




















































































































































































































































































































































































































































 

داخلي –مقيد   

 

 

 

 
 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضوابط األمن السيبراني 

 بيانات لل
 

Data Cybersecurity Controls  
(DCC -1: 2022)   

 

 أبيضإشارة المشاركة: 
 عام تصنيف الوثيقة: 

 

 



                     

 

 

2 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بسم الله الرحمن الرحيم 



                     

 

 

3 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 :(TLPبروتوكول اإلشارة الضوئية ) 

 

 
 

3 



                     

 

 

4 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 قائمة المحتويات

 5 .................................................................................................................................................... الملخص التنفيذي 

 6 ................................................................................................................................................................... المقدمة 

 7 .................................................................................................................................................................. األهداف 

 7 ................................................................................................................................... نطاق العمل وقابلية التطبيق 

 7 .......................................................................................................................................... نطاق عمل الضوابط 
 7 ............................................................................................................................... قابلية التطبيق داخل الجهة 

 8 ........................................................................................................................................................ التنفيذ وااللتزام 

 8 ................................................................................................................................................... التحديث والمراجعة 

 9 .................................................................................................... مكونات وهيكلية ضوابط األمن السيبراني للبيانات 

 9 .......................................................................... األمن السيبراني للبياناتلضوابط  المكونات األساسية والفرعية 
 10 .......................................................................................................................................................... الهيكلية

 11 .............................................................................................................................. ضوابط األمن السيبراني للبيانات 

 19 ................................................................................................................................................................... مالحق 

 19 ............................................................................... سيبرانيملحق )أ(: العالقة مع الضوابط األساسية لألمن ال
 22 .................................................................................................................... ملحق )ب(: مصطلحات وتعريفات

 23............................. ..................... ........................... ....................... ...........................االختصارات(: قائمة  ملحق )ج
 24 ........................................................................................................ د(: العالقة مع دورة حياة البيانات (ملحق

 

 

 قائمة الجداول 

 10 .................................................................................................. : هيكلية ضوابط األمن السيبراني للبيانات   1جدول  
 22 .............................................................................................................................. وتعريفات : مصطلحات    2جدول  
 23 ................................................................................................................................... : قائمة االختصارات   3جدول  
 24 ................................................................................................................. : العالقة مع دورة حياة البيانات   4جدول  

 
 

 قائمة األشكال والرسوم التوضيحية  

 9 ................................................................... المكونات األساسية والفرعية لضوابط األمن السيبراني للبيانات  :   1شكل  
 10 .............................................................................................. : معنى رموز ضوابط األمن السيبراني للبيانات   2شكل  
 10 .................................................................................................... : هيكلية ضوابط األمن السيبراني للبيانات   3شكل  
 19 ................................................................................................ 5: دليل ألوان المكونات الفرعية في الشكل    4شكل  
 20 ........................................ : مكونات الضوابط األساسية لألمن السيبراني، وضوابط األمن السيبراني للبيانات   5شكل  

 

 

 

 

  

4 

file:///C:/Users/101181177/Desktop/DPCC/DPCC%20Draft%201.0.docx%23_Toc54608697
file:///C:/Users/101181177/Desktop/DPCC/DPCC%20Draft%201.0.docx%23_Toc54608697


                     

 

 

5 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 

 الملخص التنفيذي 

 

 

 

 

 

 

 

5 



                     

 

 

6 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 المقدمة

 

 

 

• 

• 

• 

• 
  

6 



                     

 

 

7 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

   األهداف 

 

• 

• 

• 
 

 

 نطاق العمل وقابلية التطبيق  

 

 نطاق عمل الضوابط    

  اخل الجهةقابلية التطبيق د

 

  

7 



                     

 

 

8 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

  االلتزام التنفيذ و 

 

 

 

 التحديث والمراجعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 



                     

 

 

9 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 لبيانات ل ألمن السيبرانيامكونات وهيكلية ضوابط 

 

 لبياناتلاألمن السيبراني  لضوابط ،الفرعيةاألساسية و المكونات

حوكمة األمن   - 1
 السيبراني 

Cybersecurity 
Governance 

تعزيز األمن   - 2
 السيبراني 

Cybersecurity 
Defense 

األمن السيبراني   - 3
المتعلق باألطراف  
الخارجية والحوسبة 

 السحابية
Third-Party and 

Cloud Computing 
Cybersecurity 

 

9 



                     

 

 

10 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 
 

 الهيكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

لبياناتلضوابط األمن السيبراني   
Data Cybersecurity Controls 

DCC 1 2022 

رقم نسخة 
 اإلصدار

اإلصدارسنة   

2 3 2 6 

10 



                     

 

 

11 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 لبيانات ل ألمن السيبرانياضوابط 

 

 

 

 (Cybersecurity Governance) السيبرانيمن حوكمة األ

11 



                     

 

 

12 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 

  

12 



                     

 

 

13 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 

 

 

 

 

 (Cybersecurity Defenseتعزيز األمن السيبراني ) 

13 



                     

 

 

14 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 



                     

 

 

15 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 15 



                     

 

 

16 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 

  

16 



                     

 

 

17 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 

 

 

 

 

 األمن السيبراني المتعلق باألطراف الخارجية والحوسبة السحابية 
Third-Party and Cloud Computing Cybersecurity) ) 

17 



                     

 

 

18 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 

  

18 



                     

 

 

19 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 مالحق 

 

 ملحق )أ(: العالقة مع الضوابط األساسية لألمن السيبراني 

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



                     

 

 

20 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 

20 



                     

 

 

21 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 21 



                     

 

 

22 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 ملحق )ب(: مصطلحات وتعريفات

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 

22 



                     

 

 

23 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 ج(: قائمة االختصارات  (ملحق

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 



                     

 

 

24 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

 (: العالقة مع دورة حياة البيانات دملحق )

24 



                     

 

 

25 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

  

25 



                     

 

 

26 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 

  



                     

 

 

27 

 

    للبياناتضوابط األمن السيبراني 

عام تصنيف الوثيقة:  

 أبيضإشارة المشاركة: 

14 



SCyWF - 1 : 2020SCyWF - 1 : 2020





بســـــم الّله الرحمـــــن الرحيـــــم
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تصنيف الوثيقة: مــــتاح5

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

1.  المقدمة

يف  مؤهلة  وطنية  كوادر  ذلك  ويتطلب  للمملكة.  السيرباين  الفضاء  حامية  عىل  السيرباين  لألمن  الوطنية  الهيئة  تعمل 

مجال األمن السيرباين، تكون قادرة عىل تنفيذ كافة أعامل األمن السيرباين. ومبوجب األمر املليك الكريم رقم 6801، وتاريخ 

األمن  املتخصصة يف مجاالت  الوطنية  القدرات  بناء  السيرباين  لألمن  الوطنية  الهيئة  اختصاصات  تتضمن   ، 1439/2/11هـ 

السيرباين، واملشاركة يف إعداد الربامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد املعايري املهنية واألطر وبناء وتنفيذ املقاييس 

واالختبارات القياسية املهنية ذات العالقة. لذا طورت الهيئة الوطنية لألمن السيرباين اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين 

)سيوف(، ليكون مرجعاً أساسياً يف هذا الجانب. 

1-1    نظرة عامة

السعودية،  العربية  اململكة  يف  السيرباين  األمن  كوادر  أعامل  بتصنيف  السيرباين  األمن  لكوادر  السعودي  اإلطار  يعنى 

وتعريف األدوار الوظيفية لكل فئة، وتوصيف متطلبات كل دور وظيفي من حيث املهام واملعارف واملهارات والقدرات.

إن الهدف الرئييس من هذا اإلطار هو تقديم دليل مرجعي إلعداد كوادر األمن السيرباين وتطويرها واستقطابها وإدارتها. 

ربط  يف  أيضاً  الكوادر، ويساعد  وإدارة  تأهيل  أنشطة  املحتوى يف  التواصل وتطوير  لتحسني  موحداً  اإلطار مرجعاً  ويقدم 

مخرجات التعلم لربامج التعليم والتدريب باملعارف واملهارات والقدرات املطلوبة لألدوار الوظيفية املختلفة يف مجال األمن 

السيرباين.  

 وتويص الهيئة كافة الجهات بتبني هذا اإلطار واستخدامه لضامن املواءمة مع األطر واإلرشادات الوطنية يف هذا املجال. 

وال مينع ذلك أن تقوم كل جهة بعمل بعض التعديالت واإلضافات لتكييف هذا اإلطار مع احتياجاتها الوظيفية دون إخالل 

بالبنية األساسية لهذا اإلطار.

ومبا أن مجال األمن السيرباين متغري ومتطور باستمرار فستتم مراجعة محتويات هذا اإلطار وتحديثه بصفة دورية.

1-2    المنهجية والبنية

التابع للمبادرة  تم تطوير اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين مبا يتوافق مع منهجية إطار كوادر األمن السيرباين 

الوطنية لتعليم األمن السيرباين )NICE( الصادر من قبل املعهد الوطني األمرييك للمعايري والتقنية )NIST()1(. وينظم هذا 

اإلطار أعامل األمن السيرباين بشكل هرمي يتكون من فئات ومجاالت تخصص وأدوار وظيفية. ومن املهم اإلشارة إىل أن 

الفئات ومجاالت التخصص واألدوار الوظيفية الواردة يف اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين مختلفة عن تلك الواردة يف 

إطار الكوادر التابع للمبادرة الوطنية لتعليم األمن السيرباين )NICE(، حيث ُصممت لتالئم احتياج كوادر األمن السيرباين 

يف اململكة العربية السعودية. وفيام ييل تعريف مبكونات هيكل هذا اإلطار.

• الدور الوظيفي: هو مجموعة من مهام األمن السيرباين املطلوب أداؤها يف وظيفة أمن سيرباين محددة. ويتم تعريف 

الدور الوظيفي من خالل مجموعة من املهام املطلوب أداؤها يف سياق هذا الدور الوظيفي، وكذلك قامئة املعارف واملهارات 

 .201٧ ،”)NICE( 1 املنشور الخاص رقم 181-800، الصادر عن املعهد الوطني األمرييك للمعايري والتقنية، “ إطار كوادر املبادرة الوطنية لتعليم األمن السيرباين

https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-181



6 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

والقدرات الالزمة ألداء تلك املهام. ويحوي “امللحق أ” قامئة بجميع األدوار الوظيفية لإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين.

• مجال التخصص: هو مجموعة من األدوار الوظيفية التي تخدم وظيفة محددة يف مجال األمن السيرباين، وتتشارك يف املهام 

واملعارف واملهارات والقدرات املطلوبة.

•  الفئة: هي مجموعة من مجاالت التخصص التي تخدم عدًدا من وظائف األمن السيرباين ذات العالقة فيام بينها.

يقترص هذا اإلطار عىل األدوار الوظيفية ذات العالقة باألمن السيرباين. وتوجد أدوار وظيفية أخرى خارج نطاق أدوار وظائف 

األمن السيرباين ولكنها تتضمن بعض مسؤوليات األمن السيرباين أو تتطلب بعض املعارف واملهارات والقدرات الخاصة باألمن 

السيرباين، وأغلب تلك األدوار الوظيفية تتعلق مبجال تقنية املعلومات، وهي خارج نطاق هذا اإلطار. ومن املفرتض أن ميتلك 

جميع املوظفني واملستفيدين من خدمات تقنية املعلومات قدراً مناسباً من الوعي مبخاطر األمن السيرباين ومامرساته املثىل. 

يوضح )الشكل 1( هيكل اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين.

)الشكل 1(: هيكل اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين

سيوف

الدور الوظيفي الدور الوظيفي الدور الوظيفي

مجال
التخصص

الدور الوظيفي

المهام
القدراتالمهاراتالمعارف

فئةفئة

مجال
التخصص

مجال
التخصص

المهام
القدراتالمهاراتالمعارف

المهام
القدراتالمهاراتالمعارف

المهام
القدراتالمهاراتالمعارف



تصنيف الوثيقة: مــــتاح٧

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

2.    تصنيف اإلطار السعودي لكوادر األمن السيبراني
يتضمن اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين خمس فئات عمل واثني عرش مجال تخصص وأربعني دوراً وظيفياً. ويتم 
الدور  أو  التخصص  أو مجال  املخصصة  الفئة  أداؤها يف سياق  يتم  التي  تعريفها جميعا من خالل وصف موجز لألعامل 
باملعارف  الوظيفي، وقامئة  الدور  أداؤها يف سياق ذلك  املطلوب  املهام  الوظيفي. ويرتبط كل دور وظيفي مبجموعة من 

واملهارات والقدرات الالزمة ألداء تلك املهام.

• املعرفة: هي مجموعة من البيانات والحقائق واملعلومات والنظريات واملفاهيم والقضايا والتوجهات ذات الصلة مبوضوع 
معني.

•املهارة: هي القدرة عىل تطبيق املعرفة وتسخري األدوات واألساليب املناسبة ألداء مهمة ما.  

• القدرة: هي الكفاءة املستندة إىل السلوك والواجب توفرها ألداء العمل يف مجال معني.

• املهمة: هي مجموعة من األنشطة التي يجب إكاملها  كجزء من دور وظيفي معني.  

املهام  باستخدام  تطويرها  تم  قد  اإلطار  دور وظيفي يف هذا  كل  املطلوبة ألداء  والقدرات  واملهارات  واملعارف  املهام  إن 
من  يلزم  ما  عمل  مع   )NICE( السيرباين  األمن  لتعليم  الوطنية  املبادرة  إطار  يف  املقدمة  والقدرات  واملهارات  واملعارف 
التعديالت لعكس احتياجات كوادر األمن السيرباين يف اململكة. ويحتوي “امللحق ب” عىل قوائم بجميع املهام واملعارف 

واملهارات والقدرات املستخدمة يف هذا اإلطار.

يبني )الشكل2( كل الفئات ومجاالت التخصص واألدوار الوظيفية يف اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين. 



8 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)الشكل 2(: تصنيف اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين



تصنيف الوثيقة: مــــتاح9

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

يوضح )الجدول 1( فئات اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين. ويالحظ أن كل فئة لديها ُمعرّف فريد يتكون من األحرف األوىل 

من اسم الفئة باللغة اإلنجليزية )مثال: PD الذي يرمز إىل فئة الحامية والدفاع - Protection and Defense (. وهذا املُعرّف 

ميثل جزًءا من ُمعرّف الدور الوظيفي لكل األدوار الوظيفية التي تندرج تحت الفئة كام هو موضح يف تفاصيل األدوار الوظيفية يف 

“امللحق أ”. 

)جدول 1(: فئات اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين

الوصف الفئة

تنفيــذ أعــامل التصميــم واملعامريــة والبحــوث والتطويــر يف مجــال األمــن 

السيرباين.
)CARD( معامرية األمن السيرباين  والبحث والتطوير

قيــادة وتطويــر فــرق عمــل األمــن الســيرباين وأعاملهــا ، وتطويــر كــوادر 

األمــن الســيرباين.
)LWD( القيادة وتطوير الكوادر 

ــن  ــاكل األم ــة هي ــة، وحوكم ــن الســيرباين للمنظم ــر سياســات األم تطوي

ــزام  ــه، وإدارة مخاطــر األمــن الســيرباين، وضــامن االلت الســيرباين وعمليات

واملتطلبــات  للمنظمــة  الســيرباين  واألمــن  املخاطــر  إدارة  مبتطلبــات 

ــة. ــة ذات الصل القانوني

)GRCL( الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني

تحديــد تهديــدات وثغــرات نُظــم وشــبكات تقنيــة املعلومــات، وتحليلهــا 

ومراقبتهــا والتعامــل معهــا وإدارتهــا، واســتخدام التدابــري الدفاعيــة، 

ــالغ  ــة، لإلب ــادر متنوع ــن مص ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت واملعلوم

ــوادث. ــتجابة للح ــداث واالس ــن األح ع

)PD(  الحامية والدفاع

ــات  ــي والتقني ــم الصناع ــة التحك ــن الســيرباين ألنظم ــامل األم ــذ أع تنفي

ــغيلية. التش
 )ICS/OT(أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية

يصف )الجدول 2( مجاالت التخصص لإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين والفئات التي تنتمي إليها؛ فكل مجال تخصص لديه 

ُمعرّف فريد يتكون من األحرف األوىل من اسم مجال التخصص باللغة اإلنجليزية،  )مثال : VA يرمز ملجال تخصص تقييم الثغرات 

Vulnerability Assessment(. ويستخدم هذا املُعرّف مع ُمعرّف الفئة عند إنشاء ُمعرّفات األدوار الوظيفية لألدوار الوظيفية التي 

تنتمي لكل مجال تخصص كام يف الوصف يف “ملحق أ”.
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ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)جدول 2( : مجاالت التخصص يف اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين 

مجال التخصص الوصف الفئة
تصميم أنظمة األمن السيرباين ومكوناته التابعة لنظم 

وشبكات تقنية املعلومات، واإلرشاف عىل تطويرها 

وتنفيذها.

معامرية األمن 

)CA( السيرباين

)CARD( معامرية األمن السيرباين  والبحث والتطوير

القيام بأعامل البحث والتطوير يف مجال األمن 

السيرباين.

البحث والتطوير 

يف األمن السيرباين 

)CRD(

اإلرشاف عىل فرق األمن السيرباين وأعاملها، وإدارتها 

وقيادتها.

)L(  القيادة )LWD( القيادة وتطوير الكوادر

تطبيق معارف ومهارات األمن السيرباين ومنهجيات 

تعليم وتطوير املوارد البرشية لتطوير مهارات كوادر 

األمن السيرباين وإدارتها والحفاظ عليها وتحسينها.

)WD( تطوير الكوادر

حوكمة هياكل األمن السيرباين وعملياته، وإدارة 

مخاطر األمن السيرباين، وضامن تلبية متطلبات إدارة 

املخاطر واألمن السيرباين للمنظمة لكافة نُظم وتقنيات 

املعلومات. وكذلك تطوير سياسات األمن السيرباين 

داخل املنظمة وتحديثها.

الحوكمة واملخاطر 

)GRC( وااللتزام

)GRCL( الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني

ضامن التزام املنظمة بقوانني وتنظيامت األمن السيرباين 

وحامية البيانات.

القوانني وحامية 

)LDP( البيانات

استخدام أدوات املراقبة والتحليل لتحديد األحداث 

وتحليلها والكشف عن حوادث األمن السيرباين.

)D(  الدفاع )PD(الحامية والدفاع

استخدام  أدوات األمن السيرباين لحامية املعلومات 

واألنظمة والشبكات من التهديدات السيربانية.

)P(  الحامية

اختبار نُظم وشبكات تقنية املعلومات، وتقييم 

التهديدات والثغرات.

)VA( تقييم الثغرات

مبارشة الحوادث السيربانية وتحليلها واالستجابة لها.
االستجابة للحوادث 

)IR(

جمع وتحليل املعلومات عن التهديدات والبحث عن 

التهديدات غري املكتشفة، وتقديم رؤى قابلة للتطبيق 

لدعم عمليات اتخاذ القرار يف األمن السيرباين.

إدارة التهديدات  

)TM(

القيام بأعامل األمن السيرباين املتعلقة بالحوكمة 

وإدارة املخاطر، ومتابعة االلتزام، والتصميم والتطوير، 

والتشغيل واإلرشاف، والحامية والدفاع يف نظم 

التقنيات التشغيلية التي تشمل نُظم التحكم الصناعي، 

ونُظم التحكم اإلرشايف وحيازة البيانات »سكادا«.

أنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات 

)ICS/OT( التشغيلية

أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية
)ICS/OT(



تصنيف الوثيقة: مــــتاح11

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)الجدول 3( يصف األدوار الوظيفية يف فئة معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير.

)CARD( األدوار الوظيفية يف فئة معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير :)جدول 3(

 ُمعّرف الدور الوصف
 الوظيفي

الدور الوظيفي مجال التخصص الرقم

تصميم نُظم وشبكات األمن السيرباين، واإلرشاف عىل 

إعداداتها وتطويرها وتنفيذها.

CARD-CA-001 مصمم معامرية 

األمن السيرباين معامرية األمن السيرباين 

)CA(

1

تصميم نُظم الحوسبة السحابية اآلمنة وتنفيذها 

وتشغيلها، مع تطوير سياسات السحابة اآلمنة.

CARD-CA-002 أخصايئ الحوسبة 

السحابية اآلمنة 2

تصميم أمن نُظم املعلومات وتطويره واختباره 

وتقييمه يف كافة مراحل تطوير تلك الُنظم.

CARD-CRD-001 أخصايئ تطوير أمن 

الُنظم

البحث والتطوير يف 

)CRD( األمن السيرباين

3

تطوير برمجيات األمن السيرباين وتطبيقاته ونُظمه 

ومنتجاته.

CARD-CRD-002 مطور األمن 

السيرباين  4

تقييم أمن تطبيقات الحاسب وبرمجياته وشفراته أو 

برامجه، مع تقديم نتائج قابلة للتطبيق.

CARD-CRD-003 مقيم الربمجيات 

اآلمنة
5

إجراء األبحاث العلمية يف مجال األمن السيرباين. CARD-CRD-004 باحث األمن 

السيرباين 6

استخدام مناذج رياضية ومنهجيات وعمليات علمية 

لتصميم وتنفيذ خوارزميات وأنظمة الستخالص 

استنتاجات ومعارف األمن السيرباين من مصادر 

متعددة ملجموعة بيانات واسعة النطاق.

CARD-CRD-005 أخصايئ علم البيانات 

لألمن السيرباين 
7

استخدام مناذج الذكاء االصطناعي وتقنياته )شامال 

أساليب التعلم اآليل( لتصميم وتنفيذ خوارزميات 

وأنظمة ألمتتة وتحسني كفاءة وفعالية مهام األمن 

السيرباين.

CARD-CRD-006 أخصايئ الذكاء 

االصطناعي لألمن 

السيرباين 8

)CARD( 2-1  األدوار الوظيفية في فئة معمارية األمن السيبراني والبحث والتطوير 



12 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)الجدول 4( يصف األدوار الوظيفية يف فئة القيادة وتطوير الكوادر.

 )LWD( األدوار الوظيفية يف فئة القيادة وتطوير الكوادر :)جدول 4(

 ُمعّرف الدور الوصف
 الوظيفي

الدور الوظيفي مجال التخصص الرقم

إدارة أعامل األمن السيرباين داخل املنظمة، ووضع 

الرؤية والتوجه بشأن األمن السيرباين، واالسرتاتيجيات 

واملوارد واألنشطة ذات العالقة وتقديم املرئيات 

لقيادة املنظمة حيال أساليب اإلدارة الفّعالة ملخاطر 

األمن السيرباين للمنظمة.

LWD-L-001 رئيس إدارة األمن 

السيرباين

)L(  القيادة

9

إدارة األمن السيرباين للوظائف والُنظم املعلوماتية 

داخل املنظمة. وقيادة األمن السيرباين سواء عىل 

مستوى فريق أو وحدة أو وظيفة عىل املستوى 

املؤسيس.

LWD-L-002 مدير األمن السيرباين

10

تقديم الرأي واملشورة لقيادة املنظمة وقادة وفرق 

األمن السيرباين يف مواضيع األمن السيرباين.

LWD-L-003 مستشار األمن 

السيرباين 11

تطوير الخطط واالسرتاتيجيات واإلرشادات داخل 

املنظمة لدعم تطوير كوادر األمن السيرباين وإدارتها.

LWD-WD-001 مدير املوارد البرشية 

لألمن السيرباين

)WD( تطوير الكوادر

12

تطوير وتخطيط وتنسيق وتقييم برامج التعليم 

والتدريب لألمن السيرباين واملناهج ومحتوياتها 

وطرقها وأساليب تقدميها، حسب االحتياجات 

التعليمية.

LWD-WD-002 ُمطور املناهج 

التعليمية لألمن 

السيرباين
13

تعليم األفراد وتدريبهم وتطويرهم واختبارهم يف 

موضوعات األمن السيرباين.

LWD-WD-003 مدرب األمن 

السيرباين 14

)LWD( 2-2 األدوار الوظيفية في فئة القيادة وتطوير الكوادر 
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اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)الجدول 5( يصف األدوار الوظيفية يف فئة الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني.

 )GRCL( األدوار الوظيفية يف فئة الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني :)جدول 5(

 ُمعّرف الدور الوصف
 الوظيفي

الدور الوظيفي مجال التخصص الرقم

تحديد مخاطر األمن السيرباين للمنظمة وتقييمها 

وإدارتها لحامية أصولها املعلوماتية والتقنية وفًقا 

لسياسات وإجراءات املنظمة، وكذلك القوانني 

واألنظمة ذات العالقة.

GRCL-GRC-001 أخصايئ مخاطر 

األمن السيرباين

الحوكمة واملخاطر 

)GRC( وااللتزام

15

ضامن التزام برنامج األمن السيرباين للمنظمة 

باملتطلبات والسياسات واملعايري املعمول بها.

GRCL-GRC-002 أخصايئ االلتزام يف 

األمن السيرباين  16

تطوير سياسات األمن السيرباين وتحديثها، لدعم 

متطلبات األمن السيرباين باملنظمة ومواءمتها.

GRCL-GRC-003 أخصايئ سياسات 

األمن السيرباين 
17

تحليل ضوابط األمن السيرباين وتقييم فاعليتها. GRCL-GRC-004 ُمقيّم ضوابط األمن 

السيرباين
18

تصميم عمليات التدقيق لألمن السيرباين وتنفيذها 

وإدارتها بهدف تقييم مدى التزام املنظمة باملتطلبات 

والسياسات واملعايري والضوابط املعمول بها، وإعداد 

تقارير التدقيق وتقدميها لألطراف ذات الصالحية.

GRCL-GRC-005 مدقق األمن 

السيرباين
19

تقديم الخدمات القانونية بشأن املوضوعات ذات 

الصلة بالقوانني واألنظمة السيربانية.

GRCL-LDP-001 أخصايئ قانون األمن 

السيرباين

القوانني وحامية 

)LDP( البيانات

20

دراسة هيكلة البيانات الشخصية وقوانني وأنظمة 

الخصوصية املعمول بها، مع تحليل مخاطر 

الخصوصية، وتطوير برنامج املنظمة للمواءمة مع 

ضوابط الخصوصية وحامية البيانات والسياسات 

الداخلية، واإلرشاف عىل تنفيذها، مع دعم استجابة 

املنظمة لحوادث الخصوصية أو حامية البيانات.

GRCL-LDP-002 أخصايئ الخصوصية 

وحامية البيانات

21

)GRCL( 2-3  األدوار الوظيفية في فئة الحوكمة والمخاطر وااللتزام والقوانين



14 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)الجدول 6( يصف األدوار الوظيفية يف فئة الحامية والدفاع.

)PD( األدوار الوظيفية يف فئة الحامية والدفاع :)جدول 6(

 ُمعّرف الدور الوصف
 الوظيفي

الدور الوظيفي مجال التخصص الرقم

استخدام البيانات التي تم استخالصها من مجموعة 

أدوات الدفاع السيرباين لتحليل األحداث الواقعة 

داخل املنظمة بهدف الكشف عن التهديدات 

والتعامل معها.

PD-D-001 محلل دفاع األمن 

السيرباين

)D(  الدفاع

22

فحص وتنصيب وصيانة األجهزة والربمجيات 

املستخدمة للدفاع وحامية األنظمة والشبكات من 

التهديدات السيربانية وتشغيلها واإلرشاف عليها.

PD-D-002 أخصايئ البنية 

التحتية لألمن 

السيرباين
23

تقديم الدعم العام لألمن السيرباين، واملساعدة يف 

مهام األمن السيرباين.

PD-D-003 أخصايئ األمن 

السيرباين 
24

تطوير أنظمة التشفري وخوارزمياته، وتقييمها 

وتحليلها وتحديد نقاط ضعفها وسبل تحسينها.

PD-P-001 أخصايئ التشفري

)P(  الحامية

25

إدارة هوية األفراد والكيانات، وصالحيات وصولهم إىل 

املوارد من خالل تطبيق أنظمة وعمليات التعريف 

والتوثيق والترصيح.

PD-P-002 أخصايئ إدارة الهوية 

والوصول 26

تطوير أمن النظم واختباره وصيانته، وتحليل أمن 

العمليات واألنظمة املدمجة.

PD-P-003 محلل أمن النظم
27

تقييم ثغرات الُنظم والشبكات، وتحديد مواطن 

انحرافها عن اإلعدادات املقبولة أو السياسات 

املعمول بها، وقياس فاعلية البنية الدفاعية متعددة 

الطبقات ضد الثغرات املعروفة.

PD-VA-001 أخصايئ تقييم 

الثغرات

)VA( تقييم الثغرات

28

أداء محاوالت اخرتاق مرصح لها ألنظمة الحاسبات 

أو الشبكات واملنشآت املادية باستخدام أساليب 

تهديد واقعية لتقييم حالتها األمنية وكشف الثغرات 

املحتملة.

PD-VA-002 أخصايئ اختبار 

االخرتاقات
29

)PD( 2-4  األدوار الوظيفية في فئة الحماية والدفاع 



تصنيف الوثيقة: مــــتاح15

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

مبارشة الحوادث املتعلقة باألمن السيرباين وتحليلها 

واالستجابة لها.

PD-IR-001 أخصايئ استجابة 

للحوادث السيربانية

االستجابة للحوادث  

)IR(

30

جمع األدلة الرقمية وتحليلها، والتحقيق يف حوادث 

األمن السيرباين الستخالص معلومات مفيدة ملعالجة 

ثغرات الُنظم والشبكات.

PD-IR-002 أخصايئ التحليل 

الجنايئ الرقمي 31

تعريف األدلة وجمعها وفحصها والحفاظ عليها، 

باستخدام أساليب تحٍر واستقصاء موثقة ومقننة.

PD-IR-003 أخصايئ تحقيقات 

الجرائم السيربانية 32

تحليل الربمجيات الضارة )عن طريق تفكيكها 

وإعادتها إىل صيغة برمجية مفهومة(، وفهم طريقة 

عملها وتأثريها وغرضها، وتقديم توصيات للوقاية 

منها واالستجابة للحوادث الناتجة عنها.

PD-IR-004 أخصايئ الهندسة 

العكسية للربمجيات 

الضارة 33

جمع معلومات عن التهديدات السيربانية من مصادر 

مختلفة وتحليلها لتكوين فهم وإدراك عميقني 

للتهديدات السيربانية، وخطط املخرتقني، واألساليب 

واإلجراءات املتبعة، الستنباط وتوثيق مؤرشات من 

شأنها مساعدة املنظامت يف الكشف عن الحوادث 

السيربانية والتنبؤ بها، وحامية الُنظم والشبكات من 

التهديدات السيربانية.

PD-TM-001 محلل معلومات 

التهديدات 

السيربانية

)TM( إدارة التهديدات

34

البحث االستباقي عن التهديدات غري املكتشفة يف 

الشبكات والُنظم، وتحديد مؤرشات االخرتاق، وتقديم 

التوصيات للتعامل معها.

PD-TM-002 أخصايئ اكتشاف 

التهديدات 

السيربانية
35



16 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)الجدول ٧( يصف األدوار الوظيفية يف فئة أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

 )ICS/OT( األدوار الوظيفية يف فئة أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية :)جدول 7(

لالطالع عىل املهام واملعارف واملهارات والقدرات املطلوبة لكل دور وظيفي واملهام املرتبطة به يُرجى االطالع عىل “امللحق أ”.

الدور الوظيفي ُمعّرف الدور الوظيفي الوصف مجال التخصص الرقم
تصميم نُظم وشبكات األمن السيرباين يف بيئة أنظمة 

التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية واإلرشاف عىل 

إعداداتها وتطويرها وتنفيذها.

ICSOT- ICSOT-001 مصمم معامرية 

األمن السيرباين 

ألنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات 

التشغيلية

أنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات 

التشغيلية

)ICS/OT(

36

فحص وتنصيب وصيانة األجهزة والربمجيات 

املستخدمة للدفاع وحامية األنظمة والشبكات من 

التهديدات السيربانية يف بيئة أنظمة التحكم الصناعي 

والتقنيات التشغيلية وتشغيلها واإلرشاف عليها.

ICSOT- ICSOT-002 أخصايئ البنية 

التحتية لألمن 

السيرباين ألنظمة 

التحكم الصناعي 

والتقنيات التشغيلية

37

استخدام البيانات، التي تم جمعها من مجموعة 

متنوعة من أدوات األمن السيرباين لتحليل األحداث 

الواقعة يف بيئة أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية بهدف الكشف عن تهديدات األمن 

السيرباين والتعامل معها.

ICSOT- ICSOT-003 محلل دفاع األمن 

السيرباين ألنظمة 

التحكم الصناعي 

والتقنيات التشغيلية
38

تحديد مخاطر األمن السيرباين يف بيئة أنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات التشغيلية وتقييمها وإدارتها، 

مع تقييم وتحليل فاعلية ضوابط األمن السيرباين 

القامئة، وتقديم املالحظات والتوصيات بناء عىل تلك 

التقييامت.

ICSOT- ICSOT-004 أخصايئ مخاطر 

األمن السيرباين 

ألنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات 

التشغيلية

39

مبارشة حوادث األمن السيرباين وتحليلها واالستجابة 

لها يف بيئة أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية.

ICSOT- ICSOT-005 أخصايئ استجابة 
للحوادث السيربانية 

ألنظمة التحكم 
الصناعي والتقنيات 

التشغيلية

40

)ICS/OT( 2-5  األدوار الوظيفية في فئة أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية 



تصنيف الوثيقة: مــــتاح1٧

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

3   المالحق

امللحق أ: تفاصيل الدور الوظيفي  1-3
)CARD( 3-1-1   مجموعة الفئة: معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير

تفاصيل الدور الوظيفي
ُمصِمم معامرية األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

CARD-CA-001 معرف الدور الوظيفي
معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير الفئة

معامرية األمن السيرباين مجال التخصص
تصميم نُظم وشبكات األمن السيرباين، واإلرشاف عىل إعداداتها وتطويرها وتنفيذها. وصف الدور الوظيفي

T0036, T0043, T0507, T0508, T0509, T0510, T0511, T0512, T0514, T0515, 
T0516, T0517, T0518, T0519, T0520, T0523, T0524, T0525, T0526, T0527, 
T0528, T0529, T0530, T0531, T2511, T4502

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0008, K0009, 
K0010, K0011, K0012, K0013, K0014, K0016, K0017, K0020, K0021, 
K0022, K0023, K0025, K0026, K0027, K0028, K0034, K0035, K0040, 
K0041, K0042, K0044, K0045, K0046, K0048, K0053, K0057, K0058,  
K0061, K0062, K0074, K0093, K0101, K0109, K0111, K0112, K0116, 
K0120, K0124, K0125, K0126, K0129, K0131, K0133, K0146, K0148, 
K0149, K0151, K0503, K0504, K0505, K0506, K0507, K0508, K0509, 
K0510, K0511, K0512, K0513, K0514, K0515, K1015, K1036, K1505, 
K4000, K5503

المعارف

S0003, S0007, S0008, S0010, S0016, S0021, S0027, S0038, S0039, S0061, 
S0064, S0065, S0501, S0502, S0503, S0504, S0505, S0506, S1008  

المهارات

A0003, A0009, A0010, A0011, A0013, A0035, A0043, A0044, A0500, 
A0502, A0503, A0504, A2504

القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي

أخصايئ الحوسبة السحابية اآلمنة مسمى الدور الوظيفي

CARD-CA-002 معرف الدور الوظيفي
معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير الفئة

معامرية األمن السيرباين مجال التخصص
تصميم نُظم الحوسبة السحابية اآلمنة وتنفيذها وتشغيلها، مع تطوير سياسات السحابة 

اآلمنة.
وصف الدور الوظيفي

T0134, T0500, T0501, T0502, T0503, T0504, T0505, T0506, T0521, T0522 المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0008, K0009, 
K0010, K0011, K0012, K0013, K0014, K0019, K0025, K0044, K0045, 
K0046, K0048, K0071, K0074, K0084, K0085, K0106, K0121, K0132, 
K0500, K0502, K1011, K2001

المعارف

S0012, S0019, S0060, S0500 المهارات
A0009, A0034, A0501 القدرات



18 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)LWD(3-1-2 مجموعة الفئة: القيادة وتطوير الكوادر
)CARD( 3-1-1   مجموعة الفئة: معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ تطوير أمن النظم مسمى الدور الوظيفي

CARD-CRD-001 معرف الدور الوظيفي
معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير الفئة

البحث والتطوير يف األمن السيرباين مجال التخصص
تصميم أمن نُظم املعلومات وتطويره واختباره وتقييمه يف كافة مراحل تطوير تلك 

الُنظم.
وصف الدور الوظيفي

T0004, T0006, T0007, T0012, T0013, T0022, T0039, T0043, T0096, T0105, 
T0506, T0508, T1004, T1007, T1008, T1015, T1016, T1017, T1018, T1021, 
T1022, T1026, T1027, T1031, T1033, T1034, T1038, T1042, T1044, T1047, 
T1048, T1049, T1053, T1056, T1063, T1079, T1084, T1087, T1088, T1089, 
T1090, T2512

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0014, K0016, K0020, 
K0022, K0023, K0026, K0027, K0035, K0038, K0040, K0041, K0042, 
K0045, K0046, K0048, K0049, K0050, K0056, K0057, K0058, K0062, 
K0073, K0074, K0076, K0092, K0093, K0100, K0101, K0111, K0113, 
K0124, K0125, K0126, K0130, K0133, K0136, K0140, K0146, K0148, 
K0149, K0151, K1004, K1006, K1007, K1008, K1009, K1011, K1014, 
K1015, K1017, K1018, K1036, K1504 , K5503

المعارف

S0001, S0007, S0008, S0012, S0028, S0061, S1004, S1007, S1008, S1027, 
S2512

المهارات

A0001, A0002, A0003, A0005, A0009, A0010, A0011, A0012, A0013, 
A0019, A0032, A0035, A0044, A0500, A1005, A2503, A2507, A2511, 
A2513, A2524

القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
مطور األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي
CARD-CRD-002 معرف الدور الوظيفي

معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير الفئة
البحث والتطوير يف األمن السيرباين مجال التخصص

تطوير برمجيات األمن السيرباين وتطبيقاته ونُظمه ومنتجاته. وصف الدور الوظيفي

T0035, T0039, T0040, T0091, T0114, T1002, T1003, T1005, T1006, T1009, 
T1010, T1011, T1013, T1014, T1023, T1030, T1031, T1035, T1036, T1040, 
T1043, T1054, T1055, T1071, T1075, T1078, T1080, T1085, T1092, T5060

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0015, K0022, K0030, 
K0035, K0039, K0045, K0050, K0051, K0052, K0074, K0076, K0083, 
K0093, K0100, K0110, K0112, K0124, K0125, K0126, K0127, K0146, 
K0147, K1000, K1004, K1008, K1011, K1012, K1013, K1014, K1015, 
K1017, K1018, K1019, K1021, K1022, K1023 , K1039, K1040, K5503

المعارف

S0001, S0007, S0017, S0036, S0038, S0047, S0048, S0061, S1001, S1002, 
S1003, S1007, S1008, S1026, S1031, S1034

المهارات

A0035, A0044, A1000, A1001, A1004 القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح19

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
مقيم الربمجيات اآلمنة مسمى الدور الوظيفي

CARD-CRD-003 معرف الدور الوظيفي
معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير الفئة

البحث والتطوير يف األمن السيرباين مجال التخصص
تقييم أمن تطبيقات الحاسب وبرمجياته وشفراته أو برامجه، مع تقديم نتائج قابلة 

للتطبيق.
وصف الدور الوظيفي

T0039, T0040, T0077, T1005, T1006, T1009, T1012, T1013, T1024, T1030, 
T1031, T1035, T1040, T1041, T1043, T1046, T1054, T1055, T1076, T1077, 
T1078, T1081, T1082, T1086, T1092 , T1104

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0015, K0022, K0030, 
K0035, K0039, K0045, K0050, K0051, K0052, K0074, K0076, K0083, 
K0093, K0100, K0110, K0112, K0124, K0125, K0126, K0127, K0146, 
K0153, K0168, K1000, K1004, K1008, K1011, K1012, K1013, K1014, 
K1015, K1017, K1018, K1019, K1021, K1022, K1023, K1024, K1037, 
K5503

المعارف

S0001, S0007, S0036, S0038, S0047, S0048, S0061, S1007, S1008, S1010 المهارات
A0035, A0044, A1001 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
باحث األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي
CARD-CRD-004 معرف الدور الوظيفي

معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير الفئة
البحث والتطوير يف األمن السيرباين مجال التخصص

إجراء األبحاث العلمية يف مجال األمن السيرباين. وصف الدور الوظيفي
T0052, T0089, T0090, T1019, T1045, T1050, T1051, T1057, T1058, T1073, 
T1074, T1091, T1093

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0009, K0017, K0044, 
K0056, K0073, K0074, K0092, K0093, K0094, K0095, K0096, K0097, 
K0098, K0100, K0112, K0114, K0128, K0135, K0143, K0153, K0159, 
K1026, K1029, K1030, K1031, K1032, K1033, K1034, K1035, K1038

المعارف

S0003, S0018, S0045, S1002, S1024, S1025, S1028 المهارات
A0001, A0004, A0005, A0044 القدرات



20 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ علم البيانات لألمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

CARD-CRD-005 معرف الدور الوظيفي
معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير الفئة

البحث والتطوير يف األمن السيرباين مجال التخصص
استخدام مناذج رياضية ومنهجيات وعمليات علمية لتصميم وتنفيذ خوارزميات وأنظمة 

الستخالص استنتاجات ومعارف األمن السيرباين من مصادر متعددة ملجموعة بيانات 

واسعة النطاق.

وصف الدور الوظيفي

T0080, T0083, T0084, T1000, T1001, T1020, T1034, T1037, T1039, T1059, 
T1060, T1061, T1062, T1064, T1065, T1066, T1067, T1068, T1069, T1070, 
T1071, T1072, T1083, T1103

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0014, K0015, K0018, 
K0039, K0040, K0042, K0045, K0049, K0051, K0059, K0074, K0076, 
K0105, K0108, K0156, K1001, K1002, K1003, K1005, K1010, K1016, 
K1020, K1021, K1025, K1027, K1028, K1036

المعارف

S0017, S0029, S0030, S0031, S0032, S1000, S1002, S1005, S1006, S1009, 
S1011, S1012, S1013, S1014, S1015, S1016, S1017, S1018, S1019, S1020, 
S1021, S1022, S1023, S1027, S1029, S1030 , S1034

المهارات

A0008, A0014, A1002, A1003, A2509 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ الذكاء االصطناعي لألمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

CARD-CRD-006 معرف الدور الوظيفي
معامرية األمن السيرباين والبحث والتطوير الفئة

البحث والتطوير يف األمن السيرباين مجال التخصص
استخدام مناذج الذكاء االصطناعي وتقنياته )شامال أساليب التعلم اآليل( لتصميم وتنفيذ 

خوارزميات وأنظمة ألمتتة وتحسني كفاءة وفعالية مهام األمن السيرباين.
وصف الدور الوظيفي

T0134, T1071, T1072, T1094, T1095, T1096, T1097, T1098, T1099, T1100, 
T1101, T1103

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0074, K0119, K1039, 
K1040, K1041, K1042, K1043, K1044, K1046, K1047

المعارف

S1031, S1032, S1033, S1034, S1035, S1036, S1037 المهارات

A1006, A1007, A1008 القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح21

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

 )LWD( 3-1-2 مجموعة الفئة: القيادة وتطوير الكوادر 

تفاصيل الدور الوظيفي
رئيس إدارة األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

LWD-L-001 معرف الدور الوظيفي
القيادة وتطوير الكوادر الفئة

القيادة مجال التخصص
إدارة أعامل األمن السيرباين داخل املنظمة، ووضع الرؤية والتوجه بشأن األمن السيرباين، 

واالسرتاتيجيات واملوارد واألنشطة ذات العالقة وتقديم املرئيات لقيادة املنظمة حيال 

أساليب اإلدارة الفّعالة ملخاطر األمن السيرباين للمنظمة.

وصف الدور الوظيفي

T0002, T0008, T0059, T0077, T0081, T0085, T0093, T0095, T0105, T0126, 
T0127, T0128, T0137, T1500, T1501, T1503, T1511, T1515, T1525, T1526, 
T1528, T1529, T1531, T1534, T1535, T1536, T1541, T2000, T2003, T2007, 
T2008, T2009

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0009, K0021, K0052, 
K0054, K0064, K0073, K0074, K0080, K0082, K0092, K0093, K0135, 
K0143, K0153, K0168, K2021, K5503

المعارف

S0010, S0058, S0059, S1500, S1501, S1502, S1503, S3001 المهارات

A0006, A0015, A0017, A0021, A0024, A0025, A0029, A0030, A0031, 
A0032, A1500, A1501

القدرات



22 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
مدير األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

LWD-L-002 معرف الدور الوظيفي
القيادة وتطوير الكوادر الفئة

القيادة مجال التخصص
إدارة األمن السيرباين للوظائف والُنظم املعلوماتية داخل املنظمة. وقيادة األمن السيرباين 

سواء عىل مستوى فريق أو وحدة أو وظيفة عىل املستوى املؤسيس.
وصف الدور الوظيفي

T0001, T0002, T0008, T0016, T0020, T0023, T0048, T0053, T0059, T0061, 
T0063, T0115, T0137, T1500, T1502, T1503, T1504, T1505, T1506, T1507, 
T1508, T1509, T1510, T1511, T1512, T1514, T1515, T1516, T1517, T1518, 
T1519, T1520, T1521, T1522, T1523, T1524, T1525, T1526, T1527, T1528, 
T1529, T1530, T1531, T1532, T1533, T1534, T1542, T2000, T2001, T2007, 
T2008, T2009, T2510, T2514

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0008, K0016, K0019, 
K0021, K0024, K0029, K0031, K0033, K0034, K0036, K0037, K0043, 
K0044, K0046, K0052, K0056, K0061, K0064, K0073, K0074, K0082, 
K0090, K0091, K0092, K0093, K0100, K0101, K0110, K0118, K0124, 
K0125, K0126, K0128, K0133, K0148, K0150, K0153, K0168, K0169, 
K1500, K1501, K1502, K1503, K1504, K1505, K1506, K1507, K1509, 
K1511, K2501 , K5503

المعارف

S0010, S1500, S1501, S3001 المهارات

A0036, A0044, A1502 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
مستشار األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

LWD-L-003 معرف الدور الوظيفي
القيادة وتطوير الكوادر الفئة

القيادة مجال التخصص
تقديم الرأي واملشورة لقيادة املنظمة وقادة وفرق األمن السيرباين، يف مواضيع األمن 

السيرباين.
وصف الدور الوظيفي

T0001, T0002, T0093, T1501, T1503, T1511, T1515, T1525, T1528, T1529, 
T1537, T1538, T1539, T1540, T2001, T2003, T2052

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0008, K0016, K0019, 
K0021, K0029, K0031, K0033, K0034, K0036, K0037, K0044, K0046, 
K0052, K0056, K0061, K0064, K0073, K0074, K0082, K0090, K0091, 
K0092, K0093, K0100, K0101, K0110, K0118, K0124, K0128, K0133, 
K0148, K0150,  K0153, K0169, K1500, K1501, K1502, K1503, K1504, 
K1505, K1506, K1507, K1509, K1510, K1511, K5503

المعارف

S0058, S1500, S1501, S1502, S1503 المهارات
A0006, A0015, A0017, A0021, A0024, A0025, A0029, A0030, A0031, 
A0032, A0043, A1500, A1501

القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح23

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
مدير املوارد البرشية لألمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

LWD-WD-001 معرف الدور الوظيفي
القيادة وتطوير الكوادر الفئة

تطوير الكوادر مجال التخصص
تطوير الخطط واالسرتاتيجيات واإلرشادات داخل املنظمة لدعم تطوير كوادر األمن 

السيرباين وإدارتها.
وصف الدور الوظيفي

T0002, T0008, T0017, T0020, T0045, T0046, T0078, T0081, T0082, T0085, 
T0086, T0088, T0092, T0093, T0095, T0099, T0103, T0104, T0108, T0109, 
T0110, T1500, T1503, T2006, T2022, T2023, T2025, T2026, T2027, T2028, 
T2030, T2031, T2032, T2033, T2034, T2035, T2037, T2038, T2039, T2040, 
T2047, T2052, T2053

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0061, K0074, K0079, 
K0080, K0091, K0092, K0118, K0141, K0142, K0150, K1501, K2002, 
K2011, K2013, K2014, K2019

المعارف

S2008, S2508 المهارات
A0006, A2006, A2008, A2009, A2506, A2510 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
ُمطور املناهج التعليمية لألمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

LWD-WD-002 معرف الدور الوظيفي
القيادة وتطوير الكوادر الفئة

تطوير الكوادر مجال التخصص
تطوير وتخطيط وتنسيق وتقييم برامج التعليم والتدريب لألمن السيرباين واملناهج 

ومحتوياتها وطرقها وأساليب تقدميها، حسب االحتياجات التعليمية.
وصف الدور الوظيفي

T0052, T1528, T2011, T2012, T2021, T2022, T2024, T2028, T2029, T2036, 
T2040, T2041, T2044, T2045, T2050, T2052, T2054

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0044, K0074, K0079, 
K0080, K0133, K2000, K2002, K2003, K2004, K2006, K2007, K2009, 
K2012, K2014, K2015, K2016, K2018, K2021

المعارف

S0055, S2003, S2004, S2005, S2007, S2009 المهارات
A0002, A0003, A0004, A0005, A0015, A0016, A0019, A0024, A0025, 
A0027, A0028, A0031, A0032, A2004, A2005, A2007, A2010, A2011, 
A2013, A2014, A2015

القدرات



24 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
مدرب األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

LWD-WD-003 معرف الدور الوظيفي
القيادة وتطوير الكوادر الفئة

تطوير الكوادر مجال التخصص
تعليم األفراد وتدريبهم وتطويرهم واختبارهم يف موضوعات األمن السيرباين. وصف الدور الوظيفي

T0083, T0084, T0087, T2002, T2004, T2005, T2010, T2011, T2012, T2013, 
T2014, T2015, T2016, T2017, T2018, T2019, T2020, T2022, T2028, T2029, 
T2042, T2043, T2045, T2046, T2048, T2049, T2051, T2052, T2054

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0044, K0071, 
K0074, K0079, K0080, K0133, K2000, K2001, K2002, K2003, K2004, 
K2006, K2007, K2008, K2009, K2010, K2012, K2014, K2015, K2016, 
K2018, K2019, K2020, K2021

المعارف

S0001, S0004, S0015, S0017, S0019, S0020, S0021, S0026, S0027, S0034, 
S0035, S0041, S0058, S1502, S2000, S2001, S2002, S2003, S2005, S2006, 
S2010, S2501, S2515, S2534, S2539, S4504, S4505, S4508, S5012, S5017

المهارات

A0002, A0003, A0004, A0005, A0014, A0015, A0016, A0019, A0024, 
A0025, A0027, A0028, A0031, A0032, A2001, A2002, A2003, A2004, 
A2005, A2007, A2011, A2013, A2014, A2015, A2502, A2503, A2504, 
A2505, A2506

القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح25

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)GRCL( 3-1-3  مجموعة الفئة: الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ مخاطر األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

GRCL-GRC-001 معرف الدور الوظيفي
الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني الفئة

الحوكمة واملخاطر وااللتزام مجال التخصص
تحديد مخاطر األمن السيرباين للمنظمة وتقييمها وإدارتها لحامية أصولها املعلوماتية 

والتقنية وفًقا لسياسات وإجراءات املنظمة، وكذلك القوانني واألنظمة ذات العالقة.
وصف الدور الوظيفي

T0001, T0006, T0012, T0013, T0014, T0020, T0039, T0043, T0053, T0105, 
T0128, T0129, T0130, T0131, T0132, T0133, T2500, T2513

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0008, K0009, 
K0029, K0037, K0073, K0074, K0080, K0081, K0082, K0083, K0089, 
K0092, K0107, K0127, K0160, K0162, K0166, K0167, K0508, K5503

المعارف

S0044, S0057, S0062 المهارات
A0033, A0037, A0038, A0039, A0040, A0041, A0042, A0045, A2501 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ االلتزام يف األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

GRCL-GRC-002 معرف الدور الوظيفي
الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني الفئة

الحوكمة واملخاطر وااللتزام مجال التخصص
ضامن التزام برنامج األمن السيرباين للمنظمة باملتطلبات والسياسات واملعايري املعمول 

بها.
وصف الدور الوظيفي

T0003, T0019, T0022, T0023, T0063, T0111, T2500, T2501, T2502, T2504, 
T2506, T2509, T2514, T2518, T2519, T3052

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0008, K0009, 
K0074, K0091, K0165, K0118, K2508, K5503

المعارف

S0058, S0061 المهارات
A0006, A0007, A0023, A0024, A0026, A2005 القدرات



26 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ سياسات األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

GRCL-GRC-003 معرف الدور الوظيفي
الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني الفئة

الحوكمة واملخاطر وااللتزام مجال التخصص
تطوير سياسات األمن السيرباين وتحديثها، لدعم متطلبات األمن السيرباين باملنظمة 

ومواءمتها.
وصف الدور الوظيفي

T0011, T0017, T0045, T0046, T0078, T0082, T0085, T0086, T0088, T0092, 
T0093, T0095, T0099, T0103, T0104, T0108, T0109, T0110

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0052, K0074, K0079, 
K0091, K0118, K0122, K0141, K0142, K0150, K0168, K2019, K2503, 
K5503

المعارف

S2513, S2530 المهارات
A0006, A2500, A2510 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
ُمقيّم ضوابط األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

GRCL-GRC-004 معرف الدور الوظيفي
الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني الفئة

الحوكمة واملخاطر وااللتزام مجال التخصص
تحليل ضوابط األمن السيرباين وتقييم فاعليتها. وصف الدور الوظيفي

T0036, T0037, T0039, T0043, T0050, T0053, T0059, T0061, T0074, T0079, 
T2503, T2505, T2507, T2508, T2509, T2510, T2511, T2512, T2514, T2516

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0008, K0009, 
K0010, K0011, K0013, K0016, K0017, K0019, K0020, K0021, K0022, 
K0028, K0029, K0031, K0035, K0037, K0038, K0042, K0044, K0052, 
K0055, K0060, K0061, K0073, K0074, K0079, K0091, K0092, K0093, 
K0100, K0110, K0113, K0118, K0124, K0125, K0126, K0128, K0133, 
K0146, K0153, K0168, K0169, K1004, K1017, K1511, K2500, K2501, 
K2502, K5503

المعارف

S0001, S0004, S0010, S0019, S0023, S0034, S0036, S0037, S0038, S0040, 
S0044, S0045, S0046, S0047, S0048, S0050, S0051, S0055, S0061, S0063, 
S0064, S1008, S2500, S2501, S2502, S2503, S2504, S2505, S2506, S2507, 
S2508, S2509, S2510, S2511, S2512, S2513, S2514, S2515, S2516, S2517, 
S2521, S2523, S2524, S2525, S2527, S2528, S2529, S2530, S2531, S2532, 
S2533, S2534, S2535, S2536, S2539, S2540, S2541, S2542, S2543

المهارات

A0001, A0002, A0003, A0004, A0005, A0008, A0012, A0015, A0016, 
A0017, A0018, A0019, A0021, A0025, A0027, A0028, A0029, A0030, 
A0031, A0032, A0035, A0044, A2502, A2503, A2504, A2505, A2506, 
A2507, A2508, A2509, A2511, A2512, A2513, A2514, A2515, A2516, 
A2517, A2518, A2519, A2520, A2521, A2523, A2524, A2525, A2526, 
A2527

القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح2٧

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
مدقق األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي
GRCL-GRC-005 معرف الدور الوظيفي

الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني الفئة
الحوكمة واملخاطر وااللتزام مجال التخصص

تصميم عمليات التدقيق لألمن السيرباين وتنفيذها وإدارتها بهدف تقييم مدى التزام 

املنظمة باملتطلبات والسياسات واملعايري والضوابط املعمول بها، وإعداد تقارير التدقيق 

وتقدميها لألطراف ذات الصالحية.

وصف الدور الوظيفي

T0024, T0038, T0039, T0041, T0048, T0059, T0060, T0109, T2502, T2508, 
T2509, T2510, T2512, T2515, T2520

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0008, K0013, 
K0021, K0022, K0028, K0035, K0038, K0056, K0074, K0079, K0109, 
K0133, K0144, K1004, K2500, K2501, K2504, K2505, K2506, K2507, 
K5503

المعارف

S0004, S0010, S0023, S0028, S0036, S0040, S0046, S0047, S0048, S0051, 
S0055, S1008, S2500, S2501, S2502, S2503, S2504, S2505, S2506, S2507, 
S2508, S2509, S2510, S2511, S2512, S2513, S2514, S2515, S2516, S2519, 
S2521, S2523, S2524, S2525, S2526, S2527, S2528, S2529, S2532, S2533, 
S2534, S2536, S2539, S2540, S2541, S2545, S2546

المهارات

A0001, A0002, A0004, A0005, A0015, A0016, A0017, A0019, A0021, 
A0022, A0025, A0027, A0028, A0029, A0030, A0031, A0032, A0035, 
A0044, A2502, A2503, A2504, A2505, A2506, A2507, A2508, A2509, 
A2510, A2511, A2512, A2513, A2514, A2515, A2516, A2517, A2519, 
A2520, A2521, A2523, A2524, A2525, A2526, A2527, A2528, A2529, 
A2530

القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ قانون األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

GRCL-LDP-001 معرف الدور الوظيفي
الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني الفئة

القوانني وحامية البيانات مجال التخصص
تقديم الخدمات القانونية بشأن املوضوعات ذات الصلة بالقوانني واألنظمة السيربانية. وصف الدور الوظيفي

T0019, T0038, T1501, T3000, T3001, T3002, T3003, T3004, T3005, T3006, 
T3007, T3008, T3009, T3010, T3052

المهام

K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0044, K0065, K0074, K0084, 
K0125, K0126, K0128, K3000, K3001, K3002, K3004, K5503

المعارف

S0058 المهارات
A3000 القدرات



28 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ الخصوصية وحامية البيانات مسمى الدور الوظيفي

GRCL-LDP-002 معرف الدور الوظيفي
الحوكمة واملخاطر وااللتزام والقوانني الفئة

القوانني وحامية البيانات مجال التخصص
دراسة هيكلة البيانات الشخصية وقوانني وأنظمة الخصوصية املعمول بها، مع تحليل 

مخاطر الخصوصية، وتطوير برنامج املنظمة للمواءمة مع ضوابط الخصوصية وحامية 

البيانات والسياسات الداخلية، واإلرشاف عىل تنفيذها. مع دعم استجابة املنظمة 

لحوادث الخصوصية أو حامية البيانات.

وصف الدور الوظيفي

T0007, T0126, T0127, T3011, T3012, T3013, T3014, T3015, T3016, T3017, 
T3018, T3019, T3020, T3021, T3022, T3023, T3024, T3025, T3026, T3027, 
T3028, T3029, T3030, T3031, T3032, T3033, T3034, T3035, T3036, T3037, 
T3038, T3039, T3040, T3041, T3042, T3043, T3044, T3045, T3046, T3047, 
T3048, T3049, T3050, T3051, T3052, T3053

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0008, K0029, K0030, 
K0035, K0050, K0074, K3004, K3005, K3006, K5503

المعارف

S0058, S0061, S0064, S3000, S3002 المهارات
A0006, A0007, A0023, A0024, A0026, A0027, A0035, A2005, A2526, 
A2527, A3001, A3002

القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح29

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)PD( 3-1-4  مجموعة الفئة: الحامية والدفاع

تفاصيل الدور الوظيفي
محلل دفاع األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

PD-D-001 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

الدفاع مجال التخصص
استخدام البيانات التي تم استخالصها من مجموعة أدوات الدفاع السيرباين لتحليل 

األحداث الواقعة داخل املنظمة بهدف الكشف عن التهديدات والتعامل معها.
وصف الدور الوظيفي

T0009, T0015, T0025, T0028, T0029, T0037, T0040, T0044, T0054, T0055, 
T0056, T0064, T0065, T0066, T0067, T0068, T0069, T0070, T0071, T0072, 
T0073, T0075, T0076, T0097, T0098, T0100, T0101, T0102, T0107, T0111, 
T3500, T3501, T3503, T3504

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0013, K0014, 
K0016, K0017, K0020, K0024, K0031, K0033, K0035, K0036, K0038, 
K0042, K0043, K0044, K0045, K0046, K0049, K0052, K0053, K0054, 
K0058, K0060, K0063, K0064, K0065, K0067, K0068, K0069, K0070, 
K0072, K0074, K0076, K0077, K0078, K0084, K0086, K0087, K0088, 
K0090, K0091, K0099, K0100, K0101, K0102, K0103, K0104, K0113, 
K0117, K0118, K0124, K0125, K0126, K0134, K0136, K0137, K0138, 
K0139, K0145, K0146, K0147, K0148, K0152, K0153, K0168 , K5503

المعارف

S0006, S0009, S0010, S0012, S0015, S0023, S0033, S0040, S0041, S0042, 
S0046, S0048, S0057, S0061, S0063, S2002, S2514, S2534, S2543, S3500, 
S3501, S3502, S5524

المهارات

A0003, A0014, A0035, A0036, A3500, A3501 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ البنية التحتية لألمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

PD-D-002 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

الدفاع مجال التخصص
فحص وتنصيب وصيانة األجهزة والربمجيات املستخدمة للدفاع وحامية األنظمة 

والشبكات من التهديدات السيربانية وتشغيلها واإلرشاف عليها.
وصف الدور الوظيفي

T0005, T0038, T0057, T0114, T3502, T3505, T3506, T3507, T3508, T3509, 
T3510, T3511, T3512, T4023

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0017, K0019, K0024, 
K0033, K0035, K0043, K0046, K0055, K0063, K0064, K0074, K0084, 
K0100, K0104, K0119, K0147, K0148, K1022, K3500, K3501, K3502, 
K3503, K3504, K5012

المعارف

S0005, S0008, S0014, S0016, S0021, S0022, S0024, S0035, S0038, S0061, 
S0065, S1007, S2507, S3500

المهارات

A0001, A0035, A0044 القدرات



30 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ األمن السيرباين مسمى الدور الوظيفي

PD-D-003 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

الدفاع مجال التخصص
تقديم الدعم العام لألمن السيرباين، واملساعدة يف مهام األمن السيرباين. وصف الدور الوظيفي

T0005, T0009, T0026, T0028, T0102, T0113, T0136, T3500, T3501, T3503, 
T3504

المهام

K0001, K0004, K0005, K0006, K0007, K0009, K0013, K0014, K0017, 
K0019, K0020, K0024, K0031, K0033, K0035, K0038, K0043, K0045, 
K0051, K0053, K0055, K0063, K0068, K0074, K0084, K0104, K0115, 
K0119, K0152, K3504, K3505

المعارف

S0002, S0009, S0010, S0012, S0019, S0021, S0022, S0023, S0027, S0028, 
S0035, S0042, S0062, S3501, S3502

المهارات

A0001, A0003, A0036, A3501 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ التشفري مسمى الدور الوظيفي

PD-P-001 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

الحامية  مجال التخصص
تطوير أنظمة التشفري وخوارزمياته، وتقييمها وتحليلها وتحديد نقاط ضعفها وسبل 

تحسينها.
وصف الدور الوظيفي

T0010, T0016, T0090, T0091, T0096, T0114, T4000, T4008, T4012, T4021, 
T4022

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0010, K0014, 
K0015, K0016, K0017, K0018, K0024, K0028, K0029, K0030, K0035, 
K0038, K0039, K0040, K0042, K0044, K0046, K0050, K0051, K0053, 
K0074, K0102, K0112, K0113, K0116, K0131, K0140, K0155, K0157, 
K0158, K0163, K1000, K1011, K4000, K4009, K4010, K4011, K4013, 
K4014, K4015, K4017

المعارف

S0004, S0016, S0038, S0039, S0061, S1002, S1028, S4001, S4002 , S4003 المهارات
A0035, A1001, A4000, A4001, A5000 القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح31

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ إدارة الهوية والوصول مسمى الدور الوظيفي

PD-P-002 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

الحامية  مجال التخصص
إدارة هوية األفراد والكيانات، وصالحيات وصولهم إىل املوارد من خالل تطبيق أنظمة 

وعمليات التعريف والتوثيق والترصيح.
وصف الدور الوظيفي

T0100, T0114, T1049, T3508, T4016, T4017, T4018, T4019, T4020, T4024, 
T4025, T4026, T4027, T4028, T4029

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0013, K0024, 
K0028, K0035, K0042, K0049, K0059, K0074, K0079, K0085, K0106, 
K0107, K0108, K0112, K0124, K0125, K0126, K0132, K0133, K0144, 
K0151, K0156, K1019, K3505, K4000, K4001, K4002, K4004, K4012, 
K4016, K4018, K5503

المعارف

S0005, S0061, S1007, S4000 المهارات
A0035, A4002, A4003 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
محلل أمن النظم مسمى الدور الوظيفي

PD-P-003 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

الحامية  مجال التخصص
تطوير أمن النظم واختباره وصيانته، وتحليل أمن العمليات واألنظمة املدمجة. وصف الدور الوظيفي

T0004, T0005, T0015, T0036, T0040, T0043, T0050, T0074, T0079, T0097, 
T0098, T0100, T0102, T0107, T0111, T1026, T4000, T4001, T4002, T4003, 
T4004, T4005, T4006, T4007, T4009, T4010, T4011, T4012, T4013, T4014, 
T4015, T4023

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0014, K0016, K0017, 
K0020, K0026, K0027, K0031, K0035, K0038, K0040, K0042, K0045, 
K0046, K0048, K0054, K0058, K0062, K0074, K0100, K0101, K0111, 
K0113, K0120, K0124, K0125, K0126, K0127, K0128, K0129, K0130, 
K0133, K0134, K0136, K0146, K0149, K0152, K1015, K4006, K4007, 
K4008, K4009 , K5503

المعارف

S0008, S0010, S0012, S0017, S0040, S0042, S0061, S1007, S2511 المهارات
A0003, A0035 القدرات



32 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ تقييم الثغرات مسمى الدور الوظيفي

PD-VA-001 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة
تقييم الثغرات مجال التخصص

تقييم ثغرات الُنظم والشبكات، وتحديد مواطن انحرافها عن اإلعدادات املقبولة أو 

السياسات املعمول بها، وقياس فاعلية البنية الدفاعية متعددة الطبقات ضد الثغرات 

املعروفة.

وصف الدور الوظيفي

T0003, T0009, T0024, T0041, T0113, T0133, T2502, T4500, T4501, T4502, 
T4507, T4518

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0009, K0017, K0019, 
K0024, K0035, K0042, K0046, K0051, K0052, K0055, K0064, K0074, 
K0076, K0087, K0088, K0090, K0099, K0100, K0113, K0115, K0119, 
K0133, K0138, K0140, K0148, K0153, K0154, K0163, K0168, K4500, 
K4501, K5503

المعارف

S0001, S0009, S0026, S0037, S0044, S0061, S1023, S2506, S2515, S2527, 
S2545, S4500, S4502, S4504, S4505, S4507, S4508

المهارات

A0001, A0033, A0035 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ اختبار االخرتاقات  مسمى الدور الوظيفي

PD-VA-002 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة
تقييم الثغرات مجال التخصص

أداء محاوالت اخرتاق مرصح لها ألنظمة الحاسبات أو الشبكات واملنشآت املادية 

باستخدام أساليب تهديد واقعية لتقييم حالتها األمنية وكشف الثغرات املحتملة.
وصف الدور الوظيفي

T4500, T4503, T4504, T4505, T4506, T4507, T4508, T4509, T4510, T4511, 
T4512, T4513, T4514, T4515, T4516, T4517, T5545

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0008, K0009, 
K0010, K0011, K0038, K0054, K0057, K0074, K0075, K0080, K0134, 
K0140, K0153, K0158, K0161, K0163, K1013, K4502, K4503, K4504, 
K4505, K4506, K4507, K4508, K4509, K4510, K5503

المعارف

S0011, S0027, S2514, S2515, S4501, S4503, S4504, S4505, S4506, S4508, 
S4509, S4510, S4511, S5002, S5015, S5016, S5502, S5509, S5510

المهارات

A0001, A0003, A0008, A4501, A4502, A4503, A4504, A4505 القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح33

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ استجابة للحوادث السيربانية مسمى الدور الوظيفي

PD-IR-001 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

االستجابة للحوادث مجال التخصص
مبارشة الحوادث املتعلقة باألمن السيرباين وتحليلها واالستجابة لها. وصف الدور الوظيفي

T0009, T0026, T0027, T0028, T0031, T0034, T0044, T0047, T0051, T0058, 
T0062, T0087, T0101, T0106, T5003, T5025, T5031, T5040, T5054

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0019, K0021, K0024, 
K0025, K0032, K0033, K0036, K0043, K0047, K0052, K0064, K0074, 
K0084, K0087, K0088, K0090, K0099, K0100, K0117, K0121, K0123, 
K0133, K0148, K0168, K0169, K5503

المعارف

S0002, S0004, S0006, S0009, S0010, S0011, S0012, S0013, S0014, S0015, 
S0018, S0019, S0020, S0022, S0023, S0024, S0025, S0026, S0027, S0033, 
S0035, S0041, S0044, S0046, S0048, S0051, S0052, S0054, S0060, S1022, 
S1023, S1033, S1503, S2000, S2002, S2506, S2523, S2526, S2532, S2533, 
S2535, S2538, S3500, S3501, S5000, S5001, S5002, S5003, S5004, S5005, 
S5006, S5007, S5008, S5009, S5010, S5011, S5012, S5013, S5014, S5017, 
S5501, S5502, S5503, S5504, S5505, S5506, S5507, S5508, S5509, S5510, 
S5511, S5512, S5513, S5514

المهارات

A0034, A0036 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ التحليل الجنايئ الرقمي مسمى الدور الوظيفي

PD-IR-002 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

االستجابة للحوادث مجال التخصص
جمع األدلة الرقمية وتحليلها، والتحقيق يف حوادث األمن السيرباين الستخالص معلومات 

مفيدة ملعالجة ثغرات الُنظم والشبكات.
وصف الدور الوظيفي

T0010, T0030, T0032, T0033, T0034, T0049, T5000, T5002, T5004, T5006, 
T5007, T5010, T5013, T5014, T5015, T5016, T5017, T5019, T5020, T5022, 
T5023, T5024, T5025, T5026, T5027, T5028, T5029, T5030, T5031, T5036, 
T5037, T5038, T5039, T5040, T5041, T5044, T5050, T5051, T5059, T5062, 
T5534

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0016, K0019, K0033, 
K0045, K0052, K0066, K0074, K0075, K0090, K0091, K0100, K0119, 
K0138, K0168, K1503, K5000, K5002, K5003, K5005, K5006, K5007, 
K5008, K5009, K5010, K5011, K5014, K5016, K5017, K5018, K5019, 
K5020, K5021, K5022, K5023, K5024, K5028, K5029, K5030, K5031, 
K5503

المعارف

S0011, S0013, S0019, S0020, S0029, S0030, S0041, S5000, S5001, S5002, 
S5003, S5004, S5005, S5006, S5007, S5008, S5009, S5010, S5011, S5012, 
S5013, S5014

المهارات

A5000, A5001 القدرات



34 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ تحقيقات الجرائم السيربانية مسمى الدور الوظيفي

PD-IR-003 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

االستجابة للحوادث مجال التخصص
تعريف األدلة وجمعها وفحصها والحفاظ عليها، باستخدام أساليب تحٍر واستقصاء 

موثقة ومقننة.
وصف الدور الوظيفي

T0018, T0021, T5001, T5005, T5008, T5009, T5010, T5011, T5012, T5018, 
T5021, T5023, T5033, T5034, T5035, T5040, T5042, T5043, T5046, T5047, 
T5048, T5049, T5054, T5059, T5061

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0036, K0052, K0065, 
K0067, K0074, K0091, K0168, K5001, K5003, K5006, K5007, K5008, 
K5013, K5016, K5025, K5026, K5032, K5503

المعارف

S0013, S0018, S1501, S5003 المهارات
A5002, A5003 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ الهندسة العكسية للربمجيات الضارة مسمى الدور الوظيفي

PD-IR-004 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

االستجابة للحوادث مجال التخصص
تحليل الربمجيات الضارة )عن طريق تفكيكها وإعادتها إىل صيغة برمجية مفهومة(، 

وفهم طريقة عملها وتأثريها وغرضها، وتقديم توصيات للوقاية منها واالستجابة 

للحوادث الناتجة عنها.

وصف الدور الوظيفي

T0089, T0135, T5016, T5052, T5055, T5057, T5058, T5510, T5519, T5525, 
T5534, T5535, T5536, T5537, T5538, T5539, T5540, T5541, T5542, T5544, 
T5545

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0014, K0016, K0039, 
K0043, K0047, K0067, K0074, K0094, K0095, K0096, K0097, K0098, 
K0099, K0100, K0101, K0102, K0103, K0104, K0105, K5017, K5018, 
K5019, K5020, K5021, K5022, K5023, K5024

المعارف

S0001, S0029, S0030, S0031, S0032, S0048, S0049, S0052, S0053, S1503, 
S5007, S5008, S5009, S5010, S5011, S5012, S5013, S5014, S5015, S5016, 
S5017

المهارات

A0001, A0025, A0046, A3500, A5000, A5004, A5502 القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح35

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
محلل معلومات التهديدات السيربانية مسمى الدور الوظيفي

PD-TM-001 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

إدارة التهديدات  مجال التخصص
جمع معلومات عن التهديدات السيربانية من مصادر مختلفة وتحليلها لتكوين فهم 

وإدراك عميقني للتهديدات السيربانية، وخطط املخرتقني، واألساليب واإلجراءات املتبعة، 

الستنباط وتوثيق مؤرشات من شأنها مساعدة املنظامت يف الكشف عن الحوادث 

السيربانية والتنبؤ بها، وحامية الُنظم والشبكات من التهديدات السيربانية.

وصف الدور الوظيفي

T5056, T5502, T5503, T5504, T5505, T5506, T5507, T5508, T5510, T5515, 
T5517, T5519, T5524, T5525, T5526, T5527, T5528, T5529, T5530, T5531, 
T5535, T5536, T5537, T5538, T5539, T5540, T5541, T5542, T5543, T5544

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0027, K0043, K0066, 
K0074, K0099, K0155, K0157, K0159, K0161, K0163, K0165, K5500, 
K5501, K5502, K5503, K5504, K5506, K5507, K5508, K5509, K5511, 
K5512, K5513, K5514, K5515, K5516, K5517, K5518, K5519, K5520, 
K5523, K5524, K5527, K5528, K5530, K5532, K5533

المعارف

S0049, S0051, S0055, S2536, S5500, S5501, S5502, S5504, S5507, S5509, 
S5510, S5516, S5517, S5518, S5520, S5521

المهارات

A0002, A0014, A0016, A0018, A0019, A0020, A0022, A0025, A2513, 
A2514, A2516, A2523, A2525, A5500, A5501, A5502

القدرات



36 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ اكتشاف التهديدات السيربانية مسمى الدور الوظيفي

PD-TM-002 معرف الدور الوظيفي
الحامية والدفاع الفئة

إدارة التهديدات  مجال التخصص
البحث االستباقي عن التهديدات غري املكتشفة يف الشبكات والُنظم، وتحديد مؤرشات 

االخرتاق، وتقديم التوصيات للتعامل معها.
وصف الدور الوظيفي

T0009, T0017, T0018, T0021, T0026, T0027, T0028, T0030, T0032, T0033, 
T0034, T0035, T0049, T0054, T0055, T0056, T0057, T0060, T0069, T0080, 
T0089, T0109, T0135, T0136, T1528, T5010, T5016, T5023, T5500, T5501, 
T5507, T5509, T5510, T5511, T5512, T5513, T5514, T5515, T5517, T5518, 
T5519, T5520, T5521, T5523, T5524, T5525, T5532, T5533, T5534, T5536, 
T5544

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0013, K0014, K0016, 
K0028, K0031, K0032, K0033, K0034, K0035, K0043, K0044, K0047, 
K0050, K0064, K0065, K0067, K0068, K0074, K0086, K0088, K0107, 
K0116, K0154, K5503, K5519, K5521, K5522, K5525, K5526, K5530, 
K5534

المعارف

S0001, S0029, S0030, S0031, S0032, S0050, S0051, S0052, S0059, S0062, 
S2525, S2526, S2527, S2532, S4508, S5007, S5008, S5009, S5010, S5011, 
S5503, S5505, S5506, S5511, S5512, S5513, S5514, S5515, S5519, S5522, 
S5523, S5524

المهارات

A0001, A0025, A0033, A0046, A3500, A5000, A5502 القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح3٧

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
مصمم معامرية األمن السيرباين ألنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية مسمى الدور الوظيفي

ICSOT- ICSOT-001 معرف الدور الوظيفي
أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية الفئة
أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية مجال التخصص

تصميم نُظم وشبكات األمن السيرباين يف بيئة أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية واإلرشاف عىل إعداداتها وتطويرها وتنفيذها.
وصف الدور الوظيفي

T0036, T0043, T0507, T0508, T0509, T0510, T0511, T0512, T0514, T0515, 
T0516, T0517, T0518, T0519, T0520, T2511, T4502, T6000, T6001, T6002, 
T6003, T6004, T6009, T6010, T6011, T6012, T6013

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0008, K0009, 
K0010, K0011, K0012, K0013, K0014, K0016, K0017, K0020, K0021, 
K0022, K0023, K0025, K0026, K0027, K0028, K0034, K0035, K0040, 
K0041, K0042, K0044, K0045, K0046, K0048, K0053, K0057, K0058, 
K0061, K0062, K0074, K0093, K0101, K0109, K0111, K0112, K0116, 
K0120, K0124, K0125, K0126, K0129, K0131, K0133, K0146, K0148, 
K0149, K0151, K1015, K1036, K1505, K4000, K5503, K6000, K6001, 
K6002, K6003, K6004, K6005, K6006, K6007, K6008, K6009, K6010, 
K6011, K6012, K6013, K6014, K6015, K6016, K6017, K6018, K6019, 
K6020

المعارف

S0003, S0007, S0008, S0010, S0016, S0021, S0027, S0038, S0039, S0061, 
S0064, S0065, S1008, S6000, S6001, S6002, S6003, S6004, S6005, S6006, 
S6007

المهارات

A0003, A0009, A0010, A0011, A0013, A0035, A0043, A0044, A0500, 
A2504, A6000, A6001, A6002, A6004 القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ البنية التحتية لألمن السيرباين ألنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية مسمى الدور الوظيفي

ICSOT- ICSOT-002 معرف الدور الوظيفي
أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية الفئة
أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية مجال التخصص

فحص وتنصيب وصيانة األجهزة والربمجيات املستخدمة للدفاع وحامية األنظمة 
والشبكات من التهديدات السيربانية يف بيئة أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية وتشغيلها واإلرشاف عليها.
وصف الدور الوظيفي

T0005, T0038, T0057, T0114, T3502, T3505, T3506, T3507, T3508, T3509, 
T3510, T3511, T3512, T4023, T6007, T6008, T6012

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0017, K0019, K0024, 
K0033, K0035, K0043, K0046, K0055, K0063, K0064, K0074, K0084, 
K0100, K0104, K0119, K0147, K0148, K1022, K3500, K3501, K3502, 
K3503, K3504, K5012, K6001, K6012, K6014, K6015, K6016, K6017, 
K6018, K6019, K6020 

المعارف

S0005, S0008, S0009, S0014, S0016, S0021, S0022, S0024, S0035, S0038, 
S0061, S0065, S1007, S2507, S3500, S6004, S6005, S6007 المهارات

A0001, A0035, A0044 القدرات

 )ICS/OT(  مجموعة الفئة: أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية  5-1-3



38 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
محلل دفاع األمن السيرباين ألنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية مسمى الدور الوظيفي

ICSOT- ICSOT-003 معرف الدور الوظيفي
أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية الفئة
أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية مجال التخصص

استخدام البيانات، التي تم جمعها من مجموعة متنوعة من أدوات األمن السيرباين 

لتحليل األحداث الواقعة يف بيئة أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية بهدف 

الكشف عن تهديدات األمن السيرباين والتعامل معها.

وصف الدور الوظيفي

T0009, T0015, T0025, T0028, T0029, T0037, T0040, T0044, T0054, T0055, 
T0056, T0058, T0064, T0065, T0066, T0067, T0068, T0069, T0070, T0071, 
T0072, T0073, T0075, T0076, T0097, T0098, T0100, T0101, T0102, T0107, 
T0111, T3500, T3501, T3503, T3504

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0013, K0014, 
K0016, K0017, K0020, K0024, K0031, K0033, K0035, K0036, K0038, 
K0042, K0043, K0044, K0045, K0046, K0049, K0052, K0053, K0054, 
K0058, K0060, K0063, K0064, K0065, K0067, K0068, K0069, K0070, 
K0072, K0074, K0076, K0077, K0078, K0084, K0086, K0087, K0088, 
K0090, K0091, K0099, K0100, K0101, K0102, K0103, K0104, K0113, 
K0117, K0118, K0124, K0125, K0126, K0134, K0136, K0137, K0138, 
K0139, K0145, K0146, K0147, K0148, K0152, K0153, K0168, K5503, 
K6001, K6012, K6014, K6015, K6016, K6017, K6018, K6019, K6020

المعارف

S0006, S0009, S0010, S0012, S0015, S0023, S0033, S0040, S0041, S0042, 
S0046, S0048, S0057, S0061, S0063, S2002, S2534, S3500, S3501, S3502, 
S6004, S6005, S6006, S6007

المهارات

A0003, A0014, A0035, A0036, A3500, A3501, A6004, A6005 القدرات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح39

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ مخاطر األمن السيرباين ألنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية مسمى الدور الوظيفي

ICSOT- ICSOT-004 معرف الدور الوظيفي
أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية الفئة
أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية مجال التخصص

تحديد مخاطر األمن السيرباين يف بيئة أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية 

وتقييمها وإدارتها، مع تقييم وتحليل فاعلية ضوابط األمن السيرباين القامئة، وتقديم 

املالحظات والتوصيات بناء عىل تلك التقييامت.

وصف الدور الوظيفي

T0001, T0006, T0012, T0013, T0014, T0020, T0034, T0039, T0043, T0053, 
T0105, T0109, T0128, T0129, T0130, T0131, T0132, T0133, T0136, T2500, 
T6014, T6016

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0007, K0008, K0009, 
K0029, K0037, K0073, K0074, K0080, K0081, K0082, K0083, K0089, 
K0092, K0107, K0127, K0160, K0162, K0166, K0167, K5503, K6001, 
K6003, K6005, K6012, K6014, K6015, K6016, K6017, K6018, K6019, 
K6020

المعارف

S0044, S0057, S0062, S6006, S6007 المهارات
A0033, A0037, A0038, A0039, A0040, A0041, A0042, A0045, A2501, 
A6004, A6005

القدرات

تفاصيل الدور الوظيفي
أخصايئ استجابة للحوادث السيربانية ألنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية مسمى الدور الوظيفي

ICSOT- ICSOT-005 معرف الدور الوظيفي
أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية الفئة
أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية مجال التخصص

مبارشة حوادث األمن السيرباين وتحليلها واالستجابة لها يف بيئة أنظمة التحكم الصناعي 

والتقنيات التشغيلية.
وصف الدور الوظيفي

T0009, T0026, T0027, T0028, T0031, T0044, T0047, T0051, T0058, T0062, 
T0087, T0101, T0106, T5025, T5031, T6014, T6015

المهام

K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0019, K0021, K0024, 
K0025, K0032, K0033, K0036, K0043, K0047, K0052, K0064, K0074, 
K0084, K0087, K0088, K0090, K0099, K0100, K0117, K0121, K0123, 
K0133, K0148, K0168, K5503, K6001, K6012, K6014, K6015, K6016, 
K6017, K6018, K6019, K6020

المعارف

S0002, S0004, S0006, S0009, S0010, S0011, S0012, S0013, S0014, S0015, 
S0018, S0019, S0020, S0022, S0023, S0024, S0025, S0026, S0027, S0033, 
S0035, S0041, S0044, S0046, S0048, S0051, S0052, S0054, S0060, S1022, 
S1023, S1033, S1034, S1503, S2000, S2002, S2506, S2523, S2526, S2532, 
S2533, S2535, S2538, S3500, S3501, S5000, S5001, S5002, S5003, S5004, 
S5005, S5006, S5007, S5008, S5009, S5010, S5011, S5012, S5013, S5014, 
S5017, S5501, S5502, S5503, S5504, S5505, S5506, S5507, S5508, S5509, 
S5510, S5511, S5512, S5513, S5514, S6001, S6004, S6006, S6007

المهارات

A6004, A6005, A6006 القدرات
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امللحق ب: قامئة املهام واملعارف واملهارات والقدرات   2-3

كام ذُكر سابقا، فقد تم تطوير اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين باستخدام املنهجية املتبعة يف إطار كوادر األمن السيرباين 

التابع للمبادرة الوطنية لتعليم األمن السيرباين  )NICE( الصادر من املعهد الوطني األمرييك للمعايري والتقنية )NIST(، إال أن 

الفئات ومجاالت التخصص واألدوار الوظيفية الواردة يف اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين مختلفة عن تلك الواردة يف إطار 

الكوادر التابع للمبادرة الوطنية لتعليم األمن السيرباين )NICE( حيث تم تصميمها لتالئم احتياج كوادر األمن السيرباين يف اململكة 

العربية السعودية. 

وقد تم تعريف املهام واملعارف واملهارات والقدرات املطلوبة ألداء كل دور وظيفي يف هذا اإلطار باستخدام القامئة الطويلة 

يلزم  ما  مع عمل   )NICE( السيرباين   األمن  لتعليم  الوطنية  املبادرة  إطار  املوجودة يف  والقدرات  واملهارات  واملعارف  املهام  من 

من التعديالت لعكس احتياجات كوادر األمن السيرباين يف اململكة. كام تم ترقيم املهام واملعارف واملهارات والقدرات حسب ما 

هو موضح يف )الجدول 8(. ويقدم )الجدول 9( و)الجدول 10( و)الجدول 11( و)الجدول 12( أوصاف املهام واملعارف واملهارات 

والقدرات املستخدمة يف هذا اإلطار.

)جدول 8(: نظام ترقيم املهام واملعارف واملهارات والقدرات يف اإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين

 

 مدى الترقيم للمهام
 والمعارف والمهارات

والقدرات

مجال التخصص الفئة

0000-0499 األدوار العامة  عام 
0500-0999 معامرية األمن السيرباين   معمارية األمن السيبراني  

والبحث والتطوير
1000-1499 البحث والتطوير يف األمن السيرباين

1500-1999 القيادة القيادة وتطوير الكوادر

2000-2499 تطوير الكوادر

2500-2999 الحوكمة واملخاطر وااللتزام الحوكمة والمخاطر وااللتزام 
والقوانين

3000-3499 القوانني وحامية البيانات

3500-3999 الدفاع الحماية والدفاع  

4000-4499 الحامية

4500-4999 تقييم الثغرات

5000-5499 االستجابة للحوادث

5500-5999 إدارة التهديدات

6000-6499 أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية

أنظمة التحكم الصناعي 
والتقنيات التشغيلية
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)جدول 9(: أوصاف املهام 

 وصف المهمة رمز المهمة

T0001.التواصل الفعال مع اإلدارة العليا بشأن مخاطر األمن السيرباين

T0002.التواصل الفعال مع اإلدارة العليا بشأن الجوانب املالية لألمن السيرباين

T0003
تحليل سياسات الدفاع السيرباين للمنظمة وإعداداتها، وذلك لتقييم مدى التزامها بالتنظيامت 

والتوجيهات املؤسسية.

T0004.تطبيق السياسات األمنية عىل التطبيقات املتداخلة بني بعضها البعض

T0005.تطبيق السياسات األمنية لتحقيق األهداف األمنية للنظام

T0006.تطوير أوصاف للمخاطر األمنية لنظم الحاسب من خالل تقييم التهديدات لتلك النظم وثغراتها

T0007
ية معلومات املعرفات الشخصية  إجراء تقييامت ملدى التأثري عىل الخصوصية لضامن حامية رسِّ

بشكل مناسب.

T0008
التعاون مع أصحاب املصلحة لضامن تلبية برامج استمرارية األعامل والتعايف من الكوارث ملتطلبات 

املنظمة.

T0009.ربط بيانات الحوادث لتحديد الثغرات

T0010.فك تشفري البيانات املضبوطة باستخدام وسائل تقنية

T0011.تطوير سياسات األمن السيرباين والوثائق ذات العالقة

T0012
تطوير اسرتاتيجيات للحد من املخاطر من أجل إدارة املخاطر يف ظل سياسات املنظمة ملستويات 

املخاطرة املقبولة.

T0013.تطوير إجراءات مضادة خاصة باألمن السيرباين واسرتاتيجيات ملعالجة املخاطر

T0014.توصيف مخاطر األمن السيرباين األولية أو املتبقية التي تؤثر عىل تشغيل النظام

T0015
استخدام منتجات األمن السيرباين أو تقنيات التحكم األمني للحد من املخاطر املكتشفة إىل 

مستويات مقبولة.

T0016
التأكد من توافق قدرات االكتشاف والحامية السيربانية مع اسرتاتيجية وسياسات األمن السيرباين 

للمنظمة، ومع املستندات األخرى ذات العالقة.

T0017.تأسيس قنوات اتصال مالمئة مع أصحاب املصلحة، والحفاظ عليها

T0018.إنشاء عالقات بني فريق االستجابة للحوادث واملجموعات الداخلية والخارجية األخرى

T0019
تقييم جوانب األمن السيرباين للعقود لضامن االلتزام باملتطلبات املالية، والتعاقدية، والقانونية، 

والتنظيمية.

T0020.التأكد من أن القرارات املتخذة بشأن األمن السيرباين تستند عىل املبادئ األساسية إلدارة املخاطر



42 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

 وصف المهمة رمز المهمة

T0021.تحديد البيانات التي ستضيف قيمة لعمليات التحقيق

T0022
التأكد من أن أي منتج يتم استخدامه إلدارة مخاطر األمن السيرباين تم تقييمه بفعالية والترصيح 

باستخدامه.

T0023
التعرف عىل أمناط عدم االلتزام بسياسات األمن السيرباين والوثائق ذات العالقة بهدف تعريف طرق 

لتحسينها. 

T0024
الحفاظ عىل مجموعة أدوات تدقيق الدفاع السيرباين القابلة للتفعيل، بناء عىل أفضل املامرسات يف 

القطاع، وذلك لدعم عمليات تدقيق الدفاع السيرباين.

T0025.توثيق وتصعيد الحوادث السيربانية التي من شأنها أن تؤدي إىل أثر فوري أو مستمر

T0026.تحليل السجالت من مصادر متعددة لتحديد التهديدات املحتملة ألمن الشبكة

T0027
تحليل أولويات الحوادث لتحديد الثغرة ونطاقها وأولويتها وتأثريها املحتمل، ومن ثم تقديم 

توصيات من شأنها توفري العالج الرسيع.

T0028.تحليل توجهات الدفاع السيرباين، وتقديم تقارير بشأنها

T0029.ربط املعلومات من مصادر متعددة لإلملام بالحالة وتحديد فاعلية الهجمة املرصودة

T0030.تحليل امللفات لتحديد سامتها املميزة

T0031
إجراء جمع أويل للصور الجنائية مبوجب معايري البحث الجنايئ ذات العالقة، وفحصها لتحديد أنسب 

إجراءات املعالجة.

T0032.إجراء تحليل جنايئ رقمي حي

T0033.تحليل الخط الزمني لألحداث

T0034
أداء مهام االستجابة لألحداث دعام لفرق االستجابة لألحداث، شامال جمع األدلة الجنائية، وربط 

حاالت التسلل، والتتبع، وتحليل التهديدات ومعالجة األنظمة. 

T0035.أداء الربمجة اآلمنة وتحديد مواطن الخلل املحتملة يف الشفرات الربمجية ملعالجة الثغرات

T0036
إجراء مراجعات األمن السيرباين، وتحديد الفجوات يف املعامرية األمنية، من أجل إصدار خطط إلدارة 

املخاطر السيربانية.

T0037
إجراء مراجعات األمن السيرباين، وتحديد الثغرات األمنية يف املعامرية األمنية لدعم اسرتاتيجيات 

معالجة املخاطر.

T0038.إدارة النظم عىل نظم وبرامج مخصصة لألمن السيرباين

T0039.تحليل املخاطر كلام خضع أي برنامج أو نظام لتغيري جوهري
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 وصف المهمة رمز المهمة

T0040.تحليل نتائج التامرين وبيئة النظام للتخطيط وللتوصية بتعديالت وتسويات

T0041
إعداد تقارير التدقيق والتقييم التي تحدد النتائج التقنية واإلجرائية، وتشمل توصيات باالسرتاتيجيات 

والحلول العالجية.

T0042.تقديم إرشادات توعوية يف مجال األمن السيرباين لدعم خطط استمرارية األعامل وحامية البيانات

T0043.توفري مدخالت إلطار إدارة املخاطر والوثائق ذات الصلة

T0044
تحليل تنبيهات الشبكة التي يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة لتحديد األسباب املحتملة ألي 

أحداث يتم اكتشافها.

T0045.مراجعة السياسات القامئة واملقرتحة والوثائق ذات العالقة مع أصحاب املصلحة

T0046.توفري الخربة االستشارية يف األمن السيرباين يف مجالس السياسات التنظيمية والقطاعية 

T0047.تتبع الحوادث السيربانية وتوثيقها منذ اكتشافها إىل حلها النهايئ

T0048.تتبع نتائج وتوصيات التدقيق لضامن اتخاذ إجراءت معالجة مالمئة

T0049
تسخري أدوات مراقبة الشبكات لرصد وتحليل حركة البيانات الشبكية ذات العالقة بالعمليات 

الضارة.

T0050.مراجعة وثائق األمن السيرباين العاكسة لتصميم النظام، وتحديثها وحفظها

T0051
كتابة ونرش أساليب وإرشادات الدفاع السيرباين وتقارير األحداث السيربانية، ومشاركتها مع الجهات 

ذات العالقة. 

T0052.البحث يف التقنيات املعارصة لفهم قدرات الدفاع السيرباين املطلوبة من قبل النظم أو الشبكة

T0053
ضامن تعريف مخاطر األمن السيرباين ومعالجتها بالطريقة املناسبة من خالل عملية حوكمة املخاطر 

للمنظمة.

T0054
الكشف عن الهجامت واألنشطة املشبوهة وحاالت إساءة االستخدام، والتعرف عليها والتنبيه بشأنها 

يف الوقت املناسب، ومتييزها عن األنشطة االعتيادية.

T0055
تسخري أدوات الدفاع السيرباين للمراقبة املستمرة ألنشطة النظم وتحليلها بهدف تعريف األنشطة 

الضارة.

T0056
تحليل األنشطة الخبيثة لتحديد الثغرات املستغلة، وأساليب االستغالل، والتأثريات عىل النظم 

واملعلومات.

T0057.تحديد حامية البنية التحتية الحاسمة للدفاع السيرباين ومواردها، وترتيب أولوياتها وتنسيقها
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 وصف المهمة رمز المهمة

T0058.تطبيق مبادئ ومامرسات الدفاع األمني متعدد املستويات مبا يتامىش مع سياسات املنظمة

T0059.إدارة معالجة الثغرات بفعالية

T0060.ضامن الحفاظ عىل سجل تدقيق أدلة التدابري األمنية

T0061
ضامن مراعاة متطلبات املنظمة لألمن السيرباين يف عمليات الدمج واالستحواذ واالستعانة باملوارد 

الخارجية وغريها من العمليات التي تشمل طرفا ثالثا.

T0062
جمع آثار التسلل، واستخدام البيانات املكتشفة للحد من حوادث األمن السيرباين املحتملة داخل 

املنظمة.

T0063
املراجعة الدورية السرتاتيجية األمن السيرباين وسياساته والوثائق ذات العالقة للمحافظة عىل االلتزام 

بالقوانني واألنظمة املعمول بها.

T0064.ملجموعات التسلل )TTP( تحديد الخطط واألساليب و اإلجراءات

T0065.فحص املخططات الشبكية لفهم تدفقات البيانات عرب الشبكة

T0066.التوصية بتصحيحات لثغرات البيئة

T0067.استخدام البيانات الوصفية للتعرف عىل حاالت االشتباه يف حركة مرور البيانات عرب الشبكة وتحليلها

T0068.تحديد املؤرشات والتحذيرات من خالل البحث والتحليل والربط عرب مجموعات بيانات متعددة

T0069.استخدام أدوات تحليل الحزم للتحقق من تنبيهات نظام كشف التسلل

T0070.عزل الربمجيات الضارة وإزالتها

T0071
استخدام حركة مرور البيانات عرب الشبكة لتحديد تطبيقات أحد أجهزة الشبكة ونظم التشغيل 

الخاصة به.

T0072.استخدام حركة املرور عرب الشبكات  إلعادة متثيل النشاط الخبيث

T0073.تحديد عمليات محاولة التعرف عىل التصميم الشبيك وأنشطة التعرف عىل أنظمة التشغيل

T0074.تقييم فاعلية ضوابط األمن السيرباين

T0075
املساعدة يف حرص خواص التعرف )التواقيع( لتفعيل استخدامها يف أدوات األمن السيرباين للشبكة  

وذلك لالستجابة للتهديدات الجديدة والتهديدات التي متت مالحظتها سابقاً.

T0076.اإلبالغ عن الحوادث السيربانية املشتبه بها وفًقا لخطة املنظمة لالستجابة للحوادث السيربانية
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 وصف المهمة رمز المهمة

T0077.اإلرشاف عىل املوظفني القامئني عىل مهام األمن السيرباين وإسناد األعامل إليهم بفاعلية

T0078.ضامن توفري التمويل الكايف ملوارد التدريب لألمن السيرباين

T0079.تقييم عملية إدارة اإلعدادات

T0080.جمع املقاييس وبيانات التوجهات

T0081.تخصيص املوارد ألدوار األمن السيرباين

T0082.ضامن التزام سياسات وعمليات إدارة كوادر األمن السيرباين باملتطلبات القانونية ومتطلبات املنظمة

T0083.تقديم املعلومات التقنية للجامهري التقنية وغري التقنية

T0084.عرض البيانات بصيغ مبتكرة

T0085.رفع الوعي بالسياسة واالسرتاتيجية السيربانية بني مديري املنظمة

T0086.مراجعة وتقييم فاعلية الكوادر السيربانية لتحديد الفجوات يف املهارات واحتياجات التدريب

T0087.تحرير ونرش املراجعات للتعلم ولنرش الدروس املستفادة من أحداث األمن السيرباين

T0088
تفسري وتطبيق األنظمة املطبقة والقوانني واللوائح والوثائق التنظيمية لضامن عكسها يف سياسات 

األمن السيرباين.

T0089.تحديد وتطوير أدوات الهندسة العكسية لتعزيز القدرات والكشف عن الثغرات

T0090.تطوير قدرات إدارة البيانات اآلمنة لدعم القوى العاملة املتنقلة

T0091
متكني التطبيقات باملفاتيح العامة من خالل مكتبات البنية التحتية للمفاتيح العمومية القامئة، مع 

تضمني إدارة الشهادات والتشفري حسب الحاجة.

T0092.تحليل سياسات األمن السيرباين للمنظمة

T0093
العمل مع أصحاب املصلحة لتطوير سياسات األمن السيرباين والوثائق املصاحبة مبا يتوافق مع 

اسرتاتيجية األمن السيرباين للمنظمة.

T0094
التعريف والدمج ما بني بيئة الرسالة الحالية واملستقبلية لضامن الحفاظ عىل التجانس وتقليل 

األعباء اإلدارية.

T0095 .موافقة اسرتاتيجية األمن السيرباين للمنظمة مع اسرتاتيجيتها لألعامل
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T0096
تصميم ضوابط وإجراءات أمن الُنظم التي توفر الرسية والسالمة والتوافر والتحقق وعدم اإلنكار، 

وتطويرها وتحقيق تكاملها وتحديثها.

T0097.تحليل التوجهات يف الحالة األمنية للمنظمة، واإلبالغ عنها

T0098.تحليل التوجهات يف الحالة األمنية للُنظم، واإلبالغ عنها

T0099.صياغة ونرش سياسات  األمن السيرباين للمنظمة

T0100.تقييم مدى كفاية ضوابط التحكم بالوصول بناء عىل سياسات املنظمة

T0101
مراقبة مصادر البيانات الخارجية للمحافظة عىل فهم محدث لحالة تهديدات األمن السيرباين 

وتحديد القضايا األمنية التي قد تؤثر عىل املنظمة.

T0102.تقييم ومراقبة جوانب األمن السيرباين ملامرسات املنظمة بتطبيق الُنظم واختبارها

T0103
مراقبة مدى كفاءة التطبيق لسياسات ومبادئ ومامرسات األمن السيرباين عند تقديم خدمات 

التخطيط واإلدارة.

T0104.السعي إىل توافق آراء أصحاب املصلحة بشأن التغيريات املقرتحة يف سياسة األمن السيرباين

T0105.إجراء تقييم ملخاطر األمن السيرباين

T0106.تنسيق وظائف االستجابة للحوادث

T0107.تقديم توصيات األمن السيرباين للقيادة استناًدا إىل التهديدات والثغرات الجسيمة

T0108.تقديم إرشادات يف حق السياسة إلدارة األمن السيرباين والعاملني واملستخدمني

T0109.مراجعة تدقيقات الربامج واملشاريع السيربانية، أو تنفيذها، أو املشاركة فيها

T0110.يف صياغة سياسات األمن السيرباين )CIO( دعم املسؤول األول لتقنية املعلومات

T0111.العمل مع أصحاب املصلحة لحل حوادث األمن السيرباين وقضايا الثغرات يف االلتزام

T0112
 توفري املشورة يف األمن السيرباين ومدخالت لخطط التعايف من الكوارث، وخطط األحداث الطارئة، 

وخطط استمرارية التشغيل.

T0113.أداء تقييامت تقنية وغري تقنية للمخاطر والثغرات للبيئات التقنية للمنظمة

T0114
تطبيق وظائف األمن السيرباين )مثل التشفري والتحكم يف الوصول وإدارة الهوية( لتقليل فرص 

االستغالل.
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T0115.البقاء عىل معرفة بتهديدات األمن السيرباين عىل املنظمة

T0116.البحث والتحليل املتعمقان يف تهديدات األمن السيرباين

T0117.توفري مصادر املعلومات املطلوبة لإلجابة عىل طلبات املنظمة ملعلومات األمن السيرباين

T0118.إنشاء طلبات ملعلومات األمن السيرباين

T0119
إنتاج تقارير املعلومات اإلستباقية للتهديدات السيربانية ذات العالقة بوقت قصري، وذلك بدمج 

املعلومات من مصادر متعددة.

T0120
توفري معلومات إستباقية حديثة عن تهديدات األمن السيرباين لدعم أصحاب املصلحة األساسيني يف 

االستجابة لتهديدات وحوادث األمن السيرباين.

T0121
توفري تقييامت وتغذية راجعة ملصادر املعلومات اإلستباقية لتهديدات األمن السيرباين من أجل 

تطوير جودة معلوماتهم.

T0122
توفري إشعارات وقت حاجتها بالنوايا أو األنشطه الوشيكة أو العدوانية والتي قد تؤثر عىل أهداف 

املنظمة أو مواردها أو قدراتها.

T0123
العمل بشكل وثيق مع أصحاب املصلحة لضامن أن املعلومات االستباقية املتاحة للمنظمة ذات 

العالقة بالتهديدات السيربانية مفيدة ودقيقه ومحدثه.

T0124.تحديد خطط ومنهجيات التهديدات السيربانية ذات الصلة باملنظمة

T0125.تحديد مصطلحات اللغات األجنبية داخل برامج الحاسبات

T0126
التعاون مع اآلخرين بشأن السياسات والعمليات واإلجراءات ذات العالقة بالخصوصية واألمن 

السيرباين.

T0127
ضامن وضع الضوابط املالمئة للحد من مخاطر األمن السيرباين بفاعلية ومعالجة مخاوف الخصوصية 

خالل عملية تقييم املخاطر.

T0128.التعاون مع اآلخرين لتنفيذ وحفظ برنامج إدارة مخاطر األمن السيرباين

T0129.انتقاء أفراد وإسناد أدوار محددة لهم فيام يتعلق بتنفيذ إطار إدارة املخاطر

T0130.وضع اسرتاتيجية إدارة املخاطر باملنظمة، شاملة تحديد مستوى تحمل املخاطر

T0131.إجراء تقييم مخاطر أويل ألصول أصحاب املصلحة وتحديث تقييم املخاطر بصفة مستمرة

T0132
العمل مع املسؤولني باملنظمة لضامن أن بيانات أدوات املراقبة املستمرة توفر الوعي مبستويات 

املخاطر القامئة.

T0133.استخدام أدوات املراقبة املستمرة لتقييم املخاطر باستمرار

T0134.تطوير عنارص املعامرية األمنية للحد من التهديدات عند نشوئها



48 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

 وصف المهمة رمز المهمة

T0135
مراجعة وتحليل تهديدات األمن السيرباين لتزويد أصحاب املصلحة باملعلومات املطلوبة لالستجابة 

اىٕل هذه التهديدات.

T0136.تقديم توصيات لتمكني املعالجة الفعالة للثغرات

T0137.ضامن عكس مبادئ سليمة لألمن السيرباين عىل رسالة املنظمة ورؤيتها وأهدافها

T0500
تقديم حلول سحابية آمنة إىل فرق التطوير، وضامن أمان السحب املنقولة، وأمان عملية تطوير 

التطبيقات السحابية. 

T0501.العمل ضمن فرق متعددة التخصصات كخبري متخصص يف معايري معامرية األمن السحايب ومنهجياتها

T0502.تقييم التصاميم األمنية ومعامريتها، وتحديد مدى كفايتها

T0503.تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية سحابية آمنة بالتالزم مع أعامل املعامرية املؤسسية

T0504.تطوير وتنفيذ أمناط آمنة الستهالك فرق التقنية للخدمات السحابية

T0505.بناء حلول لتحديد بيانات املنظمة املتواجدة بداخل البيئات السحابية

T0506.توفري الخربة املتخصصة لتطوير وهندسة الجيل القادم من األمن السيرباين

T0507.تنفيذ عمليات آمنة إلدارة اإلعدادات

T0508.تحديد وظائف األعامل الحيوية وتصنيف أولوياتها بالتعاون مع أصحاب املصلحة باملنظمة

T0509
تقديم استشارات بشأن تكاليف املشاريع، ومفاهيم التصميم التابعة لها، أو التغيريات عىل 

تصاميمها.

T0510.تقديم املشورة بشأن املتطلبات األمنية املطلوب إدراجها يف وثائق املشرتيات

T0511.تحليل املعامرية املرشحة، وتخصيص الخدمات األمنية واختيار اآلليات األمنية

T0512
تعريف السياق األمني للُنظم، ومفهوم العمليات واحتياجاتها املبدئية، وفًقا لسياسات األمن 

السيرباين املطبقة.

T0513.تقييم ما ورد يف وثائق املشرتيات من اقرتاحات للمعامرية األمنية وتصاميمها

T0514.تحرير املواصفات الوظيفية التفصيلية التي توثق عملية تطوير املعامرية

T0515.تحليل احتياجات املستخدم ومتطلباته لتخطيط املعامرية
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T0516.تطوير املعامرية املؤسسية أو مكونات النظام املطلوبة لتلبية احتياجات املستخدم

T0517.توثيق وتحديث كل أنشطة التعريف واملعامرية، حسب الرضورة

T0518.تحديد ضوابط األمن لنظم املعلومات والشبكات، مع توثيقها عىل نحو مالئم

T0519.تقييم وتصميم وظائف إدارة األمن السيرباين

T0520
 تعريف ملستويات التوافر املناسبة لوظائف النظم الحرجة ومتطلبات عمليات التعايف من الكوارث 

واالستمرارية لتقدميها.

T0521
بناء الضوابط األمنية حيث يلزم ملراقبة وحامية املعلومات املخزنة يف البيئات السحابية عىل نحو 

مالئم.

T0522
تقديم املشورة املتخصصة يف أمن معامرية الحوسبة السحابية شامال الشبكات، والتخزين، وقواعد 

البيانات، والتوفري واإلدارة.

T0523
تحديد وترتيب أولويات قدرات الُنظم أو وظائف األعامل الالزمة الستعادة النظام جزئيًا أو كليًا بعد 

وقوع عطل كاريث.

T0524.تطوير ودمج تصاميم األمن السيرباين للُنظم والشبكات والتي لها متطلبات أمن متعددة املستويات

T0525
توثيق ومعالجة متطلبات املنظمة لألمن السيرباين يف املعامرية وهندسة النظم يف كافة مراحل 

عمليات الرشاء واالستحواذ.

T0526
ضامن اتساق الُنظم واملعامرية التي متت حيازتها أو تطويرها مع إرشادات املنظمة ملعامرية

األمن السيرباين.

T0527.ترجمة القدرات املقرتحة إىل متطلبات تقنية

T0528
العمل مع أعضاء فريق التطوير املرن لترسيع إعداد مناذج أولية ودراسات الجدوى وتقييم التقنيات 

الحديثة.

T0529
تصميم نُظم وحلول لدعم نجاح “حلول إثبات املبدأ” واملشاريع التجريبية يف مجاالت التقنيات 

الناشئة.

T0530
قراءة وتفسري املخططات واملواصفات والرسومات والتصاميم األولية والرسومات البيانية التخطيطية

ذات العالقة باألنظمة والشبكات.

T0531.تحديد وتوثيق الضوابط األمنية لألنظمة والشبكات

T1000.تحليل وتحديد متطلبات البيانات ومواصفاتها

T1001.التحليل والتخطيط للتغيريات املتوقعة يف متطلبات سعة البيانات
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T1002
تحليل املعلومات لتحديد متطلبات التطوير لربنامج جديد أو تعديل برنامج قائم، والتوصية 

والتخطيط يف ذلك كله.

T1003
تحليل كيفية تلبية احتياجات املستخدم ومتطلبات الربمجيات مبا يتامىش مع سياسات األمن السيرباين، 

وتحديد مدى واقعية التصميم، ضمن القيود الزمنية واملالية.

T1004
تحليل قيود التصميم واملفاضالت يف التصميم التفصييل لألمن السيرباين للنظام مع األخذ يف االعتبار 

دعم دورة حياة النظام.  

T1005.تطبيق معايري األمن للربمجة واالختبار

T1006.توثيق الشفرات الربمجية اآلمنة

T1007.تقييم فاعلية تدابري األمن السيرباين للنظم

T1008
بناء مناذج أولية للمنتجات واختبارها وتعديلها، للربهنة عىل التزامها مبتطلبات األمن السيرباين، وذلك 

من خالل النامذج الفعلية أو النظرية.

T1009.دمج األمن السيرباين يف عملية املتطلبات عن طريق تعريف الضوابط األمنية وتوثيقها

T1010
ضامن توثيق سري تطوير الربامج وتحديثها، وضامن قدرة اآلخرين عىل فهمها من خالل إدراج التعليقات 

يف الشفرات الربمجية.

T1011.تحديد قيود املشاريع، وقدراتها، ومتطلبات أدائها، ومواطن ارتباطها

T1012.إصدار منوذج التهديدات استناًدا إىل املقابالت مع العمالء وتحديد متطلباتهم

T1013.تقييم مواطن االرتباط بني العتاد والربامج من خالل التشاور مع الكوادر الهندسية

T1014
ضامن إنتاج النتائج املرغوبة من خالل إعادة التحقق من الربنامج وإجراء التغيريات املناسبة لتصحيح 

األخطاء.

T1015.تصميم وتطوير األمن السيرباين أو املنتجات املدعومة باألمن السيرباين

T1016.تصميم العتاد ونُظم التشغيل وتطبيقات الربمجيات لتلبية متطلبات األمن السيرباين

T1017
تصميم أو دمج النسخ االحتياطي اآلمن، والتخزين املحمي لقدرات النسخ االحتياطية للبيانات، 

حسب املناسب يف التصاميم.

T1018.تطوير وتوجيه اإلجراءات وأعامل التوثيق لعمليات اختبار النظم وعمليات املصادقة

T1019
مراجعة برامج التنقيب عن البيانات ومستودعات البيانات وعملياتهام ومتطلباتهام، والتحقق من 

مصداقيتها.
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T1020.تطوير معايري البيانات وسياساتها وإجراءاتها

T1021
تطوير وثائق التصميم األمني التفصيلية بخصوص مواصفات املكونات والواجهات لدعم تصميم 

النظام وتطويره.

T1022
تطوير واختبار خطط التعايف من الكوارث واستمرارية العمليات للُنظم الخاضعة للتطوير وذلك قبل 

إدخال النظم يف بيئة اإلنتاج الحية.

T1023.تطوير عمليات الربمجة اآلمنة وعمليات التعامل مع األخطاء، وتوثيقهام

T1024.اإلفادة مبعلومات ملهام إعداد األجهزة من خالل تقييم القيود املالية والقيود األمنية

T1025.فحص البيانات املستعادة للحصول عىل معلومات ذات عالقة بأحداث وحوادث األمن السيرباين

T1026.تحديد وتخصيص الوظائف األمنية للمكونات، ووصف العالقات بينها

T1027.تحديد وتوجيه معالجة املشكالت التقنية التي تتم مواجهتها يف أثناء اختبار وتنفيذ نُظم جديدة

T1028
تعريف وتحديد أولويات الوظائف األساسية للنظام أو النظم الفرعية املطلوبة لدعم قدرات 

ووظائف األعامل األساسية باملنظمة لالستعادة أوالتعايف بعد فشل النظام أو خالل حدث التعايف بناء 

عىل متطلبات النظام الكلية لالستمرارية والتوافر.

T1029.تعريف األخطاء الربمجية األساسية الشائعة عىل مستوى عال

T1030
تطبيق املنهجيات إلصالح األخطاء الربمجية الشائعة ذات التبعات األمنية لضامن تطوير برمجيات 

آمنة. 

T1031.ضامن تضمني األمن السيرباين بداخل عمليات تطوير الربامج، وحفظها، وإخراجها من الخدمة

T1032.ضامن تضمني األمن السيرباين يف تصميم النظام

T1033.ضامن إدراج تنبيهات الثغرات األمنية يف تصاميم النظام

T1034.إدارة تجميع البيانات، وفهرستها، والتخزين املؤقت لها، وتوزيعها واسرتجاعها

T1035.إجراء اختبارات مدمجة لضامن جودة وظائف األنظمة األمنية وصمودها

T1036
إعداد مخططات تدفق العمليات والرسومات البيانية التي توضح املدخالت واملخرجات والعمليات 

املنطقية لألنظمة األمنية. 

T1037
توفري تدفق منظم للمعلومات ذات الصلة )عن طريق البوابات اإللكرتونية عىل الشبكة العنكبوتية 

أو الوسائل األخرى( حسب متطلبات الرسالة.
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 وصف المهمة رمز المهمة

T1038.تقديم إرشادات لتنفيذ النظم املطورة للعمالء أو فرق الرتكيب

T1039.تقديم توصيات بشأن التقنيات واملعامرية الجديدة لقواعد البيانات

T1040.معالجة التبعات األمنية يف مرحلة قبول الربمجيات

T1041.تخزين البيانات واسرتجاعها ومعالجتها لتحليل قدرات النظام ومتطلباته

T1042.تقديم دعم الختبارات الرتخيص األمنية وأنشطة التقييم

T1043
ترجمة املتطلبات األمنية إىل عنارص تصميم التطبيق، مبا يف ذلك توثيق عنارص األجزاء املعرضة 

للهجوم يف الربمجيات و تصميم مناذج للتهديدات وتحديد أي ضوابط أمنية خاصة.

T1044.استخدام النامذج واملحاكاة لتحليل أداء النظام يف ظل ظروف تشغيل مختلفة أو التنبؤ به

T1045
تحديد اسرتاتيجيات القدرات السيربانية لتطوير األجهزة والربمجيات املخصصة حسب متطلبات 

املنظمة.

T1046.ثة ضامن إجراء اختبارات االخرتاق عند الحاجة للتطبيقات الجديدة أو املحدَّ

T1047.تصميم وتطوير وظائف إدارة األمن السيرباين الرئيسية

T1048.تحليل احتياجات ومتطلبات املستخدمني للتخطيط ألمن النظام وتطويره

T1049.تطوير تصاميم األمن السيرباين لتلبية احتياجات تشغيلية وعوامل بيئية محددة

T1050.التعاون مع أصحاب املصلحة لتحديد الحلول التقنية املناسبة

T1051.تصميم وتطوير أدوات وتقنيات األمن السيرباين الجديدة

T1052.تحديد النظام املؤسيس للتحكم باإلصدارات عند تصميم وتطوير التطبيقات اآلمنة، واالستفادة منه

T1053.تنفيذ منهجيات دورة حياة تطوير الُنظم ودمجها يف بيئة التطوير ألنظمة األمن السيرباين

T1054.استشارة العمالء بخصوص تصميم أنظمة األمن السيرباين وصيانتها

T1055.توجيه أعامل الربمجة لتطبيقات األمن السيرباين وأعامل تطوير مستنداتها التوثيقية

T1056.توظيف عمليات إدارة اإلعدادات عند تنفيذ أنظمة األمن السيرباين
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 وصف المهمة رمز المهمة

T1057.تقييم الثغرات يف بنية الشبكات

T1058.اتباع معايري وعمليات دورة حياة هندسة الربمجيات والُنظم عند تطوير نظم وحلول األمن السيرباين

T1059.تحليل مصادر البيانات لتقديم توصيات قابلة للتنفيذ

T1060.تقييم صالحية البيانات املصدرية والنتائج الالحقة

T1061.اختبار الفرضيات باستخدام العمليات اإلحصائية

T1062.التشاور مع محليل الُنظم واملهندسني واملربمجني وغريهم لتصميم تطبيقات األمن السيرباين

T1063
تصميم الواجهات اآلمنة بني نُظم املعلومات والُنظم املادية والتقنيات املدمجة، وتنفيذها واختبارها 

وتقييمها.

T1064.تطوير منهجيات جمع البيانات وإتاحتها

T1065.تطوير الرؤى االسرتاتيجية من مجموعات البيانات الكبرية

T1066.برمجة خوارزميات مخصصة

T1067.تقديم توصيات قابلة للتطبيق ألصحاب املصلحة، استناًدا إىل تحليل البيانات والنتائج

T1068
استخدام املستندات أو املوارد التقنية لتنفيذ طريقة رياضية جديدة أو طريقة تعتمد عىل علوم 

البيانات أو علوم الحاسوب.

T1069.التخصيص الفّعال لسعة التخزين يف تصميم نُظم إدارة البيانات

T1070.قراءة النصوص  الربمجية البسيطة وتفسريها وتحريرها وتعديلها وتنفيذها ألداء املهام

T1071
استخدام لغات برمجة مختلفة لكتابة الشفرات الربمجية ولفتح امللفات، ولقراءتها، ولكتابة 

املخرجات يف ملفات مختلفة.

T1072.استخدام لغات مفتوحة املصدر

T1073
استكشاف أخطاء التصاميم يف مناذج الجدوى األولية، ومعالجة املشاكل عرب مراحل تصميم املنتجات، 

وتطويرها، واإلعداد إلطالقها.

T1074.إيجاد فرص تطوير القدرات الجديدة ملعالجة الثغرات

T1075
تحديد العمليات والخدمات األمنية املؤسسية عند تصميم وتطوير التطبيقات اآلمنة، واالستفادة 

منها.
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T1076
إجراء أعامل التحليل لتقديم معلومات إىل أصحاب املصلحة مبا يدعم تطوير تطبيقات أمنية أو 

تعديلها.

T1077
تحليل االحتياجات األمنية ومتطلبات الربمجيات، لتحديد جدوى التصميم ضمن الحدود الزمنية 

وقيود التكلفة وااللتزامات األمنية.

T1078
التشغيل التجريبي للربامج وتطبيقات الربمجيات، لضامن إنتاج املعلومات املرغوبة، وضامن سالمة 

التعليامت واملستويات األمنية.

T1079.التصميم حسب املتطلبات األمنية، لضامن تلبية املتطلبات لجميع الُنظم والتطبيقات

T1080.تطوير إجراءات اختبار النظام ومصادقتها، والربمجة والتوثيق

T1081.تطوير إجراءات اختبار الربمجيات اآلمنة واملصادقة عليها

T1082.تطوير إجراءات اختبارات النظم ومصادقتها، شامال الربمجة والتوثيق

T1083.تطوير وتنفيذ برامج استخراج البيانات وبرامج مستودعات البيانات

T1084.وضع اسرتاتيجيات املعالجة ملواجهة املخاطر ذات الصلة بالتكلفة والجداول الزمنية واألداء واألمن

T1085
تعديل الربمجيات القامئة وحفظها لتصحيح األخطاء أو تكييفها مع أجهزة جديدة أو ترقية الواجهات 

وتحسني األداء.

T1086
إجراء اختبارات ومراجعات وتقييامت الربامج اآلمنة لتحديد مواطن الخلل املحتملة يف الشفرات 

الربمجية ومعالجة الثغرات.

T1087.إجراء املراجعات األمنية وتحديد الفجوات األمنية يف البنية املعامرية

T1088.تقديم املدخالت للخطط التنفيذية ألمن أنظمة املعلومات وإجراءات التشغيل النمطية

T1089.تتبع متطلبات النظام لتصميم املكونات وإجراء تحليل الفجوة

T1090.التحقق من أن معامرية النظام مستقرة، وتحقق التشغيل البيني، وقابلة للنقل، وقابلة للتوسع

T1091.بحث وتقييم التقنيات واملعايري املتوفرة، لتلبية متطلبات العمالء

T1092
تحديد وتوثيق حزم تحديثات اإلصالح للربمجيات أو نطاق اإلصدارات الذي سينشأ عنه ثغرات 

بالربامج.

T1093
مراجعة املتطلبات التشغيلية للبحث والتطوير واالستحواذ للقدرات السيربانية، واعتامدها، وترتيب 

أولوياتها، وتقدميها.

T1094.تطوير العمليات املؤمتتة وحلول الذكاء االصطناعي ذوات التصنيف العاملي
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T1095.تحديد وتطوير الحلول الحسابية املؤمتتة، شامال الحلول التحليلية والخوارزمية

T1096.تعزيز األساليب اإلحصائية والتعلُّم اآليل لتحديد االتجاهات والتحليل التنبئي

T1097
تطبيق املعرفة يف التعلّم اآليل، أو اإلبصار الحاسويب، أو االستشعار عن بُعد ومعالجة البيانات الكبرية 

ألجل معالجة املشاكل املهمة من خالل تطوير الربمجيات لتحديد الخوارزميات واملنهجيات املناسبة.

T1098
تحليل البيانات وإجراء تحليل كمي للبيانات باستخدام مجموعة متنوعة من مجموعات البيانات 

لتحديد العمليات ومراقبتها واستكشافها.

T1099.مواكبة أبحاث اإلبصار الحاسويب والتعلُّم اآليل لنسخ وتأسيس أساليب جديدة

T1100.استخدام األدوات املرئية لتصور البيانات وإنشاء لوحات املعلومات إليصال النتائج

T1101.تشخيص البيانات وإجراء التحليل اإلحصايئ والتحليل من خالل التعلّم اآليل

T1102
تحويل املخططات التفصيلية لسري العمل والرسومات البيانية لألنظمة األمنية إىل سلسلة من 

التعليامت الربمجية بلغة الحاسب.

T1103.استخدام التقنيات الكمية

T1104
تحديد املشكالت األمنية املتعلقة بالتشغيل املستقر للربامج وإدارتها وعمل اإلجراءات األمنية الالزمة 

عندما يصل منتج معني لنهاية دورة حياته.

T1500.حيازة املوارد الالزمة لتطوير وتطبيق عمليات فعالة تلبي األهداف األمنية واملعلوماتية االسرتاتيجية

T1501.فهم الحالة األمنية ملعلومات املنظمة والتعبري عنها خالل عمليات التمحيص القانوين والتنظيمي

T1502.ضامن جمع وحفظ البيانات الالزمة لتلبية املتطلبات املحددة لتقارير األمن السيرباين

T1503.دعم األمن السيرباين وإبراز قيمته لدى أصحاب املصلحة يف املنظمة

T1504.ضامن تقييم أنشطة التحسينات األمنية، وتنفيذها ومراجعتها حسب الحاجة

T1505.ضامن تنسيق حمالت تفتيش األمن السيرباين يف البيئة الشبكية، وأعامل االختبارات واملراجعات

T1506.ضامن إدراج متطلبات األمن السيرباين يف كافة عمليات التخطيط الستمرارية األعامل وتاليف الكوارث

T1507.ضامن توافق تصاميم معامرية األمن السيرباين مع اسرتاتيجية األمن السيرباين للمنظمة

T1508.تقييم جهود التطوير لألنظمة واإلجراءات الجديدة لضامن تطبيق الضوابط األمنية املناسبة
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T1509.تحديد اسرتاتيجيات األمن السيرباين البديلة لتحقيق الغاية األمنية للمنظمة

T1510.تحديد تبعات التقنيات الجديدة وأعامل الرتقية عىل األمن السيرباين يف جميع أرجاء املنظمة

T1511.التواصل بفاعلية مع األطراف الخارجية عند وقوع حادث أمن سيرباين

T1512
مراجعة قدرات األمن السيرباين للتقنيات الجديدة املقرتحة قبل تبني املنظمة لها، واعتامدها يف حال 

مناسبتها.

T1513.ضامن املحافظة عىل حالة وعي شامل لألمن السيرباين للمنظمة

T1514.ضامن اإلدارة املالمئة ملعلومات األمن السيرباين للمنظمة، وتقييمها ومشاركتها بصفة مالمئة

T1515 .مراجعة فاعلية ضوابط األمن السيرباين للمنظمة ومواءمتها ألهدافها االسرتاتيجية

T1516.ضامن التنفيذ الدوري لربامج التدريب والتوعية باألمن السيرباين

T1517.املشاركة يف تقييم مخاطر األمن السيرباين حسب ما تقتضيه الحاجة

T1518.املشاركة يف تطوير أو تعديل خطط ومتطلبات برنامج األمن السيرباين

T1519.ضامن تطوير جميع الوثائق الخاصة بأمن الشبكات، وإصدارها وصيانتها

T1520.ضامن توفري التدريب التوعوي باألمن السيرباين لجميع املوظفني باملنظمة

T1521.ضامن إدراج متطلبات األمن السيرباين يف أعامل الرشاء حسب املالئم

T1522.التأكد من تقديم تقارير مناسبة إىل اإلدارة العليا حسب الحاجة

T1523.تحديد الحوادث األمنية املحتملة واإلبالغ عنها حسب الحاجة

T1524.التأكد من تخصيص املوارد املالمئة لتحقيق متطلبات األمن السيرباين باملنظمة

T1525.إدارة التقييم  والصيانة الدورية لسياسات األمن السيرباين باملنظمة والوثائق ذات العالقة

T1526.التأكد من اتخاذ اإلجراءات املالمئة ملعالجة الخطر عند وقوع حادثة متعلق باألمن السيرباين

T1527.استخدام الوثائق املتاحة دوليَا ذات العالقة باألمن السيرباين إلفادة وتعزيز وثائق املنظمة
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T1528
دعم القضايا األمنية لدى اإلدارة العليا، والتأكد من شمول األمن السيرباين ضمن األهداف 

اإلسرتاتيجية.

T1529
التأكد من معالجة اسرتاتيجية األمن السيرباين للمنظمة بفعالية من خالل سياسات األمن السيرباين 

والوثائق ذات الصلة.

T1530
تقييم فاعلية وكفاءة وظيفة املشرتيات يف ضامن معالجة متطلبات األمن السيرباين ومخاطر سلسلة 

اإلمداد حسب الحاجة، وتنفيذ التحسينات أينام لزمت.

T1531.التأكد من تحديد متطلبات األمن السيرباين لكافة أنظمة تقنية املعلومات

T1532
املشاركة يف عملية االستحواذ حسب الرضورة، مع ضامن تبني املامرسات املناسبة إلدارة مخاطر 

سلسلة اإلمداد.

T1533.التأكد من توفر موارد لألمن السيرباين املالمئة عىل الدوام

T1534
تطوير سياسات األمن السيرباين املناسبة والوثائق ذات العالقة وحفظها لضامن حامية البنية التحتية 

الحساسة للمنظمة بشكل مالئم.

T1535
التعاون مع أصحاب املصلحة يف املنظمة واألطراف اآلخرين عند تحديد املتطلبات املستقبلية للخطة 

االسرتاتيجية لألمن السيرباين.

T1536 .تحديد وتعيني املوارد الخبرية املالمئة للقيام بأنشطة األمن السيرباين يف املنظمة

T1537.تزويد اإلدارة العليا مبوجز عن التطورات والتوجهات يف األمن السيرباين

T1538.تزويد اإلدارة العليا مبوجز عن ضوابط األمن السيرباين الالزمة لحامية املنظمة

T1539.تقييم نواحي األمن السيرباين عند اختيار وتقييم املوردين

T1540.إعداد التقارير عن أحداث وفعاليات األمن السيرباين الدولية لصالح اإلدارة العليا

T1541.حضور الفعاليات الدولية لألمن السيرباين وإلقاء الكلامت فيها

T1542.ضامن املراجعة الدورية للفرضيات ذات العالقة باألمن السيرباين

T2000.حيازة املوارد املالمئة لتنفيذ وحفظ جوانب األمن السيرباين لخطة استمرارية أعامل فعالة

T2001.إحاطة اإلدارة العليا بالتغيريات الهامة يف وضع األمن السيرباين للمنظمة

T2002.الة إجراء التدريبات التفاعلية لخلق بيئة تعليمية فعَّ
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T2003 .تطوير وحفظ خطط اسرتاتيجية لألمن السيرباين تتوافق مع خطة األعامل االسرتاتيجية للمنظمة

T2004.تطوير أو تحديد مواد تدريبية للتوعية مناسبة للجمهور املستهدف

T2005.تقييم فاعلية برامج التدريب الحالية وشموليتها

T2006.تحديد أصحاب املصلحة يف السياسة التنظيمية

T2007
التأكد من أن متطلبات األمن السيرباين لتقنية املعلومات تتوافق مع اسرتاتيجية األمن السيرباين يف 

املنظمة.

T2008.إدارة الجوانب املالية لألمن السيرباين شاملة إعداد امليزانية وتوفري املوارد

T2009
التأكد من فاعلية إيصال املعلومات التي تخص تهديدات األمن السيرباين وأساليب معالجتها إىل 

األطراف األخرى املهتمة.

T2010.مراجعة وثائق التدريب لألمن السيرباين

T2011.دعم تصميم وتنفيذ سيناريوهات التامرين

T2012.كتابة املواد التعليمية لتقديم إرشادات تفصيلية إىل موظفي املنظمة ووحداتها

T2013
تطوير وحدات تدريبية يتم تنفيذها من خالل الحاسبات أو الفصول الدراسية، أو املساعدة يف 

تطويرها.

T2014.تطوير واجبات مرتبطة بالدورات التدريبية أو املساعدة يف تطويرها

T2015.تطوير تقييامت الدورات أو املساعدة يف تطويرها

T2016.تطوير معايري رصد الدرجات والكفاءات أو املساعدة يف تطويرها

T2017
إعداد ما يخص التعلم والتطوير الفردي أو الجامعي، وخطط عالج فجوات املهارات أو املعارف، أو 

املساعدة يف إعدادها.

T2018.تطوير غايات التعلُّم وأهدافه أو املساعدة يف تطويرها

T2019.تطوير مواد أو برامج التدريب عىل رأس العمل، أو املساعدة يف تطويرها

T2020.تطوير االختبارات التحريرية لقياس وتقييم كفاءة املتعلم، أو املساعدة يف تطويرها

T2021.تقييم فاعلية وكفاءة التعليم بناء عىل مؤرشات أداء مختلفة
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T2022.إجراء تقييامت احتياجات التعلّم وتحديد املتطلبات

T2023
العمل مع الخرباء املتخصصني، لضامن أن معايري التأهيل تعكس متطلبات املنظمة الوظيفية ومعايري 

القطاع.

T2024.تطوير التدريبات التعليمية التفاعلية وبيئة تعليمية فّعالة

T2025.تطوير وتنفيذ األوصاف املوحدة لألدوار الوظيفية استناًدا إىل األدوار املحددة لكوادر األمن السيرباين

T2026
تطوير ومراجعة إجراءات االستقطاب والتوظيف ومنع الترسب، وفًقا لسياسات املوارد البرشية 

الحالية.

T2027
تطوير أو تنفيذ هيكل التصنيف ملهن األمن السيرباين لتضم متطلبات دخول املجال الوظيفي 

وتعريف املصطلحات كالرموز واملعرّفات.

T2028.تطوير سياسات وبروتوكوالت التدريب لألمن السيرباين أو املساعدة يف تطويرها

T2029.تطوير األهداف والغايات ملناهج املنظمة التدريبية لألمن السيرباين

T2030.ضامن إدارة املسارات الوظيفية لألمن السيرباين وفًقا لسياسات املوارد البرشية باملنظمة وتوجيهاتها

T2031
إنشاء وجمع مقاييس ملراقبة سعات كوادر األمن السيرباين وقدراتها وجاهزيتها، والتحقق من 

مصداقيتها.

T2032.إنشاء متطلبات دخول املجال الوظائف السيربانية ومؤهالته وإجراءاته، واإلرشاف عليها

T2033
إنشاء مسارات مهنية لألمن السيرباين للسامح بالتدرج الوظيفي والتطوير والنمو داخل مجاالت 

الوظائف السيربانية وفيام بينها.

T2034.وضع متطلبات البيانات الداعمة إلدارة كوادر األمن السيرباين ومتطلبات تقديم التقارير

T2035
إنشاء برامج إدارة كوادر األمن السيرباين وفًقا ملتطلبات املنظمة، وتأمني املوارد لتلك الربامج 

وتنفيذها وتقييمها.

T2036
تقييم االسرتاتيجية التعليمية وخياراتها التنفيذية بالتعاون مع املعلمني واملدربني لتطوير خطط 

التعلم وجعلها أكرث فعالية للمنظمة.

T2037.مراجعة وتطبيق معايري مؤهالت املجال املهني السيرباين

T2038.مراجعة وتطبيق سياسات املنظمة ذات الصلة بكوادر األمن السيرباين أو املؤثرة عليها

T2039.دعم دمج كوادر األمن السيرباين املؤهلة يف عمليات تطوير دورة حياة نُظم املعلومات
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T2040.ربط التدريب والتعليم مبتطلبات األعامل أو الرسالة

T2041
إعداد الدورات التدريبية املناسبة عىل حسب خصوصية احتياجات املتلقني والبيئة املادية أو 

االفرتاضية.

T2042
تقديم الدورات التدريبية املناسبة عىل حسب خصوصية احتياجات املتلقني والبيئة املادية أو 

االفرتاضية.

T2043.تطبيق املفاهيم واإلجراءات والربمجيات واألدوات وتطبيقات التقنية عىل الطالب

T2044.تصميم مناهج التدريب ومحتوى الدورات، حسب متطلبات املنظمة والقوى العاملة

T2045.املشاركة يف تطوير مناهج التدريب ومحتوى الدورات

T2046.ضامن تلبية التدريب ألهداف وغايات التدريب أو التعليم أو التوعية باألمن السيرباين

T2047
تحديد ومعالجة املشاكل ذات الصلة باإلدارة والتخطيط لكوادر األمن السيرباين ويشمل ذلك التعيني 

ومنع الترسب والتدريب.

T2048.تخطيط وتنسيق أساليب وأمناط تنفيذ التعليم لتأمني بيئة التعلم األكرث فاعلية

T2049.التخطيط ألساليب وأمناط التعليم خارج القاعة الدراسية

T2050.إجراء املراجعات الدورية ملحتوى الدورات فيام يخص دقتها واكتاملها ومواءمتها وحداثتها

T2051
التوصية بشأن التحديثات عىل املنهج الدرايس ومحتوى الدورة، استناًدا إىل املالحظات من جلسات 

تدريب سابقة.

T2052.أداء مهام االستشاري واملرشد الداخيل يف مجال اختصاصه

T2053.مراجعة واعتامد سياسات اختيار وإدارة موفر التدريب

T2054
تطوير مواد التدريب لتعزيز فهم القوى العاملة لسياسات األمن السيرباين وحامية البيانات 

والخصوصية باملنظمة شامال االلتزامات القانونية، أو املساعدة يف تطويرها.

T2500.تطوير منهجيات فعالة ملراقبة وقياس املخاطر، ومدى االلتزام، وجهود توكيد االلتزام

T2501
تطوير املواصفات لضامن أن جهود معالجة املخاطر وااللتزام والضامن تلتزم مبتطلبات األمن 

السيرباين.

T2502
الحفاظ املتواصل عىل املعرفة بالسياسات والتنظيامت ووثائق االلتزام املعمول بها يف األمن السيرباين 

الدفاعي حسب ما يختص منها بأعامل التدقيق لألمن السيرباين الدفاعي.

T2503.إدارة حزم االعتامد واملوافقة عليها
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T2504.مراقبة وتقييم مدى التزام النظام مبتطلبات األمن السيرباين، ومتطلبات الصمود واالعتامدية

T2505.تخطيط وتنفيذ أعامل املراجعة وتطوير قضايا الترصيح األمني للتثبيت األويل للنظم والشبكات

T2506
توفري تقييم تقني صحيح لتطبيقات الربامج أو األنظمة أو الشبكات، وتوثيق مدى التزامها مبتطلبات 

األمن السيرباين املتفق عليها.

T2507
مراجعة سجالت املخاطر والوثائق املشابهة للتأكد من أن مستوى املخاطر لكل تطبيق ونظام وشبكة 

يقع ضمن الحدود املقبولة.

T2508
إجراء أعامل التدقيق للحالة األمنية للربامج والشبكة والنظام حسب ما ورد يف سياسات األمن 

السيرباين، وتقديم توصيات باألنشطة املطلوبة لعالج الثغرات املكتشفة.

T2509.تطوير عمليات االلتزام األمني وعمليات تدقيق للخدمات املقدمة من أطراف خارجية

T2510
املراجعة الدورية لضامن مواءمة سياسات األمن السيرباين والوثائق ذات العالقة مع غايات 

واسرتاتيجيات املنظمة املعلنة.

T2511
تحديد وتوثيق أثر تنفيذ نظام جديد أو واجهات اتصال جديدة بني الُنظم عىل الوضع األمني للبيئة 

الحالية.

T2512.ضامن توثيق التصميم والتطوير ألنشطة األمن السيرباين عىل نحو مالئم

T2513.تحديد مخاطر سلسلة اإلمداد وتوثيقها لعنارص األنظمة الحرجة حيثام وجدت

T2514.دعم أنشطة االلتزام حسب الحاجة

T2515
ضامن أن عمليات التدقيق لألمن السيرباين تخترب جميع الجوانب ذات العالقة بالبنية التحتية 

للمنظمة وااللتزام بالسياسات.

T2516.ضامن أن إعدادات التطبيقات والشبكات والُنظم تلتزم بسياسات املنظمة لألمن السيرباين

T2517.التحقق من حزم االعتامد

T2518
الحفاظ املتواصل عىل املعرفة بالقوانني املعمول بها والتنظيامت ومعايري االعتامد، واملراجعة الدورية 

لها لضامن التزام املنظمة.

T2519
التعاون مع املؤسسات التنظيمية املعنية والكيانات القانونية األخرى فيام يخص التحقيقات 

وعمليات مراجعة االلتزام.

T2520.تطوير العمليات مع املدققني الخارجيني حول كيفية مشاركة املعلومات بأمان

T3000.تقييم فاعلية السياسات أو املعايري أو اإلجراءات يف تحقيق اسرتاتيجية املنظمة

T3001.تفسري وتطبيق القوانني واألنظمة والسياسات أو اإلجراءات حسب الحاجة
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T3002
حل التعارضات بني السياسات أو املعايري أو اإلجراءات عند خالفها مع القوانني والتنظيامت املعمول 

بها.

T3003
اكتساب املعرفة العملية باملشاكل الدستورية التي تنشأ يف القوانني واألنظمة والسياسات واالتفاقيات 

واملعايري واإلجراءات، والحفاظ عليها عىل الدوام.

T3004
توفري الخربات باألمن السيرباين عند تأطري املرافعات طلبا لتحديد أّي انتهاكات مزعومة للقوانني أو 

األنظمة أو السياسات أو اإلرشادات.

T3005.تطوير اإلرشادات الخاصة بتنفيذ ضوابط األمن السيرباين ذات العالقة

T3006
توفري إرشادات يف األمن السيرباين للمرشفني وموظفي متابعة االلتزام فيام يخص االلتزام بسياسات 

األمن السيرباين واملتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

T3007
تقييم أثر التغيريات يف القوانني واألنظمة عىل سياسات األمن السيرباين باملنظمة والوثائق ذات 

العالقة.

T3008
توفري إرشادات من منظور األمن السيرباين بشأن القوانني واألنظمة والسياسات واملعايري أو اإلجراءات 

لصالح اإلدارة أو العاملني أو العمالء.

T3009
املساعدة يف تنفيذ القوانني أو األنظمة أو األوامر التنفيذية وما شابهها – سواء كانت جديدة أم 

محدثة - حسب عالقتها بسياسات األمن السيرباين والوثائق األخرى.

T3010
توفري اإلرشاد من منظور األمن السيرباين فيام يخص إعداد الوثائق القانونية والوثائق األخرى ذات 

الصلة.

T3011
العمل مع املستشارين القانونيني باملنظمة واألطراف األخرى ذات العالقة لضامن التزام كافة 

الخدمات مع متطلبات الخصوصية وأمن البيانات.

T3012
العمل مع املستشارين القانونيني واإلداريني وأصحاب املصلحة باملنظمة لضامن توفر توثيق مالئم 

للخصوصية والرسية باملنظمة واملحافظة عليه.

T3013
العمل مع أصحاب املصلحة لتطوير العالقات مع الجهات التنظيمية واإلدارات الحكومية املعنية 

بقضايا الخصوصية وأمن البيانات.

T3014
ضامن تسجيل كافة مصادر البيانات ومصادر معالجتها لدى سلطات حامية خصوصية البيانات 

حسب اللزوم.

T3015
العمل مع فرق األعامل واإلدارة العليا لضامن التوعية بـأفضل املامرسات يف مجال خصوصية 

املعلومات وأمن البيانات.

T3016.العمل مع اإلدارة العليا باملنظمة لتأسيس لجنة مراقبة لخصوصية البيانات

T3017.توفري القيادة يف اللجنة املسؤولة عن مراقبة خصوصية البيانات

T3018.تطوير وتوثيق إجراءات بالغات اإلفصاح الذايت عن أية أدلة عىل انتهاكات الخصوصية

T3019
العمل كحلقة اتصال لخصوصية املعلومات ملستخدمي األنظمة التقنية، واإلبالغ عن الخروقات 

لإلدارة العليا.
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T3020
تطوير مواد التدريب واالتصاالت األخرى لزيادة فهم املوظفني لسياسات الخصوصية بالرشكة 

ومامرسات معالجة البيانات وااللتزامات القانونية.

T3021
اإلرشاف عىل التدريب والتعريف األويل يف مجال الخصوصية، وتوجيهه وضامن تقدميه لكل من 

املوظفني واملتطوعني واملقاولني والحلفاء ورشكاء العمل وأّي أطراف أخرى ذات صلة.

T3022.ضامن تقديم التدريب والتوعية بالخصوصية بصفة دورية

T3023
العمل مع الشؤون الخارجية لتطوير العالقات مع منظامت املستهلكني وغريها من املنظامت غري 

الحكومية املهتمة بقضايا الخصوصية وأمن البيانات.

T3024
العمل مع إدارة املنظمة واملستشارين القانونيني واألطراف األخرى ذات الصلة لتمثيل مصالح 

خصوصية املعلومات للمنظمة أمام األطراف الخارجية.

T3025
تقديم التقارير الدورية عن الوضع الراهن لربنامج الخصوصية لصالح اإلدارة العليا أو املسؤولني أو 

اللجان اآلخرين.

T3026.توفري القيادة لربنامج الخصوصية باملنظمة

T3027
توجيه مسؤويل الخصوصية واإلرشاف عىل أعاملهم، وتنسيق برامج الخصوصية وأمن البيانات مع 

اإلدارة العليا لضامن التناسق عرب املنظمة.

T3028.ضامن االلتزام مبامرسات الخصوصية عرب املنظمة

T3029
العمل مع فرق املوارد البرشية والقانونية لتطوير عقوبات مناسبة لعدم االلتزام بسياسات وإجراءات 

الخصوصية للمنظمة.

T3030.حّل مزاعم عدم االلتزام بسياسات الخصوصية للمنظمة، أو مامرسات إبالغ املعلومات، دون تأخر

T3031.تطوير وحفظ إطار خصوصية إلدارة املخاطر وضامن االلتزام

T3032
مراجعة مشاريع البيانات والخصوصية باملنظمة وضامن التزامها بسياسات الخصوصية وأمن البيانات 

باملنظمة.

T3033.إنشاء عملية إلدارة جميع جوانب الشكاوى املتعلقة بسياسات وإجراءات الخصوصية يف املنظمة

T3034
توفري القيادة يف أعامل التخطيط والتصميم والتقييم للمشاريع ذات الصلة بالخصوصية واألمن 

السيرباين. 

T3035.إنشاء ومتابعة برنامج تدقيق داخيل للخصوصية

T3036
املراجعة الدورية لربنامج الخصوصية وتحديثه ليشمل التغيريات يف القوانني أو األنظمة أو سياسة 

املنظمة.

T3037.تقديم إرشادات التطوير واملساعدة يف ما يخص سياسات وإجراءات خصوصية املعلومات باملنظمة
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T3038
ضامن أن استخدام التقنيات يحافظ عىل ُسبل حامية الخصوصية، سواء عند االستخدام أو الجمع أو 

اإلفصاح عن املعلومات الشخصية، وال يؤدي إىل تعريتها.

T3039.مراقبة تطوير الُنظم وعملياتها لضامن التزامها بسياسات الخصوصية واألمن

T3040
إجراء تقييامت لآلثار املرتتبة عىل الخصوصية جراء قواعد جديدة مقرتحة يف حق خصوصية 

املعلومات الشخصية .

T3041.مراجعة كافة خطط األمن السيرباين لضامن املواءمة بني األمن السيرباين ومامرسات الخصوصية

T3042
تطوير وإدارة إجراءات التمحيص وتدقيق املوردين لاللتزام باملتطلبات املناسبة يف مجاالت 

الخصوصية وأمن البيانات واملتطلبات القانونية والتنظيمية.

T3043
التأكد من أن كافة الشكاوى ذات العالقة بسياسة الخصوصية للمنظمة والوثائق ذات العالقة تتم 

معالجتها دون تأخر من خالل املورد املناسب.

T3044.تحديد وعالج الفجوات يف التزام املنظمة مبتطلبات الخصوصية

T3045
التنسيق مع رئيس إدارة األمن السيرباين أو من يقوم بعمله لضامن املواءمة بني مامرسات األمن 

السيرباين ومامرسات الخصوصية. 

T3046
إعداد االتصاالت والتدريبات املناسبة لتحفيز وتعليم كافة املوظفني، مبا فيهم القيادات العليا، فيام 

يخص االلتزام بالخصوصية وعواقب عدم االلتزام، واملداومة عىل ذلك.

T3047.ضامن أداء أنشطة مراقبة االلتزام بالخصوصية بصفة مستمرة

T3048.ضامن تسخري التقنيات املالمئة الستمرار التزام املنظمة مبتطلبات الخصوصية

T3049
تطوير خطط اسرتاتيجية مع اإلدارة العليا لضامن معالجة املعلومات الشخصية وفًقا ملتطلبات 

الخصوصية املعمول بها.

T3050
تطوير إجراءات عىل مستوى املنظمة ومتابعتها لضامن تطوير املنتجات والخدمات الجديدة مبا 

يتسق مع سياسات الخصوصية باملنظمة والتزاماتها القانونية.

T3051
العمل مع رئيس إدارة األمن السيرباين واملستشار القانوين واإلدارة العليا إلدارة حوادث وانتهاكات 

الخصوصية وفًقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

T3052.املحافظة عىل التوعية بقوانني الخصوصية وأنظمتها ومعايري االعتامد املعمول بها

T3053.إدارة مشاركة الرشكة باألحداث العامة ذات العالقة بالخصوصية وأمن البيانات

T3500.تطوير أدوات الدفاع السيرباين

T3501
وصف وتحليل حركة املرور عىل الشبكة، لتحديد األنشطة الشاذة والتهديدات املحتملة ملوارد 

الشبكات.
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T3502.اإلدارة واإلرشاف عىل أعامل تحديث القواعد والتواقيع لتطبيقات الدفاع السيرباين

T3503.التنسيق مع بقية طاقم عمل الدفاع السيرباين للتحقق من مصداقية التنبيهات الشبكية

T3504
تقديم تقارير ُمجملة يومية ألحداث الشبكات واألنشطة األخرى ذات الصلة باألمن السيرباين مبا 

يتالءم مع سياسات ومتطلبات املنظمة.

T3505 .إعداد وتهيئة برامج وأجهزة الدفاع السيرباين املخصصة، وتثبيتها وتحديثها واختبارها 

T3506.املساعدة يف تقييم أثر بناء وتشغيل بنية تحتية مخصصة للدفاع السيرباين

T3507
إدارة منصات االختبار، واختبار وتقييم التطبيقات وأجهزة البنية التحتية والقواعد والتوقيعات، 

وضوابط التحكم بالوصول وإعدادات املنصات التي يديرها مزودو الخدمات.

T3508
إنشاء قوائم التحكم بالوصول إىل الشبكات املخزنة بداخل نُظم الدفاع السيرباين املخصصة، وتعديلها 

وإدارتها.

T3509.تحديد التعارضات املحتملة جراء تنفيذ أي من أدوات الدفاع السيرباين، واإلبالغ عنها

T3510
تنفيذ متطلبات إطار إدارة املخاطر والتقييم األمني والترصيح لُنظم الدفاع السيرباين املخصصة داخل 

املنظمة، وتوثيق سجالتها وحفظها.

T3511.انتقاء ضوابط األمن السيرباين للنظام وتوثيق الوصف الوظيفي لتنفيذ الضوابط يف الخطة األمنية

T3512.تنفيذ ضوابط األمن السيرباين الواردة يف الخطة األمنية أو وثائق الُنظم األخرى

T4000
تطبيق مبادئ املعامرية األمنية املوجهة للخدمات الستيفاء متطلبات املنظمة الخاصة بالرسية 

والسالمة والتوافر.

T4001.ضامن توثيق جميع عمليات أمن الُنظم وأنشطة الصيانة عىل نحو مالئم، وتحديثها حسب الرضورة

T4002
تطبيق التحديثات وحزم التحديثات األمنية للمنتجات التجارية مبا يتوافق مع األطر الزمنية التي 

متليها السلطة اإلدارية فيام يخص بيئة التشغيل املعنية.

T4003.تنفيذ تدابري أمن سيرباين مضادة محددة للنظم والتطبيقات 

T4004
دمج القدرات املؤمتة املخصصة لتحديث أو عمل تحديثات إصالح برمجيات النظام، حيثام أمكن 

ذلك عمليا.

T4005.ضامن اختبار األمن السيرباين للتطبيقات والنظم بعد تطويرها

T4006.توثيق وتحديث جميع األنشطة املتعلقة بتنفيذ وتشغيل وصيانة أمن األنظمة

T4007.تقديم إرشادات بشأن األمن السيرباين إىل القيادة
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T4008.الكشف عن البيانات املشفرة واملخفية وتحليلها

T4009.تطوير واختبار إجراءات نقل عمليات النظام إىل موقع بديل

T4010.تنفيذ إجراءات التعايف من الكوارث واستمرارية األعامل

T4011
تنفيذ تدابري أمنية عىل النظام أو مكونات النظام ملعالجة الثغرات وتقليل املخاطر، والتوصية بعمل 

تغيريات تتعلق باألمن السيرباين.

T4012.تنفيذ التدابري والضوابط األمنية للنظام وفًقا لإلجراءات املعمول بها

T4013.ضامن دمج وتنفيذ الحلول العابرة للنطاقات يف بيئة آمنة

T4014
رفع التوصيات لإلدارة بعمل اإلجراءات الالزمة للمعالجة والتصحيح أو بقبول املخاطر الناتجة عن 

جوانب القصور األمني التي يتم اكتشافها عند الفحص.

T4015.التحقق من وجود الحد األدىن من املتطلبات األمنية لجميع التطبيقات

T4016.العمل مع الفرق األخرى لتصميم وتطوير وتأمني حلول إلدارة الهوية والوصول

T4017.العمل مع معامري األمن السيرباين لتطوير اسرتاتيجية إدارة الهوية والوصول 

T4018.ضامن اتباع معايري وسياسات املنظمة عند تنفيذ حلول إدارة الهوية والوصول

T4019.العمل مع أصحاب املصلحة لتحديد ومعالجة الثغرات عند تنفيذ حلول إدارة الهوية والوصول

T4020.تقديم التوجيه والنصيحة إىل أعضاء الفريق بشأن نُظم إدارة الهوية والوصول وعملياتها

T4021.تطوير خوارزميات التشفري وتصميمها وتنفيذها لتفي مبتطلبات املنظمة

T4022.تحليل خوارزميات التشفري للكشف عن نقاط ضعفها وكرس الشفرات

T4023
الُنظم  لربمجيات  اليدوي  اإلصالح  تحديث  وعمل  بالتحديث  الخاصة  واإلجراءات  العمليات  تطوير 

بحسب متطلبات الجدول الزمني الحايل أو املتوقع لتطبيق حزم تحديثات اإلصالح عىل البيئة التشغيلية 

للنظام.

T4024
إعداد سياسات املجموعات وقوائم التحكم يف الوصول لضامن التوافق مع املعايري التنظيمية وقواعد 

العمل واالحتياجات.

T4025.إدارة الحسابات وصالحيات الشبكة والوصول إىل األنظمة واملعدات
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T4026.تصميم وتطوير وظائف إدارة النظم واإلرشاف عليها للمستخدمني ذوي الصالحيات اإلضافية

T4027.اإلرشاف عىل الحسابات وصالحيات الشبكة والوصول إىل األنظمة واملعدات

T4028.إعداد عمليات وإجراءات التحكم يف الوصول ألدوات وتقنيات املراقبة املستمرة

T4029.ضامن أن تتم إدارة الوصول ألدوات وتقنيات املراقبة املستمرة بشكل مناسب

T4500.إجراء أو دعم اختبارات االخرتاق املرصحة للبنية التحتية واألصول

T4501.إجراء املراجعات املطلوبة شاملة مراجعات التدابري الدفاعية حسب سياسات املنظمة

T4502
تقديم التوصيات بخصوص الضوابط األمنية ذات الكفاءة املالية ملعالجة املخاطر املكتشفة عن طريق 

االختبار واملراجعة.

T4503
جمع املعلومات عن معامرية واستخدامات الشبكات من خالل التحليل التقني والبحث يف املصادر 

املفتوحة وتوثيق النتائج.

T4504
محاكاة أساليب الهندسة االجتامعية الضارة التي يستخدمها املعتدي يف محاولته لخرق النظام للكشف 

عن الثغرات األمنية ونقاط الضعف.

T4505.تحديد املنهجيات التي قد يستخدمها املعتدون الستغالل نقاط الضعف يف الُنظم والشبكات

T4506.أخذ األعامل يف االعتبار وتضمينها يف توصيات واسرتاتيجيات األمن السيرباين

T4507.مسح الثغرات عىل األنظمة واألصول

T4508
إعداد تقارير نتائج اختبارات االخرتاق والتقييم لنقاط الضعف شامال مستوى الخطر، واقرتاحات 

املعالجة، وكافة التفاصيل التقنية الالزمة إلعادة توليد نتائج االختبار.

T4509.مناقشة النتائج األمنية مع اإلدارة والقيادة وفرق تقنية املعلومات

T4510.تصميم وتطوير عمليات اختبارات االخرتاق

T4511.إجراء اختبار عن بُعد للشبكة للكشف عن نقاط الضعف األمنية

T4512.تخطيط وإنشاء منهجيات وبرمجيات واختبارات االخرتاق

T4513.تصميم مناذج محاكاة للهجامت لتوضح األثر عىل أعامل املنظمة واملستخدمني

T4514.عرض نتائج االختبارات واملخاطر واالستنتاجات عىل املتلقني التقنيني وغري التقنيني
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T4515
توضيح التبعات عىل األعامل بسبب نقاط الضعف املكتشفة من خالل االختبارات إلبراز أهمية 

معالجتها. 

T4516.إجراء التقييامت األمنية املادية للخوادم والُنظم وأجهزة الشبكات

T4517.فحص الثغرات يف التطبيقات عىل الشبكة العنكبوتية وتطبيقات العميل والتطبيقات النمطية

T4518.استخدام االختبارات األمنية وأدوات مسح الشفرات ملراجعة الشفرات

T5000
تحليل ملفات السجل واألدلة واملعلومات األخرى لتحديد أفضل املنهجيات ملعرفة هوية املتسلل 

للشبكة.

T5001.عقد مقابالت مع الضحايا املحتملني للجرمية السيربانية ومع الشهود

T5002.تأكيد ما هو معلوم عن عملية التسلل والسعي الكتشاف معلومات جديدة

T5003.تقديم الدعم التقني من الخرباء لحل حوادث الدفاع السيرباين

T5004
إنشاء نسخة مطابقة وسليمة من جانب األدلة الرشعية بهدف استخدامها يف عمليات استعادة 

البيانات وتحليلها، متشيا مع السياسات املعنية سواء املؤسسية منها أو الوطنية حسب الساري.

T5005.تطوير خطة للتحقيق يف الجرمية السيربانية املزعومة أو املخالفة أو النشاط املشتبه به

T5006.تقديم ملخص تقني للنتائج وفًقا إلجراءات اإلبالغ القامئة

T5007
ضامن تتبع تسلسل الُعَهد لجميع الوسائط الرقمية املستحوذ عليها وفًقا للقوانني الوطنية أو 

سياسات املنظمة املعمول بها.

T5008
دمج نتائج التحليل للشبكات وللبنية التحتية ولألدلة الرقمية مع النتائج من التحقيقات والعمليات 

الجنائية األخرى.

T5009.تحديد ما إذا كان الحادث األمني يُعد مخالفاً للقانون وبالتايل يتطلب اتخاذ إجراء قانوين محدد

T5010.تحديد األدلة الرقمية للفحص والتحليل

T5011.تحديد األدلة التي ميكن أن تثبت وقوع جرمية سيربانية

T5012
تحديد األدلة النصية أو املادية املرتبطة بحوادث التسلل السيربانية والتحقيقات والعمليات، وجمعها 

واالستحواذ عليها.

T5013
إجراء تحليل دينامييك لتحميل "صورة" )نسخة طبق األصل من البيانات( ملحرك األقراص - سواء مع 

أو بدون وجود محرك األقراص األصيل- لرؤية التسلل كام قد يراه املستخدم يف بيئة أصلية.

T5014.إجراء مقارنة البعرثة عىل قواعد البيانات حسب متطلبات سياسات املنظمة
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 وصف المهمة رمز المهمة

T5015.إجراء تحليل للوسائط غري القابلة للتغيري

T5016.إجراء تحليل للربمجيات الضارة عىل الرُتبة األوىل والثانية والثالثة

T5017.ضامن سالمة البيانات عند إعداد الوسائط الرقمية للنسخ

T5018.إدارة مرسح الجرمية

T5019.تقديم مساعدة تقنية خالل عمليات جمع وحفظ ومعالجة أو تحليل األدلة الرقمية

T5020.التعرف عىل الوحدات الجنائية األولية واإلبالغ عنها مبا يتامىش مع سياسات اإلبالغ

T5021.تأمني األجهزة اإللكرتونية ومصادر املعلومات املطلوبة للتحليل

T5022 .استخالص البيانات من األجهزة

T5023.استخدام معدات وأساليب مخصصة للقيام مبهام التحقيق الجنايئ الرقمي مبا يتامىش مع السياسات

T5024.إجراء تحليل رسيع عىل مستوى الشفرات الثنائية

T5025
أداء دور الخبري التقني لدعم السلطات القانونية التنفيذية ورشح تفاصيل حادث األمن السيرباين 

والتحليل الجنايئ، حسب املطلوب.

T5026.فحص الفريوسات عىل الوسائط الرقمية

T5027.إجراء تحليل جنايئ ألنظمة إدارة امللفات

T5028
إجراء تحليل ثابت لتحميل "صورة" )نسخة طبق األصل من البيانات( لقرص مع وجود القرص 

األصيل أو بدونه.

T5029.إجراء تحليل ثابت للربمجيات الضارة

T5030.استخدام مجموعة األدوات الجنائية القابلة للتطبيق امليداين لدعم العمليات

T5031.التنسيق مع محليل معلومات التهديدات السيربانية بهدف ربط بيانات تقييم التهديدات

T5032
أخذ التدابري الالزمة ملعالجة أثر املخاطر املحتملة جراء الحادث، سواء عىل األشخاص أو األصول أو 

املوارد.

T5033
تقييم األفعال والترصفات ذات العالقة بعمليات التحري مع الضحايا والشهود أو املشتبه بهم، ورفع 

تقارير بذلك.



٧0 تصنيف الوثيقة: مــــتاح
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 وصف المهمة رمز المهمة

T5034
تحديد نطاق تغطية التهديدات، واملخاطر الناجمة، وتقديم توصية باألفعال أو التدابري املضادة 

ملعالجتها.

T5035.تقديم الدعم بخصوص التحقيقات الجنائية للسلطات القانونية خالل مجريات العملية القضائية

T5036.معالجة نسخة البيانات بأدوات تناسب غايات التحقيق

T5037.إجراء تحليل لسجل ويندوز املركزي

T5038.مراقبة امللفات والسجل املركزي عىل نظام التشغيل الحي، بعد تحديد التسلل

T5039.إدخال معلومات الوسائط الرقمية التي متت حيازتها إىل قاعدة بيانات التتبع

T5040.اإلبالغ عن الحوادث السيربانية إلفادة الدفاع السيرباين

T5041.بناء أدوات للحوادث السيربانية القابلة للتطبيق امليداين

T5042
تحليل املواد املتعلقة بحوادث األمن السيرباين للحصول عىل أدلة عىل وجود طرف أجنبي عدايئ أو 

نشاط إجرامي.

T5043.جمع وحفظ األدلة التي ميكن استخدامها يف مقاضاة مقرتيف الجرائم السيربانية

T5044.استخدام نتائج تحليل آثار التسلل إلفادة التوصيات بشأن معالجة حوادث الدفاع السيرباين املحتملة

T5045
تحليل ملفات السجالت، واألدلة، واملعلومات األخرى لتحديد أفضل األساليب للتعرف عىل مرتكبي 

عملية التسلل الشبيك أو الجرائم السيربانية األخرى. 

T5046
تحديد وتطوير دالئل ومصادر معلومات للمساعدة يف تحديد األطراف املسؤولة عن الجرائم 

السيربانية أو مقاضاتهم.

T5047
توثيق الحالة األصلية لألدلة الرقمية واألدلة ذات الصلة مبا يتوافق مع السياسات الوطنية وسياسات 

املنظمة. 

T5048 .تحليل نُظم تقنية املعلومات والوسائط الرقمية لحل الجرائم السيربانية والتحقيق فيها، وللمقاضاة

T5049.توثيق مجريات التحقيق وفًقا للمعايري واملتطلبات القانونية

T5050
مراجعة النسخ طبق األصل من البيانات الجنائية والبيانات الُعرضة للتغيري وغريها من مصادر 

البيانات الستعادة املعلومات التي يُحتمل أن تكون ذات صلة.

T5051.تحرير ونرش التوصيات والتقارير عن مكتشفات الحوادث لصالح املجموعات املعنية

T5052
مراجعة املعلومات املجموعة لتحديد مدى مصداقيتها وعالقتها بالتحقيق مبا يتوافق مع سياسات 

املنظمة.
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T5053.إعادة بناء الشبكات بصيغ املخططات والتقارير

T5054.تحديد وانتقاء موارد املعلومات األكرث فاعلية للمساعدة يف التحقيق يف حادث األمن السيرباين

T5055
تنقيح التقارير لحامية بيانات أو منهجيات املمتلكات الخاصة، أو التجارية، أو الشخصية، أو غريها 

من البيانات أو املنهجيات الرسية أو الحساسة.

T5056.تتبع حالة طلبات املعلومات، مبا يتوافق مع سياسات املنظمة

T5057.توثيق الدروس املستفادة من مخرجات األحداث والتامرين

T5058.تحديد أّي نشاط خبيث محتَمل من خالل تفريغ الذاكرة، أو السجالت، أو الِحزم امللتقطة

T5059.فحص البيانات املسرتدة بحثًا عن معلومات ذات الصلة باملشكلة محل النظر

T5060
ابتكار أساليب وحلول إبداعية مخصصة لالستغالل الكتشاف الثغرات ومدى ُعرضة األهداف ألعامل 

االستغالل.

T5061.عقد املقابالت مع املشتبه بارتكابهم جرائم سيربانية

T5062.تحديد التسلل من خالل إجراء تحليل دينامييك

T5500.استخدام املراجعات للتوصية بتدابري جديدة أو محدثة لجوانب األمن أو الصمود واملوثوقية

T5501
تحليل نتائج اختبارات الربمجيات والعتاد واالختبار البيني لتحديد تحسينات ذات كفاءة عالية للحد 

من املخاطر املكتشفة.

T5502.اإلجابة عن طلبات املعلومات  مبا يتوافق مع سياسات املنظمة

T5503.استخدام املعرفة مبمثيل التهديد وباألنشطة لبناء فهم مشرتك عن حالة املخاطر الحالية للمنظمة

T5504.استخدام املعرفة مبمثيل التهديد وباألنشطة إلفادة املنظمة يف االستجابة لحادث سيرباين

T5505
تنسيق مصادر املعلومات اإلستباقية لتهديدات األمن السيرباين ونقاط التغذية، والتحقق من 

مصداقيتها وإدارتها.

T5506.تحديد الثغرات يف املعلومات اإلستباقية للتهديدات وتقييم آثارها عىل املنظمة

T5507 .إعداد وتقديم ملخصات عن تهديدات معينة للمنظمة

T5508 .التعاون ومشاركة املعلومات مع محليل معلومات التهديدات الذين يعملون يف املجاالت ذات الصلة
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T5509.استطالع الشبكات وتحليل الثغرات للُنظم داخل الشبكة

T5510.إجراء التحليل العقدي الشبكة

T5511
الكشف عن حاالت االستغالل ضد الشبكات واملضيفات ذات االهتامم إلفادة جهود محاولة فهم 

نشاط ممثل التهديد.

T5512.تحديد التقنيات املستخدمة من قبل ممثيل التهديد محل االهتامم

T5513.تطوير مصادر املعلومات لتعميق فهم ممثيل التهديد محل االهتامم

T5514.تطبيق األساليب التحليلية للحصول عىل معلومات ممثيل التهديد محل االهتامم

T5515.تقييم عمليات صنع القرار بشأن التهديدات

T5516.تحديد سلوكيات التهديد والثغرات

T5517.تحديد التهديدات األساسية للثغرات املعروفة باملنظمة

T5518.تقييم القدرات املتوفرة للتصدي ألنشطة التهديدات املحتملة وذلك لتقديم توصية بحلول فّعالة

T5519.تحديد أساليب التهديد ومنهجياته

T5520.تحديد وتقييم القدرات الحرجة للتهديدات، ومتطلباتها وثغراتها

T5521.تحديد هيكلة ومكونات ممثل التهديد

T5522.تحديد فجوات املعلومات اإلستباقية وجوانب قصورها

T5523.تقديم املدخالت أو تطوير مسارات العمل بناء عىل فهم التهديد

T5524 .املراقبة واإلبالغ عن التغريات يف ميول التهديدات وأنشطتها وأساليبها وقدراتها وغاياتها

T5525.مراقبة أنشطة التهديد التي متت مصادقتها واإلبالغ عنها

T5526.مراقبة املواقع مفتوحة املصدر للمحتوى العدايئ املوجه ضد مصالح املنظمة أو رشكائها

T5527
مراقبة أنشطة الجهات التي متثل مصدر للتهديدات واإلبالغ عنها، لتحقيق متطلبات املنظمة املتعلقة 

باملعلومات اإلستباقية للتهديدات والبالغات.
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T5528
تسخري الخربة حيال ممثيل التهديد لدعم أنشطة التخطيط والتطوير السرتاتيجية وموارد األمن 

السيرباين للمنظمة.

T5529
توفري املعلومات والتقييامت عن ممثيل التهديد لدعم أصحاب املصلحة يف تخطيط وتنفيذ أنشطة 

األمن السيرباين. 

T5530
تقديم التحليل والدعم الحي يف مجال املعلومات اإلستباقية للتهديدات خالل متارين وحوادث األمن 

السيرباين.

T5531
مراقبة مصادر التغذية للمعلومات اإلستباقية للتهديدات واإلبالغ عن األحداث الشبكية الكبرية 

وحاالت التسلل.

T5532
معالجة الحوادث، وفرز األحداث حسب أولوياتها، وتحليل الشبكات، وكشف التهديدات، وتحليل 

التوجهات، وتطوير املقاييس، ونرش املعلومات عن الثغرات.

T5533.املساندة يف تحليل التهديدات والثغرات وتقديم الخدمات والتوصيات االستشارية يف األمن السيرباين

T5534.القيام بتحليل الربمجيات الضارة ذات الرُتبة األوىل والثانية

T5535.املحافظة عىل تصور مشرتك للمعلومات اإلستباقية

T5536.القيام بأبحاث وعمليات تحليل متعمقة

T5537.تطوير متطلبات املعلومات الالزمة لالستجابة لطلبات املعلومات ذات األولوية

T5538.إنشاء طلبات للمعلومات

T5539
السيربانية ومن  العمليات  كافة مصادر  املناسب من  الوقت  إستباقية مدمجة ويف  معلومات  إصدار 

ودراسات  واإليجازات،  التهديدات،  تقييامت  )مثل  اإلستباقية  املعلومات  منتجات  وتحذيرات  دالئل 

املعلومات اإلستباقية، ودراسات الدول(. 

T5540.توفري دعم املعلومات اإلستباقية اآلين ألصحاب املصلحة الداخليني والخارجيني املهمني، حسب املالئم

T5541
توفري التقييم والتغذية الراجعة الالزمة لتحسني إنتاج املعلومات اإلستباقية و تقاريرها عمليات و 

متطلبات جمعها. 

T5542
توفري إخطارات آنية باملقاصد أو األنشطة الوشيكة أو العدائية، أو األنشطة التي قد تؤثر عىل غايات 

املنظمة أو مواردها أو قدراتها.

T5543
العمل الوثيق مع املخططني ومحليل معلومات التهديدات ومديري التجميع؛ لضامن دقة وحداثة 

متطلبات املعلومات اإلستباقية وخطط تجميعها.

T5544.تحديد أساليب ومنهجيات التهديد السيرباين

T5545.)تحديد مصطلحات اللغات األجنبية بداخل برامج الحاسب )مثل املالحظات وأسامء املتغريات
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ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

 وصف المهمة رمز المهمة

T6000
تحديد وترتيب أولويات قدرات الُنظم أو وظائف األعامل الالزمة الستعادة النظام جزئيًا أو كليًا بعد 

وقوع عطل كاريث يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

T6001
تطوير ودمج تصاميم األمن السيرباين للُنظم والشبكات والتي لها متطلبات أمن متعددة املستويات 

يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

T6002
توثيق ومعالجة متطلبات األمن السيرباين لعمليات النظم، ومتطلبات هندسة األمن للبُنى املعامرية 

والُنظم يف كافة مراحل عمليات الرشاء واالستحواذ يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات التشغيلية.

T6003
ضامن اتساق الُنظم والبُنى املعامرية التي متت حيازتها أو تطويرها مع إرشادات املنظمة ملعامرية 

األمن السيرباين يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

T6004
ترجمة القدرات املقرتحة إىل متطلبات تقنية يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي 

والتقنيات التشغيلية.

T6005
تحليل التقنيات املادية والتقنيات الرقمية املنطقية يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات التشغيلية لتحديد السبل املحتملة للوصول إليها.

T6006
بحث توجهات تقنيات االتصاالت الناشئة إلفادة سياسات التصاميم واألمن باملنظمة يف بيئات تقنية 

املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

T6007
انتقاء ضوابط األمن السيرباين للنظام  وتوثيق الوصف الوظيفي لتنفيذ الضوابط يف الخطة األمنية يف 

بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

T6008
تنفيذ ضوابط األمن السيرباين الواردة يف الخطة األمنية أو وثائق الُنظم األخرى يف بيئات تقنية 

املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

T6009
العمل مع أعضاء فريق التطوير املرن لترسيع إعداد مناذج أولية ودراسات الجدوى وتقييم التقنيات 

الحديثة يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

T6010
تصميم نُظم وحلول لدعم نجاح “حلول إثبات املبدأ” واملشاريع التجريبية يف مجاالت التقنيات 

الناشئة يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

T6011
قراءة وتفسري املخططات واملواصفات والرسومات والتصاميم األولية والرسومات البيانية التخطيطية 

ذات العالقة باألنظمة والشبكات يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية.  

T6012.فهم وإصالح مواطن الخلل يف أنظمة االتصاالت واألمتتة الصناعية

T6013
تحديد وتوثيق الضوابط األمنية لألنظمة والشبكات يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات التشغيلية.

T6014
تنسيق وتقديم الدعم االستشاري التقني إىل فريق األمن السيرباين باملنظمة لحل حوادث األمن 

السيرباين يف بيئة أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.  

T6015
تنفيذ مهام التعامل الفوري مع حوادث األمن السيرباين يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات التشغيلية لدعم فريق االستجابة للحوادث.

T6016
عمل تحليل املخاطر يف بيئات أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية كلام حدث تغيري يف 

تطبيق أو نظام.



تصنيف الوثيقة: مــــتاح٧5

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

)جدول 10(: أوصاف املعارف

 وصف المعرفة رمز المعرفة

K0001.معرفة مبكونات الشبكة وبتشغيلها وبضوابط ومنهجيات أمن الشبكة املناسبة

K0002.معرفة وفهم بتقييم املخاطر ومبنهجيات املعالجة واإلدارة

K0003.معرفة بجوانب األمن السيرباين ملتطلبات القوانني واألنظمة فيام يتعلق باألخالق والخصوصية

K0004.معرفة مببادئ األمن السيرباين والخصوصية

K0005.معرفة بالتهديدات والثغرات ذات العالقة باألمن السيرباين

K0006.معرفة بالتبعات التشغيلية املتوقعة عىل املنظمة جراء االخرتاقات األمنية

K0007.معرفة مبنهجيات األمن السيرباين للتحقق والترصيح والتحكم بالوصول

K0008.معرفة مبامرسات األعامل املطبقة بداخل املنظمة

K0009.معرفة بثغرات التطبيقات وأثرها املرجح

K0010.معرفة مبنهجيات االتصاالت لألمن السيرباين واملبادئ واملفاهيم الداعمة للبنية التحتية للشبكات

K0011.معرفة بقدرات وتطبيقات معدات الشبكات

K0012.معرفة بكيفية تحليل القدرات واملتطلبات

K0013.معرفة بأدوات تقييم الثغرات والدفاع لألمن السيرباين، وبقدراتها

K0014.معرفة بالخوارزميات الحاسوبية

K0015.معرفة مببادئ برمجة الحاسبات

K0016.معرفة بخوارزميات التشفري ونقاط القوة والضعف النسبية ومعايري االختيار املناسبة

K0017.معرفة مبفاهيم التشفري وإدارة مفاتيح التشفري

K0018.معرفة بسياسات إدارة البيانات وسياسات التوحيد القيايس لها

K0019.معرفة مبنهجيات وحلول النسخ االحتياطي واسرتداد البيانات املناسبة، شامال االختبارات

K0020.معرفة باعتبارات األمن السيرباين لُنظم قواعد البيانات

K0021
معرفة بجوانب األمن السيرباين التابعة لخطط استمرارية األعامل وعمليات التعايف من الكوارث، 

شامال االختبارات. 

K0022.معرفة مبعامرية األمن السيرباين باملنظمة



٧6 تصنيف الوثيقة: مــــتاح

ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

 وصف المعرفة رمز المعرفة

K0023.معرفة بالهندسة الكهربائية املطلوبة ملعامرية الحاسبات

K0024.معرفة بآليات االستضافة والتحكم يف الوصول إىل الشبكة

K0025.معرفة بآلية عمل خدمات الشبكات وبروتوكوالتها من أجل توفري االتصاالت الشبكية

K0026.معرفة بكيفية تثبيت مكونات النظام ودمجها وتحسينها

K0027.معرفة مببادئ التفاعل بني اإلنسان والحاسب

K0028.معرفة بعمليات الترصيح والتقييم لألمن السيرباين

K0029
معرفة مبتطلبات الخصوصية وضوابط األمن السيرباين املستخدمة إلدارة املخاطر ذات الصلة 

بالبيانات.

K0030.معرفة مببادئ األمن السيرباين والخصوصية، التي تنطبق عىل تطوير الربمجيات

K0031.معرفة مبصادر املعلومات فيام يتعلق بتحديد ومعالجة الثغرات بفاعلية

K0032.معرفة بفئات الحوادث واالستجابة لها والجداول الزمنية لتلك االستجابات

K0033.معرفة بأفضل املامرسات لالستجابة للحوادث السيربانية وإدارتها

K0034.معرفة بأفضل املامرسات يف مجال مبادئ ومنهجيات التحليل

K0035.معرفة مببادئ األمن السيرباين والخصوصية، وكذلك املتطلبات التنظيمية

K0036.معرفة مبنهجيات وأساليب كشف التسلل، سواء املخصصة منها لالستضافة أو الشبكات 

K0037.معرفة بعمليات وإجراءات إدارة املخاطر يف املنظمة

K0038 .معرفة مببادئ ومنهجيات أمن تقنية املعلومات

K0039.معرفة بلغات الحاسوب األولية املطلوبة للدور

K0040.معرفة بالرياضيات املطلوبة للدور

K0041.معرفة باملعالجات الدقيقة



تصنيف الوثيقة: مــــتاح٧٧

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

 وصف المعرفة رمز المعرفة

K0042.معرفة بإدارة صالحيات الوصول عىل الشبكات، وإدارة الهويات وصالحيات الوصول عموما

K0043.معرفة بأفضل املامرسات ملنهجيات تحليل حركة املرور عرب الشبكات

K0044.معرفة وفهم بالتقنيات والحلول الجديدة من منظور األمن السيرباين 

K0045.معرفة بُنظم التشغيل

K0046.معرفة بربوتوكوالت حركة مرور البيانات عرب الشبكات، ومبنهجياتها وبإدارتها

K0047.معرفة بالتحليل عىل مستوى الحزم

K0048.معرفة مبفاهيم الحوسبة املتوازية واملوزعة

K0049.معرفة بضوابط التحكم بالوصول املبنية عىل السياسات، والتكيف مع املخاطر

K0050.معرفة بكيفية تقييم التبعات عىل الخصوصية

K0051.معرفة ببُنى لغات الربامج ومنطقها

K0052.معرفة بتهديدات وثغرات أمن الُنظم والتطبيقات

K0053.معرفة باملفاهيم األساسية يف اإلدارة األمنية

K0054.معرفة بأدوات تصميم الُنظم األمنية، ومبنهجياتها وأساليبها

K0055.معرفة بأدوات تشخيص الُنظم القياسية للقطاع وأساليب التعرف عىل األخطاء

K0056.معرفة بجميع مبادئ إدارة دورة حياة الُنظم

K0057.معرفة مبنهجيات اختبار الُنظم وتقييمها

K0058 .معرفة مبفاهيم االتصال عن بعد املطلوبة للدور

K0059.معرفة بقدرات ووظائف تقنيات تنظيم املعلومات وإدارتها

K0060.معرفة بعملية اإلبالغ عن حوادث األمن السيرباين



٧8 تصنيف الوثيقة: مــــتاح
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 وصف المعرفة رمز المعرفة

K0061 .معرفة باسرتاتيجية وغايات تقنية املعلومات باملنظمة

K0062.معرفة بعملية هندسة الُنظم

K0063.معرفة بأمن الشبكات الخاصة االفرتاضية

K0064.معرفة مبكونات الهجمة الشبكية وعالقتها بالتهديدات والثغرات

K0065
معرفة بأدوات املعالجة واإلبالغ والتحري ذات العالقة بعمليات التحري عن التهديدات الداخلية، 

شامال القوانني والتنظيامت ذات العالقة.

K0066.معرفة مبكونات الحاسبات املادية، ومبعامرية ملحقاتها ووظائفها

K0067.معرفة باملعتدين ذوي الصلة بخطط املنظمة وأساليبها وإجراءاتها

K0068.معرفة بأدوات الشبكات

K0069.معرفة مببادئ الدفاع األمني متعدد املستويات ومعامرية أمن الشبكات

K0070.معرفة بأنواع مختلفة من االتصاالت الشبكية

K0071.معرفة بالتقنية القابلة لالستغالل

K0072.معرفة بامتدادات امللفات

K0073.معرفة بأفضل مامرسات إدارة مخاطر سلسلة اإلمداد

K0074.معرفة مبتطلبات ولوائح األمن السيرباين الوطنية ذات الصلة باملنظمة

K0075.معرفة بأنواع البيانات الجنائية الرقمية وكيفية متييزها

K0076.معرفة بلغات الحوسبة املفرسة واملجمعة

K0077.معرفة مبصادر املعلومات االستباقية للتهديدات، وقدراتها وحدودها

K0078 .معرفة بكيفية جمع مصادر املعلومات االستباقية للتهديدات للمعلومات االستباقية

K0079.معرفة بعمليات أعامل املنظمة األساسية وكيفية تأثرها باألمن السيرباين



تصنيف الوثيقة: مــــتاح٧9
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 وصف المعرفة رمز المعرفة

K0080
معرفة بتهديدات األمن السيرباين، ومخاطره، والقضايا التي تثريها كل من التقنيات الجديدة 

وأصحاب األفعال العدوانية.

K0081
معرفة بضوابط تنظيامت الصادر والوارد ذات الصلة بأنشطة ومعارف وتقنيات إدارة مخاطر األمن 

السيرباين.

K0082.معرفة بإجراءات املنظمة إلدارة املخاطر

K0083.معرفة بضوابط إدارة مخاطر سلسلة اإلمداد، وعملياتها ومامرساتها من منظور األمن السيرباين

K0084.معرفة بسياسات األمن السيرباين و إجراءاته وتنظيامته

K0085.معرفة بسياسات أمن مستخدمي تقنية املعلومات باملنظمة

K0086.معرفة بأساليب الهجامت الشائعة عىل مستوى الشبكة

K0087.معرفة بالفئات املختلفة للهجامت السيربانية

K0088 .معرفة بأنواع املهاجمني السيربانيني وقدراتهم وغاياتهم

K0089.معرفة مبنهجيات تقييم املخاطر والتهديدات الفعالة

K0090 .معرفة مبنهجيات إدارة الُنظم، وإدارة الشبكات، وتحصني نُظم التشغيل

K0091.معرفة باملتطلبات الترشيعية والتنظيمية

K0092.معرفة بأفضل مامرسات األمن السيرباين إلدارة سلسلة اإلمداد لتقنية املعلومات

K0093 .معرفة بُنظم املعلومات الحساسة التي تم تصميمها بقدر محدود من ضوابط األمن السيرباين التقنيّة

K0094 .معرفة بأساليب الهندسة العكسية لألجهزة

K0095.معرفة بالربمجيات الوسيطة املرتبطة بالدور

K0096.معرفة بربوتوكوالت الشبكات

K0097.معرفة بأساليب الهندسة العكسية للربمجيات

K0098.)XML( معرفة مبخططات لغة
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 وصف المعرفة رمز المعرفة

K0099.معرفة مبراحل الهجوم السيرباين

K0100.معرفة مبفاهيم معامرية أمن الشبكات وتشمل املعامرية والربوتوكوالت واملكونات واملبادئ

K0101.معرفة مببادئ إدارة نُظم الشبكات ومناذجها ومنهجياتها وأدواتها

K0102.معرفة مبنهجيات التشفري

K0103.معرفة بأثر تنفيذ التوقيعات عىل الفريوسات والربمجيات الضارة والهجامت

K0104.معرفة مبنافذ وخدمات نظامي التشغيل ويندوز ويونكس

K0105.معرفة بالخواص األمنية املتقدمة بداخل قواعد املعلومات املخصصة لعالج البيانات

K0106
معرفة بتقنيات ومفاهيم إدارة املعرفة السحابية املعمول بها بحق األمن والحوكمة واملشرتيات 

واإلدارة.

K0107.معرفة مبعايري تصنيف البيانات ومنهجياتها من جانب صلتها بإدارة مخاطر األمن السيرباين

K0108.معرفة بواجهات برمجة تطبيقات الوصول إىل قواعد البيانات

K0109.معرفة مبفاهيم تحسني العمليات التنظيمية ومناذج نضوج العمليات

K0110.معرفة مبفاهيم املعامرية األمنية والنامذج املرجعية

K0111.معرفة مبفاهيم إدارة الخدمات للشبكات واملعايري ذات الصلة

K0112.معرفة مبفاهيم ووظائف جدران الحامية للتطبيقات

K0113.معرفة بنامذج األمن القياسية للقطاع وبكيفية تطبيقها بفاعلية

K0114.معرفة بأساليب االتصال الخفية

K0115.معرفة مبفاهيم النسخ االحتياطي للبيانات واسرتجاعها

K0116.معرفة مبتطلبات الرسية والسالمة والتوافر

K0117.والربوتوكوالت الخاصة بشبكاتها )OSI( "معرفة بنموذج "ترابط األنظمة املفتوحة
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K0118
معرفة بالقوانني والسلطات الترشيعية والتنظيامت ذات العالقة التي تحكم أنشطة األمن السيرباين 

وترسي عليها.

K0119.معرفة مبفاهيم إدارة الُنظم ألنظمة التشغيل املستخدمة من قبل املنظمة

K0120.معرفة باألنواع املختلفة ملعامرية الحاسبات ذات الصلة باملنظمة

K0121.معرفة بنامذج الخدمات السحابية وكيف ميكن لتلك النامذج أن تحّد من االستجابة للحوادث

K0122.معرفة بجميع قدرات األمن السيرباين الهجومية والدفاعية

K0123.معرفة مبفاهيم تحليل الربمجيات الضارة ومنهجياته

K0124.معرفة مبعايري أمن البيانات ذات العالقة مبعلومات املعرفات الشخصية

K0125 .معرفة مبعايري أمن البيانات لقطاع بطاقات الدفع

K0126.معرفة مبعايري أمان البيانات ذات العالقة بالقطاع الذي تعمل فيه املنظمة

K0127.معرفة بأفضل املامرسات ملنهجيات إدارة مخاطر تقنية املعلومات

K0128
معرفة بالقوانني واألنظمة واملعايري األخرى املعمول بها يف مجال األمن السيرباين للبنية التحتية 

الحساسة. 

K0129.معرفة بأساليب إدارة اإلعدادات

K0130.معرفة بإدارة األمن

K0131.معرفة مبزايا تشفري البيانات الحالية والناشئة يف قواعد البيانات

K0132.معرفة بحاالت االستخدام ذات الصلة بالتعاون عرب املنصات ومزامنة املحتوى

K0133.معرفة مبتطلبات املنظمة لتصنيف بيانات األمن السيرباين

K0134.معرفة مبنهجيات اختبار أمن الُنظم وتقييمها

K0135.معرفة بالثغرات املحتملة يف كافة املعدات الشبكية وكيفية استخدامها

K0136.معرفة بكيفية تصميم اإلجراءات املضادة للمخاطر األمنية املحددة
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K0137.معرفة بكيفية اكتشاف مكونات الشبكات وإعادة بناء مخططات الشبكات

K0138.معرفة بالتحليل عىل مستوى الِحزم باستخدام األدوات املناسبة

K0139.معرفة باستخدام أدوات الشبكة الجزئية

K0140.معرفة بعلم التشفري

K0141.معرفة بالتقنيات الناشئة وقابليتها لالستغالل

K0142.معرفة بتوجهات التقنية

K0143 .معرفة بثغرات األمن السيرباين عرب نطاق واسع من تقنيات القطاع القياسية

K0144
معرفة باملنهجيات واإلجراءات واألساليب األساسية لجمع معلومات األمن السيرباين وإعدادها 

ومشاركتها.

K0145.معرفة بأدوات واجهة أوامر نظام التشغيل

K0146.معرفة بالُنظم املدمجة وكيفية تطبيق ضوابط األمن السيرباين عليها

K0147.معرفة بأدوات وتطبيقات نُظم كشف التسلل ومنعه

K0148.معرفة بربوتوكوالت الشبكات وخدمات الدليل

K0149.معرفة بعمليات تصميم الشبكات، شامال الغايات األمنية والتشغيلية، واملفاضالت

K0150.معرفة بتقنيات األمن السيرباين الحالية والناشئة والتهديدات ذات العالقة

K0151.معرفة مبنهجيات توثيق عمليات الوصول

K0152.معرفة بكيفية استخدام أدوات تحليل الشبكات لتحديد الثغرات

K0153.معرفة مببادئ اختبار االخرتاق ومبادئ الفرق الحمراء، وأدواتهام وأساليبهام

K0154.معرفة ببيئة التهديد للمنظمة

K0155.معرفة مبصطلحات اتصاالت البيانات
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K0156.معرفة بنظريات قواعد البيانات

K0157.معرفة بخوارزميات التشفري

K0158 .معرفة بأمن الشبكات عىل صعيد املامرسني للمهنة

K0159.معرفة بأمن عمليات تقنية املعلومات

K0160.معرفة بغايات املنظمة وأولويات القيادة ومنهجيات إدارة املخاطر

K0161.معرفة بأجهزة الشبكة املادية واملنطقية وكذلك البنية التحتية

K0162.معرفة باسرتاتيجيات إدارة املخاطر لألمن السيرباين ومعالجتها

K0163.معرفة بأساسيات أمن الشبكات

K0164 .معرفة بربوتوكوالت التوجيه الشبيك وكيفية تفاعلها لتوفري اتصاالت الشبكة

K0165.معرفة بكل ما ميثل تهديًدا ألمن الشبكة

K0166.معرفة مببدأ تصنيف املخاطر كجزء من عملية إدارة املخاطر

K0167.معرفة مبنهجيات تقييم املخاطر

K0168.معرفة باملصادر العامة التي ترسد تفاصيل مخاطر أمان التطبيق الشائعة وسبل ومعالجتها 

K0169.معرفة بإجراءات اإلبالغ عن انتهاك البيانات

K0500.معرفة بالربمجة النصية

K0501.الشبكية TCP/IP معرفة بربوتوكوالت

K0502.معرفة بالتقنيات السحابية واألمن السحايب

K0503.معرفة بأجهزة الشبكات ووظائفها

K0504.معرفة بتقنيات الشبكات
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K0505.معرفة بإمكانيات وقيود منتجات األمن السيرباين

K0506.معرفة بأفضل املامرسات يف منهجيات إدارة مخاطر األمن السيرباين

K0507.معرفة بالُنظم األمنية متعددة املستويات والحلول املستخدمة يف مجاالت مختلفة

K0508.معرفة بتدابري التخطيط لحامية النظام

K0509.معرفة مبعامرية الشبكات متعددة الطبقات

K0510.معرفة باملفاهيم واألمناط املعامرية

K0511.معرفة بدمج أهداف وغايات املنظمة يف معامرية النظام

K0512.معرفة مبعايري التقييم واملصادقة ذات العالقة باألمن السيرباين

K0513.معرفة منهجيات تحمل العيوب بالُنظم

K0514.معرفة املناطق الشبكية املعزولة

K0515.معرفة بهيكل الشبكات الرقمية والهاتفية الحديثة، ومعامريتها وتصميمها

K1000.معرفة بهياكل البيانات املعقدة

K1001.معرفة مببادئ التنقيب عن البيانات وتخزين البيانات

K1002.معرفة بُنظم إدارة قواعد البيانات ولغات االستعالم وعالقات الجداول وطرق العرض

K1003.معرفة بإدارة الحقوق الرقمية

K1004.معرفة مبتطلبات املنظمة للتقييم واملصادقة فيام يتعلق بإدارة مخاطر األمن السيرباين

K1005.معرفة بُنظم املراسالت املؤسسية والربمجيات ذات الصلة

K1006.معرفة بكيفية استغالل مبدأ الصمود واألنظمة الرديفة ملعالجة مخاطر األمن السيرباين

K1007.معرفة مببادئ هندسة نُظم األمن السيرباين واملعايري املستخدمة من قبل املنظمة
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K1008 .معرفة مببادئ ومفاهيم الشبكات املحلية والشبكات واسعة النطاق، شامال إدارة عرض النطاق

K1009.معرفة مبفاهيم هندسة العمليات

K1010.معرفة بلغات االستعالم

K1011.معرفة بأساليب إدارة اإلعدادات اآلمنة

K1012.معرفة مببادئ تصحيح األخطاء بالربمجيات

K1013.معرفة بأدوات تصميم الربمجيات ومنهجياته وأساليبه

K1014 .معرفة بنامذج تطوير الربمجيات

K1015.معرفة بهندسة الربمجيات

K1016.معرفة مبصادر مجموعات البيانات باملنظمة، وخصائصها واستخداماتها

K1017.معرفة مببادئ التحليل املنظم ومنهجياته

K1018
معرفة بأدوات تصميم الُنظم ومنهجياته وأساليبه، شامال أدوات أمتتة عمليات تحليل وتصميم 

الُنظم.

K1019.معرفة بخدمات الشبكة العنكبوتية

K1020.معرفة بأدوات واجهة أوامر نظام التشغيل

K1021.معرفة بأساليب الربمجة اآلمنة

K1022.معرفة مببادئ ومنهجيات أمن تقنية املعلومات ذات العالقة بالربمجيات

K1023.معرفة بعملية ضامن جودة الربمجيات

K1024.معرفة مبنهجيات نرش الربمجيات اآلمنة، وأدواتها ومامرستها

K1025.معرفة بالتطبيقات التي ميكنها تسجيل األخطاء واالستثناءات وعيوب التطبيق

K1026
معرفة بكيفية العمل مع واالستفادة من مخرجات مراكز البحث والتطوير ومجموعات األفكار 

واألبحاث األكادميية والصناعية.
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K1027.معرفة بكيفية استخدام التقنيات واألدوات الستكشاف وتحليل ومتثيل البيانات

K1028.معرفة بنظرية التعلّم اآليل ومبادئه

K1029.معرفة بتحديد آثار األدلة الجنائية

K1030.معرفة مبعامرية االتصاالت املتنقلة

K1031.معرفة بهياكل نُظم التشغيل ومكوناتها الداخلية

K1032.معرفة بأدوات تحليل الشبكات املستخدمة للكشف عن الثغرات يف اتصاالت الربمجيات

K1033 .معرفة بنامذج األمن القياسية يف القطاع

K1034.معرفة مبنهجيات االخرتاق

K1035
معرفة باملفاهيم الهندسية املنطبقة عىل املعامرية الحاسوبية واألجهزة والربمجيات الحاسوبية ذات 

الصلة.

K1036.معرفة بنظرية املعلومات

K1037.معرفة بأساليب التحليل  لكشف األسباب الجذرية

K1038.معرفة باسرتاتيجيات البحث وإدارة املعرفة

K1039 .معرفة بتطوير الربمجيات من خالل اللغات عالية املستوى

K1040.معرفة بتطوير الربمجيات لُنظم يونكس أو لينكس

K1041.معرفة بدمج مكونات الربامج أو اختبارها، شامال تحليل وتنفيذ خطط وبرمجيات االختبارات

K1042.معرفة باملنهجيات اإلحصائية

K1043.معرفة مبعالجة اللغات الطبيعية

K1044.معرفة بتحليل السجالت املؤمتتة

K1045.معرفة بخوارزميات التعلم اآليل
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K1046.معرفة بطرق تطوير الخوارزميات األساسية

K1047.معرفة بالتقنيات مفتوحة املصدر

K1500.معرفة مبقاييس أو مؤرشات أداء الُنظم وتوافرها

K1501.معرفة بأفضل املامرسات ملبادئ وأساليب إدارة املوارد

K1502.معرفة بأفضل املامرسات إلدارة الخوادم، ونظريات هندسة الُنظم ومفاهيمها ومنهجياتها

K1503.معرفة بُنظم التشغيل للخوادم وألجهزة العمالء واألجهزة املتنقلة

K1504.معرفة بربمجيات الُنظم ومعايري التصميم باملنظمة وسياساتها ومنهجياتها

K1505 .معرفة بأفضل املامرسات لعمليات دمج التقنيات ذات العالقة باألمن السيرباين

K1506.معرفة بأفضل املامرسات ملبادئ وأساليب إدارة الربامج وإدارة املشاريع

K1507.معرفة بأفضل املامرسات ملنهجيات االستجابة للحوادث، ولألدوار واملسؤوليات

K1508.معرفة بتهديدات األمن السيرباين الحالية والناشئة وعوامل التهديد

K1509.معرفة مبتطلبات رشاء تقنيات املعلومات الحساسة ذات العالقة باألمن السيرباين

K1510.معرفة بتقنيات املراقبة املستمرة القياسية بالقطاع وأدواتها

K1511.معرفة بضوابط األمن السيرباين ذات العالقة باستخدام البيانات ومعالجتها وتخزينها وبثها

K2000.معرفة باملجاالت اإلدراكية واألدوات واملنهجيات املعمول بها يف التعلّم يف كل مجال

K2001.معرفة بتطوير وصيانة تقنيات املحاكاة واآلالت االفرتاضية

K2002.معرفة بأساليب تقدير التعلم املختلفة واختباره وتقييمه وكيفية وتوقيت استخدامها

K2003.معرفة بتطوير خدمات التدريب والتعلّم اإللكرتوين عىل الحاسوب

K2004.معرفة بنامذج التصميم والتقييم التعليمي
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K2005.معرفة بأفضل املامرسات التدريبية

K2006.معرفة مبستويات التعلُّم

K2007.معرفة بُنظم إدارة التعلُّم واستخداماتها

K2008.معرفة بأمناط التعلُّم وكيفية تطوير التدريب الستيعابهم

K2009.معرفة بطرق التعلّم

K2010.معرفة بُنظم التدريب املؤسسية

K2011
معرفة باإلطار السعودي لكوادر األمن السيرباين، واألدوار واملهام الوظيفية، واملعارف، واملهارات، 

والقدرات.

K2012
معرفة باستخدامات الوسائط املكتوبة والشفوية والبرصية لدعم التدريب وأساليب إنتاج تلك 

الوسائط وتوصيلها ونرشها.

K2013.معرفة بسياسات وعمليات وإجراءات املوارد البرشية باملنظمة

K2014.معرفة بسياسات التدريب والتعليم باملنظمة، وعملياتها وإجراءاتها

K2015.معرفة مببادئ وعمليات إجراء تقييم احتياجات التدريب والتعليم

K2016
معرفة مبفاهيم واإلجراءات والربمجيات واملعدات والتطبيقات التقنية ذات الصلة بتدريب األمن 

السيرباين.

K2017.معرفة بعمليات االختبار والتقييم للمتعلمني

K2018.معرفة مبنهجيات تصميم املناهج والتدريس والتعليم لألفراد والجامعات

K2019
معرفة بالجهات الخارجية والجهات األكادميية املتخصصة باألمن السيرباين يف التعليم والبحث 

والتطوير.

K2020.معرفة بقدرات بدائل التدريب التقنية لألمن السيرباين وحدود قدراتها

K2021
معرفة بكيفية التقاط العلم وغريها من التدريبات ذات الصلة باألمن السيرباين التي تساعد يف 

تحسني املهارات العملية.

K2500
معرفة بارتباطات الشبكات املحلية والشبكات واسعة النطاق باملنظمة واملخاطر التي تشكلها عىل 

األمن السيرباين.
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K2501
معرفة بأفضل املامرسات ملراجعة وتحديد مدى مالءمة الحلول التقنية لتلبية متطلبات األمن 

السيرباين.

K2502.معرفة مبعامرية تقنية املعلومات املؤسسية للمنظمة واملخاطر التي تشكلها عىل األمن السيرباين

K2503.معرفة باالسرتاتيجيات النظرية والتطبيقة املتعلقة باألمن السيرباين

K2504.معرفة بإجراءات إعداد التقارير من كافة املصادر ونرشها

K2505.معرفة بأفضل املامرسات إلجراءات التدقيق والتسجيل

K2506
معرفة بقوالب التقارير وبأفضل املامرسات إلعداد تقارير االلتزام لألمن السيرباين لصالح الرشكاء 

الخارجيني.

K2507
معرفة بقوالب التقارير املعتمدة باملنظمة لإلدارة ولإلبالغ عن حالة االلتزام املتعلقة مبخاطر األمن 

السيرباين، وحاالت التأهب والتقدم املحرزة لتحقيق الخطط.

K2508
معرفة بهوية املخططني السرتاتيجيات املنظمة وسياساتها وخططها، وكيفية التواصل معهم، ومعرفة 

بتوقعاتهم.

K3000.معرفة مبفاهيم ومامرسات معالجة البيانات الجنائية الرقمية لضامن قبولها كأدلة

K3001
معرفة مببادئ جمع املعلومات االستباقية للتهديدات السيربانية، وسياساته وإجراءاته، شامال 

الصالحيات والقيود القانونية.

K3002.معرفة بسياسات املنظمة وإجراءات التشغيل القياسية لها املتعلقة باألمن السيرباين

K3003.معرفة بسياسات اإلفصاح األجنبية وأنظمة تنظيم االسترياد والتصدير فيام يتعلق باألمن السيرباين

K3004.معرفة بكيفية إنتاج إفصاحات الخصوصية ألمن املعلومات مبوجب األنظمة املعمول بها

K3005.معرفة بتقنيات تعزيز الخصوصية شامال قدرات تشغيلها وتقاريرها

K3006.معرفة بالتفاعل بني اإلنسان والحاسب ومبادئ التصميم القابل لالستخدام املتعلقة باألمن السيرباين

K3500.معرفة بأساليب التحصني للُنظم وللشبكات ولُنظام التشغيل

K3501.معرفة بإجراءات االختبار ومبادئه ومنهجياته ذات الصلة بتطوير ودمج قدرات األمن السيرباين

K3502
متنع  أو  املرغوبة  غري  املعلومات  نقل  متنع  أو  متّكن  التي  التشويش  وأساليب  البث  بتقنيات  معرفة 

األنظمة الحية من العمل بشكل صحيح والقوانني املتعلقة باستخدامها.
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K3503.معرفة بتحليل تدفق البيانات بالشبكات، ومنهجياته وعملياته

K3504.معرفة بأساسيات الشبكات واتصاالت اإلنرتنت

K3505
معرفة بكيفية تحليل صفحات توصيف بناء البنية التحتية، وقواعد بيانات إدارة اإلعدادات، ومسوحات 

الثغرات، وقوائم التحكم بالوصول، ووثائق املوردين بغرض فهم سلوكيات الربمجيات وتفاعالتها.

K4000.معرفة مبفاهيم تقنية الوصول عن بُعد واألدوات والقدرات وآثارها عىل األمن السيرباين

K4001.معرفة بالقدرات والوظائف ومخاطر األمن السيرباين املرتبطة بتقنيات إنشاء املحتوى

K4002.معرفة بقدرات ووظائف تقنيات العمل التعاوين وانعكاساتها عىل األمن السيرباين

K4003.معرفة بلوائح االسترياد والتصدير املتعلقة بالتشفري

K4004.معرفة بعلم التصنيف وعلم الداللية

K4005.معرفة بعمليات الوصول عن بُعد واألدوات والقدرات املتعلقة بدعم العمالء

K4006 .معرفة بكيفية تقييم مدى موثوقية املوردين واملنتجات شامال االستعانة باستشارات خارجية

K4007.معرفة بفهارس خدمات تقنيات املعلومات

K4008.معرفة بتطوير وتطبيق نظام إدارة بيانات اعتامد املستخدم

K4009.معرفة بتنفيذ نُظم مستودعات املفتاح املؤسسية لدعم تشفري البيانات حال تخزينها

K4010.معرفة مببادئ الرسية والسالمة والتوافر

K4011.معرفة بأساليب إخفاء البيانات وكيفية تطبيقها أو نقضها من خالل التقنية

K4012.معرفة بأساليب تنقيب البيانات

K4013.معرفة بتوافر األصول وقدراتها وحدودها

K4014.معرفة بقدرات التشفري املنطقية وحدودها ومساهامتها يف العمليات السيربانية

K4015.معرفة بخوارزميات التشفري وأدواته للشبكات املحلية الالسلكية

K4016.معرفة بعمليات التعريف وإعداد التقارير
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K4017 .معرفة بأساليب التعتيم

K4018 .معرفة مبفاهيم إدارة نظم التشغيل ألنظمة التشغيل باملنظمة

K4500.معرفة مبنهجيات االخرتاق

K4501.معرفة بالبنية التحتية الداعمة لسالمة وأداء وموثوقية تقنية املعلومات

K4502 .معرفة مببادئ اختبارات االخرتاق وأساليبه وكيفية تطبيق أفضل مامرساته

K4503
معرفة مبفاهيم الربمجة الحاسوبية، شامال اللغات الحاسوبية والربمجة واالختبار وتصحيح األخطاء 

وأنواع امللفات. 

K4504.معرفة باستخدام لغات الربمجة ذات الصلة باألنظمة والبنية التحتية املطلوب اختبارها

K4505.معرفة باستخدام أنظمة التشغيل، وأدواتها ذات الصلة باألنظمة التي يجري اختبارها

K4506.معرفة بكيفية محاكاة الهجامت التي سيستخدمها املهندس االجتامعي ملحاولة خرق النظام

K4507.معرفة بأدوات كرس التشفري أو كلمة املرور، وكذلك منهجيات الوصول عن بُعد

K4508
معرفة باستخدام الخوادم الشبكية واألدوات الشبكية املستخدمة من قبل املؤسسة أو األنظمة التي 

يجري اختبارها.

K4509.معرفة باستخدام واختيار األدوات واملنتجات األمنية

K4510.معرفة باستخدام األدوات واإلطارات األكرث شيوعا لدى املخرتقني الساعني ملهاجمة املنظمة

K5000.معرفة بأدوات تشخيص الخوادم وأساليب معرفة األخطاء

K5001.معرفة بأنواع األجهزة اإللكرتونية الرئيسية ونقاط ضعفها وكيفية تخزينها للبيانات

K5002.معرفة بكيفية تنفيذ نُظم امللفات

K5003.معرفة بعمليات احتجاز األدلة الرقمية والحفاظ عليها

K5004 .معرفة بالتقنيات وأدوات املخرتق

K5005.معرفة بأساليب التحقيق الالزمة لألجهزة وأنظمة التشغيل وتقنيات الشبكة
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K5006
معرفة بالقوانني املعمول بها وسياسات وإجراءات املنظمة ذات العالقة بجمع األدلة الرقمية 

وتسجيلها.

K5007
معرفة بعمليات جمع األدلة اإللكرتونية، وتعبئتها ونقلها وتخزينها، مع الحفاظ خالل كل ذلك عىل 

تسلسل حجز األدلة.

K5008.معرفة بأنواع البيانات املستدمية وكيفية جمعها

K5009.معرفة بأدوات وأساليب جمع الربيد اإللكرتوين والبحث والتحليل

K5010.معرفة مبلفات النظام التي تحوي معلومات ذات صلة ومكان العثور عليها

K5011.معرفة بكيفية إدارة عمليات البيانات الجنائية امليدانية واألدوات التي تدعمها

K5012.معرفة بتقنيات الرتشيح للشبكة العنكبوتية

K5013.معرفة بالديناميكية االجتامعية العاملية ألنواع التهديد السيرباين املختلفة

K5014.معرفة بأدوات ربط األحداث األمنية

K5015.معرفة بقانون األدلة اإللكرتونية

K5016
معرفة باإلجراءات الوطنية أو املعمول بها يف القضاء واملحاكم يف قضايا الجرائم السيربانية وجرائم 

االحتيال.

K5017.معرفة بأدوات وأساليب اسرتجاع امللفات من بياناتها املتفرقة

K5018.معرفة مبفاهيم الهندسة العكسية للربمجيات الخبيثة

K5019.معرفة بالخطط واألساليب واإلجراءات املضادة لألدلة الجنائية

K5020.معرفة بتطبيقات التصميم واإلعداد والدعم للمختربات الجنائية

K5021.معرفة بإجراءات وأدوات تصحيح األخطاء

K5022.معرفة بأسباب عبث الخصوم بنوع امللفات وكيف يتم ذلك

K5023.معرفة بأدوات تحليل الربمجيات الضارة

K5024.معرفة بكيفية تفادي الربمجيات الضارة للكشف من قبل اآلالت االفرتاضية



تصنيف الوثيقة: مــــتاح93

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

 وصف المعرفة رمز المعرفة

K5025 .معرفة بربوتوكوالت إدارة األزمات وعملياتها وأساليبها ذات العالقة باألمن السيرباين باملنظمة

K5026.معرفة بالسلوكيات الجسدية والفسيولوجية التي قد تشري إىل نشاط مشبوه أو غري عادي

K5027.معرفة بالعملية القضائية متضمنا عرض الحقائق واألدلة

K5028 .معرفة بالتحليل الثنايئ

K5029.معرفة مبفاهيم معامرية الشبكات، شامال املعامرية والربوتوكوالت واملكونات

K5030.معرفة مبفاهيم ومامرسات معالجة البيانات الجنائية الرقمية

K5031.معرفة بالتصميم التشغييل وفهمه

K5032
معرفة بالترشيعات والقوانني واألنظمة والسياسات التي تحكم عمليات جمع البيانات من خالل 

أساليب األمن السيرباين.

K5500 .معرفة مبفاهيم ومصطلحات وعمليات وسائط االتصال

K5501.معرفة بأنواع مواقع الشبكة العنكبوتية وإدارتها ووظائفها، ونُظم إدارة املحتوى

K5502.معرفة مبنهجيات الهجوم وأساليبه

K5503
معرفة مبعايري وسياسات وإجراءات تصنيف ووسم املعلومات والوثائق عىل املستوى الوطني وعىل 

مستوى املنظمة.

K5504 .معرفة بإصابات الحاسب والشبكات الشائعة ومنهجياتها

K5505 .معرفة بأساسيات شبكات الحاسبات

K5506.معرفة مبجموعات التسلل الحاسوبية

K5507.معرفة مبصادر املعلومات االستباقية للتهديدات السيربانية وقدرات كل منها

K5508 .معرفة مبفاهيم عمليات األمن السيرباين ومصطلحاتها ومبادئها وقيودها وآثارها

K5509.معرفة بتقنيات االتصاالت الناشئة واملتطورة وآثارها عىل األمن السيرباين

K5510
معرفة مبفاهيم العمليات السيربانية األساسية، ومصطلحاتها ومعاجمها )مثل إعداد البيئة، الهجوم 

السيرباين، الدفاع السيرباين(، ومبادئها وقدراتها وقيودها وآثارها.
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K5511
معرفة باملنتجات األمنية املخصصة لالستضافة وكيفية تأثري هذه املنتجات يف الحد من التعرض 

لالستغالل.

K5512.معرفة بطريقة عمل تطبيقات االتصاالت عرب اإلنرتنت

K5513.معرفة باملخاطر التي متثلها الشبكات الهاتفية الرقمية الحديثة عىل أمن املنظمة السيرباين

K5514.معرفة باملخاطر التي متثلها الشبكات الالسلكية عىل أمن املنظمة السيرباين

K5515.معرفة بكيفية استخالص البيانات الوصفية املجملة، وكيفية تحليلها واستخدامها

K5516
معرفة مبختلف أنواع املنظامت والفرق واألفراد املشاركني يف جمع املعلومات االستباقية عن 

التهديدات السيربانية.

K5517
معرفة بكيفية استخدام املعلومات االستباقية للتهديدات السيربانية إلفادة التخطيط لألمن السيرباين 

يف املنظمة.

K5518
معرفة بكيفية استخدام املعلومات االستباقية للتهديدات السيربانية إلفادة العمليات التشغيلية لألمن 

السيرباين يف املنظمة. 

K5519.معرفة بالخطط التي ميكن للمنظمة تسخريها للتنبؤ بقدرات وأعامل املهاجمني وصدها

K5520.معرفة بأسلوب عنونة شبكة اإلنرتنت

K5521.معرفة مبمثيل التهديدات السيربانية للمنظمة

K5522.معرفة ببيئة التهديد التي تعمل ضمنها املنظمة

K5523.معرفة بالربمجيات الضارة

K5524.معرفة بقيادات املنظمة، وهيكلها اإلداري، وإجراءات صنع القرار السيرباين

K5525.معرفة ببُنى ممثيل التهديد عىل املنظمة، وقدراتهم األساسية، وثغراتهم

K5526.معرفة بخطط ممثيل التهديد عىل املنظمة وأساليبهم، وإجراءاتهم

K5527.معرفة بأساسيات االتصاالت بعيدة املدى

K5528 .معرفة بالهيكل األسايس للشبكات الرقمية والهاتفية الحديثة، ومعامريتها وتصميمها

K5529.معرفة بعوامل التهديد التي ميكن أن تؤثر عىل عمليات الجمع
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اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

 وصف المعرفة رمز المعرفة

K5530
معرفة بكيفية استخدام شبكة اإلنرتنت من قبل ممثيل التهديد عىل املنظمة، وما هي معلومات 

االستهداف التي ميكنهم استخالصها منها عن املنظمة.

K5531.معرفة بأنظمة التهديدات السيربانية

K5532.معرفة مبنتجات املحاكاة االفرتاضية

K5533.املعرفة بالهيكل األسايس ألنظمة االتصاالت الالسلكية الحديثة، ومعامريتها وتصميمها

K5534
معرفة بالبدائل السياسية والقانونية والتجارية وغريها من الخيارات ذات الصلة التي ميكن 

استخدامها لردع ممثيل التهديد الذين يهددون املنظمة.

K6000
معرفة بأجهزة الشبكات ووظائفها يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية. 

K6001.معرفة بتقنيات الشبكات يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية

K6002
معرفة بإمكانيات وقيود منتجات األمن السيرباين يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي 

والتقنيات التشغيلية. 

K6003
معرفة بأفضل املامرسات يف منهجيات إدارة مخاطر األمن السيرباين يف بيئات تقنية املعلومات 

وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

K6004
معرفة بالُنظم األمنية متعددة املستويات والحلول املستخدمة يف مجاالت مختلفة يف بيئات تقنية 

املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

K6005
معرفة بتدابري التخطيط لحامية النظام يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي 

والتقنيات التشغيلية.

K6006
معرفة مبعامرية الشبكات متعددة الطبقات يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي 

والتقنيات التشغيلية.

K6007
معرفة باملفاهيم واألمناط املعامرية يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية.

K6008
معرفة بدمج أهداف وغايات املنظمة يف معامرية النظام يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات التشغيلية.

K6009
معرفة مبعايري التقييم واملصادقة ذات العالقة باألمن السيرباين يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة 

التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

K6010
معرفة منهجيات تحمل العيوب بالُنظم يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي 

والتقنيات التشغيلية.

K6011
معرفة املناطق الشبكية املعزولة يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية.
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 وصف المعرفة رمز المعرفة

K6012.معرفة مبكونات نُظم التحكم اإلرشايف وحيازة البيانات

K6013
معرفة بهيكل الشبكات الرقمية والهاتفية الحديثة، ومعامريتها وتصميمها يف بيئات تقنية املعلومات 

وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية. 

K6014.معرفة ببيئات تشغيل نظم التحكم الصناعي ووظائفها

K6015.معرفة مبعامرية شبكات نظام التحكم الصناعي وبروتوكوالت االتصال التابعة لها

K6016.معرفة بأجهزة نظام التحكم الصناعي ولغات الربمجة الصناعية

K6017.معرفة بنطاق تهديدات نظم التحكم الصناعي

K6018.معرفة بالتهديدات والثغرات يف نُظم وبيئات التحكم الصناعي

K6019.معرفة مبنهجيات وأساليب كشف التسلل لكشف حاالت التسلل إىل نظم التحكم الصناعي

K6020.معرفة مبنهجيات وأساليب أمن نظم التحكم الصناعي



تصنيف الوثيقة: مــــتاح9٧
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وصف المهارةرمز المهارة

S0001.مهارة كفاءة أداء مسوحات للثغرات األمنية ولتحديد الثغرات يف الُنظم األمنية

S0002.مهارة تحديد الربمجيات الضارة، واكتشافها، واحتوائها واإلبالغ عنها

S0003.مهارة تطبيق ودمج تقنيات املعلومات يف الحلول املقرتحة

S0004.مهارة تطبيق مبادئ األمن السيرباين األساسية 

S0005.مهارة تطبيق ضوابط االستضافة والتحكم يف الوصول إىل الشبكة

S0006.مهارة تطوير ونرش التوقيعات

S0007.مهارة تصميم التدابري املضادة للمخاطر األمنية املحددة

S0008.مهارة تصميم دمج حلول األجهزة والربمجيات

S0009.مهارة تسخري تقنيات كشف التسلل لكشف عمليات التسلل ذات العالقة باالستضافة والشبكات

S0010.مهارة تحديد الحالة التشغيلية العادية لألنظمة األمنية وكيفية تأثر تلك الحالة جراء التغيري

S0011.مهارة تطوير خطط الطوارئ والتعايف للبنية التحتية للشبكات، واختبارها وتطبيقها

S0012.مهارة تقييم مدى كفاية التصاميم األمنية

S0013.مهارة الحفاظ عىل سالمة األدلة وفًقا إلجراءات التشغيل القياسية أو املعايري الوطنية

S0014.مهارة ضبط الحساسات

S0015.مهارة استخدام محلاّلت الربوتوكوالت

S0016.مهارة استخدام أجهزة الشبكات الخاصة االفرتاضية وتشفريها

S0017.مهارة كتابة الربامج بلغات برمجة مدعومة حاليا

S0018.مهارة استخدام القواعد واملنهجيات العلمية لحل املشاكل

S0019.مهارة استخدام اآلالت االفرتاضية

)جدول 11(: أوصاف املهارات 
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وصف المهارةرمز المهارة

S0020.مهارة إجراء التحليالت الجنائية يف عدة بيئات لُنظم التشغيل

S0021.مهارة معايرة واستخدام أدوات الحامية الحاسوبية

S0022.مهارة تأمني اتصاالت الشبكات

S0023.مهارة كفاءة تحديد وتصنيف أنواع الثغرات والهجامت ذات الصلة

S0024.مهارة حامية الشبكة ضد الربمجيات الضارة

S0025.مهارة تقييم األرضار

S0026.مهارة استخدام أدوات تحليل الشبكات لتحديد الثغرات

S0027.مهارة معايرة واستخدام مكونات حامية الشبكة

S0028.مهارة إجراء التدقيقات أو املراجعات األمنية للُنظم التقنية

S0029.مهارة استخدام أدوات تحليل النصوص الثنائية

S0030.مهارة استخدام وظائف االمتزاج أحادي اإلتجاه

S0031.مهارة قراءة البيانات الست عرشية

S0032.مهارة تحديد األساليب الشائعة للتشفري

S0033.مهارة قراءة وتفسري التوقيعات

S0034.مهارة انتقاء أو تطوير أنشطة التعلّم بهدف تأمني أكرث املواد مالءمة للمتعلمني 

S0035.مهارة التحصني األمني للنظام والشبكات ونظام التشغيل

S0036.مهارة تصميم خطط مناسبة الختبار األمن السيرباين

S0037.مهارة إجراء تقييامت لثغرات التطبيقات وفهم نتائجها

S0038.مهارة استخدام قدرات التشفري والتوقيع للبنية التحتية للمفاتيح العامة يف التطبيقات
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وصف المهارةرمز المهارة

S0039.مهارة تطبيق النامذج األمنية

S0040 .مهارة تقييم الضوابط األمنية املستندة إىل مبادئ األمن السيرباين

S0041.مهارة إجراء تحليالت عىل مستوى الِحزم

S0042.مهارة التعرف عىل ثغرات الُنظم األمنية

S0043.مهارة إعداد واستخدام مكونات حامية شبكة الحاسبات

S0044.مهارة إجراء تقييامت األثر والخطر لألمن السيرباين

S0045 .مهارة تطبيق أساليب الربمجة اآلمنة بفاعلية

S0046.مهارة استخدام أدوات ربط األحداث األمنية بفاعلية

S0047.مهارة استخدام أدوات تحليل الشفرات الربمجية بفاعلية

S0048.مهارة إجراء تحليل األسباب الجذرية لقضايا األمن السيرباين

S0049.مهارة إجراء البحث باستخدام الشبكة العنكبوتية العميقة بفاعلية وأمان

S0050.مهارة تحليل النظام املستهدف بفاعلية

S0051.مهارة إعداد وتقديم امللخصات بفاعلية ووضوح واختصار

S0052.مهارة التعرف عىل نشاط الشبكة الضار بني حركة البيانات وتفسريها

S0053.مهارة الهندسة العكسية للربمجيات الضارة

S0054
الثبات  لتحقيق  بُعد  الخصوم عن  قبل  املستخدمة من  والتقنيات واإلجراءات  األدوات  تحليل  مهارة 

داخل الهدف.

S0055.مهارة استخدام التغذية الراجعة لتحسني عمليات األمن السيرباين ومنتجاته وخدماته

S0056.مهارة تحليل مصادر التهديد ذات القوة واالندفاع

S0057
مهارة التواصل للتعبري عن تأثري النقص يف املعرفة الرقابية أو يف املعلومات االستباقية للتهديدات عىل 

فاعلية اسرتاتيجية األمن السيرباين.
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S0058 .مهارة التواصل مع جميع مستويات املوظفني

S0059.مهارة تحديد تهديدات األمن السيرباين الجديدة يف حينه

S0060.مهارة االستجابة لحوادث األمن السيرباين يف بيئة الحوسبة السحابية

S0061.مهارة تطبيق مبادئ األمن السيرباين والخصوصية الستيفاء متطلبات املنظمة

S0062
مهارة استخدام تصنيفات املخاطر لتحقيق األداء العايل والتكلفة الفعالة بهدف مساعدة املنظمة 

عىل إدارة مخاطر األمن السيرباين.

S0063.مهارة استخدام مقدمي خدمات األمن السيرباين بفعالية كجزء من قدرات املنظمة

S0064
مهارة تحديد قضايا الخصوصية واألمن السيرباين املتعلقة بالتواصل مع األطراف الداخلية والخارجية 

وسلسلة اإلمداد الخاصة بهم.

S0065
مهارة تصميم التكامل بني العمليات التقنية والحلول مبا فيها األنظمة القدمية ولغات الربمجة 

الحديثة.

S0500.مهارة تأمني األجهزة االفرتاضية

S0501. مهارة تصميم النامذج و إعداد حاالت االستخدام

S0502.مهارة صياغة خطط االختبار

S0503.مهارة تصميم حلول أمنية متعددة املستويات عرب النطاقات

S0504.مهارة استخدام منهجيات التصميم

S0505.مهارة ترجمة املتطلبات التشغيلية إىل احتياجات الحامية

S0506
مهارة إعداد شبكات فرعية مادية أو منطقية تفصل شبكة االتصال املوثوقة عن الشبكات غري 

املوثوقة.

S1000.مهارة إجراء االستعالمات وتطوير الخوارزميات لتحليل هياكل البيانات

S1001.مهارة تصحيح أخطاء الربمجيات

S1002.مهارة إنشاء واستخدام النامذج الرياضية أو اإلحصائية

S1003
مهارة صناعة الربامج التي تصادق وتحلل مدخالت متعددة ومنها مدخالت واجهة أوامر نظام 

التشغيل ومتغريات البيئة واملدخالت املتدفقة.
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وصف المهارةرمز المهارة

S1004.مهارة تصميم الضوابط األمنية املستندة إىل مبادئ ومفاهيم األمن السيرباين

S1005.مهارة تطوير قواميس البيانات

S1006.مهارة تطوير مناذج البيانات

S1007.مهارة تطوير وتطبيق ضوابط التحكم بالوصول للُنظم األمنية

S1008.مهارة تحديد احتياجات التحكم األمني لُنظم املعلومات والشبكات

S1009.مهارة تطوير االستعالمات والتقارير

S1010.مهارة دمج أدوات اختبار أمن الصندوق األسود يف عملية ضامن الجودة إلصدارات الربمجيات

S1011.مهارة تقييم قوة التنبؤ لنموذج محدد، وبالتايل قابلية تعميمه

S1012.مهارة املعالجة املسبقة للبيانات

S1013.مهارة تحديد األمناط املخفية أو العالقات

S1014.مهارة إجراء تحويالت عىل التنسيق من أجل إنشاء متثيل موحد للبيانات

S1015.مهارة إجراء تحليل للحساسية

S1016.مهارة تطوير علم أدلة تفهمه اآلالت

S1017.مهارة تطبيق أساليب تحليل االنحدار

S1018.مهارة تطبيق أساليب تحليل التحول

S1019.مهارة استخدام اإلحصاءات واألساليب الوصفية األساسية

S1020.مهارة استخدام أدوات تحليل البيانات

S1021.مهارة استخدام أدوات تخطيط البيانات

S1022.مهارة معرفة القيم الشاذة وأساليب التخلص منها
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وصف المهارةرمز المهارة

S1023.مهارة كتابة الربامج النصية ألمتتة عمليات املنظمة

S1024.مهارة تطبيق عملية هندسة الُنظم باملنظمة

S1025 .مهارة تصميم تكامل العمليات والحلول التقنية، شامال الُنظم القدمية ولغات الربمجة املعارصة

S1026
مهارة تطوير التطبيقات التي ميكنها تسجيل األخطاء واالستثناءات وعيوب التطبيق والتسجيل، 

والتعامل معها.

S1027.مهارة استخدام منذجة التصاميم

S1028.مهارة إجراء البحث باستخدام جميع املصادر املتوفرة

S1029.مهارة استخدام أساليب التنقيب عن البيانات وتحليلها

S1030.مهارة تحديد مصادر أصول بيانات املنظمة، وخصائصها واستخداماتها

S1031.)object-oriented( مهارة تصميم وتطوير الُنظم املبنية عىل الكائنات

S1032.مهارة استخدام أنظمة التحكم باإلصدارات

S1033.مهارة منذجة النشاط اللتقاط املعرفة

S1034.مهارة تصميم وتطوير الربمجيات والتقنيات والخوارزميات التحليلية املؤمتتة

S1035.مهارة إجراء البحوث

S1036.مهارة استخدام أطر تعلم اآللة

S1037
مهارة استخدام لغات الربمجة الكمية الستعالمات قاعدة البيانات، ولنمذجة البيانات وألدوات 

العرض املريئ.

S1500  .مهارة تطوير السياسات التي تعكس غايات املنظمة االسرتاتيجية لألعامل و األمن السيرباين

S1501.مهارة تقييم صالحية ومرشوعية املوردين واملنتجات

S1502.مهارة تحديد التقنيات الجديدة باستمرار وتأثريها املحتمل عىل متطلبات األمن السيرباين

S1503.مهارة استخدام التفكري النقدي للتعرف عىل التحديات والعالقات التنظيمية



تصنيف الوثيقة: مــــتاح103

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

وصف المهارةرمز المهارة

S2000.مهارة تحليل سعة تدفق البيانات عرب الشبكات وخصائص األداء

S2001.مهارة استخدام تقنيات إدارة املعرفة

S2002.مهارة استخدام أدوات إدارة الشبكات لتحليل أمناط حركة مرور البيانات عرب الشبكات

S2003.مهارة تطوير وتنفيذ برامج ومناهج التدريب التقني

S2004.مهارة تحديد الثغرات يف القدرات التقنية

S2005.مهارة التحدث مع اآلخرين لتوصيل املعلومات بفاعلية

S2006 .مهارة استخدام التقنيات ألغراض تعليمية

S2007.مهارة تطوير القدرات التقنية من خالل التدريب والتامرين

S2008.مهارة تطوير معايري التأهيل لألدوار والتخصص للكوادر

S2009.مهارة تحديد الثغرات يف القدرات التقنية

S2010.مهارة توثيق الحقائق واألفكار بطريقة واضحة ومقنعة ومنظمة

S2500
مهارة تحديد مقاييس أو مؤرشات أداء الُنظم وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحسني أو تصحيح األداء 

حسب الحاجة.

S2501.مهارة تطبيق ضوابط األمن السيرباين املناسبة

S2502.مهارة تحديد متطلبات البنية التحتية لالختبار والتقييم

S2503.مهارة التواصل مع العمالء

S2504.مهارة إدارة أصول االختبارات ومواردها لضامن إنجاز أحداث االختبار بكفاءة

S2505.مهارة إعداد تقارير االختبار والتقييم

S2506.مهارة مراجعة السجالت لتحديد أدلة التسلل واالخرتاق واألنشطة املشبوهة األخرى

S2507
مهارة تشخيص ومعالجة الحاالت غري الطبيعية يف البنية التحتية للدفاع السيرباين وتحديد أسبابها 

الجذرية.
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ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

وصف المهارةرمز المهارة

S2508.مهارة استخدام نُظم تقنيات املعلومات للموارد البرشية

S2509.مهارة إجراء مراجعات األمن السيرباين للُنظم

S2510.مهارة فهم مبادئ إدارة نظم الشبكات ومناذجه وأساليبه وأدواته

S2511.مهارة تقييم تصاميم األمن السيرباين للُنظم

S2512
مهارة تطوير السياسات التي تحقق أهداف األمن السيرباين ألنظمة املنظمة، وتطبيقها وتحقيق 

تكاملها.

S2513.مهارة تخطيط وتنفيذ األنشطة اإلدارية املتعلقة باألمن السيرباين

S2514.مهارة تحليل شبكات اتصاالت املنظمة من خالل وجهة نظر املهاجم

S2515.مهارة تحليل حركة البيانات للتعرف عىل أجهزة الشبكة

S2516.مهارة تدقيق جدران الحامية واملوجهات الشبكية وأنظمة كشف التسلل

S2517.مهارة تحديد الثغرات والقيود يف توفري املعلومات االستباقية للتهديدات السيربانية

S2518.مهارة تحديد مشاكل األمن السيرباين التي قد يكون لها تأثري عىل غايات املنظمة

S2519.مهارة تحديد دالئل محتملة قد تساعد يف التحقيق يف جرائم األمن السيرباين

S2520.مهارة تحديد اللغات واللهجات اإلقليمية ملصادر التهديدات

S2521.مهارة تحديد األجهزة، التي تعمل ضمن كل مستوى من مناذج الربوتوكوالت

S2522.مهارة استخدام تقنيات التحليل الجغرايف املكاين لتحديد مصادر التهديدات وتحديد مكانها

S2523.مهارة تحديد أولويات املعلومات أثناء عملية األمن السيرباين

S2524.عة والتفسريية مهارة تفسري لغات الربمجة املُجمَّ

S2525.مهارة تفسري البيانات الوصفية املجملة بفعالية وكفاءة

S2526.مهارة تفسري نتائج أدوات تحليل الشبكة وإعادة بنائها، بفعالية وكفاءة



تصنيف الوثيقة: مــــتاح105

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

وصف المهارةرمز المهارة

S2527.مهارة تفسري نتائج عملية مسح الثغرات لتحديد ثغرات املنظمة ومستوى حساسيتها

S2528.مهارة إدارة املعرفة، شامال أساليب التوثيق التقني

S2529.مهارة إدارة العالقات مع العمالء

S2530.مهارة إعداد الخطط والوثائق ذات الصلة

S2531
 مهارة تحديد أولويات املواد اللغوية األجنبية املؤمنة أو التي تم الحصول عليها لدعم التحقيق 

السيرباين.

S2532.مهارة تحديد ومعالجة البيانات وإعدادها ملزيد من التحليل

S2533.مهارة تحليل التقارير والتوصية باإلجراءات الواجب اتخاذها

S2534.مهارة مراجعة وتحرير منتجات تقييم األمن السيرباين

S2535.مهارة مراجعة وتحرير الخطط املتعلقة باألمن السيرباين

S2536
مهارة تفصيل التحليل إىل املستويات الالزمة بناًء عىل السياسات التنظيمية املتعلقة بالتعامل مع 

البيانات وتصنيف املواد الحساسة وتوزيعها.

S2537.مهارة جمع املعلومات االستباقية للتهديدات

S2538.مهارة تحديد الشواذ الشبكية

S2539.مهارة كتابة الوثائق التقنية بوضوح وإيجاز

S2540
مهارة الوصول إىل املعلومات املتعلقة مبوارد األمن السيرباين الداخلية والخارجية الحالية 

واستخداماتها الحالية وأولوياتها.

S2541.مهارة الوصول إىل قواعد البيانات التي تحوي الوثائق املطلوبة

S2542
مهارة مراجعة اسرتاتيجيات الرشكات أو الوثائق القانونية أو التنظيمية أو السياسة املعمول بها 

لتحديد القضايا التي تتطلب توضيح أو إجراء.

S2543
مهارة تطوير املتطلبات املناسبة والفعالة إلفادة عملية انتقاء مصادر املعلومات االستباقية 

للتهديدات السيربانية أو نشاط املراقبة.

S2544
مهارة تفسري تقارير مستوى الجاهزية، وعالقتها بالعمليات التشغيلية، وتأثريها عىل جمع املعلومات 

االستباقية.
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ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

وصف المهارةرمز المهارة

S2545.مهارة إعداد تقارير واضحة وموجزة، وعروض تقدميية وملخصات

S2546.مهارة تحليل وتقييم تقارير الرشكاء الداخليني والخارجيني

S3000.مهارة إنشاء وحفظ سياسات األمن السيرباين مبا يتامىش مع غايات الخصوصية باملنظمة

S3001.مهارة التفاوض بشأن اتفاقيات املَُورِّدين

S3002.مهارة تقييم مامرسات الخصوصية لدى املورد

S3500.مهارة استخدام منهجيات معالجة الحوادث

S3501.مهارة جمع البيانات من مجموعة متنوعة من مصادر األمن السيرباين

S3502.مهارة تحليل التوجهات

S4000.مهارة البحث عن املعلومات

S4001.مهارة تقييم تطبيق معايري التشفري

S4002.مهارة تحليل قوة التشفري وكرس الشفرات

S4003.مهارة استخدام خوارزميات وطرق التشفري لحامية البيانات واألنظمة والشبكات

S4500.مهارة تقييم متانة الُنظم والتصاميم األمنية

S4501.مهارة تطوير سيناريوهات االختبار املبنية عىل العمليات

S4502.مهارة محاكاة سلوكيات التهديد

S4503.مهارة اختبار أمن األنظمة املتكاملة

S4504.مهارة استخدام أدوات وأساليب اختبار االخرتاق

S4505.مهارة استخدام أساليب الهندسة االجتامعية

S4506.مهارة تنفيذ واختبار خطط الطوارئ واستمرارية األعامل للبنية التحتية للشبكات



تصنيف الوثيقة: مــــتاح10٧

اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

وصف المهارةرمز المهارة

S4507.مهارة تطوير رؤى متعلقة ببيئة التهديد للمنظمة

S4508.مهارة استخدام األدوات واألساليب وإجراءات االستغالل عن بعد لتحقيق الثبات بداخل الهدف

S4509.مهارة كتابة جمل برمجية لتجنب الضوابط األمنية

S4510.مهارة تنفيذ الخطط واألساليب واإلجراءات املضادة

S4511.مهارة تنفيذ عمليات اخرتاق وعمليات دفاعية ألغراض التامرين وتقييم واكتشاف الثغرات

S5000.مهارة تحليل تفريغات الذاكرة الستخالص املعلومات

S5001.مهارة تحديد واستخالص البيانات املهمة للتحليل الجنايئ من وسائط متنوعة

S5002.مهارة تحديد مكونات الُنظم ذات الصلة، وتعديلها والترصف بها

S5003
مهارة جمع األدلة اإللكرتونية ومعالجتها وتعبئتها ونقلها وتخزينها؛ لتجنب تبديل البيانات أو 

فقدانها أو اإلرضار املادي بها أو تدمريها.

S5004.مهارة إنشاء محطة عمل للتحليل الجنايئ

S5005.مهارة استخدام أطقم األدوات الجنائية

S5006.مهارة التفكيك املادي للحاسبات الشخصية

S5007.مهارة التحليل املتعمق للشفرات الضارة املستحوذة

S5008.مهارة تحليل الشفرات غري املألوفة وتصنيفها كضارة أو سليمة

S5009.مهارة تحليل البيانات غري املستقرة

S5010.مهارة تحديد أساليب التعتيم

S5011.مهارة تفسري نتائج برامج كشف األخطاء الربمجية للتحقق من خطط املعتدي وأساليبه وإجراءاته

S5012.مهارة تحليل الربمجيات الضارة

S5013.)مهارة إجراء تحليالت عىل مستوى “البت” )األرقام الثنائية
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ــضاإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

وصف المهارةرمز المهارة

S5014.مهارة معالجة الدليل الرقمي ويشمل ذلك حاميته وعمل نسخ سليمة قانونيا الستخدامها كأدلة

S5015.ولغة التجميع منخفضة املستوى ولغة نظام تشغيل لينكس C مهارة استخدام لغة الربمجة

S5016.مهارة لغات الربمجة املبنية عىل النصوص الربمجية

S5017.مهارة الهندسة العكسية ملعرفة وظيفة وملكية األدوات التي تعمل عن بُعد

S5500.مهارة إجراء بحوث غري محددة املرجعية

S5501.مهارة تحديد وتوصيف جوانب البيئة التشغيلية ذات العالقة باسرتاتيجية األمن السيرباين

S5502 مهارة التطوير أو التوصية مبناهج تحليلية يف املواقف التي تكون فيها املعلومات غري كاملة، أو التي
ال توجد لها سابقة.

S5503.مهارة تقييم مصادر محتملة للمعلومات وقيمتها لعملية التحقيق يف األمن السيرباين

S5504.مهارة تقييم املعلومات للتأكد من موثوقيتها ومصداقيتها ومالءمتها

S5505.مهارة تقييم أهمية وأولوية املعلومات ومدى الحاجة لالستعجال يف استعاملها

S5506.مهارة تحديد خصائص الشبكة من وجهة نظر املهاجم

S5507.مهارة تحديد التفسريات التحليلية البديلة لتقليل النتائج غري املتوقعة

S5508.مهارة تحديد عنارص التهديد الحساسة

S5509.مهارة تحديد التهديدات السيربانية التي تعرض مصالح املنظمة أو أصحاب املصلحة بها للخطر

S5510.مهارة تحديد وتحليل العالقات املادية، والوظائفية أو السلوكية لتطوير الفهم للمهاجمني وغاياتهم

S5511 مهارة التعرف عىل أساليب الخداع وقطع الخدمة عند استخدامها من قبل املهاجمني أو مرتكبي
الجرائم السيربانية.

S5512 مهارة معرفة الفرص واملعلومات التي تساعد يف تطوير اسرتاتيجية األمن السيرباين أو عمليات
التحقيق.

S5513.مهارة معرفة أهمية املعلومات السرتاتيجية األمن السيرباين أو للتحقيق

S5514.مهارة معرفة التغيريات املهمة التي تطرأ عىل أمناط اتصاالت املهاجم أو املجرم السيرباين
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اإلطار السـعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( ــض ــي ــة: أب ــ ــارك ــ ــش ــ إشـــــــارة امل

وصف المهارةرمز المهارة

S5515
مهارة مراجعة وتحرير نواتج املعلومات االستباقية للتهديدات من مصادر مختلفة لدعم اتخاذ القرار 

يف شؤون األمن السيرباين.

S5516.مهارة صياغة االستعالمات البسيطة واملعقدة

S5517.مهارة استخدام أدوات تحليلية متعددة وقواعد البيانات واألساليب

S5518.مهارة استخدام العديد من محركات البحث واألدوات إلجراء عمليات البحث مفتوحة املصدر

S5519.مهارة استخدام أدوات تحليل وإعادة بناء الشبكات، وتفسري نتائجها

S5520
مهارة استخدام مساحات العمل التعاوين االفرتاضية وأدواتها مبا يتوافق مع سياسات األمن السيرباين 

للمنظمة.

S5521
مهارة كتابة منتجات التقييم لألمن السيرباين، ومراجعتها وتحريرها، باستخدام معلومات مستخلصة 

من مصادر متعددة.

S5522
مهارة وضع األولويات لسد الفجوات يف املعرفة يف املنظمة مبا يتوافق مع اسرتاتيجية األمن السيرباين 

لها، ومع نقاط الضعف والتهديدات األساسية. 

S5523.مهارة مراقبة التهديد أو حالة الثغرات والعوامل البيئية

S5524
مهارة دقة تقييم آثار الهجامت الناجحة عىل األطراف األخرى مبن فيهم املوردون وغريهم ممن 

لديهم بيئات وحلول مشابهه لألمن السيرباين.

S6000
مهارة تصميم النامذج و إعداد حاالت االستخدام يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات التشغيلية.

S6001
مهارة صياغة خطط االختبار يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية.

S6002
مهارة تصميم حلول أمنية متعددة املستويات عرب النطاقات يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة 

التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

S6003
مهارة استخدام منهجيات التصميم يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية.  

S6004
مهارة ترجمة املتطلبات التشغيلية إىل احتياجات الحامية يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات التشغيلية.

S6005
مهارة إعداد شبكات فرعية مادية أو منطقية تفصل شبكة االتصال املوثوقة عن الشبكات غري 

املوثوقة يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

S6006
مهارة تقييم ضوابط األمن السيرباين الخاصة ببيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي 

والتقنيات التشغيلية.

S6007
مهارة حامية بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية ضد التهديدات 

السيربانية.
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A0001 .القدرة عىل تحليل الثغرات وإعدادات البيانات لتحديد قضايا األمن السيرباين

A0002.القدرة عىل توصيل مفاهيم ومامرسات األمن السيرباين بطريقة فعالة

A0003.القدرة عىل أداء مسوحات للثغرات ومن ثم تحديد الثغرات من النتائج

A0004.القدرة عىل إعداد وتقديم إيجازات خاصة باألمن السيرباين للمدراء وبقية املوظفني

A0005.القدرة عىل إعداد وتوثيق املحتوى التقني باملستوى املناسب للمتلقني

A0006
القدرة عىل تطوير االسرتاتيجية والسياسة والوثائق ذات العالقة لدعم اسرتاتيجية األعامل والحفاظ 

عىل االلتزام للقوانني والتنظيامت والتزامات العقود.

A0007.القدرة عىل تطوير وتحديث الوثائق الخاصة باألمن السيرباين وحفظها

A0008.القدرة عىل تحديد عيوب الربمجة األساسية الشائعة ذات العالقة باألمن السيرباين عىل مستوى عاٍل

A0009
القدرة عىل تطبيق مفاهيم معامرية أمن الشبكات، شامال املعامرية والربوتوكوالت واملكونات 

واملبادئ.

A0010.القدرة عىل تطبيق أدوات تصميم الُنظم اآلمنة، ومنهجياتها وأساليبها

A0011.القدرة عىل تطبيق أدوات تحليل وتصميم الُنظم املؤمتتة

A0012.القدرة عىل ضامن تطبيق مامرسات األمن السيرباين عرب كافة مراحل عملية الحيازة أو التصفية

A0013.القدرة عىل تصميم األطر والبنى املعامرية للنظم مبا يتوافق مع السياسات األمنية

A0014
القدرة عىل الحصول عىل البيانات املستخدمة يف أنشطة جمع املعلومات اإلستباقية للتهديدات 

السيربانية والتقييم والتخطيط من مصادرها.

A0015.القدرة عىل الربهنة عىل استيعاب املحتوى الحساس للوثائق

A0016.القدرة عىل تحديد مدى موثوقية املعلومات وصحتها وصلتها باملوضوع محل الدراسة

A0017.القدرة عىل استخدام الخربة لفهم السياسات املكتوبة بشكل ضعيف

A0018.القدرة عىل تركيز جهود البحث لتلبية متطلبات األمن السيرباين وحاجات صناع القرار باملنظمة

A0019.القدرة عىل العمل يف بيئة تعاونية لالستفادة من الخربات التحليلية والتقنية
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A0020
القدرة عىل تحديد النقص يف جمع املعلومات اإلستباقية للتهديدات وغريها من معلومات األمن 

السيرباين.

A0021
القدرة عىل فهم وتطبيق األنظمة واللوائح والسياسات واإلرشادات املتعلقة بغايات املنظمة 

السيربانية.

A0022
القدرة عىل إدراك محاوالت التدليس يف املعلومات التي تم الحصول عليها ومعالجة أثرها وتقديم 

التقارير والتحليالت املناسبة.

A0023.القدرة عىل اختيار أساليب املعالجة املناسبة يف سياق أهداف وسياسات املنظمة

A0024.القدرة عىل إيصال املعلومات التقنية والتخطيطية بحيث تالئم مستوى فهم العميل

A0025.القدرة عىل تطبيق التفكري النقدي

A0026
القدرة عىل استخدام الوعي بالتغيريات يف أنظمة خصوصية املعلومات للتأثري عىل حركة تكيّف 

والتزام املنظمة بها.

A0027
القدرة عىل املحافظة عىل الوعي بالتغيريات يف تقنيات خصوصية املعلومات للتأثري عىل حركة تكيّف 

والتزام املنظمة بها.

A0028
القدرة عىل تطوير املناهج ذات العالقة وفق املستوى املناسب للمتلقي املستهدف، أو تحديدها أو 

رشاؤها.

A0029.القدرة عىل تحديد أولويات موارد األمن السيرباين بكفاءة وفعالية

A0030.القدرة عىل املواءمة بني اسرتاتيجيات األعامل واألمن السيرباين فيام يصب يف مصلحة املنظمة

A0031.القدرة عىل إدراك التحديات للمنظمة يف منظور األعامل أو املنظور اإلداري أو التقني

A0032.القدرة عىل ربط مفاهيم األمن السيرباين األساسية بآثارها املحتملة عىل املنظمة

A0033
القدرة عىل التواصل الفعال لتقديم رؤى حول بيئة التهديدات للمنظمة، مبا يساهم يف تحسني وضع 

إدارة املخاطر لديها.

A0034.القدرة عىل التقييم والتصدي بفاعلية للحوادث السيربانية يف البيئة السحابية

A0035.القدرة عىل تطبيق مبادئ األمن السيرباين والخصوصية الستيفاء متطلبات املنظمة

A0036
القدرة عىل تطبيق تقنيات الكشف عن التسلل الكتشاف حاالت التسلل الخاصة باالستضافة أو 

الشبكة.

A0037
القدرة عىل العمل مع قيادة املنظمة لتقديم نهج شامل عىل مستوى املنظمة ملعالجة مخاطر األمن 

السيرباين.

A0038
القدرة عىل العمل مع قيادة املنظمة إلعداد اسرتاتيجية إلدارة املخاطر تتم من خاللها معالجة 

املخاطر السيربانية.
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A0039.القدرة عىل العمل مع قيادة املنظمة ملشاركة املعلومات املتعلقة مبخاطر األمن السيرباين

A0040
القدرة عىل التنسيق مع قيادة املنظمة لتوفري خدمات اإلرشاف عىل جميع األنشطة املتعلقة بإدارة 

املخاطر.

A0041
القدرة عىل ضم كافة أصحاب املصلحة عىل نطاق املنظمة يف مجموعة موحدة ملناقشة مخاطر األمن 

السيرباين التي ميكن أن تؤثر عىل املنظمة. 

A0042
القدرة عىل العمل مع قيادة املنظمة لتحديد وضع مخاطر األمن السيرباين لها بناًء عىل املخاطر 

الكلية الناتجة عن تشغيل واستخدام األنظمة باملنظمة.

A0043
 القدرة عىل العمل مع موظفي األمن السيرباين لتقديم املشورة الفعالة واإلرشاد لقيادة املنظمة يف 

العديد من شؤون األمن السيرباين. 

A0044
القدرة عىل تحديد أنظمة املعلومات الحساسة والتي ال متتلك سوى ضوابط تقنية محدودة لألمن 

السيرباين. 

A0045
القدرة عىل إدراك أثر التغيريات يف األنظمة أو البيئة أو ضوابط األمن السيرباين عىل حجم املخاطر 

التي تبقى دون معالجة، وعالقتها بقابلية املنظمة لتحمل املخاطر.

A0046.القدرة عىل إجراء تحليل متقدم وهندسة عكسية لنصوص الرتميز الربمجية املشتبه مبصدرها

A0500.القدرة عىل تطبيق اإلطار املنتقى من قبل املنظمة لوصف وتحليل وتوثيق معامرية البنية التحتية

A0501.القدرة عىل تطبيق أفضل املامرسات عند تنفيذ ضوابط األمن السيرباين داخل النظام

A0502.القدرة عىل تطوير املعامرية لدعم أهداف وغايات املنظمة، واملحافظة عليها

A0503.القدرة عىل تحسني الُنظم لتلبية متطلبات أداء املنظمة

A0504
القدرة عىل العمل مع املهندسني املعامريني للمنظمة، ومهنديس أمن النظم، وماليك النظم، وماليك 

الضوابط، ومسؤويل أمن النظم لتطبيق الضوابط األمنية كضوابط مشرتكة، أو مختلطة أو مخصصة 

للنظم.

A1000.القدرة عىل مواءمة تحليل الشفرات الربمجية لتقييم القضايا ذات العالقة بتطبيق محدد

A1001.القدرة عىل استخدام وفهم املفاهيم الرياضية املعقدة

A1002.القدرة عىل بناء هياكل بيانات معقدة ولغات الربمجة عالية املستوى

A1003.القدرة عىل استخدام أدوات العرض املريئ للبيانات

A1004.القدرة عىل تطوير برامج آمنة وفًقا ملنهجيات إطالق الربامج اآلمنة وأدواتها ومامرساتها
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A1005.القدرة عىل التعاون بفاعلية مع اآلخرين

A1006.القدرة عىل تطوير مناذج التعلّم اإلحصائية واآللية

A1007.القدرة عىل تطوير خوارزميات لتحليل البيانات النصية

A1008.القدرة عىل تصميم وتطوير النظم املبنية عىل الكائنات

A1500.القدرة عىل دمج عمليات إدارة األمن السيرباين مع العمليات االسرتاتيجية والتشغيلية لألعامل

A1501
القدرة عىل التنسيق مع قيادة املنظمة لضامن تطبيق ضوابط األمن السيرباين يف املجاالت الخاضعة 

لسيطرتهم.

A1502.القدرة عىل دمج متطلبات األمن السيرباين يف عمليات الرشاء

A2000.القدرة عىل تطوير منهج يدرس كافة املواضيع عىل املستوى املناسب للفئة املستهدفة

A2001
القدرة عىل إعداد وتقديم التدريب لضامن إدراك املستخدمني لسبب الحاجة إىل التزامهم بسياسات 

وإجراءات أمن الُنظم.

A2002.القدرة عىل تقدير مستوى الفهم ومستوى املعرفة للمتدربني

A2003.القدرة عىل تأمني تغذية راجعة فّعالة للطالب لتحسني تعلُّمهم

A2004.القدرة عىل تطبيق مبادئ تعلُّم البالغني

A2005.القدرة عىل تطوير مواد تعليمية واضحة ومخترصة وفعالة

A2006.القدرة عىل تقييم متطلبات الكوادر والتنبؤ بها لتلبية غايات املنظمة

A2007.القدرة عىل تطوير املناهج لالستخدام بداخل بيئة افرتاضية

A2008.القدرة عىل تطوير املسارات املهنية حسب حاجات املنظمة

A2009.القدرة عىل تحديد مدى مصداقية بيانات توجهات القوى العاملة

A2010 .القدرة عىل تصميم التدريب مبا يتوافق مع معايري وسياسات املنظمة

A2011.القدرة عىل تشغيل أدوات الشبكة الشائعة
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A2012.القدرة عىل تنظيم املناهج التي تغطي مواضيع األمن السيرباين باملستوى املناسب للفئة املستهدفة

A2013.القدرة عىل تنفيذ أوامر واجهة نظام التشغيل

A2014.القدرة عىل تشغيل نُظُم ومنهجيات االتصال اإللكرتوين املختلفة

A2015.القدرة عىل القيام بتقييم احتياجات التدريب والتعليم

A2500.القدرة عىل تحديد صالحية بيانات التوجهات التقنية

A2501.القدرة عىل تطبيق ضوابط إدارة مخاطر سلسلة اإلمداد

A2502.القدرة عىل اإلجابة عن األسئلة ذات العالقة باألمن السيرباين بصفة واضحة وموجزة

A2503.القدرة عىل طرح األسئلة الستيضاح القضايا ذات العالقة باألمن السيرباين

A2504.القدرة عىل توصيل املعلومات ذات العالقة باألمن السيرباين بوضوح واختصار عند الكتابة

A2505.القدرة عىل تنسيق املناقشات الجامعية الصغرية بكفاءة وفاعلية

A2506.القدرة عىل تصميم تقييامت لألمن السيرباين ذات مصداقية

A2507.القدرة عىل تحليل بيانات االختبارات لألمن السيرباين بأهلية تامة

A2508.القدرة عىل جمع بيانات االختبار والتأكد منها والتحقق من مصداقيتها

A2509
القدرة عىل تحديد العالقات بني اثنني فأكرث من مصادر بيانات األمن السيرباين والتي قد تبدو للوهلة 

األوىل أنها غري متصلة.

A2510
القدرة عىل االستفادة من أفضل املامرسات من الجهات الخارجية عند التعامل مع حوادث األمن 

السيرباين.

A2511.القدرة عىل تحديد عالقة ومعنى البيانات ونتائج اختبارات األمن السيرباين

A2512.القدرة عىل التعاون بشكل فعال مع الزمالء والرشكاء واملوردين

A2513.القدرة عىل التعاون بفاعلية عرب الفرق االفرتاضية والهياكل اإلدارية املصفوفية

A2514.القدرة عىل تقييم وتحليل وتحويل كميات كبرية من البيانات إىل تقارير مدمجة وعالية الجودة
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A2515
القدرة عىل استهداف وتوسيع نطاق الوصول الشبيك عن طريق إجراء تحليل مناسب وجمع البيانات 

املعنية.

A2516.القدرة عىل العمل بفاعلية يف بيئة ديناميكية رسيعة الوترية وكثرية التغري

A2517.القدرة عىل تحديد الرشكاء الخارجيني ذوي املصلحة املشرتكة باألمن السيرباين

A2518.القدرة عىل تحديد ووصف ثغرات األمن السيرباين باملنظمة

A2519.القدرة عىل تحديد األدوات واملنهجيات التي ميكن من خاللها استهداف ثغرات املنظمة

A2520.القدرة عىل فهم وترجمة متطلبات أصحاب املصلحة لألمن السيرباين إىل ضوابط وأنشطة تشغيلية

A2521.القدرة عىل تفسري وفهم البيئات املعقدة رسيعة التطور

A2522.القدرة عىل املشاركة كعضو من فرق افرتاضية حسب الحاجة

A2523.القدرة عىل معرفة التحيزات الفكرية، التي قد تؤثر عىل التحليل، ومعالجتها

A2524.القدرة عىل فهم غايات املنظمة وآثار ضوابط األمن السيرباين عىل تلك الغايات

A2525.القدرة عىل استخدام مصادر معلومات متعددة إلفادة جهود األنشطة ذات العالقة باألمن السيرباين

A2526.القدرة عىل العمل عرب اإلدارات ووحدات األعامل لتنفيذ مبادئ وبرامج الخصوصية يف املنظمة

A2527
القدرة عىل العمل عرب اإلدارات ووحدات األعامل لضامن املواءمة بني غايات املنظمة للخصوصية 

ولألمن السيرباين. 

A2528
القدرة عىل ضامن تقديم تقارير عن نشاطات األمن السيرباين إىل أصحاب املصلحة املناسبني يف 

املنظمة.

A2529.القدرة عىل إدراك ورشح أهمية التدقيق يف تطبيق سياسات األمن السيرباين

A2530.القدرة عىل إيصال املشاكل التقنية املعقدة من منظور األمن السيرباين

A3000
القدرة عىل مراقبة وتقييم التأثري املحتمل للتقنيات الناشئة عىل الترشيعات واللوائح وسياسات األمن 

السيرباين والوثائق ذات العالقة. 

A3001
القدرة عىل تحديد ما إذا كان حادث أمن سيرباين قد انتهك مبدأ الخصوصية أو القانون، مام يتطلب 

اتخاذ إجراءات قانونية محددة.

A3002.القدرة عىل تأليف بيان خصوصية مناسب بناًء عىل القوانني الحالية
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A3500.القدرة عىل تحليل الربمجيات الضارة

A3501.القدرة عىل تفسري املعلومات التي تم جمعها من خالل أدوات الشبكة

A4000.القدرة عىل تنفيذ أساليب وطرق وإجراءات التجميع الشبيك

A4001.القدرة عىل تنفيذ إجراءات التجميع الالسلكية

A4002
القدرة عىل ضامن اتخاذ كافة العوامل الالزمة للنجاح يف قرارات عمليات األمن السيرباين  املتخذة 

من قبل قيادة املنظمة.

A4003
القدرة عىل ضامن مشاركة أصحاب املصلحة عندما تتخذ قيادة املنظمة قرارات تشغيلية ذات عالقة 

باألمن السيرباين.

A4500
القدرة عىل تطبيق هياكل لغات الربمجة شامال مراجعة نصوص الشفرات الربمجية املصدرية 

ومنطقها.

A4501
القدرة عىل إعداد اختبارات االخرتاق وتقييم الثغرات وفًقا لدور املنظمة وعملياتها التشغيلية 

وهيكلها والتهديدات السيربانية التي تتعرض لها.

A4502.القدرة عىل حل املشاكل التقنية املعقدة والتعبري عنها لغري موظفي تقنية املعلومات

A4503
القدرة عىل تقديم تقييم تقني فّعال ملخاطر جميع التقنيات املعمول بها باملنظمة محل التقييم أو 

االختبار.

A4504 .القدرة عىل إجراء اختبار االخرتاق مبا يتامىش مع أفضل املامرسات وسياسات املنظمة

A4505
القدرة عىل كتابة التقارير التقنية التي تشمل تقييم للمخاطر التشغيلية والحلول املقرتحة ملجاالت 

املشاكل املعرفة.

A5000.القدرة عىل فك تشفري تجميعات البيانات الرقمية

A5001.القدرة عىل إجراء التحليالت الجنائية يف جميع أنظمة التشغيل املستخدمة يف املنظمة

A5002.القدرة عىل إيجاد وتصفح الشبكة العنكبوتية املظلمة لتحديد مواقع األسواق واملنتديات بها

A5003.القدرة عىل فحص الوسائط الرقمية عىل كافة منصات نُظم التشغيل املستخدمة يف املنظمة

A5004.القدرة عىل قراءة وفهم شفرات لغة التجميع
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A5500
القدرة عىل التعبري بوضوح عن متطلبات املعلومات االستباقية لتهديدات األمن السيرباين عىل هيئة 

أسئلة بحثية جيدة الصياغة ومتغريات تتّبُع البيانات ألغراض تتبع االستعالمات.

A5501
القدرة عىل تطوير مناهج وحلول قامئة عىل التحليل للمشكالت التي تكون فيها املعلومات غري 

مكتملة أو تلك التي مل يحدث مثيل لها سابقاً.  

A5502.القدرة عىل التفكري كممثيل التهديدات

A6000
القدرة عىل تطوير املعامرية لدعم أهداف وغايات املنظمة، واملحافظة عليها يف بيئات تقنية 

املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.  

A6001
القدرة عىل تحسني الُنظم لتلبية متطلبات أداء املنظمة يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم 

الصناعي والتقنيات التشغيلية.

A6002
القدرة عىل العمل مع املهندسني املعامريني للمنظمة، ومهنديس أمن النظم، وماليك النظم، وماليك 

الضوابط، ومسؤويل أمن النظم لتطبيق الضوابط األمنية كضوابط مشرتكة، أو مختلطة أو مخصصة 

للنظم يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.  

A6003
القدرة عىل إعداد شبكات فرعية مادية أو منطقية تفصل الشبكات املوثوقة عن الشبكات األخرى 

غري املوثوقة يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

A6004
القدرة عىل تطبيق األساليب واألدوات يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات 

التشغيلية ضد التهديدات السيربانية.

A6005
القدرة عىل تطبيق األساليب واألدوات للكشف عن االخرتاقات يف بيئات تقنية املعلومات وأنظمة 

التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

A6006
القدرة عىل تطبيق األساليب واألدوات للتصدي لحوادث األمن السيرباين يف بيئات تقنية املعلومات 

وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.










