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هدفــي األول أن تكــون بالدنــا نموذًجــا ناجًحــا ورائــًدا فــي العالــم 
علــى كافــة األصعــدة وســأعمل معكــم علــى تحقيــق ذلك
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يجب أن نعمل لمواجهة التحديات السيبرانيـة حتى
 ال تتحول إلى عوائق اقتصادية 
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لقــد كان العــام ٢٠٢٠م مختلًفــا بتفاصيلــه نظيــر تأثــر  العالــم بأســره بجائحــة كورونــا، وعلــى الرغــم مــن هذه 
الصعوبــات والتحديــات غيــر المســبوقة،  إال أن قيــادة هــذا البلــد قدمــت درًســا للتاريــخ وتذكــرة لألجيــال 
بــأن اإلنســان هــو الرقــم واحــد فــي حســاباتها مبرهنــة ذلــك بمــا قدمتــه مــن حزمــة مــن اإلجــراءات التــي 
كان مــن شــأنها تخفيــف الكثيــر مــن الصعوبــات التــي ارتبطــت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالمواطــن 

والمقيــم علــى حــد ســواء.

ولعــل مــن أبــرز تحديــات العــام المنصــرم هــو عقــد  قمــة العشــرين فــي ظــروف مثــل هــذه، لكــن المملكــة 
أدارتهــا بكفــاءة واقتــدار قــل أن يوجــد مثيلــه. ولعلنــا هنــا نشــيد -مــع عظيــم الفخــر واالمتنــان-  بالــدور 
الــذي قامــت بــه الجهــات ذات العاقــة مــن وزارات وهيئــات وشــركات وطنيــة مــن خــال توفيــر كل ســبل 

نجــاح القمــة مــن بنيــة تحتيــة عاليــة الكفــاءة وكفــاءات وطنيــة مدربــة وفضــاء ســيبراني آمــن وموثــوق.

أمــا القطــاع غيــر  الربحــي فقــد كان مثــل غيــره مــن القطاعــات التــي تأثــرت بالجائحــة ولكنــه فــي المقابــل 
قــام  بــأدوار تكامليــة وداعمــة ســاهمت فــي التخفيــف مــن أثــر الجائحــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال 

ــر. الحصــر التدريــب والتوعيــة والتأهيــل والتطوي

كان عــام ٢٠٢٠م بالنســبة لحمايــة عاًمــا حافــًا لكونــه تركــز علــى بنــاء الجمعيــة بعــد تســجيلها رســمًيا. 
فقــد قمنــا باعتمــاد  اســتراتيجية الجمعيــة، وأطلقنــا الهويــة البصريــة الجديــدة، وعقدنــا أكثــر مــن خمــس 
شــراكات شــملت شــريًكا قانونًيــا وآخــر إعامــي، وأخــرى مرتبطــة بتقديــم استشــارات فــي مجــال األمــن 
الســيبراني، كمــا وقطعنــا شــوًطا كبيــًرا فــي حوكمــة الجمعيــة وفًقــا للوائــح والسياســات ذات العاقــة. 

ــة بعطــاء أعضاءهــا فــي خدمــة المجتمــع مــن خــال  وأمــا مــا يتعلــق بالتطــوع، فقــد اســتمرت الجمعي
تقديــم مايقــارب ٢٠٠٠ ســاعة تطوعيــة وحوالــي ١٠٠ متطــوع متخصــص وغيــر متخصــص، ومايربــو علــى 
٥٠ عضــوًا فــي ٧ فــرق داعمــة ســاهموا فــي تقديــم مايفــوق علــى ٣٠٠ منتــج تنوعــت مابيــن منشــور 

ومحاضــرة وورشــة عمــل ومقــال صحفــي وغيرهــا.

الزمــن تراكمــت فيــه  اللــه حيــث ســتكمل حمايــة عقــًدا مــن  بــإذن  ســيكون عــام ٢٠٢١م مختلًفــا 
الخبــرات. و ســيكون العطــاء المســتمر والتحــول نحــو ثقافــة العمــل غيــر الربحــي المحتــرف هــو عنــوان 
المرحلــة القادمــة وســتظل حمايــة منجًمــا للفــرص ورافــًدا مهًمــا ومســاهًما كقطــاع ثالــث فــي الرؤيــة 

الســعودية الطموحــة.

كلمة الرئيس التنفيذي
د. عبـداللـه الـحـربـي
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الرئيس التنفيذي لجمعية أمن المعلومات - حماية
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كان عــام 2020 عاًمــا صعًبــا علــى 
الجميــع، ولكــن حمايــة دائًمــا فــي 

التحديــات التثنيهــا  الموعــد 
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أعلنــت الجمعيــة عــن إســتراتيجيتها خــالل هــذا العــام لترســم مــن 
خاللهــا خطواتهــا المســتقبلية فــي مجــال تخصصهــا فــي أمــن 
ــة عناصــر،  المعلومــات. وتمحــورت هــذه اإلســتراتيجية حــول ثالث
هــي التطــوع واالســتدامة والشــراكة، وجــاءت ضمــن رؤيــة وتطلع 
ــادة  ــة وري ــة ذات مرجعي ــي تهــدف أن تكــون جمعي ــة والت الجمعي
فــي خدمــة المجتمــع والمختصيــن فــي مجــال أمــن المعلومــات.

وجاءت اإلســتراتيجية الجديدة مواكبة للعمل التنموي ومرتبطة 
فــي رســالتها وأهدافهــا اإلســتراتيجية مــع رؤيــة المملكــة ٢٠3٠ 
وتشــجيع  االجتماعيــة  المســؤولية  تمكيــن  خــالل  مــن  وذلــك 
وتمكيــن  الربحــي،  غيــر  القطــاع  نمــو  ودعــم  التطوعــي  العمــل 
المنظمــات غيــر الربحيــة مــن تحقيــق أثــر أعمــق ليســهم فــي بنــاء 

وطــن طمــوح.

وقــد تــم بنــاء اإلســتراتيجية بعــد إقامــة عــدد مــن ورش العمــل 
التــي أســهم بهــا أكثــر مــن ١٠٠ مختــص ومختصــة ســعوديين فــي 
مجــال أمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني، وبالتواصــل مــع عــدد 
إلــى  باإلضافــة  فــي مجــال االختصــاص،  الشــريكة  الجهــات  مــن 
دراســة مســتفيضة ألنظمــة الجمعيــات األهليــة المنظمــة لعمــل 

ــة. الجمعي

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

تــفــعيل دور الــقطــاع الــثالــث مــن خــالل التــمــيــز فــي تـقديم 
التوعية واالستشارات والتدريب في مجاالت أمن المعلومات.

استراتيجية  الجمعية

الرؤية

الرسالة

رفــع مســــتوى الوعــي والثقافــة فــي  
ــراء  ــبر إث ــات عــ ــن المعلــومــ مجــال أمــ

المـــحتوى العربــي.

تـــمـكــين وتــعــزيز القــدرات الوطـــنيـة 
في مــجال أمـــن المــعــلومات.

دعــم جهــود الجهــات ذات العالقــة 
المســتدامة  الشــراكات  خــالل  مــن 
مــع  القطاعيــن الحكومــي و الخــاص.

االستشــارية  الخدمــات  تقديــم 
أمــن  مجــال  فــي  المتخصصــة 
المعلومـــــات للقطاعــــات المختلفــة.

المتطوعيــن  دور  وتمكيــن  تفعيــل 
فــي مجــال أمــن المعلومــات وزيــادة 

. مســاهمتهم 

االهداف
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شراكةاستدامة تطوعي

المحاور

الـقـيـم

الــشــراكـة

الــتعــــاون

 االبــتـــكـار

االستدامة

االمــتــثــال

االحترافية

الــمـبــادرة
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مجتمعات
األمن السيبراني

تقــوم حمايــة علــى فكــرة مجتمعــات األمــن الســيبراني حيث تحتوي على ســتة مجتمعات 
يقــوم كل مجتمــع باألنشــطة والخدمــات والفعاليــات الخاصة به مثــل المحاضرات وورش 
العمــل والمنشــورات المرئيــة والمســموعة التوعويــة للمجتمــع والمتخصصــة لمختصــي 
أمــن المعلومــات وخدمــات األمــن الســيبراني اإلستشــارية والمحترفــة ويقــوم بمســاندة 
هــذه المجتمعــات عــدد مــن الفــرق الداعمــة يبلــغ عددهــا ٧ فــرق تتنــوع مهامهــم بيــن 
ــم المنشــورات الخاصــة بهــا ونشــرها  ــا وتصمي ــا ولغوًي ــوى وتدقيقــه علمًي تأليــف المحت

علــى قنــوات النشــر التابعــة للجمعيــة.
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مـجـتـمـع  مـخـتــص فـــي 
تحليل البرمجيات الخبيثـة 
والـــهــندســة الـعــكسية 
والتحــقيــق الــجـــنــائـــي 
الـــرقــمــي واالستـــجابـة 
للحوادث وتحليل أحـــــدث 

التهديدات المنتشرة.

مــجتــــمـــــــع مــــعــنــــــي 
بمناقشــة الموضوعــات 
ــة بــــإدارة  الــمــتــعــلــقـــ
ــر والحـــوكمة  الــمــخاطـــ
وااللتــزام فــي مــجـــال 

أمــن المعلومــات. 

مجتمـع معني بمنــاقشة 
الــبـعـد  الـتـــقــنــي فـــي 
الــمــواضــيــع الـمتـعـلـقــة 
بعمليات أمن المـعلومـات.

مــجتـــمــع مــخــصــص 
للسيدات المختصات 
لتــعـزيز دورة الـــمـرأة 
السعودية في مجال 

أمن  المعلومات. 

مجتمع معني بمناقشة
 الموضوعات ذات البعد 
األكاديمي والــعـلـمــي.

المجموعة الرئيسية بعضوية األعضاء المؤسسين ومجموعة من التنفيذين 
والقيادات في مجال أمن المعلومات.
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هوية جديدة، لمرحلة جديدة
نحو..شراكة، تطوع، استدامة

تــم تدشــين الهويــة البصريــة الجديــدة للجمعيــة والتــي جــاءت تماشــًيا مــع أعمالهــا 
المختلفــة فــي التوعيــة واالستشــارات والتدريــب ومثلــت عبــر طيــف مــن األلــوان حيــث 
يمثــل كل لــون مجتمًعــا  مــن مجتمعــات حمايــة لألمن الســيبراني لتشــكل فــي تكاملها 
خارطــة المملكــة العربيــة الســعودية محاطــة بالــدرع رمــز الحمايــة واألمــان. كمــا ويمثل 
هــذا الشــعار الرغبــة فــي التعاطــي مــع التطــور المســتمر فــي مجــال أمــن المعلومــات 
والقــدرة علــى التكيــف مــع التغييــرات فــي علــم يتســم بالتســارع والتجــدد والتنــوع 

المســتمر.

إطالق الهوية البصرية الجديدة



عبــر طيــف مــن األلــوان ممثلــة كل مجتمــع مــن مجتمعــات حمايــة لألمــن 
الســيبراني لتشــكل فــي تكاملهــا خارطــة المملكــة العربيــة الســعودية محاطــة 

بالــدرع رمــز الحمايــة واألمــان
13

اللون األزرق الغامق
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 الــبرنامج اإلرشادي
 حــول الــتــخصـــصات
 الـجامعية في مجال

األمن السيبراني

مبادرة

دليل الجامعات العالمية
الـتي تقـدم بـرامج في
األمن الــسـيـبـرانــــي

مبادرة

كــــــن
محمي 

مبادرة

المبادرات

أقيــم هــذا البرنامــج بهــدف توضيــح المفاهيــم المرتبطــة حــول تخصــص 
األمــن الســيبراني  وطريقــة اختيــار التخصــص الدقيــق ومــدى مناســبته 
للطــالب المتقدميــن مــن عدمــه مــن الطلبــة خريجــي الصــف الثالــث الثانــوي 
والمقبليــن علــى التســجيل فــي الجامعــات وقــد تــم اســتضافة أصحــاب 
الخبــرة والمعرفــة فــي مجــال الحاســب اآللــي واألمــن الســيبراني. كمــا تــم 
أيضــا التطــرق للمهــارات )soft skills( التــي يجــب تقويتهــا خــالل الدراســة 

وســبل تنميتهــا.

مبــادرة توعويــة تثقيفيــة موجهــة لطــالب وطالبــات مراحــل التعليــم العــام 
بــدًءا مــن مرحلــة الطفولــة بعمــر خمــس ســنوات وحتــى ســن الســابعة عشــر، 
تحتــوي علــى عــرض تقديمــي يتضمــن نصائــح وتوجيهــات لالســتخدام اآلمــن 
الفضــاء  فــي  الطفــل  ولحمايــة  االجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  للتقنيــة 

الســيبراني.

ــن   ــص األمــــ ــة تخــصـ ــن بــدراسـ ــادي  للمهتمـــيـ ــي اســـترشــ ــل مرجعـ دليـــ
ــي  ــات فــ ــن الجامعــ ــدد مــ ــي عــ ــيبراني لمراحــل الدراســة الجامعيــة فــ الســ
ــم والموصــــى  ــن دول العالــ ــدد مــ ــة الســعودية وفــــي عــ ــة العربيــ المملكــ
مــن قبــل وزارة التعليــم فــي الســعودية مثــل )امريــكا -بريطانيـا-استراليا-

الصين-اليابان-كوريا-فرنسا-روسيا-السويد-النرويج-اســـبانيا(.
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 مــســابــقة
 حـــمــــايــــة
السيبرانية

مبادرة

ويــبــنار
العـــطاء 
 الرقمي 

مبادرة

يــــوم
الـترجمة 
العالمي 

مبادرة

ضمــن مشــاركتها فــي األيــام والفعاليات العالمية، قــام فريق الترجمة 
ــة بترجمــة عــدة أعمــال مرتبطــة بالتخصــص بهــدف نقــل  فــي الجمعي

المعرفــة وإثــراء المحتــوى العربــي العــام والمختــص

هــات(  )حمايــة  مــع مجتمــع  بالتعــاون  الجمعيــة  هــي مســابقة نظمتهــا 
رفــع  فــي  المســاهمة  هدفهــا  وكان  الرقمــي  العطــاء  مبــادرة  وبرعايــة 
مســتوى الوعي والثقافة في أمن المعلومات واألمن الســيبراني وكذلك 
إلثــراء المحتــوى العربــي عــن طريــق طــرح مشــاكل امنيــة شــائعة الحــدوث 
وعلــى الملتقــي البحــث عــن حلــول لهــا وتنوعــت الفئــات المســتهدفة بيــن 

متخصصيــن بالمجــال وعامــة المجتمــع.

مبادرة تهـــدف لتعزيــــز الوعــــي التقنــــي فــــي منظومــــة التعليــــم عــــن بعــــد. 
حيــث شــارك عــدد مــن أعضــاء الجمعيــة بإلقــاء محاضــرات فــي عــدة مواضيع 
مثل  الهندسـة االجتماعيـة  والتعليم عن بعد، وحمايـة األبنـاء خالل التعلـم 
ــع  ــم ومجتمـ ــق تعليـ ــات و أفضــل التوجهــات لتحقيـ ــرز التحدي ــد وأب ــن بعـ عـ
رقمـــي آمـــن و والوعي األمني في تطبيقـــات التواصـــل االجتماعـــي و خالل 

زمـــن التعليـم عـن بعـد.



حماية 
أرقامفي   
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عدد اجتماعات 
مجلس اإلدارة عـــدد أعـــضــــاء5

الفريق التنفيذي 10 عـــدد أعـــضــــاء
مجلس اإلدارة 5

الفريق اإلداري

فـريـق التغطيات اإلعالنية

فــريــق الــخـــط الـعـــربــي

 فـــريــــق إدارة مــــــواقــــع
شبكات التواصل االجتماعي

فــــــريــق الـــتـــرجمــــة 
وإنـــتـــاج الـــمــــحـتـوى 

فــريـق الـتـدقـيـق اللـغـوي

فريق التدقيق العلمي

فريق التصميم والمونتاج

فرق مسؤولة عن الدعم اللوجستي والمساندة ألعمال حماية التخصصية 

الفرق الداعمة



18

المنشورات
التــوعــويــة

عدد التغريدات 
273

منشور توعوي 
+44

محاضرات 
و ورش عمل

+19

مقال
+9

عدد الفرق 
التطوعية الداعمة

7

عدد المتطوعين 

+113
ساعة تطوعية

+2000

عدد  أعضاء
 الفرق الداعمة 

+53

 إحصائيات
الــتـطــوع
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بودكسات سعوديات في األمن السيبراني
 يسلط الضوء على المختصات السعوديات في مجال األمن السيبراني 
االســتراتيجي   التخطيــط  مثــل  مختلفــة  مواضيــع  مناقشــة  تــم  حيــث 
العنصــر  ودور  الســيبراني  األمــن  مجــال  فــي  اآللــة  علــم  وتطبيقــات 

البشــري فــي أمــن المعلومــات وغيرهــا مــن المواضيــع. 
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التخطيط االستراتيجي 

إخـــفـاء البــيانــــات: ســر الـــكتـابـة
 المخفية

 التحدي في األمــن الســيبرانـي

تطبيقات علم اآللة فــي األمـن 
السيبراني

األمن السيبراني في مــدارســنا

الــــعنــصــر البــــشــــري فــي أمـــن 
المعلومات

د. هيا المقوشي

د. عهد الجرف 

د. سارة أبو غزالة

د.بشرى االحمدي

د. هيفاء خوجة

د. أريج الحقيل

لالستماع

سلسلة حلقة البودكاست 

تقديم : أ.نوف اليوسف 

تقديم : أ.نوف اليوسف 

تقديم : أ.نوف اليوسف 

تقديم : أ.نوف اليوسف 

تقديم : أ.نوف اليوسف 

تقديم : أ.مرام السرحاني 

تقديم : أ.نوف اليوسف 

 ضيف
 اللقاء

 ضيف
 اللقاء

 ضيف
 اللقاء

 ضيف
 اللقاء

 ضيف
 اللقاء

 ضيف
 اللقاء

د.أميمة بامسقاألطـــفال والمــخاطر السيبرانية  ضيف
 اللقاء

https://soundcloud.com/hemayagroup/hemayapodcast201
https://soundcloud.com/hemayagroup/hemayapodcast202
https://soundcloud.com/hemayagroup/hemayapodcast203
https://soundcloud.com/hemayagroup/hemayapodcast204
https://soundcloud.com/hemayagroup/hemayapodcast205
https://soundcloud.com/hemayagroup/hemayapodcast206
https://soundcloud.com/hemayagroup/hemayapodcast207


بودكاست درع 
 األمن السيبراني بلغة مبسطة،

ُبعدنا التثقيفي الجديد من أجل المجتمع

21



سلسلة حلقة البودكاست 

المواطنة الرقمية

الخصوصية

الرقابة األبوية على االنترنت

مفهوم األمن في العالم 
السيبراني

22

م.فارس الصقعبي

د.حازم المحيميدي

د. هيفاء خوجة

د.متعب الضبيطي

لالستماع

تقديم : أ. مرام السرحاني

 ضيف
 اللقاء

 ضيف
 اللقاء

 ضيف
 اللقاء

 ضيف
 اللقاء

أ.متعب الحربي االحتيال المالي   ضيف
 اللقاء

https://soundcloud.com/hemayagroup/tkvy8hluvb6n
https://soundcloud.com/hemayagroup/mrp0ffxw1iyf
https://soundcloud.com/hemayagroup/gwgf5nl4rrod
https://soundcloud.com/hemayagroup/zbpbwpo1aatj
https://soundcloud.com/hemayagroup/cybr
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أ.عبدالمحسن المقاطي 

م.عبدالرحمن النمري 

نخبة من المختصين 

      إدارة اللـقاء: أ.نوف اليوســــف 
       الضيـــــوف: د.ســعاد الـــعريــــفــي
      د.إلهام حسنين د. هيفاء خوجــــة

                د.معاذ الخلف - م.ياسر السويلم 
            أ.عبدالله العيد

د.بــشــرى األحـــمدي

محاضرات و ورش عمل 

اللقاء الحواري حول األمن السيبراني و 
قمة العشرين

Zero Trusting Your Enterprise - A 
Technical Implementation Guide

Anti-forensics Detection and 
Countermeasures 

الســيبراني للعمــل عــن  قــراءة وثيقــة ضوابــط األمــن 
بعــد خــالل حالــة االســتعداد لمواجهــة فايــروس كورونــا 

المســتجد

 لقاء :أطفالنا و التقنية ) التعليم والترفيه 
والحماية ( 

البرنامج اإلرشادي ) محاضرة: كيف تتخصص  
في مجال األمن السيبراني(

البرنامج اإلرشادي ) لقاء حواري مع خبراء 
في األمن السيبراني(

ورشة عمل في المؤتمر السنوي األول: 
رؤية ألجيال واعدة 

 أ.د جبريل العريشي -رحمه الله
د.متعب الضبيطي - أ.نورة الطليان

أ.نــايــف الــعتيــبي

https://www.youtube.com/watch?v=cd47bRGuGlE&t=322s
https://www.youtube.com/watch?v=o6aJY9ZOdR4&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=7aQPPwQDnYM
https://www.youtube.com/watch?v=E3nmzvgqqnE&t=240s
https://www.youtube.com/watch?v=YFhTtYqwRHc
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التــعليــم عــن بعد : تحــديات، وتـوجـيـهـات 
لـتحقــيق  تعليــم  ومجتـــمع رقـــمــي آمـــن

أ.نــــدى الـــرحــيلـــي 

د.فاطمة الحربي

أ.سارة آل جابر 

م.محمد العنقري

أ.راجــــح ســـالــــم

Remote Working: A Look at 
Information security controls

DNS Poisoning of Operating System 
Caches: Attacks and Mitigations

Malware analysis with REMnux
تطبيقات التواصل االجتماعي والوعي 

األمني في زمن التعليم عن بعد  

«Artificial Intelligence For Cyber 
Security: Are We There Yet?

د.بشرى األحمدي 

اختراق شركة SolarWinds مؤخًرا 
والدروس المستفادة

م. إبراهيم الشمراني - م. بدر الزهراني 

أ. عبداللطيف القحطاني

م. فــهــد الــبـــاز

د. خـــالد الــعــيســـى

د. هيــفاء خـــوجــــة

Analyzing Insider Threat

Cybersecurity Portfolio 

الهندسة االجتماعية فن التالعب في 
البشر في زمن التعليم عن بعد 

 حماية األبناء خالل التعلم عن بعد 

https://www.youtube.com/watch?v=EgStDr52Y7Y
https://www.youtube.com/watch?v=P342cvU8-H8
https://www.youtube.com/watch?v=03ZSixZfcsQ
https://www.youtube.com/watch?v=nt8DN3KVLeQ
https://www.youtube.com/watch?v=ry6TjqHu8IY
https://www.youtube.com/watch?v=0ixkyMMaOV0&t=327s
https://www.youtube.com/watch?v=jhXifcmcemk
https://www.youtube.com/watch?v=mZhgOdMbVbU&t=177s
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حجم
   التأثير 
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عدد مرات الظهور

+3.5M

مشاهدة
+164K

استماع
+4K

متابع
+32K

متابع
+6K

حلقة
18

Twitter

Youtube

Sound
Cloud
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         من 
       أعمالنا
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         شراكات 
       وتعاون
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تهــدف  الســعودية   هــواوي  شــركة   مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
برامــج ومبــادرات مشــتركة إعــداد وتنفيــذ ودعــم  فــي  للمســاهمة  

تـــوقيــع اتــفاقــيــة مــع شـــركة Mercer لالسـتشارات الـمحدودة لتقديم 
خدمات استشارية في األمن السيبراني
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شريك استراتيجي

ترخيص 41415

رشكة عمر بن خميّس

مــحــدودة مـــهــــنـــيــــة  شــــركـــة 

شريك إعالمي

مستشار قانوني استراتيجي



Designed By @Areej_alamer7

https://twitter.com/HemayaGroup
https://www.youtube.com/channel/UCT6EL6lL5sa8d4o5WEYH2hg
https://soundcloud.com/hemayagroup
https://www.linkedin.com/showcase/hemayagroup/
https://hemayagroup.org/home/

