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تهــدف دولــة قطــر إىل اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بشــكل متكامــل، كي تصبــح أحــد المجتمعــات 

ــذ  ــة قطــر إىل تنفي ــاج دول ــق هــذه الرســالة، ســوف تحت ــم. ولتحقي ي العال
ــرث نجاحــاً �ف ــة واالأك ــة عــى المعرف القائم

ي تنتــج عــن االعتمــاد عــى تلــك التكنولوجيــا رسيعــة التطــور. 
ايــدة الــ�ت ف مبــادرات تتعامــل بنجــاح مــع المخاطــر المرت

نــت بحاجــة إىل متابعــة دائمــة ومعالجــة  دقيقــة، بعــد أن أصبحــت  ي مــن شــبكة االنرت
ي تــأ�ت

إن المخاطــر العالميــة الــ�ت

ي االأجهــزة أصبحــت تتغري 
�ت قطــر أكــرث ترابطــاً بفضــل التطــور التكنولوجــي. كمــا أن المخاطــر المعتــادة مــن قبــل مخــرت

ف وشــبكات الجرائــم المنظمــة والتجســس الصناعــي  رهابيــ�ي برسعــة، لتضــم نشــطاء أكــرث تنظيمــا وخطــورة مثــل االإ

ونيــة عــى ســبيل المثــال ال الحــر. لكرت ي ذلــك الحــرب االإ
والتجســس عــى الحكومــات االأخــرى، بمــا �ف

ــة  ــة الحماي ــري آلي ي قطــر، وتوف
انية �ف ــن الســيرب ــات االأم ــة حاجــات ومتطلب ي لتلبي

ا�ف ــن الســيرب ــد تأســس قطــاع االأم لق

ــة. وني لكرت ــن المخاطــر االإ ــة للحــد م المالئم

ضافــة  ي القطاعــات المختلفــة فالدولــة؛ باالإ
ي �ف

ا�ف ي فهــم ومعالجــة متطلبــات االأمــن الســيرب
يقــوم المركــز منــذ تأسيســه �ف

ي دولــة قطــر.
إىل غــرس الثقــة الرقميــة �ف
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قوة أمن المعلومات

أصبحــت دولــة قطــر تشــهد تطــوراً رسيعــاً وخاصــة بعــد 

ي تكنولوجيــا المعلومــات لتكــون بمثابــة نقطــة بدايــة 
تبــ�ف

لالبتــكار والرفاهيــة، وقاعــدة رئيســية لبنــاء اقتصــاد يقــوم عــى 

نــت  نرت ي مــن شــبكة االإ
ي تــأ�ت

المعرفــة. إن المخاطــر العالميــة الــ�ت

بحاجــة إىل معالجــة كافيــة بعــد أن أصبحــت قطــر أكــرث ترابطــاً 

بفضــل تكنولوجيــا االتصــاالت. كمــا أن المخاطــر المعتــادة 

ي االأجهــزة أصبحــت تتغــري برسعــة لتضــم أنشــطة 
�ت مــن مخــرت

ــرة.  ــة وخط ــة منظم إجرامي

، فــإن مرونتهــا  ي
ا�ف ومــع زيــادة اعتمــاد قطــر عــى الفضــاء الســيرب

ف يصبحــان أكــرث أهميــة، وبالتــاىلي تــزداد الحاجة  وأمنهــا الرقميــ�ي

ي هــذه الحاجة. الأســلوب شــامل يلــ�ب

تكنولوجيــا  و  االتصــاالت  وزارة  بلــورت  فقــد   ، وبالتــاىلي

ــص  ــة تخت ــرة إنشــاء جه ــة فك ــذه الرؤي ــات بفضــل ه المعلوم

ي قــد تنشــأ مــع اســتخدام التكنولوجيا، 
بمعالجــة المخاطــر الــ�ت

. ي وتفاعــىي
واالســتجابة لهــا، بشــكل اســتبا�ت

المعلومات
المعلومات
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ىلي  )كيورست( 
ي الفريــق القطــري لالســتجابة لطــوارئ الحاســب االآ

ي متمثــال �ف
ا�ف تأســس قطــاع االأمــن الســيرب

مجيــات )مركــز تنســيق فريــق االســتجابة  ي عــام 2٠٠5 بالتعــاون مــع معهــد كارنيجــي ميلــون لهندســة الرب
�ف

، يعمــل مركــز كيــورست كأداة فعالــة  ف ( لخدمــة هــذا الغــرض. ومنــذ ذلــك الحــ�ي ىلي
لطــوارئ الحاســب االآ

ي قطــر.
ي إضفــاء عنــر المرونــة واالأمــن إىل البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة الهامــة �ف

�ف

ــه  ــي توج ، ويحم ي
ا�ف ــيرب ــن الس ــالد لالأم ــات الب ي حاج ــ�ب ــذي يل ي ال

ــ�ف ــز الوط ــورست المرك ــح كي ــد أصب وق

ف التكنولوجــي. يعمــل المركــز لتحقيــق توافــق وتناغــم االســتخدام  المجتمــع المحــىي نحــو التمــري

االآمــن للتكنولوجيــا، مــن خــالل أفضــل الممارســات والسياســات والمعايــري والحــد مــن المخاطــر ونــرسث 

ــة. ــات القّيم المعلوم

ف واالأعمــال والجهــات الهامــة مــن مخاطــر االأمــن  ي عــى حمايــة المواطنــ�ي
ا�ف يســاعد قطــاع االأمــن الســيرب

، وتقديــم المشــورة بشــأن  ي المحــىي
ا�ف ي اســتقرار أوضــاع االأمــن الســيرب

. كمــا يســاهم القطــاع �ف ي
ا�ف الســيرب

ي مســتخدمي التكنولوجيــا.
السياســات والمعايــري االأمنيــة، ويغــرس الثقــة �ف

أمن
أمن
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الرؤية والرسالة

ي مجــال أمــن المعلومــات، ينفــذ 
ي ليصبــح مركــزاً محليــاً عــاىلي المســتوى �ف

ا�ف يســعى قطــاع االأمــن الســيرب

ونيــة والتعــرض لهــا، واالســتجابة للحــوادث،  بــالغ عــن المخاطــر االلكرت برامــج محليــة وإقليميــة حــول االإ

. ي
ا�ف ف االأمــن الســيرب وتحســ�ي
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الـرؤيــة

الـرسـالــة

ي إىل أن يكون :
ا�ف يسعى قطاع االأمن السيرب

• ي دولة قطر والمنطقة   	
ي تطوير معايري أمن تكنولوجيا المعلومات ، والممارسات، والخدمات �ف

 مركزاً رائداً �ف

ف أمن البنية التحتية الهامة.   لتحس�ي

• 	. ي
ا�ف  مصدراً موثوقاً به لمعلومات االأمن السيرب

• 	. ي
ا�ف ي االستجابة لحوادث االأمن السيرب

يكاً موثوقاً به �ف  رسث

• ي دولة قطر.	
ي �ف

ا�ف ي مجال االأمن السيرب
ية �ف ي تنمية القدرات البرسث

 جهًة رائدًة �ف

ي جهوده نحو:
ا�ف يُوجه قطاع االأمن السيرب

• انية الحالية والمتوقعة.	 ي الوقت المناسب بشأن التهديدات والهجمات السيرب
 تقديم معلومات دقيقة �ف

• ي دولة قطر.	
انية  ذات الصلة �ف  االستجابة للحوادث وتقليل المخاطر والهجمات السيرب

• ي مجال أمن المعلومات.	
ي المعايري واالأدوات المساندة ، وأفضل الممارسات �ف

 تعزيز تب�ف

• انية عن طريق التدريب التخصصي والتوعية.	  تطوير الكوادر المحلية عى إدارة المخاطر السيرب
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الأنشطة والأغراض الرئيسية

ي 
ا�ن معلومات استباقية بشأن الأمن السي�ب

انية، والتأكــد مــن إمكانيــة الكشــف عــن  ي عــن المخاطــر الســيرب
إن إجــراء بحــث اســتبا�ت

ار حقيقيــة، تعتــرب حاجــة أساســية الأي دولــة  ي أي أ�ف
أي هجمــات ومنــع تســببها �ف

ي 
تســتخدم نظــم االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.  تهــدف االأبحــاث االســتباقية �ف

ي إىل المحافظــة عــى اليقظــة  والحــذر 
ا�ف ي قطــاع االأمــن الســيرب

ي �ف
و�ف مجــال االأمــن االلكــرت

ــط بالشــبكات،  ــوم المرتب ــا الي ي عالمن
ــد تنشــأ �ف ــة ق ــة محتمل وني ضــد أي مخاطــر الكرت

ــم  ــل اتجاهــات المخاطــر وتقدي ــدات وتحلي ــة التهدي ــك مــن خــالل مراقب ويتحقــق ذل

المشــورة.

ي جمــع وتحليــل معلومــات اســتباقية بشــأن 
ي �ف

ا�ف تتضمــن مبــادرات قطــاع االأمــن الســيرب

: ي
ا�ف االأمــن الســيرب

• انية .	 تأسيس مركز إدارة المخاطر والتهديدات السيرب

• عرض تحليل الأنماط المخاطر المحتملة، واتاحة المعلومات لالأطراف المعنية.	

• ونية المحلية ومنع وقوعها.	 لكرت ي الكشف عن الحوادث االإ
المساعدة �ف

8



ني �
ا

�ب
سي

 ال
من

أ ال

ني �
ا

�ب
سي

 ال
من

أ ال

9



انية  إدارة وتنسيق الحوادث السي�ب

ــات  ــرث عملي ــع وجــود أك ــع حــ�ت م انية تق إن الحــوادث الســيرب

ــن  ــاع االأم ــدف قط ــموليًة. ويه ــتبقاية ش ــة االس ــة االأمني الحماي

ر محتمــل قــد ينشــأ مــن تلــك  ي إىل احتــواء أي �ف
ا�ف الســيرب

ي دولــة 
الحــوادث. إن الهــدف هــو مســاعدة الجهــات واالأفــراد �ف

ــالغ  ب ــن خــالل االإ ــة للحــوادث م قطــر عــى االســتجابة المالئم

اتيجيات الفعالــة للحــد  ي الوقــت المناســب، والتحليــل واالســرت
�ف

ــوع الحــوادث. ــن وق م

ونية: لكرت ي مجال إدارة الحوادث االإ
ي �ف

ا�ف تضم قدرات القطاع االأمن السيرب

• ي 	
كات �ف  إتاحــة االســتجابة للحــوادث لعامــة الجمهــور، والجهــات الحكوميــة والــرسث

دولة   قطــر.

• ي 	
ــات الضــارة �ف مجي ــل حــاالت العــدوى بالرب  العمــل بنشــاط وباســتمرار عــى تقلي

ــة قطــر. ي دول
الشــبكات والنظــم �ف

• ــا 	 ــا تكنولوجي ــة تدعمه وني ــم االلكرت ي الجرائ
ــق �ف ــى التحقي ــة ع ــدرات فعال ــاء ق  بن

ــتوى. ــة المس ــة عالمي ــة رقمي تحليلي

تكنولوجيا
تكنولوجيا
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ي والتقيد به 
ا�ن يع الأمن السي�ب اتيجية وسياسة وت�ش اس�ت

ــل  ــن أج ــة م ــات المحلي يع ــات والترسث ــف السياس ــن تعري ــد م وري التأك ــرف ــن ال م

 . ي
ا�ف ــيرب ــن الس ــاه االأم ــا تج اماته ف ــات بالرت ــات والجه ــة القطاع ــي كاف ــان وع ضم

ي 
ــل وطــ�ف ــداد إطــار عم ــات بإع ــا المعلوم ــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجي ــد قام وق

يعات وسياســات،  طــار مجموعة مــن ترسث لضمــان أمــن المعلومــات. ويتضمــن هذا االإ

ف أصــول المعلومــات. ويغطــي  ي لضمــان تأمــ�ي
ا�ف ، وإرشــادات االأمــن الســيرب ومعايــري

ــبكة  ــة لش ــة التحتي ــن البني ــة، وأم وني ــارة االلكرت ــالت التج ــار معام ط ــذا االإ نطــاق ه

نــت، وحمايــة المعلومــات الهامــة للبنيــة التحتيــة. نرت االإ

ي
ا�ن مرونة الأمن السي�ب

ــة  ف مرون ــ�ي ــو تحس ــوده نح ي جه
ا�ف ــيرب ــن الس ــاع االأم ــه قط يوج

ي عــن طريــق إجــراء تقييمــات للمخاطــر واالأمــن، 
ا�ف االأمــن الســيرب

ف وضــع أمــن  وتفعيــل إدارة المرونــة، وذلــك بغــرض تحســ�ي

ــات  ــذه الخدم ــاعد ه ــي. وتس ــاع الحكوم ي القط
ــات �ف المعلوم

ــات  ــة للمعلوم ــة التحتي ــة البني ــم وصيان ــى تصمي ــات ع الجه

المعايــري  التطابــق مــع  بهــم عــى نحــو يحقــق  الخاصــة 

المعنيــة، والتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة المقبولــة.

تقدم
تقدم
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ي ودعم القدرات الوطنية 
و�ن لك�ت التوعية بالأمن الإ

ــط  ــا؛ فق ــوة منه ــد المرج ــا الفوائ ــدم التكنولوجي ــن أن تق يمك

ي  
ا�ف إذا مــا اســتخدمت بشــكل آمــن. ويعــي قطــاع االأمــن الســيرب

ي 
و�ف لكــرت ف بالمعرفــة باالأمــن االإ ويــد المســتخدم�ي ف الحاجــة لرت

ــة.  ــا المتاح ــن التكنولوجي ــة م ــتفادة ممكن ــل اس ــق أفض لتحقي

ــه  ــب علي ي والتدري
و�ف ــرت لك ــن االإ ــة  باالأم ــادرة التوعي ــدم مب وتق

ــل  ــة  وأفض ــواد التعليمي ــل والم ــن ورش العم ــة م ــلة غني سلس

التكنولوجيــا.  لمســتخدمي  المصممــة خصيصــاً  الممارســات 

ــة،  ة عالي ــرب ون ذوو خ ــا�ف ــا مح ــل يقدمه ــد ورش عم ــا تعق كم

ــم  ــن تجاربه ــوا لالآخري ــة، ليقدم ــة والعربي ي ف نجلري ف االإ ــ�ي باللغت

ي الممارســات الســليمة للتكنولوجيــا.
ومعرفتهــم �ف

حماية بنية المعلومات الهامة 

ي القطاعات 
يهتــم برنامــج حمايــة بنيــة المعلومــات الهامة بحمايــة أصــول المعلومــات �ف

نامــج تقديــم ودعــم  . ويتضمــن هــذا الرب الهامــة مثــل قطــاع الطاقــة والقطــاع المــاىلي

ــة  ــة قطــر. ولخدم ي دول
ــاة �ف ــاظ عــى جــودة الحي ــة للحف ــة الالزم ــات الجوهري الخدم

ي احتياجــات بعــض القطاعــات ومســتويات 
ا�ف هــذا الغــرض، يــدرس قطــاع االأمــن الســيرب

ــر  ــة وأط اتيجيات الحماي ــرت ــر اس ــات إىل تطوي ــؤدي الدراس ــا. وت ي به
و�ف ــرت ــن االلك االأم

. ف الممارســة واالأدوات عــن طريــق العمــل عــن كثــب مــع المعنيــ�ي

ن مستخدم�ي

ن مستخدم�ي
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التوعية
التوعية
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العضوية

العالقات الدولية 

ي العديــد مــن المنظمــات الدوليــة الأمــن المعلومــات. وتتيــح هــذه 
، فــإن مركــز كيــورست عضــو �ف ىلي

بصفتــه الفريــق القطــري لالســتجابة لطــوارئ الحاســب االآ

العضويــات أساســا راســخا للتعــاون مــع المجتمــع الــدوىلي الأمــن المعلومــات مــن خــالل العديــد مــن الوســائل مثــل المنتــدى العالمــي لالســتجابة للحــوادث 

يديــان والجمعيــة الدوليــة للميكنــة )ISA( والمنظمــة العالميــة لتطبيقــات أمــن الويــب  وفــرق االأمــن )FIRST( واالتحــاد الــدوىلي لالتصــاالت )ITU( ومبــادرة المري

. هــا مــن المنظمــات المتخصصــة للتعــاون الــدوىلي ي )APWG( وغري
و�ف لكــرت )OWASP( ومجموعــة العمــل ضــد التصيــد االإ
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قليمية  العالقات الإ

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــب الآلي ب ــوارئ الحاس ــتجابة لط ــق الس فري

 )GCC-CERT(

ىلي بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
تأســس فريــق االســتجابة لطــوارئ الحاســب االآ

كــز عــى موضــوع  ي مايــو مــن عــام 2٠٠٦ لري
بقــرار مــن مجلــس التعــاون الخليجــي �ف

معالجــة حــوادث أمــن المعلومــات.

ــس التعــاون  ــدول مجل ىلي ب
ــق االســتجابة لطــوارئ الحاســب االآ ــادرة فري ــق مب وتنبث

ــيق  ــم التنس ي تدع
ــ�ت ــي ال ــاون الخليج ــس التع ــاق مجل ــداف ميث ــن أه ــي م الخليج

ي 
ــي �ف ــاون الخليج ــس التع ي مجل

ــاء �ف ــدول االأعض ف ال ــ�ي ــط ب ــال والرب ــل الفع والتكام
ــي. ــث علم ــز بح ــاء مراك ــا، وإنش ه ــي وغري ــي والتكنولوج ــدم العلم ــاالت التق مج

ــب الآلي  ــوارئ الحاس ــتجابة لط ــق الس ــف فري ــن تعري ويمك

ــه: ــي )GCC-CERT( بأن ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ب

• ي منطقة مجلس 	
ف أمن المعلومات �ف ي تحس�ي

 إطار للتعاون �ف
التعاون الخليجي.

• اضية تتيح لقادة برامج أمن المعلومات المحلية 	  منظمة افرت
ي دول مجلس التعاون الخليجي فرصة لمناقشة القضايا 

�ف
كة والعمل الجماعي للتوصل إىل حلول تعود  الهامة المشرت

بالنفع المتبادل.
•  جهة تنسيق تستجيب لتهديدات وحوادث أمن المعلومات 	

ي تصل إىل دول مجلس التعاون الخليجي.
ال�ت

ــب الآلي  ــوارئ الحاس ــتجابة لط ــق الس ــداف فري ــل أه وتتمث

: ي
ــي )GCC-CERT( �ن ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ب

• ي الدروس 	
 تعزيز وتشجيع أفضل الممارسات، والمشاركة �ف

ي جوانب أمن المعلومات والسياسة الوطنية 
المستفادة �ف

وحماية البنية المعلوماتية الهامة.
• امج وورش 	  رفع الوعي بقضايا أمن المعلومات من خالل الرب

كة. العمل والمطبوعات المشرت
• ي جوانب أمن المعلومات 	

 تشجيع البحث العلمي �ف
الجوهرية لمجلس التعاون الخليجي.
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العالقات المحلية

ة مخاطر المعلومات لجان خ�ب

ــف  ــا بتعري ــوق به ــة موث ــة حكومي ــه جه ي بصفت
ا�ف ــن الســيرب ــوم قطــاع االأم يق

اء مخاطــر المعلومــات(  وتســهيل إنشــاء مجموعــات عمــل تســمى )لجــان خــرب

ي دولــة قطــر. وتقــدم تلــك اللجــان الموثــوق 
ضمــن القطاعــات الهامــة �ف

ــة  ــة لحماي اك ــاون والرسث ــرص للتع ــح ف ــا تتي ــا أنه ــة، كم ــات إضافي ــا معلوم به

ونيــة. ويتــم إنشــاء  لكرت القطاعــات الهامــة مــن التهديــدات والهجمــات االإ

ــدة.  ــى ح ــاع ع ــكل قط ــة ب ــات الخاص ــى التحدي ــز ع ــل ترك ــات عم مجموع

اء مخاطــر المعلومــات  ويعمــل مركــز كيــورست مــع القطــاع المــاىلي )لجنــة خــرب

اء مخاطــر المعلومــات – قطــاع  (، وقطــاع الطاقــة )لجنــة خــرب – القطــاع المــاىلي

ــاع  ــات – القط ــر المعلوم اء مخاط ــرب ــة خ ــي )لجن ــاع الحكوم ــة( والقط الطاق

الحكومــي(. ويمكــن االنضمــام إىل تلــك اللجــان بطلــب دعــوة مــن كيــورست.
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خـدمــات
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خدمات كيورست

اسم الخدمة

الرمز المرجعي

الجهات المستهدفة

الهدف

الوصف

وط ال�ش

المخرجات

CS-QC-01

اتباع إرشادات االستجابة للحوادث.

. ي
ا�ف استشارات أو تدخل مبارسث بناًء عى مستوى الخطورة الذي يحدد من قبل قطاع االأمن السيرب

كل االأفراد

الحد من المخاطر المرتبطة بحوادث أمن المعلومات

ي قــد تحــدث نتيجــة الســتخدام التكنولوجيــا، واالســتجابة 
ونيــة الــ�ت لكرت تتيــح خدمــة االســتجابة للحــوادث، إمكانيــة التعامــل مــع الحــوادث االأمنيــة االإ

لتلــك الحــوادث.

ي 
ف �ف ة المختصــ�ي ي دولــة قطــر، يمكــن الأي شــخص أن يتوجــه إىل كيــورست لالســتفادة مــن خــرب

ي حالــة وقــوع أي حادثــة متعلقــة بأمــن المعلومــات �ف
و�ف

ر يمكــن أن ينشــأ مــن الحادثــة. التعامــل مــع مثــل تلــك الحــوادث، والحــد مــن أي �ف

يتوفــر لــدى كيــورست أســلوب منهجــي مخصــص ومنســق لالســتجابة لحــوادث أمــن المعلومــات، ويمكــن للمركــز تزويــد الجهــات بخارطــة طريــق لبنــاء 
قــدرة فعالــة لالســتجابة للحــوادث.

ــت  ن ــبكة االنرت ــى ش ي وع
و�ف ــرت ــد االلك ي ــف والرب ــرب الهات ــبوع ع ــام االأس ــوال أي ــاعة وط ــدار الس ــى م ــهولة ع ــورست بس ــز كي ــع مرك ــل م ــن التواص يمك

ــل راجــع إرشــادات االســتجابة للحــوادث(. )للتفاصي

رجــاع الخدمــة  مــن خــالل التحليــل  رشــادات المهمــة الإ عنــد الطلــب، يمكــن لمركــز كيــورست أن يســاعدك عــى االســتجابة الأي حادثــة أمنيــة، وتقديــم االإ
ــة لالســتجابة  قليمي ــرق االإ ــع الف ــا، أن يقــدم بالتعــاون م ــع به ي يتمت

ــ�ت ــدوىلي ال ــات التعــاون ال ــن خــالل عالق ت م ــز كيوســري ــن لمرك ــا يمك الفعــال. كم
، اســتجابات أرسع إذا كانــت الهجمــات قادمــة مــن مصــدر خــارج دولــة قطــر. ىلي

لطــوارئ الحاســب االآ

بالتعــاون مــع مركــز كيــورست، فــإن بإمــكان مختلــف الجهــات أن تســتجيب برسعــة وبكفــاءة لحــوادث أمــن المعلومــات ، االأمــر الــذي يقلــل مــن الخســائر 
داد الوضــع الطبيعــي للعمليــات بــأرسع وقــت ممكــن. ويعمــل عــى اســرت

الستجابة للحوادث



خدمات كيورست

اسم الخدمة

الرمز المرجعي

الجهات المستهدفة

الهدف

الوصف

وط ال�ش

المخرجات

CS-QC-02

دارة القانونية اللتان تمثالن الجهة المعنية. دارة التنفيذية واالإ كتاب تفويض خطي من االإ

اصدار تقرير شامل مدعوم باالأدلة الرقمية المستخلصة من التحقيقات الرقمية.

ي مختلف القطاعات
الجهات الحكومية والجهات الهامة �ف

ونية بشكل منظم باتباع سلسلة االأدلة القانونية. لكرت ي الجريمة االإ
البحث �ف

ي يتمتع بها المركز.
ي ال�ت

و�ف لكرت ي الرقمي بناءا عى قدرات التحقيق االإ
يقدم مركز كيورست خدمات البحث الجنا�أ

ي الحوادث الجارية، التحقيق والبحث بعد وقوع الحادثة، والجرائم المرتبطة بالبنية التحتية للمعلومات.
يتضمن نطاق الخدمات التحقيق �ف

يستطيع مركز كيورست توفري التحقيقات الرقمية والتحليل بمقدرة تستوعب ح�ت ١٠٠ حالة بشكل متوازي.

داد كلمات المرور. ي الشبكات وجرائم االتصاالت المتنقلة وجلسات إعادة بناء االأحداث واسرت
ي مجال التحقيق �ف

كما يقدم المركز المساعدة �ف

التحقيقات الرقمية



خدمات كيورست

اسم الخدمة

الرمز المرجعي

الجهات المستهدفة

الهدف

الوصف

وط ال�ش

المخرجات

CS-QC-03

ي لمركز كيورست.
و�ف لكرت تقديم النموذج الخاص بالملفات الخبيثة والمتوفرعى الموقع االإ

ي عى أصول وموارد المعلومات المصابة.
تقرير شامل يوضح أثر الملف الثنا�أ

ي مختلف القطاعات.
ي والمعاهد العلمية والجهات الهامة �ف

الجهات الحكومية وجهات االأمن الوط�ف

ي دولة قطر لتحديد أثر تلك التهديدات عى البالد.
ونية �ف لكرت جمع وتحليل التهديدات االإ

يمكن لمركز كيورست أن يقدم تحليالً للملفات الثنائية للتعرف عى التهديدات المحتملة، أو الكشف عن دليل عى وجود أي محتوى ضار.

ونيــة  ي تنطــوي عــى هجمــات الكرت
داد تلــك الملفــات مــن العمليــات الــ�ت ويمكــن جمــع تلــك الملفــات الثنائيــة كدليــل وتقديمهــا للتحليــل. كمــا يمكــن اســرت

كات أو تعريــض البنيــة التحتيــة للمعلومــات إىل الخطــر. أو تجســس عــى الــرسث

امج الخبيثة مخت�ب تحليل ال�ب



خدمات كيورست

اسم الخدمة

الرمز المرجعي

الجهات المستهدفة

الهدف

الوصف

وط ال�ش

المخرجات

ي
طار الزم�ن الإ

CS-QC-04

. ي
و�ف لكرت يدية الخاصة بإنذارات االأمن االإ ي القائمة الرب

التسجيل �ف

ي مع معلومات تفصيلية عن التهديدات والمخاطر.
و�ف يد االلكرت إنذارات بالرب

تبعا للحاجة.

ي مختلف القطاعات
الجهات الحكومية والجهات الهامة �ف

النرسث الفوري لمعلومات عن التهديدات والمخاطر الوشيكة.

ي االأجهــزة 
ي برمجيــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، أو �ف

إرســال إنــذارات فوريــة مــع معلومــات تفصيليــة عــن التهديــدات أو المخاطــر الوشــيكة �ف
ضافــة إىل تفاصيــل مــن أطــراف أخــرى. كمــا تشــمل  ــن باالإ ــذارات معلومــات خاصــة بالموردي ن ي قــد تكــون موضــع اهتمــام الجمهــور. وتضــم االإ

ــ�ت ال
نــذارات حــالً مؤقتــاً أو شــامالَ لمســاعدة العمــالء عــى الحــد مــن الخطــر. االإ

إنذارات التهديدات الأمنية
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www.qcert.org ي
و�ف ي مركز كيورست.  الموجودة عى الموقع االلكرت

ة االإخبارية االأمنية �ف يدية للنرسث ي القائمة الرب
اك �ف التسجيل لالشرت

ي مجال أمن المعلومات عى المستوى العالمي.
ي تتضمن معلومات غري عاجلة، مع تحديثات �ف

و�ف يد االلكرت رسائل إخبارية ترسل بالرب

أسبوعيا

الجهات الحكومية والجهات الهامة بمختلف القطاعات

ي ذلك االأخبار والمخاطر والتهديدات واالأدوات المتعلقة بأمن المعلومات.
نرسث المعرفة فيما يتعلق بأمور وقضايا االأمن غري العاجلة، بما �ف

عالنــات واالأدوات  ، وأخبــار أمــن المعلومــات، واالإ ي
و�ف إرســال معلومــات وتحديثــات غــري عاجلــة أســبوعيا فيمــا يتعلــق بتهديــدات ومخاطــر االأمــن االلكــرت

ونيــة والتحليــالت الفنيــة... الــخ والمعايــري والكتــب والتقاريــر الرســمية والمؤتمــرات وأســاليب الجريمــة االلكرت

خبارية الأمنية ة الإ الن�ش
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. ي
و�ف لكرت تقرير االأمن االإ

ي مع معلومات تفصيلية عن التهديدات والمخاطر.
و�ف يد االلكرت إنذارات بالرب

ربع سنوي وسنوي

الجهات الحكومية والجهات الهامة بمختلف القطاعات

ي توصــل 
ة ربــع ســنوية وســنوية. ويقــدم هــذا التقريــر عرضــا للنتائــج الــ�ت ي وذلــك بوتــري

إرســال تقريــر بحالــة التهديــدات االأمنيــة عــى المســتوى الوطــ�ف
إليهــا مركــز كيــورست مــن مصــادر متنوعــة تتضمــن أجهــزة االستشــعار الخاصــة بالمركــز، وأجهــزة أخــرى خاصــة بأطــراف أخــرى. ويتــم تحليــل البيانــات 

المجمعــة للتوصــل إىل فهــم أفضــل للتهديــدات واالتجاهــات الحاليــة وتقليــل المخاطــر.

التقارير الأمنية

ي 
ي أمــن المعلومــات، �ف

ــف الجهــات بأحــدث االتجاهــات �ف ي مختل
ــا وأمــن المعلومــات �ف ي مجــال تكنولوجي

ف �ف ــ�ي ف العامل ــ�ي ف التقني ــادة وعــي الموظفــ�ي زي
ــة قطــر. ــة بدول النواحــي ذات الصل
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. ي علوم أو هندسة الحاسب آىلي
خلفية �ف

نامج، والعمل نحو تحقيق متطلبات االعتماد. ام تجاه اكتساب المعرفة والمهارات الجديدة، والموافقة عى متطلبات الرب ف االلرت

اكتساب المعرفة والمهارات الفنية الخاصة بأمن المعلومات.

نامج. ف بها دوليا يمكن الحصول عليها بمجرد اجتياز االمتحان واستيفاء متطلبات الرب الحصول عى شهادة معرت

ي الجهات الحكومية و الخاصة.
ي مجال تقنية المعلومات �ف

المختصون �ف

ي دولة قطر.
ف البنية التحتية للتكنولوجيا �ف ي مختلف الجهات الحكومية و الخاصة لتأم�ي

ف �ف بناء قدرة العامل�ي

ف البنيــة التحتيــة  ي التعامــل مــع الحــوادث وتأمــ�ي
ي مختلــف الجهــات الحكوميــة و الخاصــة للتعــاون �ف

ي �ف
و�ف ف بأعمــال االأمــن االلكــرت تطويــر االأفــراد المرتبطــ�ي

للمعلومات.

ي هذا المجال.
ي مختلف الجهات بالمعرفة الصحيحة لدعم تنفيذ السياسات العيارية والضوابط ذات الصلة �ف

ي �ف
تزويد فريق العمل الف�ف

ي يمكــن أن تحصــل عــى 
ــ�ت ــة و الخاصــة ال ــف الجهــات الحكومي ــا لمختل ــة معتمــدة دولي ــم برامــج تدريبي ــادرة رئيســية لتقدي ــل هــذه الخدمــة مب تمث

ــة. امــج التدريبي ــات الرب ــاً مــن خــالل إكمــال متطلب ف بهــا دولي شــهادات معــرت

نــت عــى  موقــع كيــورست  نرت (، كمــا أنهــا تنــرسث عــى شــبكة االإ ي
و�ف يــد االلكــرت امــج التدريبيــة لمختلــف الجهــات بوســائل عــدة )مثــل الرب يتــم إعــالن الرب

.)www.qcert.org(

ي
و�ن ي مجال الأمن اللك�ت

ن �ن تدريب و تطوير العامل�ي
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. ي
و�ف يد االلكرت طلب رسمي للخدمة بالرب

ات توعوية يمكن تقديمها عند الطلب أو الحاجة. محا�ف

حمالت توعية ربع سنوية يمكن تقديمها مع مواد داعمة ومع فكرة خاصة لكل ربع سنة.

كافة الجهات الحكومية و الخاصة.

ــ�ي يحقــق المســتخدمون  ة. ول ــة المتغــري ــدات  التكنولوجي ــه اليومــي للتهدي ــا معــرض  خــالل عمل ــة تعتمــد عــى التكنولوجي ي بيئ
أي شــخص يعمــل �ف

االســتفادة القصــوى مــن التكنولوجيــا، يجــب تزويدهــم بالمعرفــة بالممارســات االآمنــة وطــرق الحــد مــن المخاطــر المرتبطــة باســتخدام التكنولوجيــا .

ي
و�ن الوعي بالأمن اللك�ت

ــا المعلومــات أو االتصــاالت،  ــدات المرتبطــة باســتخدام تكنولوجي ــا عــى فهــم أساســيات أمــن المعلومــات والتهدي مســاعدة مســتخدمي التكنولوجي
والممارســات االآمنــة للحــد مــن وقــوع الحــوادث.
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الخدمة متاحة للجميع 

السياسات واالأدوات والمستندات ذات الصلة الخاصة بــضمان أمن المعلومات واالتصاالت الوطنية.

وثائق السياسات والمعايري الدولية.

. ي
اق االأم�ف ي ذلك مراجع تقييم االأمن واختبار عمليات االخرت

الوثائق المتعلقة بتقييم المخاطر والمرونة، بما �ف

سيتم بذل كافة الجهود لضمان حداثة المستندات المتوفرة.

جميع الجهات

مرجع خاص بأمن المعلومات

ي ذلــك سياســات 
ي باالحتفــاظ بمكتبــة رقميــة مــن الوثائــق المتعلقــة بمعايــري وأفضــل الممارســات الأمــن المعلومــات، بمــا �ف

ا�ف يقــوم قطــاع االأمــن الســيرب
ضافــة إىل المراجــع المتعلقــة بالمرونــة وتقييــم المخاطــر. تلــك  ــا المعلومــات واالتصــاالت الوطنيــة واالأدوات ذات الصلــة، باالإ ضمــان أمــن تكنولوجي

المراجــع متوفــرة كنقطــة مرجعيــة واحــدة للجهــات المهتمــة مــن جميــع أنحــاء العالــم المهتمــة.

مكتبة ضمان تكنولوجيا المعلومات والأتصالت الحكومية
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ي )لمسؤوىلي تكنولوجيا المعلومات(.
( وتقرير تق�ف ف تقارير تقييم االأمن: تقرير تنفيذي )للمدراء التنفيذي�ي

تقارير تتضمن نتائج وتوصيات.

ي تنفيذ التوصيات وتقليل المخاطر.
أنشطة متابعة للمساعدة �ف

الجهات الحكومية

ي المركــز. يســاعد هــذا التقييــم عــى الكشــف 
ي للجهــات الحكوميــة بنــاًء عــى سياســة االرتبــاط المتبعــة �ف

ي تقــ�ف
يقــوم مركــز كيــورست بتقديــم تقييــم أمــ�ف

دارة  بتقديــم تقييــم  ي نظمهــا وشــبكاتها. كمــا ســتقوم االإ
ي �ف

ف الوضــع االأمــ�ف ي فهــم وتحســ�ي
عــن المخاطــر التقنيــة والتحقــق منهــا، ومســاعدة الجهــات �ف

ــات  ــع المعلوم ــق، وجم ــل الوثائ ــالت شــخصية ومراجعــة وتحلي ــع وإجــراء مقاب ــارات  للمواق ــك زي ــدى التعــرض للمخاطــر، ويشــمل ذل ــن م ــل ع كام
بــالغ عنهــا. كمــا يقــوم المركــز بتقديــم توصيــات واستشــارات تقنيــة بنــاًء عــى التقييــم، يتــم تطبيقهــا تحــت  وتحديــد المخاطــر والتحقــق منهــا واالإ

مســؤولية الجهــات المعنيــة. 

ي
تقييم الأمن التق�ن

ي لنظم المعلومات.
ي الجهات الحكومية عن طريق تقييم الوضع االأم�ف

الحفاظ عى المرونة �ف

• توقيع اتفاقية رسية المعلومات.	

• ويــد مركــز كيــورست بالمعلومــات والوثائــق 	 ف فم الجهــة الحكوميــة برت مشــاركة المعلومــات والتعــاون مــن قبــل الجهــات الحكوميــة أمــٌر مطلــوب. تلــرت

ف  ــ�ي ــة يتع ــة ذات صل ــات تقني ــة معلوم ــام وأي ــة النظ ــات تهيئ ــبكة، وملف ــة الش ــة وتركيب ــجالت وهندس ــك الس ي ذل
ــا �ف ــة، بم ــة ذات الصل التقني

مراجعتهــا وتحليلهــا.

• ي تقديم هذه الخدمة.	
تعترب الموافقة الرسمية من إدارة الجهة الحكومية إلزامية للبدء �ف

• ــاء تقديــم هــذه الخدمــة. وســوف يتــم مشــاركة هــذه 	 ي قــد تقــع أثن
ــ�ت ات ال ــري ــة أن تعــي وتقبــل المخاطــر والتأث ف عــى الجهــة الحكومي يتعــ�ي

ــذ هــذه الخدمــة. ــل تنفي ــة قب المعلومــات مــع الجهــة الحكومي
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• توقيع اتفاقية رسية المعلومات.	

• ي تقديم هذه الخدمة.	
تعترب الموافقة الرسمية من إدارة الجهة الحكومية إلزامية للبدء �ف

• ــاء تقديــم هــذه الخدمــة. وســوف يتــم مشــاركة هــذه 	 ي قــد تقــع أثن
ــ�ت ات ال ــري ــة أن تعــي وتقبــل المخاطــر والتأث ف عــى الجهــة الحكومي يتعــ�ي

ــذ هــذه الخدمــة. ــل تنفي ــة قب المعلومــات مــع الجهــة الحكومي

ي )لمسؤوىلي تكنولوجيا المعلومات(.
( وتقرير تق�ف ف تقارير تقييم أمن المعلومات: تقرير تنفيذي )للمدراء التنفيذي�ي

تقارير تتضمن نتائج وتوصيات.

ي تنفيذ التوصيات وتقليل المخاطر.
أنشطة متابعة للمساعدة �ف

الجهات الحكومية

ي نظم المعلومات. 
ي �ف

ي الجهات الحكومية عن طريق تقييم الوضع االأم�ف
الحفاظ عى المرونة �ف

ي المركز.
ي للجهات الحكومية بناًء عى سياسة االرتباط المتبعة �ف

اق االأم�ف يك موثوق به بتوفري اختبار االخرت سيقوم مركز كيورست كرسث

مجيــات  ي تشــمل التهيئــة غــري المناســبة للنظــم، ونقــاط ضعــف الرب
هــذه الخدمــة ســتقوم بفحــص نظــم المعلومــات لتحديــد المشــكالت االأمنيــة والــ�ت

. و يقــدم  ي الفعــىي
واالأجهــزة، وضعــف أو أخطــاء االأمــن، وضعــف تطبيقــات الويــب. كمــا أنهــا تقــوم بمســاعدة الجهــات عــى تقييــم وضعهــا االأمــ�ف

مركــز كيــورست توصيــات واستشــارات فنيــة بنــاًء عــى التقييــم، بينمــا ســيكون تطبيقهــا تحــت مســؤولية الجهــة المعنيــة.

اق تجارب الخ�ت



خدمات كيورست

اسم الخدمة

الرمز المرجعي

الجهات المستهدفة

الهدف

الوصف

وط ال�ش

المخرجات

CS-GA-04

تقارير واستشارات وتوصيات.

الجهات الحكومية

ســوف يقــوم مركــز كيــورست بنــاًء عــى طلــب الجهــات الحكوميــة المؤهلــة بمراجعــة وصــول أمــن المعلومــات إىل المســتوى المطلــوب داخــل تلــك 
هــا،  ي تطويــر سياســاتها وإجراءاتهــا ومعايري

دارة والمتطلبــات التقنيــة. كمــا ســيقدم مركــز كيــورست المســاعدة لتلــك الجهــات �ف الجهــات مــن حيــث االإ
وتقديــم المشــورة لهــا بشــأن فعاليــة واكتمــال تلــك السياســات واالإجــراءات واســتيفاءها المعايــري المقبولــة.

استشارات ضمان أمن تكنولوجيا المعلومات والتصالت الحكومية

. ي
ف الوضع االأم�ف ي تحس�ي

المساعدة �ف

تظل الجهة المتقدمة لطلب الخدمة مسؤولة عن تنفيذ تلك السياسات والمعايري والتقيد بها.
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يقــوم مركــز كيــورست بنــاًء عــى طلــب الجهــات المؤهلــة، بمراجعــة واختبــار وتقديــم التوصيــات فيمــا يتعلــق بفاعليــة وجاهزيــة االإجــراءات الحاليــة، 
ــر  ــم المخاط ــام بتقيي ــات القي ــن المتطلب ــات. وتتضم ــك الجه ي تل

ــال �ف ــتمرارية االأعم ــوارث واس ــد الك ــم بع ــتعادة النظ ــتقبال الس ــا مس ــط له والمخط
وتحليــل تأثــري المخاطــر عــى االأعمــال.

اتيجيات وسياســات واختبــارات الســتمرارية االأعمــال واســتعادة النظــم بعــد الكــوارث؛  خدمــات استشــارية خاصــة بمجــاالت معينــة )تضــم تصميــم اســرت
وذلــك بنــاًء عــى أفضــل الممارســات العالميــة(.

ي الوصول لذلك.
ام بالمعايري الدولية، ولكنها تساعد �ف ف التوصيات المقدمة من قبل مركز كيورست ال تمثل شهادة أو بديالً عن االلرت

، ورش عمل. ي
االأعمال ذات الصلة: زيارات  ميدانية، إجراء مقابالت شخصية، مراجعة الوثائق، تحليل تق�ف

الجهات الحكومية والقطاعات الهامة

ف المرونة والجاهزية الحالية للبنية التحتية المعلوماتية الهامة. تحس�ي

ات متخصصــة وثيقــة  ي تصميــم ومراجعــة واختبــار خطــط اســتمرارية االأعمــال واســتعادة النظــم بعــد الكــوارث، عــن طريــق تقديــم خــرب
المســاعدة �ف

ي المجــال، والمدعمــة مــن قبــل جهــات معتمــدة مثــل المعهــد الــدوىلي الســتعادة النظــم 
الصلــة بالموضــوع بنــاًء عــى أفضــل الممارســات العالميــة �ف

.)BCI( ومعهــد اســتمرارية االأعمــال )DRI( بعــد الكــوارث

استشارات استمرارية الأعمال واستعادة النظم بعد الكوارث
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ي القطاعــات الهامــة إجــراء 
ف الجهــات المخطــط لهــا، واالأصــول الخاصــة بالمعلومــات والنظــم. ويمكــن للجهــات �ف فهــم عمليــات االعتمــاد المتبــادل بــ�ي

مســح بمســاعدة فريــق حمايــة البنيــة التحتيــة للمعلومــات الهامــة للتوصــل إىل تقريــر يركــز عــى أهميتهــا للبنيــة التحتيــة المعلوماتيــة الوطنيــة وعالقــات 
االعتمــاد المتبــادل ذات الصلــة.

• ابط واالعتماد المتبادل.	 ي يتم تحديدها، وتخطيط االأصول الخاصة بالمعلومات والنظم، وتعريف الرت
ف الجهات ال�ت فهم العالقات ب�ي

• ي القطاعــات الهامــة بإجــراء مســح بمســاعدة فريــق حمايــة البنيــة التحتيــة للمعلومــات الهامــة، ويتــم تحليــل البيانــات وإضافتهــا 	
تقــوم الجهــات �ف

ــدة البيانات. إىل قاع

الجهات االأكاديمية والحكومية.

ف مختلــف االأصــول الخاصــة  تعمــل قاعــدة بيانــات حمايــة البنيــة التحتيــة للمعلومــات الهامــة عــى تخطيــط االعتمــاد المتبــادل والعالقــات البينيــة بــ�ي
ي كافــة القطاعــات الهامــة.

ي البــالد، وذلــك �ف
بالمعلومــات الهامــة �ف

قاعدة بيانات العتماد المتبادل لحماية البنية التحتية للمعلومات الهامة

ي دولــة 
ي القطاعــات الهامــة �ف

توفــري قاعــدة بيانــات لحمايــة البنيــة التحتيــة للمعلومــات الهامــة، تعمــل كجهــة تخزيــن مركزيــة لكافــة الجهــات القائمــة �ف
ي ذلــك العمليــات الرئيســية ومســتويات أهميتهــا.

قطــر، بمــا �ف
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.CS-CI-01, CS-CI-04, CS-CI-05 :ي تحمل الرموز المرجعية التالية
توجد هذه الخدمة لدعم الخدمات ذات الصلة فقط مثل الخدمات ال�ت

ونيــاً بطريقــة آمنــة وأجهــزة محــاكاة SCADA وشــبكات  ات حمايــة البنيــة التحتيــة للمعلومــات الهامــة نظــم ســداد المبالــغ الماليــة إلكرت تتضمــن مختــرب
SCADA...الــخ

ي مختلف القطاعات.
تقارير تقييم التكنولوجيا عن التقنيات الحديثة المتاحة للجهات الحكومية والجهات الهامة �ف

الجهات العلمية

تقديم مشورة متخصصة للجهات التابعة لمركز كيورست ولعامة الجمهور.

ي وتقييم وتحليل للتقنيات االأمنية الحديثة والحالية بصفة دورية.
يقوم مركز كيورست ببحث أم�ف

ي اتخــاذ 
ــورست لمســاعدتها �ف ــز كي ــات التابعــة لمرك ــدة إىل الجه ــم إرشــادات محاي ي تقدي

ــن هــذا البحــث �ف ة المكتســبة م ــة والخــرب وتســتخدم المعرف
ــرارات مدروســة. ق

استشارات حماية البنية التحتية للمعلومات الهامة
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استشارات وإرشادات شاملة.

إرشادات مطابقة الأفضل الممارسات العالمية واالأطر المستقبلية لدولة قطر.

ي ترعاها الحكومة.
امج والعروض التدريبية ال�ت ي الرب

أولوية �ف

جهات القطاعات الهامة

اتيجيتها الأمــن المعلومــات،  ي نحــو جهــات القطاعــات الهامــة مــن خــالل مســاعدة تلــك الجهــات عــى تحديــد اســرت
يقــدم مركــز كيــورست منهــج اســتبا�ت

ام. ف رشــاد الموضوعــي نحــو تحقيــق االلــرت واختيــار معايــري أمــن المعلومــات المالئمــة والقابلــة للتطبيــق، وتقديــم االإ

ام بالمعاي�ي ن ي القطاعات الهامة عىل الل�ت
مساعدة الجهات �ن

ام بالمعايري الواجب تطبيقها. ف ي تحقيق االلرت
ف ممارسات االأمن و�ف ي تحس�ي

ي القطاعات الهامة �ف
مساعدة الجهات �ف

ي جهات القطاعات الهامة وموافقتها المسبقة عى الخدمة.
دارة �ف دعم االإ

ي جهات القطاعات الهامة.
الموارد المخصصة والكافية �ف
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تقدم الخدمات بناءا عى طلب من جهات القطاعات الهامة.

رشاد بخصوص النظم الهامة المتخصصة وعالية التعقيد. وط واضحة لتقديم االإ كما تقدم الخدمات بناءا عى رسث

يقدم مركز كيورست استشارات أمنية متخصصة، كما يضع المعايري الخاصة وأفضل الممارسات لجهات القطاعات الهامة المعنية.

جهات القطاعات الهامة

ي القطاعات الهامة. وقد يتم إصدار إرشادات خاصة.
عرض توصيات بشأن توفري التقنيات والنظم المتخصصة والخاصة بالمهام الحساسة �ف

ي مجــال أمــن المعلومــات بصيغــة متخصصــة وموائمــة لــكل قطــاع عــى حــدة، مثــل استشــارات 
يمكــن لمركــز كيــورست أن يقــدم خدمــات استشــارات �ف

ي تعتمــد عــى شــبكة 
ــ�ت ــات ال ــة، والخدم ــزة االتصــاالت المتنقل ــن أجه ــة، وأم ــرة الذكي ــن المعاي ــزة المدمجــة، وأم ــن االأجه ــات بشــأن أم ــن المعلوم أم

....الــخ ي
و�ف لكرت اضيــة، وأمــن نظــم الســداد االإ نــت والخــوادم االفرت نرت االإ

استشارات أمن المعلومات المتخصصة
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ام بأفضل الممارسات العالمية. ف خدمة استشارات وإرشادات شاملة تقدم من خاللها المشورة التكنولوجية المحايدة بشأن الفعالية وااللرت

جهات القطاعات الهامة

ــة السياســات  ــة إىل تقديمــه لالستشــارات بشــأن فعالي ضاف ، باالإ ــري ي مراجعــة وإعــداد السياســات واالإجــراءات والمعاي
ــورست �ف ــز كي ســوف يســاعد مرك

ــة. ــري المقبول ام بالمعاي ف ــرت ــا واالل واكتماله

ي سياسة جهات القطاعات الهامة
المساعدة �ن

ي وضع السياسات والعمليات واالإجراءات والمعايري االأمنية.
المساعدة �ف

الخدمة متوفرة بناءا عى طلب الجهات المؤهلة.

مالحظة: تظل الجهة المعنية مسؤولة عن تنفيذ تلك السياسات واالإجراءات والتقيد بها.





بالغ  إرشادات االإ
عن الحوادث
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بالغ عن الحوادث إرشادات الإ

ونيــة، ويوفــر المركــز  ــا لالســتجابة للحــوادث االلكرت يعتــرب مركــز كيــورست فريقــا وطني

نقطــة اتصــال واحــدة موثــوق بهــا ويمكــن االعتمــاد عليهــا عــى مــدار الســاعة طــوال 

أيــام االأســبوع للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ االأمنيــة. ويعمــل المركــز كنقطــة مركزيــة 

ىلي وتقديــم المشــورة الالزمــة الإصالحهــا.
ي نظــم الحاســب االآ

للكشــف عــن المخاطــر �ف

ات فعالــة لالســتجابة  بــالغ عــن حادثــة، يقــدم مركــز كيــورست حلــوالً ومــؤرسث وعنــد االإ

للحــوادث والحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بهــا. كمــا يوفــر المركــز مراجعــاً لوثائــق تقنيــة 

داد النظــم  اتيجيات الســرت ــره مــن اســرت ــا يوف ــة إىل م ضاف ار، باالإ ــواء االأ�ف ــوالً الحت وحل

ي تتأثــر بتلــك المخاطــر. 
الــ�ت

ــع  ــن جمي ــة م ــوادث االأمني ــر الح ــورست تقاري ــز كي ــى مرك يتلق

لتلــك  يكــون  الحــاالت،  مــن  العديــد  ي 
و�ف العالــم.  أنحــاء 

ف  قــ�ي ي نفــس المخرت
ك �ف الحــوادث خصائــص متشــابهة، أو تشــرت

ي 
ي حــوادث وقعــت بالفعــل �ف

الذيــن تــم الكشــف عنهــم �ف

بــالغ عــن  أماكــن أخــرى. ويقــوم مركــز كيــورست مــن خــالل االإ

ي 
ي تمــت �ف

أي حادثــة بجمــع معلومــات عــن آخــر االأنشــطة الــ�ت

ي 
ق، ويســتجيب المركــز بأفضــل الممارســات الــ�ت محيــط المخــرت

ــا. ــت فعاليته أثبت

7/24
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كيفية إبالغ مركز كيورست بأية حادثة

، أو الأي  ي
و�ف ىلي أو الشــبكة لهجــوم إلكــرت

ي تعــرض جهــاز الحاســب االآ
ي حالــة الشــك �ف

�ف

مــن االأنشــطة التاليــة، يجــب االتصــال بمركــز كيــورست عــى الفــور:

• ــه )ســواًء نجحــت 	 محــاوالت الدخــول بشــكل غــري مخــول إىل النظــام أو بيانات

ــاءت بالفشــل(. ــك المحــاوالت أو ب تل

• نقطاع أو فصل الخدمة عى نحو غري مرغوب فيه.	

• استخدام غري مخول للنظام لمعالجة أو تخزين البيانات.	

• ي أجهــزة النظــام أو برامجــه أو خصائــص برامجــه دون معرفــة المالــك 	
ات �ف تغــري

أو صــدور تعليمــات منــه أو موافقتــه.

يمكــن إبــالغ مركــز كيــورست عــن الحــوادث بإحــدى الطــرق 

ــة: ــة التالي الثالث

ــز كيــورست: ٣٤٠٨ ٤٤9٣ 9٧٤+ . ١ رقــم الخــط الســاخن لمرك
وهــو متــاح عــى مــدار الســاعة طــوال أيــام االأســبوع 

الســتقبال المكالمــات الطارئــة.
بــالغ عــن الحــوادث: . 2 ي المخصــص لالإ

و�ف يــد االلكــرت الرب
 incidents@qcert.org

ــع . ٣ ــى الموق ــاح ع ــو مت ــة، وه ــن حادث ــالغ ع ب ــوذج االإ نم
ي لمركــز كيــورست.

و�ف االلكــرت

ــد  ــة عن ــفري أيــة بيانــات حساس ــورست بتش ــوصي مركــز كي وي
إرســالها.

لمزيــد مــن المعلومــات عــن إرســال البيانــات الحساســة، يرجــى 
ي لمركــز كيــورست.

و�ف الرجــوع إىل الموقــع االلكــرت
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اتفاقية رسية المعلومات

معلومات التواصل:

يرجــى مــن الجهــات المعنيــة االطــالع بعنايــة عــى اتفاقيــة رسيــة المعلومــات الخاصــة بمركــز كيــورست وتوقيعهــا 

ط أســاسي لبــدء عالقــة مهنيــة مــع مركــز كيــورست  ي االرتبــاط، لتقديــم أي خدمــات مهنيــة وذلــك كــرسث
قبــل البــدء �ف

مبنيــة عــى الرسيــة والثقــة المتبادلــة. 

ي 
و�ف ويمكــن الحصــول عــى نســخة مــن نمــوذج اتفاقيــة رسيــة المعلومــات مــع مركــز كيــورست عــى الموقــع االلكــرت

. للمركز

www.qcert.org : ىلي )كيورست( 
ي للفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب االآ

و�ف الموقع االلكرت

التعليقات أو االأسئلة الفنية:

ي مركز كيورست
الستجابة للحوادث �ن

+9٤٤ ٧٤9٣٤٠٨ ٣ : الخط الساخن     

+9٤٤٠٦ ٧٤ 999١ : مركز اتصاالت االستجابة للحوادث التابع لكيورست   

+9٤٤ ٧٤9٣ ٣5١٦ : رقم فاكس االستجابة للحوادث بمركز كيورست   

+9٧٣٣٠ ٦٦٠٠ ٧٤ : رقم الهاتف المتحرك لالستجابة للحوادث بمركز كيورست  

incidents@qcert.org : ي     
و�ف يد االلكرت الرب

استفسارات التدريب

+9٤٤ ٧٤99 5٣9١ : هاتف      

training@qcert.org : ي      
و�ف بريد إلكرت

كافة الستفسارات الأخرى 

+9٤٤ ٧٤99 5٣99+ : هاتف      

request-for-info@qcert.org : ي     
و�ف بريد الكرت

يدي العنوان ال�ب

الفريق القطري لالستجابة 

ىلي 
لطوارئ الحاسب االآ

ص. ب 2٤5١٤

الدوحة، قطر
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