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   خدمات المركز 
 االستراتيجيات والسياسات والقوانين األمنية        

اعداد الخطط االستراتيجية والسياسات 
والقوانين لضمان سرية ونزاهة واستمرارية توافر 

 المعلومات الحكومية

 التدريب والدعم لتطبيق نظام أمن المعلومات                                          
تدريب ضباط أمن المعلومات يف الجهات 

الحكومية وشبه الحكومية على ضوابط نظام 
(ISR) أمن المعلومات

  االستجابة لألحداث                                                                        
هي القدرة على التدخل يف الوقت المناسب 

لمعالجة وإدارة أعقاب خرق أو هجوم أمني بما 
يساعد يف تقليل مستوى التأثير ووقت االسترداد 

والتكلفة لهيئات حكومة ديب

 خدمات الثقة                                                                                                     
تهدف خدمات الثقة إىل تعزيز الثقة يف 

المعامالت االلكترونية بين الدوائر واألنظمة 
واألجهزة وتصديقها والتأكد من موثوقيتها من 

 خالل إصدار شهادات معتمدة من المركز
 التوعية والتعليم                                                     
اتقديم دورات توعوية وورش عمل أمنية لتطوير 

قدرات المجتمع فيما يتعلق بمفاهيم ولوائح 
أمن المعلومات 

 اختبار قابلية االختراق                                           
قياس مستوى قابلية االختراق لدى الجهات 
الحكومية من خالل إجراء اختبارات االختراق 

وتقديم المشورة لها بشأن كيفية معالجة نقاط 
الضعف

 تشارات المشاريع األمنية                                                        
تقديم االستشارات فيما يتعلق باألنظمة 

والمشاريع األمنية الخاصة باألمن اإللكتروين يف 
إمارة ديب

 اختبار أمن أجهزة انترنت األشياء                                                       
يوفر مركز ديب لألمن اإللكتروين خدمة اختبار 
أمن أجهزة انترنت األشياء المستخدمة حالًيا 
أو المخطط استخدامها وتوظيفها يف الدوائر 

الحكومية وشبه الحكومية بإمارة ديب، ويلتزم 
المركز بالحفاظ التام على سرية وخصوصية 

األجهزة المختبرة وال يتم نشر نتائج االختبار أو 
تبادلها مع أي طرف ثالث

 مؤشر مستوى أمن الشبكات                                                                                                                                     
اقياس ورصد وتقييم والدفاع عن شبكات 

الجهات الحكومية يف ديب

 رؤية المركز
ً كثر مدن العالم أماناً إلكترونيا جعل مدينة ديب أ

تم إنشاء مركز ديب لألمن اإللكتروين بموجب القانون رقم (11) لسنة 4102 الصادر عن صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب (رعاه هللا). 

رسالة المركز
حماية مدينة ديب إلكترونياً وحفظ معلوماتها ومواجهة المخاطر المحيطة بها

   أهداف المركز
  1   حماية المعلومات وشبكة االتصاالت وأنظمة المعلومات الحكومية يف اإلمارة

  2   تطوير وتعديل واستخدام الوسائل الالزمة يف مجال األمن اإللكتروين
  3   رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى كافة الجهات الحكومية يف اإلمارة

   اختصاصات المركز
  1   وضع سياسة اإلمارة يف مجال أمن المعلومات الحكومية وتنفيذها

  2   وضع المعايير الكفيلة بتوفير األمن اإللكتروين يف اإلمارة واإلشراف على تنفيذها
  3    إعداد خطة استراتيجية لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات أو اعتداءات على المعلومات 

الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية 
  4    التأكد من فاعلية أنظمة أمن شبكة االتصاالت وأنظمة المعلومات لدى الجهات الحكومية
  5    اإلشراف على مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ متطلبات أمن المعلومات الصادرة 

عن المركز ومتابعة تنفيذها
   6     مكافحة جرائم الحاسب اآليل والشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات على 

اختالف أنواعها
  7   التنسيق مع الجهات الحكومية واإلقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل المركز

  8   تقديم الدعم الفني واالستشاري لكافة الجهات الحكومية يف اإلمارة




