  فـي  السـعودية 

ني ا لسـيبر ا

بمناقشة  معني  مجتمع 
بإدارة  المتعلقة  الموضوعات 
وااللتزام  والحوكمة  المخاطر 

في مجال األمن السيبراني 

التقني  البعد   بمنــاقشة  معني  مجتمـع 
بعمليات  المتعلقة  الموضوعات  في 

األمن السيبراني

مـجـتـمـــع  معني بتحليل 
الخـبـيـثــــة  البرمجيـــــات 
العكسيــــة  والـهندســـة 
الـجـنــائـــي  والـتـحـقـيـــق 
واالستـجـابـــة  الـرقمـــي 
للحــوادث وتحليل أحدث 
التهديدـــات المنـتـشـــرة

الموضوعـات  بمناقشـة  معنـي  مجتمـع 
والعلمـي األكاديمـي  البعـد  ذات 

مجتمعات
األمن السيبراني

تقـوم حمايـة علـى فكـرة مجتمعـات األمـن السـيبراني فهـي تتكـون من سـتة مجتمعـات، يقوم 
كل مجتمـع باألنشـطة والخدمـات والفعاليـات الخاصـة بـه، مثـل: المحاضـرات، وورش العمـل، 
والمتخصـص  للمجتمـع  التوعـوي  المحتـوى  يقـدم  كمـا  والمسـموعة.  المرئيـة  والمنشـورات 

لمختصـي األمـن السـيبراني، وخدمـات األمـن السـيبراني االستشـارية والمحترفـة

بعضوية  الرئيسي  المجتمع 
األعضاء المؤسسين ومجموعة 
والقيادات  التنفيذين  من 
السيبراني األمن  مجال  في 
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فرق
الدعم اللوجستي

فرق مســؤولة عن الدعم اللوجســتي والمســاندة ألعمال حماية التخصصية وتقوم 
بمســاندة مجتمعــات األمــن الســيبراني. ويبلــغ عددهــا 8 فــرق تتنــوع مهامهــم بيــن 
تأليــف المحتــوى وتدقيقــه علمًيــا ولغوًيــا وتصميــم المنشــورات الخاصة بها ونشــرها 

علــى قنــوات النشــر التابعــة للجمعيــة

فـريـق الترجمـة

فـريـق التأليف 
وكتابة المحتوى

فريق
التدقيق العلمي

فريق 
التدقيق اللغوي

فريق 
التصميم والمونتاج 

فريق الخط العربي
فـريـق 

التسويق اإللكتروني

فـريـق
 إدارة المشاريع
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الخدمات 
االستشارية 

)غير الربحية(

رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي 
الناتج المحلي من أقل من )%1( إلى )5%(

أهداف رؤية المملكة 2030

18



المشاريع االستشارية 
المنجزة والقائمة حالًيا

الخدمـات االستشـارية لعـدة  الجمعيـة مجموعـة مـن  قدمـت 
جهات حكومية وخاصة، فيما يلي نبذة مختصرة عن المشـاريع 

القائمـة والمنجـزة خـال عـام ٢٠٢١م

مجال االستشارات

االلتزام والحوكمة  التدريب الحمات التوعوية

7 مشاريع عدد المشاريع

تطوير الحقيبة التوعوية لألمن السيبراني

قائممكتمل

بناء محتوى توعوي عام باألمن السيبراني

حملة توعوية خاصة بالشهر العالمي للتوعية 
باألمن السيبراني

مراجعة وتطوير األسئلة التقييمية المرتبطة 
باالمتثال لضوابط وأطر األمن السيبراني 

مبادرة درع لخدمة المجتمع  - مسار التدريب

تطوير ومراجعة عدة محتويات تدريبية

بودكاست درع

حال المشروعالجهةالمشروع

19



أجـل  مـن  لديهـا  المختصـة  الكفـاءات  بحصـر  الجمعيـة  قامـت 
الخدمـات االستشـارية وتعزيـز جاهزيتهـا. التوسـع فـي تقديـم 

7%

93%

المستشارين 
المسجلين في الجمعية

متفرغين

غير متفرغين

 %22
إناث

 %78
ذكور  60

مستشاًرا 
سـعـــودًيا

متوسط 
سنـــوات 
8الـخـبــــرة

17% 

48% 33% 
2% 

دبلوم جامعي
بكالوريوس

دكتوراه
ماجستير

مــدى 
التفرغ

المؤهالت
الـعـلـمـيــــة

أبرز مجاالت التخصص

التدريب 
والتوعية

أنظمة إدارة 
الحوادث 

والمعلومات

حوكمة األمن 
السيبراني

استراتيجيات 
األمن السيبراني 

تقنيات األمن 
السيبراني
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مبادرات قدمناها
ألجل وطن طموح



مبادرة
 درع لخدمة المجتمع

)مسار التدريب( 

1

تهـدف هـذه المبـادرة إلـى المسـاهمة فـي تدريـب كـوادر وطنيـة متميـزة ومؤهلـة 
ــارف  ــم المعــ ــة أهـ ــدورات التدريبيـ ــيبراني. وقــد قدمــت الـ ــن السـ ــال األمـ ــي مجـ فـ
والمهــــارات األساســــية العلميــة والتطبيقيــة فــــي هــذا المجــال والتــي يحتاجهـــا 

ســـوق العمـــل وذلـــك بالتعـــاون مـــع كفـــاءات وطنيــة مــن المدربيــن والمدربــات

بدعم من 

شراكة

شهادةيوًما ًدا

22

https://twitter.com/search?q=%23%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&src=recent_search_click&f=live


تقديم دورات ضمن 2
مبادرة مهارات المستقبل 

التي أطلقتها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 

’’مهــارات المســتقبل’’ عنــوان لمبــادرة أطلقتهــا وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومات 
قدمــت مــن خاللهــا مجموعــة دورات تقنيــة متخصصــة للجميــع، وهدفــت إلــى تعزيــز 
المهــارات الرقميــة. وقــد شــاركت الجمعيــة بتقديــم ٧ دورات فــي مجــال األمــن 

الســيبراني.

شراكة
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إطالق خدمة 3
العناية بالمستفيدين

أطلقــت الجمعيــة  حســاًبا خاًصــا 
االستفســارات   علــى  لإلجابــة 
المســتفيدين  وخدمــة 
تأتــي  تويتــر.  موقــع  عبــر 
أجــل  مــن  الخطــوة  هــذه 
العمــل  ســير  جــودة  تحســين 
والمخرجــات،  وذلــك عــن طريــق 
العمــوم،  آراء  مــن  االســتفادة 
المســتهدفة  الفئــة  وتمكيــن 
الخدمــات  إلــى  الوصــول  مــن 
تطلقهــا  التــي  والمبــادرات 

ســهولة.  بــكل  الجمعيــة 

استدامة

24

https://twitter.com/Hemaya_Care


إطالق مسابقة 4
أفضل تصميم توعوي

مبــادرة أطلقهــا فريــق تطوعي من حماية لتحفيــز المصممين والمصممات 
لالســتفادة مــن  مهاراتهــم فــي تصميــم الجرافيــك وتوعيــة المجتمــع فــي 

مجــال األمــن الســيبراني واســتقطاب المواهــب وتنميتهــا ودعمها.

عدد المواهب 
المستقطبة

10
عدد الفائزين

4
عدد مرات الظهور
+116K

مدة المسابقة
30 يوًما

تطوع
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تفعيل األيام 
العالمية

اليوم العالمي للنسخ االحتياطي

اليوم العالمي للبريد

5

بالتعاون مع المركز الوطني اإلرشادي لألمن السيبراني

بالتعاون مع المركز الوطني اإلرشادي لألمن السيبراني

شراكة
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https://twitter.com/HemayaGroup/status/1377725686891352071?s=20


مشاركة عضو الجمعية د.اريج 
ufm الحقيل عبر إذاعة

مشاركة عضو الجمعية د.فاطمة التركستاني 
في مداخلة هاتفية عبر قناة اإلخبارية

اليوم العالمي لإلنترنت اآلمن

اليوم العالمي للمرأة

اليوم العالمي لكلمة المرور

اليوم العالمي للطفل

27

https://youtu.be/SeSwXstsTzY
https://youtu.be/OxPYYk9O4ls


نشر 

إنفوجرافيك توعوي 
طوال الشهر

31

تعريفــي  بركــن  الجمعيــة  شــاركت 
ُعرضــت مــن خالــه أنشــطة ومبــادرات 
تمكيــن  فــي  ومســاهمتها  الجمعيــة 
التطــوع المختــص فــي مجــال األمــن 

الســيبراني.

تفعيل شهر أكتوبر للتوعية 
باألمن السيبراني

اليوم العالمي للغة العربية

اليوم العالمي للتطوع 
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دليل البرامج 6
األكاديمية والمهنية 

لتخصص األمن السيبراني
 اإلصدار الثاني

تطوع

29

https://hemaya.org.sa/wp-content/uploads/2021/01/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%A2-1.pdf


نماذج من 
أعمـــــالنــا

6

أعـمـــالـنـــا 
التوعويــة
التطوعية

+40 عدد 
اإلنفوجرافيك

عدد
عدد تقارير 2المقاالت

البرمجيات الخبيثة

المحاضرات 
16 و اللقــاءات

30



 What's up with WhatsApp?
د. فراس الجمعة

01

BOTection: Malware Detection 
& Analysis Tool

A Computational Analysis Framework 
for Investigating Cyber-crimes

د. بشرى األحمدي

د. مريم نوح

02

03

المحاضرات و اللقاءات

اكتشاف هجمات الحجب من الخدمة باستخدام 
الشبكات العصبية في الحوسبة السحابية

د. صباح الزهراني

04

خطوات سهلة التطبيق لرفع األمان في 
منشأتك

م. فهد الدريبي

05

31

https://youtu.be/Kl3a9VZ2CWo
https://youtu.be/aXBGgBMhV1U
https://youtu.be/7jE6Po_IK1c
https://youtu.be/qPGHchX0Jzw


06

07

08

10

11

األطر التنظيمية لبرنامج تصنيف وحماية 
البيانات 

الملكية الفكرية في المجال التقني

محمد العنزي

د. سعاد العريفي

 Understanding And Manipulating
Windows Protected Processes

ياسر الحازمي

حوكمة األمن السيبراني - التحديات والحلول
م. محمد المتحمي

األمن السيبراني لألشبال
د. قطر الندى السماعيل

كيف ُتقّيم المخاطر السيبرانية في منشأتك
م. محمد العصيمي

09
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https://youtu.be/IZ6Xh3RwIqU
https://youtu.be/5n9a72SJcoA
https://youtu.be/wVzyfKTnT8g
https://youtu.be/opoWU06tz9o
https://youtu.be/_sN43V9_bWk


14

15

16

13

األطفال في الفضاء السيبراني

دور المستخدم في مواجهة مخاطر األمن 
السيبراني 

كيف تحدث االختراقات، أمثلة عملية من 
شاشة المخترق

المائة يوم األولى لمدير األمن السيبراني

ابرار الرفاعي، د. قطر الندى السماعيل، نوف 
اليوسف، اريج العامر

ماجدة وزان

د. باسل السدحان وم. عبدالله القحطاني

م. فهد العريفي

12
تحصين األنظمة واألصول المعلوماتية

عبد الله السبيت
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https://youtu.be/4ufw6MaFNRM
https://twitter.com/Kidzthon/status/1461427084925018119?s=20


اإلنفوجرافيك

34
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لقراءة كامل المقالة 

لقراءة كامل المقالة 

المقاالت
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https://www.alriyadh.com/1886936
https://www.alriyadh.com/1914770


تقارير البرمجيات الخبيثة

38



مشاركة عضو الجمعية د. أحمد الحصيني على 
@hack قناة اإلخبارية للحديث عن  فعالية

مشاركة عضو الجمعية د. حسين الجحدلي في 
برنامج اليوم على قناة اإلخبارية للحديث عن  

@hack فعالية

المشاركات 
اإلعـالمـيــة

لقراءة كامل اللقاء 

https://arab.news/nkbqw
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1465003562430312449?s=20
https://twitter.com/Studioekhbariy/status/1464859665846706177?s=20


حـجـــم
التأثير
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 عدد
المتابعين

40K

 عدد
التغريدات

248

 عدد
االستماعات

+5K

 عدد
التسجيالت

26

 عدد
المشاهدات
+160K

 عدد
المشتركين

+9K

 عدد مرات
الظهور
+1M

 عدد
المتابعين

+3K

 عدد مرات
الظهور

+102K

 عدد مرات
الظهور
4.8M
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https://twitter.com/HemayaGroup
https://www.youtube.com/c/Hemayagroup
https://www.linkedin.com/company/hemaya
https://soundcloud.com/hemayagroup://


التطوع 
االحترافي والمهاري

عدد المتطوعين

225

عدد الساعات

24,311.5

 العائد
االقتصادي للتطوع

1.5M

فعلــت الجمعيــة حســابها فــي المنصــة الوطنيــة للعمــل التطوعــي مــن 
أجــل المســاهمة لتحقيــق أحــد مســتهدافات رؤيــة المملكــة 2030 فــي 

ــوع  ــون متط ــى ملي الوصــول إل
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https://nvg.gov.sa/organizations/details/957


عدد األعضاء

عضو مختص512
96%

العضويات
أعضاء مختصين وغير مختصين
اطلقــت الجمعيــة صفحــة اســتمارة العضويــات فــي موقعهــا اإللكترونــي 
مــن أجــل اســتقطاب المواهــب والخبــرات وتســخيرها فــي تقديــم الخدمــات 
مســاهمة  بزيــادة   2030 المملكــة  رؤيــة  مســتهدافات  أحــد  لتحقيــق 

القطــاع غيــر الربحــي فــي إجمالــي الناتــج المحلــي إلــى 5%
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https://membership.hemaya.org.sa/


الجوائز

حصلت مبادرة درع لخدمة المجتمع )مسار التدريب( 
على جائزة الـ OIC-CERT العالمية لألمن السيبراني 

لقراءة الخبر

44

https://www.oic-cert.org/en/winner-2021.html#.YeHI2lgzZJV


شركاء 
النجاح

شراكة
 نحو أثر 
مستدام
للقطاع

غير الربحي 



@HemayaGroup

info@Hemaya.org.sa
www.Hemaya.org.sa

ابرار الرفاعي
مراجعة لغويةتصميم

 ميعاد الظاهري
@meaad_al_dh

نورة السهلي - سماهر العرابي 
مساعدو التصميم

@AbrarSR@2non12@i_smaher

mailto:info%40Hemaya.org.sa?subject=
http://www.Hemaya.org.sa

