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برانية الفريق الوطني لالستجابة لألحداث السي



الجزء األول 

ةالتوعية االمني



التعلم هو سلسلة 

عية ، متصلة تبدأ بالتو

تُبنى بالتدريب

وتتطور تدريجيا  
بالدراسة  



ما المقصود بالتوعية األمنية ؟

ترونية ان يكون كل فرد على علم و دراية بمسؤوليته اتجاه حماية المعلومات واألجهزة االلك: التوعية األمنية

طاعين العام الشركات او الدوائر او المؤسسات في الق)التي يستخدمها سواء كانت شخصية او تابعة لجهة العمل 

دم وادراكه التام ألهمية عدم البوح بالمعلومات األمنية المهمة ومعرفته باألخطاء المترتبة على ع( والخاص

.تطبيق القواعد األمنية الموضوعة من قبل الجهات ذات االختصاص والحرص على عدم تجاوزها

نها تعتبر التوعية األمنية من اهم خطوط الدفاع و حماية المعلومات و الموارد أل

لموظفين او األقل تكلفة فقد اثبتت الدراسة ان المبالغ التي تنفق على توعية ا

لناجمة الناس عموما اقل بكثير من المبالغ التي تصرف على اصالح االضرار ا

.عن تسريب المعلومات ووصولها بمتناول األشخاص الغير مصرح لهم



من المستهدف بالتوعية األمنية ؟

لف مجاالت حياتنا تعتبر مسؤولية بناء بيئة الكترونية آمنة هي مسؤولية الجميع وذلك نظرا لدخول التقنية في مخت

الكثير من ولهذا أصبحت التوعية األمنية واجبة من اجل تجنب العديد من الهجمات االلكترونية والتي قد تسبب

.الخسائر و المشاكل التي يصعب معالجتها

منية نظرا ورغم ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع إال أن الموظفين هم من اهم الفئات المستهدفة بالتوعية األ.

لعملهم في الشركات والدوائر والمؤسسات ضمن القطاعين العام والخاص واطالعهم على معلومات مهمة 

.وحساسة ال يسمح الحد غيرهم االطالع عليها كٌل حسب منصبه اإلداري و حاجته لهذه المعلومات



لماذا نحتاج الى التوعية األمنية ؟

رده لذلك ال يستطيع قسم امن المعلومات في الشركات والدوائر والمؤسسات تحمل جميع االخطار ومواجهتها بمف

قد فأن كل موظف في الشركة يتحمل جزءا  من المسؤولية تجاه االخطار المحتملة ومحاربتها ومنع وقوعها ف

موظفين في جميع يتسبب ضعف الثقافة األمنية لموظف واحد فقط في تدمير جهة عمل بأكملها لذلك يجب تثقيف ال

.  جهات العمل من اقل الى اعلى مرتبة لضمان وعي عال بأمن المعلومات



ما هي الحلقة األضعف في نظام تكنلوجيا المعلومات ؟

ا عدم مهما كان النظام امنا  و يحتوي على اعلى درجات األمان فهذا ال يعني انه ال يمكن اختراقه ، المقصود هن

أين ولو فرضنا ان النظام مؤمن بشكل جيد من وذلك باستخدام برامج و سبل الحماية ف% 100وجود نظام أمن 

تكمن الحلقة األضعف فيه ؟

ى أخطاء نعم االنسان او المستخدم هو اضعف حلقة في النظام فاغلب الهجمات التي تحدث تعتمد عل.. االنسان 

.الخ.. يضغط على رابط مشبوه ، يفتح ملفا فيه فايروس ، يريد على ايميل تصيد ) االنسان 



لنظام ؟لماذا يعتبر البشر هم الحلقة األضعف في ا



المفردات في عالم أمن المعلومات



Cyberspace( االلكتروني)الفضاء السيبراني 

 Information Security (InfoSec)أمن المعلومات

ث تنشأ حي( ومستخدميها)المجال المجازي ألنظمة الحاسوب و الشبكات االلكترونية 

.وتخزن وتشارك المعلومات الكترونيا

عديل او على حد سواء من الوصول غير المصرح به او اإلفصاح او الت” إلكترونيا  أو ورقيا  “ أمن المعلومات هو حماية البيانات 

.التخريب او أي شيء من شأنه ان يضر بسرية وخصوصية و توافريه المعلومات



 Cyberattacks(االلكترونية)الهجمات السيبرانية 

أن تؤدي هذه حيث يمكن. الهجمات اإللكترونية هي محاوالت غير قانونية للوصول إلى مكونات الفضاء السيبراني و إلحاق الضرر به

.الهجمات إلى فقدان المال ، او سرقة المعلومات الشخصية ، او إلحاق الضرر بسمعتك وسالمة اآلخرين

يمكن ان تستهدف الهجمات االلكترونية 

المحمولة  أجهزة الكمبيوتر ، السيرفرات ، البرامج والتطبيقات ، الهواتف-1

ي واألجهزة األخرى سواء الشخصية منها أو التابعة للمؤسسات والدوائر ف

. القطاعين العام و الخاص

.يمكن أن تشمل سرقة الهوية-2

او تمنعك يمكن أن تحذف أو تسرق معلوماتك وبياناتك الشخصية والمالية-3

.من الدخول اليها

.يمكن أن تستهدف أنظمة المصارف و األنظمة المالية األخرى-4

.يمكن أن تتسبب في إيقاف خدمات األعمال والنقل والطاقة -5



 Cybersecurity(االلكتروني)االمن السيبراني 

.هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية واإلدارية التي يتم استخدامها لحماية الفضاء السيبراني

نظام إدارة أمن المعلومات

Information Security Management System ISMS

ل الهدف من هذا النظام هو تقلي. عبارة عن مجموعة من السياسات واإلجراءات إلدارة البيانات الحساسة للمؤسسة بشكل منهجي

.المخاطر وضمان استمرارية العمل من خالل الحد بشكل استباقي من تأثير الخرق األمني

قرب من ثلث أن مسؤولي أمن تكنولوجيا المعلومات يجب ان يتوقعوا تخصيص ما ي, وتؤكد ذلك اإلحصائيات, يقول خبراء األمن

.ألمنوينبغي أن يقضوا ثلثي الوقت المتبقي في تطوير سياسات وإجراءات، وأداء ا. وقتهم لمعالجة الجوانب التقنية



أهم المفاهيم في عالم
امن المعلومات



:(Security Modeling)النماذج االمنية 

:التعرف والتعامل معتساعد النماذج االمنية في اعطاء صورة واضحة عن الية

(Threats and Risks)التهديدات والمخاطر •

(Security Solutions)الحلول االمنية •

(Asset Protection)حماية األصول •

.االصل هو أي شيء ذو قيمة داخل المؤسسة يجب حمايته



(CIA Triad)النموذج االول 

:ويتضمن ثالثة اهداف لتحقيق الحماية في عالم امن المعلومات

ضمان عدم الوصول الى المعلومات اال من قبل األشخاص المخولين : السرية-1

.بالوصول لها

معالجة ضمان عدم التعديل او العبث بالمعلومة في أي مرحلة من مراحل ال: التكاملية-2

.او الخزن او النقل سواء في مرحلة التعامل الخارجي او الداخلي

ى هذه ضمان توفر الخدمة او المعلومة لألشخاص المخولين بالوصول ال: التوافرية-3

.الخدمة او المعلومة

يتبع



(CIA Triad)النموذج االول 

طور يشير بعض الخبراء االمنين الى ت

ع هذا النموذج حيث تم إضافة هدف راب

و ( Authenticityاالصالة )و هو 

المقصود هو التأكد من أن الرسالة أو 

المعاملة أو أي تبادل آخر للمعلومات 

.يأتي من المصدر الذي يدعي أنه منه



(Information Assurance Model)النموذج الثاني 

.التقنيات واالليات والمستخدمين : ويعتمد على ثالث محاور اساسية

.ضمان توفير التقنيات الحديثة والمناسبة للمؤسسة: (Technology)التقنيات 

.ضمان توفير االلية الصحيحة لتشغيل التقنيات بالشكل األنسب لعمل المؤسسة: (Process)االليات 

.ضمان توعية وتدريب كوادر المؤسسة الستخدام التقنيات بصورة صحيحة:(People)المستخدمين 

ة ولم تدرب قد تكون لديك التكنولوجيا في مكانها ولكن إذا لم تكن لديك إجراءات مناسب

.لضعفموظفيك على كيفية استخدام هذه التقنية ، عندئذ ستجد الكثير من نقاط ا

الن توفر ويعتبر توعية الكوادر وتدريبيها على استخدام التقنيات هي من اهم المراحل

ار النموذج التقنيات واالليات الحديثة بدون تدريب على التعامل معها سيؤدي الى انهي

.  بالكامل





(Defense in Depth)النموذج الثالث 

تويات مسقبل الخوض في تعريف النموذج الثالث يجب التعرف على 

ويمثل تتكون هذه االنظمة من مستوياتحيثنظام تكنلوجيا المعلومات 

عددة كل مستوى جزء من أجزاء النظام لذا يجب توفير وسائل حماية مت

ليس لكل مستوى كما ويجب اإلشارة الى ان أنظمة تكنلوجيا المعلومات

قد يكون بالضرورة ان تتكون من كل الطبقات التي سيرد ذكرها الحقا ف

:النظام مكون من بعض هذه الطبقات

وهي هدف المهاجم النهائي والتي (Data)طبقة البيانات •

.تتمثل بقواعد البيانات

وهي مجموعة التطبيقات (Application)طبقة التطبيق •

.التي تتعامل مع البيانات

يتبع



مستويات نظام تكنلوجيا المعلومات

وهي االجهزة التي تقوم بتشغيل (Host)طبقة المضيف •

.التطبيقات

وتمثل البنية (Internal Network)طبقة الشبكة الداخلية •

.التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات

وهي الشبكة  (Network Perimeter)طبقة الشبكة الوسطية •

.ةالتي تربط البنية التحتية للمؤسسة بالشبكات الخارجي

وهي الشبكات (External Network)طبقة الشبكة الخارجية •

.خرىالخارجية المتمثلة بشبكة االنترنت وشبكات المؤسسات اال

يتبع



مستويات نظام تكنلوجيا المعلومات

المتمثلة بأجهزة الحواسيب (Physical)المعدات المادية •

.والسيرفرات واجهزة الشبكة والملحقات الملموسة االخرى

وهي مجموعة السياسات (Stewardship)طبقة االدارة •

منية واالجراءات الخاصة بالمبادئ العامة الحاكمة لالستراتيجية اال

.األي مؤسسة وبدون هذه الطبقة تفشل االستراتيجية بأكمله

يتبع



(Defense in Depth)النموذج الثالث 

توى هو العمل على استخدام تدابير امنية متعددة في كل مس

من من من مستويات النظام ويعتمد على نهج استباقي في اال

اشرة الداخل الى الخارج والتي تساعد على منع الهجمات المب

على االنظمة والبيانات الهامة ويزيد من احتمالية كشف

المهاجم ويعطي المدافع المزيد من الوقت إلعادة تنظيم 

الدفاعات وكمثال على الحماية المتعددة الطبقات الطرق

.  المستخدمة في حماية القالع والحصون

يتبع

من خالل  (Defense In Depth)يتم تنفيذ الحماية المتعددة الطبقات

في كل مستوى من  (Security Controls)استخدام الضوابط االمنية

مستويات انظمة تكنولوجيا المعلومات



:(Security Controls)الضوابط االمنية 

قليل من هي الضمانات التقنية واالدارية والتدابير المضادة الواجب توفرها لتجنب او الت

:الخسائر الناجمة عن الهجمات وتقسم الى ثالثة انواع

هي الضوابط الوقائية سواء المادية او : (Preventive Controls)ضوابط الوقاية 

لنظام مثل االدارية او الفنية التي تمنع تهديد نقاط الضعف في كل مستوى من مستويات ا

.االبواب، االجراءات االمنية، التوثيق، الوعي االمني وغيرها

هي الضوابط التي تقوم بالكشف عن : (Detective Controls)ضوابط الكشف 

ير االنتهاكات والنشاطات الغير مصرح بها مثل السجالت وكاميرات المراقبة والتقار

.وغيرها

هي الضوابط التي تقوم بتصحيح : (Corrective Controls)ضوابط التصحيح 

داري واصالح النظام بعد حدوث النشاط الغير مصرح ويكون اجراءها ذات طابع تقني او ا

.مثل استخدام النسخ االحتياطية

يتبع



جدول يوضح بعض التقنيات المستخدمة في الضوابط االمنية



:(Assets Valuation)تقييم االصول 

"التقييم الغير صحيح لألصول قد يؤدي الى االخفاق في حمايته"

على من الخطوات المهمة في كل مؤسسة معرفة قيمة كل أصل للوقوف على االليات المناسبة لحماية هذه االصول

والعكس $ 100000ويتم شراء اليات حماية لهذا االصل بقيمة $ 1000سبيل المثال قد تكون قيمة االصل تساوي 

في هذا من الجانب المادي فقط اما من الجوانب الفنية واالدارية االخرى قد يتم استهالك الجهد والوقت. صحيح

.حماية أصل ليس ذو قيمة في المؤسسة



:Security, functionality, Ease of useمثلث الحماية، االداء، سهولة االستخدام 

ام وادائه ان زيادة الحماية في كل نظام من انظمة تكنولوجيا المعلومات يتناسب عكسيا مع سهولة استخدام هذا النظ

ر على باقي لذلك يفضل ان يتحقق التوازن بين هذه العناصر الثالثة حيث ان زيادة مستوى أحد هذه العناصر يؤث

حيح العناصر ورغم ان التوازن بين هذه المكونات ضروري اال ان قيمة األصل هي األساس في اختيار الوجه الص



منع تسريب البيانات
خارج المنظمة



يتبع



طرق الحماية



خصوصية املنظامت

يتبع



خصوصية املنظامت


