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العناوين الرئيسية

مقدمة.

االردنفيالسيبرانياألمنتطور.

السيبرانيلألمنالوطنيةاالستراتيجيةاألهداف.

السيبرانيلألمنالوطنيالمركزوواجباتومهامنشأة.

الوطنيالسيبرانياألمنمنظومةلحمايةالمركزينتهجهاالتيالحمايةمحاور.

الوطنيالسيبرانياألمنتحديات.

الخالصة.
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السيبراني في األردنتطور األمن 

االمنسياساتإقرار

توىالمسعلىالسيبراني
.الوطني

طنيةالواالستراتيجيةاقرار

لقبمنالسيبرانيلألمن
.الوزراءرئاسة

نيالوطالبرنامجشكيلت-
.(NCP)السيبرانيلألمن

نيةالوطاإلستراتيجيةإقرار-

-2018)السيبرانيلألمن

2023).

اإلستجابةمركزيإنشاء-

السيبرانياألمنلحوادث

.والحكوميالعسكري

الوطنيةالسياساتإقرار-

.السيبرانيلألمن

2008 2012 20182015 2019

االمنقانونصدور-

لعام(16)رقمالسيبراني

2019.

المركزنظامصدور-

انيالسيبرلالمنالوطني

.2020لعام(1)رقم

الملكيةاإلرادةصدور-

سالمجلرئيسبتعيين

انيالسيبرلألمنالوطني

األولكانون1بتاريخ

تمعليهوبناء2020

يالوطنالمجلستشكيل

السيبرانيلألمن

الملكيةاإلرادةصدور

زالمركرئيسبتعيين

نيالسيبرالألمنالوطني

الثانيكانون4بتاريخ

تمعليهوبناء،2021

زالمركفيبالعملالبدء

.نيالسيبرالألمنالوطني

التنظيمنظامصدور-

1بتاريخللمركزاإلداري
2021حزيران

2020 2021
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األهداف االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني

4

ومدة تعزيز الثقة والمرونة لددى الحك.الحماية: األولالهدف •
التحتيدددددة الوطنيدددددة الحرجدددددة وقطاعدددددات األعمدددددال والبندددددى 

.هالوالمواطنين لمواجهة التهديدات السيبرانية والتصدي 

تعزيددز فهددم واعتددرا .الكشددف والتحددر : الثددانيالهدددف •
األعمدددددال العدوانيدددددة التدددددي تسدددددتهدف المملكدددددة و صدددددولها 

.المعلوماتية

تطددددوير وتوظيددددف القدددددرات .االسددددت ابة: الثالدددد الهدددددف •
قددددة المالئمددددة لالسددددتجابة للهجمددددات السدددديبرانية بددددن س طري

.الوطنياالستجابة ألي هجوم آخر ضد األمن 

تطددددوير المعرفددددة والمهددددارات .التطددددور: الرابدددد الهدددددف •
األمدنالمستدامة مدن  جدل المحافظدة علدى المالئمة والقدرات 

خددالل األنشددطة األكاديميددة وإشددرا  القطددا السدديبراني مددن 
.والشراكات الدوليةالخاص والبحث والتطوير 



المركز الوطني لألمن السيبراني

المركزنشأة:

o ( 16)من قانون األمن السيبراني رقم ( 5)للمادة رقم إستنادا  تم إنشاء المركز الوطني لألمن السيبراني
.السيبراني الوطنيباألمن ، كمرجع مختص ومسؤول عن كل ما يتعلق 2019لسنة 

o ويهدددف المركددز الددوطني لألمددن السدديبراني باسددتقالل مددالي وإداري ويددرتبط بددرئيس الددوزراءيتمتددع ،
لددوطني المركددز الددوطني لألمددن السدديبراني إلددى بندداء منظومددة فعالددة لألمددن السدديبراني علددى المسددتوى ا
ليددة بمددا وتطويرهددا وتنظيمهددا لحمايددة المملكددة مددن تهديدددات ال ضدداء السدديبراني ومواجهتهددا بك دداءة وفاع
.يضمن استدامة العمل والح اظ على األمن الوطني وسالمة األشخاص والممتلكات والمعلومات

للتهديداتومقاوموموثوقآمن ردنيسيبرانيفضاء:الرؤية.

المملكةايةلحموتنظيمهاوتطويرهاالوطنيالمستوىعلىالسيبرانيلألمنفعالةمنظومةبناء:الرسالة

األمنعلىوالح اظالعملاستدامةيضمنبماوفاعليةبك اءةومواجهتهاالسيبرانيال ضاءتهديداتمن

.األردنيالسيبرانيال ضاءفيواألفرادوالمستثمرينالوطنيةالجهاتثقةوتعزيزالوطني
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مهام وواجبات المركز الوطني لألمن السيبراني

البددرامج إعددداد اسددتراتيجيات وسياسددات ومعددايير األمددن السدديبراني ومراقبددة تطبيقهددا ووضددع الخطددط و

.الالزمة لتن يذها

 ق عمليدات األمدن الالزمين لبناء فرواإلستشارةتطوير عمليات األمن السيبراني وتن يذها وتقديم الدعم

.لها والتدخل عند الحاجةاإلستجابةالسيبراني في القطاعين العام والخاص وتنسيق جهود 

تحديد معايير األمن السيبراني وضوابطه وتصنيف حوادث األمن السيبراني.

منح الترخيص لمقدمي خدمات األمن السيبراني.

 ات الوطنيدة ومذكرات الت داهم مدع الجهداإلت اقياتتبادل المعلومات وت عيل التعاون والشراكات وإبرام

.واإلقليمية والدولية ذات العالقة باألمن السيبراني

يز الوعي به تطوير البرامج الالزمة لبناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال األمن السيبراني وتعز

.على المستوى الوطني
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مهام وواجبات المركز الوطني لألمن السيبراني

معنيةإعداد مشروعات التشريعات ذات العالقة باألمن السيبراني بالتعاون مع الجهات ال  .

 نيددة فددي المسددتمر لوضددع األمددن السدديبراني فددي المملكددة بالتعدداون مددع الجهددات المعالتقيدديم

.القطاعين العام والخاص

تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها.

إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات السيبرانية.

تقييم النواحي األمنية لخدمات الحكومة اإللكترونية.

 لحوادث األمن السيبرانياإلستجابةتقييم وتطوير فرق.

 البحث العلمي في مجاالت األمن السيبراني بالتعاون مع الجامعاتدعم.

إجراء تمارين ومسابقات لألمن السيبراني.
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وطنيلحماية منظومة األمن السيبراني الينتهجها المركز التي محاور الحماية 

التكنولو يةالماديةالممتلكاتمحور(Technology):وفقوالتطبيقاتوالمعداتاالنظمةاستخدام

.الوطنيةالتحتيةالبنىواستدامةوامنفعاليةلضمانالعالميةالتكنولوجياتاحدث

واإل راءاتالسياساتمحور(Process).مناالوسياساتواستراتيجياتالدوليةالمعاييرتطبيق

.السيبرانيلل ضاءالناظمةوالتشريعاتواالنظمةالقوانينالىباإلضافةالسيبراني

المستخدمينمحور(People).الخدماتومتلقيالتحتيةالبنىومستخدميالمواطنينوعيةت

.تخدامهااساساءتوعدموآمنصحيحبشكلالخدماتهذهمعللتعاملاالمثلاالساليبحولااللكترونية
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.واالمتثالمحور اإلستراتي يات والسياسات والتدقيق •

.محور التشريعات•

.السيبرانيةمحور العمليات •

.محور التدريب والتعليم المستمر والتوعية والتثقيف•

.محور التعاون الدولي والمحلي•
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وطنيلحماية منظومة األمن السيبراني الينتهجها المركز التي محاور الحماية 



تحديات األمن السيبراني الوطني

وهدي ياالمدن السديبرانمجدال فدي المتخصصدة والك داءات الخبدرات المهدارات والشديد في النقص 1.

.عالمية مقلقه للقطاعين العام والخاصمشكلة 

بشدكل محددودا  ممدا يعضدعفالمجتمدعمجال األمن السديبراني لددى معظدم فئدات الوعي في ال يزال 2.

.البنى التحتية الوطنيةكبير الجهود المبذولة لحماية 

. التكنولوجياالم رط على واإلعتمادالرقمي والخدمات اإللكترونية التحول 3.

.علوماتهاقدراتها وتعزيز  من شبكاتها و نظمة مالمستهدفة لبناء الموازنات المالية للجهات نقص 4.

الجهدات ي وجود وحدات تنظيمية متخصصة في األمن السديبراني ضدمن الهياكدل التنظيميدة فدعدم 5.

.الحكومية والخاصةالمستهدفة 

هدذه تعقيد اإللكترونية، وزيادةزيادة فرص الهجمات السيبرانية في ظل التحول الرقمي والخدمات 6.

.المتطورةوالبرمجيات الذكاء االصطناعي إستخدام صبحت تعتمد على الهجمات والتي 
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الخالصة

 مدددن األو، الوطنيدددةالتحتيدددهللبندددى ال قدددرىالعمدددود هدددي واإلتصددداالت نظمدددة وشدددبكات المعلومدددات

. ساسي في ضمان عملها واستدامتهاعنصر السيبراني 

  التهديداتالحكومات نحو مشاريع التحول الرقمي، نتج عنه زيادة في نسبة تسار.

التهديدات السيبرانية عابرة للحدود.

 السيبرانيباالمنالمتعلقة التشريعات االهتمام بتمتين.

 مشتركةالسيبراني مسؤولية األمن .
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شكراً لحسن االستماع
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