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يلعب قطاع الخدمات المالية دوًرا مهًما في دعم االقتصاد العالمي وهو مسؤول عن حركة كميات 

هائلة من األموال ومعلومات التعريف الشخصية )PII( ومعالجتها وحفظها. 

كما أن المؤسسات داخل القطاع مرتبطة بشكل كبير، حيث نجد السماسرة ومديري الصناديق وشركات التأمين والمقرضين متواصلين 

عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع. عندما تجتمع كل هذه العوامل، فإنها تجعل مؤسسات الخدمات المالية هدًفا رئيسًيا للجهات 

الفاعلة المهّددة.

، أبلغت 80 في المائة من المؤسسات المالية عن زيادة الهجمات 
(((

وفًقا لبحث نشرته شركة VMWare Carbon Black في مايو 2020

اإللكترونية عىل مدار الـ 12 شهرًا الماضية، بزيادة قدرها 13 في المائة عن الهجمات عىل مدار العام 2019. 

وجد تقرير تحقيقات خرق البيانات )DBIR( للعام 2020 أجرته Verizon أن 91 في المائة من دوافع الجهات الفاعلة دوافع مالية، حيث يمثل 

 .
(((

التجسس واألحقاد ثالثة في المائة لكل منهما

 Carbon Black الذين يريدون إحداث ضرر لدعم أجنداتهم. وجدت شركة hacktivists عالوة عىل ذلك، هناك أيًضا حاالت من نشطاء القرصنة

أن 25 في المائة من المؤسسات المالية التي شملها االستطالع كانت هدًفا لهجمات تدمير بيانات خالل العام الماضي.

كما تمثل الجهات الفاعلة في الدولة القومية خطرًا، حيث تم ربط كوريا الشمالية مؤخرًا بعدد من الهجمات، بما في ذلك محاولة فاشلة 

.
(((

لتحويل حوالي 13 مليون دوالر من بنك فاليتا في مالطا Malta’s Bank of Valetta إىل مواقع مختلفة

 /https://www.carbonblack.com/resources/modern-bank-heists-2020  3.0 سرقة البنوك الحديثة (((

/https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir للعام 2020 والذي أجرته فريزون )DBIR( تقرير تحقيقات خرق البيانات (((

https://timesofmalta.com/articles/view/ اتهام قراصنة كوريين شماليين في الواليات المتحدة بسرقة 13 مليون يورو لسرقة بنك فاليتا (((

852902.13million-bank-of-valletta-north-korean-hackers-charged-in-us-with
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نظرًا ألن المؤسسات المالية دائًما ما تكون أهداًفا جذابة لمجرمي اإلنترنت، 

فإنهم يعيدون ابتكار نفس األساليب التي وجدوها ناجحة مؤخرًا.

الطرق والوسائل



تطور التهديدات

ال تزال هجمات برامج الفدية وهجمات قطع الخدمة الموزعة )DDoS( من أهم التهديدات التي تتعرض لها مؤسسات الخدمات المالية، ولكن مع تطور في األساليب 

والتقنيات : 

تظل برامج الفدية أكثر أشكال الهجمات اإللكترونية شيوًعا. في ديسمبر 2019، وقعت 

شركة الصرافة Travelex ضحية لهجوم برمجيات الفدية، وقد كان ذلك أحد األسباب 

.
(((

الرئيسية، إىل جانب الوباء، لخضوعها للحراسة في أغسطس 2020

ال تزال هجمات قطع الخدمة الموزعة )DDoS( تمثل مشكلة، ويتم دمجها بشكل 

متزايد مع برامج الفدية، حيث تقول الجهات التهديدية الفاعلة بأنها سوف تقوم بإخراج 

موقع إلكتروني أو ماكينة للصراف اآللي خارج االتصال باإلنترنت من خالل إغراق 

الخوادم بسيل من البيانات إذا لم يتم دفع فدية.

لقد أدى الوباء إىل عمل العديد من األشخاص من المنزل لفترة طويلة مما يعني أنه 

كان ال بد من تغيير العديد من الضوابط والعمليات واإلجراءات األمنية أثناء المهمة. 

كان البد من تعديل وتكييف وسائل األمان الذي تم تصميمه للموظفين الذين يعملون 

https://www.theguardian. .تخضع للوضع تحت الحراسة، مع خسارة 1300 وظيفة Travelex ترافيلكس (((

 jobs-1300-travelex-falls-into-administration-shedding/06/aug/2020/com/business

في بيئة خاضعة للرقابة خلف جدار حماية مكتبي، حيث تم ترك المؤسسات أكثر 

عرضة للتهديدات حتى يكتمل هذا التدافع عىل التكيف وإجراء التعديالت األمنية 

المطلوبة.

وفي خطر ذي صلة، فإن االهتمام المتزايد باألخبار المتعلقة بالتطورات بشاء الجائحة، 

باإلضافة إىل اإللهاءات اإلضافية الناتجة عن العمل من المنزل، كل هذا ترتب عليه 

زيادة تعرض األشخاص لهجمات الهندسة االجتماعية. 

يستخدم المهاجمون هجمات التصيد االحتيالي عىل أمل أن ينجحوا من خالل نقطة 

نهاية قاموا باختراقها في االتصال بالبنية التحتية لشركة للخدمات المالية حيث يمكن 

سرقة تفاصيل الحسابات. عىل نحو متزايد، يستخدم المجرمون هجمات نقاط التجمع 

Watering Hole، حيث يقوم األفراد الذين يحتاجون إىل إنجاز عمليات دفع بزيارة 

مواقع الويب المصابة بالبرمجيات الخبيثة التي تجمع البيانات المالية الخاصة بهم.

 :Watering Hole هجمات نقاط التجمع

في هذه الهجمات، يتم االستيالء عىل مواقع الويب 

الخاصة بالمؤسسات المالية أو الجهات التنظيمية 

بالبنوك واستخدام تلك المواقع إلصابة متصفحات 

الزوار. وفًقا لـ Carbon Black، واجهت 20 في المائة 

من المؤسسات المالية التي شملها االستطالع 

 .Island Hopping هجمات التنقل بين الجزر

 :Island Hopping التنقل بين الجزر

هذه عبارة عن هجمات يتم فيها استخدام الموردين 

والشركاء من قبل المهاجمين كطريق الختراق 

المؤسسات المستهدفة، والتحايل عىل حماية 

األمن السيبراني. نظرًا ألن االتصال قادم من مصدر 

معروف وموثوق به، فقد يمر عبر الدفاعات. وفًقا 

لـ Carbon Black ، واجهت 33 في المائة من 

المؤسسات المالية التي شملها االستطالع هجمات 

 .Island Hopping التنقل بين الجزر

فدية هجوم قطع الخدمة الموزع 

 :Ransom DDoS

يهدد المهاجمون بإغراق خدمة يتم توفيرها عبر 

اإلنترنت أو أجهزة الصراف اآللي عن طريق إغراق 

الخوادم بمزيد من البيانات أكثر مما يمكن لتلك 

الخوادم التعامل معه ومعالجته. يقوم المهاجمون 

باالتصال بالهدف، قائلين إن دفع الفدية سيحول 

دون حدوث ذلك. 



 Island هناك نوع آخر من الهجمات أصبح أكثر بروًزا وهو التنقل بين الجزر

Hopping. في هذه التقنية يتعرض مورد طرف ثالث للخطر، مما يؤدي إىل 

قيام أحد المتسللين باختراق شركات أخرى في سلسلة التوريد الخاصة بذلك 

الطرف الثالث. لذلك، بينما تستثمر البنوك بكثافة في األمن السيبراني، إال أنها 

من المحتمل أن تقع ضحية لطرف ثالث في سلسلة التوريد لم يراعي األمن 

السيبراني.

وبالمثل، فإن التكنولوجيا الموثوقة التي تعتمد عليها مؤسسة الخدمات المالية 

يمكن أن تكون مصدر االختراق. عىل سبيل المثال، كان الهجوم عىل شركة 

Accellion، التي توفر أجهزة لنقل الملفات، سبًبا في مجموعة واسعة من 

االختراقات)))، شملت بنك االحتياطي النيوزيلندي)))، من بين مؤسسات أخرى.

/https://www.wired.com/story/accellion-breach-victims-extortion يزداد سوًءا - ويصبح أكثر تكلفة Accellion خرق  (((

https://www.securityweek.com/ كانت في قلب الهجوم اإللكتروني Accellion Service البنك المركزي النيوزيلندي يقول إن  (((

new-zealand-central-bank-says-accellion-service-heart-cyberattack

استغالل كل 
الطرق



احِم نفسك من الخلف

عالمات وجود تهديد محتمل لبياناتك من الداخل:

USB قيام مستخدم بنقل البيانات إىل محركات أقراص •

• بقاء موظف لساعات عمل زائدة )غالًبا في المكتب بمفرده(

• الوصول عن بعد خالل الساعات خارج العمل

•  زيارة التخزين السحابي مثل Dropbox أو Google Drive من كمبيوتر 

العمل

• إرسال مرفقات بريد إلكتروني إىل عناوين البريد اإللكتروني الشخصية

إذا كنت تشك في وجود تهديد، فضع الجهاز الذي يستخدمه الموظف 

في مكان تخزين آمن. وال تعيد إصداره. ال تقم بتشغيل الجهاز أو تحاول 

الوصول إىل البيانات ألن هذا قد يغير حالة الجهاز والبيانات ويجعل 

التحقيق الجنائي أكثر صعوبة.

تحتاج المؤسسات المالية أيًضا إىل ُسبل أمان قوي لمكافحة التهديدات الداخلية. 

وجدت شركة Verizon أن 18 في المائة من الهجمات عىل القطاع كانت جهات فاعلة 

داخلية ذات دوافع مالية، مع 9 في المائة أخرى كانت نتيجة ارتكاب جهات فاعلة 

 .
(((

داخلية ألخطاء

تعد جدران الحماية ومرشحات البريد العشوائي وأدوات مكافحة الفيروسات خط 

دفاع أول مهم، لكنها ليست كافية. سوف تُخفق تلك األنظمة. إن نطاق التهديدات 

المحتملة يعني أنه من المقبول عىل نطاق واسع أن األمر يتعلق فقط بـ “متى” 

ستواجه مؤسسة الخدمات المالية هجوًما إلكترونًيا بدالً من “إذا” )واجهت هجوًما 

إلكترونًيا(.

تُترجم القدرة عىل اكتشاف هذه الهجمات والمخاطر واالستجابة لها إىل القدرة عىل 

المراقبة عبر األنظمة والمواقع بحًثا عن أي نشاط غير عادي، وتلقي اإلنذارات في 

الوقت المناسب واالستجابة بسرعة عن طريق إيقاف التهديدات أو عزلها.

التنظيم والسمعة 

تخضع منظمات الخدمات المالية للوائح وعمليات تنظيمية كبيرة داخل بلدانها وعىل 

الصعيد الدولي. سواء كان األمر يتعلق بقانون ساربينز أوكسلي Sarbanes-Oxley أو 

هيئة الرقابة المالية FCA أو الالئحة األوروبية العامة لحماية البيانات GDPR، يجب 

أن تكون الشركات قادرة عىل إثبات أنها عملت وفًقا للوائح، وإال فإنها ستواجه قيوًدا 

وعقوبات مالية. 

السمعة هي اعتبار مهم آخر لمنظمات الخدمات المالية. ال يرغب العمالء في التعامل 

مع شركة تردد اسمها في األخبار بسبب خرق أمني أو بسبب عدم امتثالها للوائح 

والقوانين.

https://enterprise.verizon.com/ للعام 2020 والذي أجرته فريزون )DBIR( تقرير تحقيقات خرق البيانات (((

/resources/reports/dbir
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يتطلب التعامل مع التهديدات والتحديات الموجودة في مجال الخدمات المالية نهجًا 

متعدد المستويات. تعتبر إدارة معلومات األمان واألحداث )SIEM( بمنزلة األساس، 

بينما توفر المراقبة األمنية عبر األنظمة رؤية ألنشطة المؤسسة. 

يجب عىل فرق العمليات األمنية مراقبة بيئة العمل وجمع مجموعة متنوعة من بيانات 

اآلالت واألجهزة وبهذا يمكنهم اكتشاف التهديدات والتعامل معها بسرعة. بالنظر إىل 

عدد التهديدات والمخاطر التي يتعين عىل فريق المحللين البشريين التعامل معها، فإنه 

سيكون لدى الفريق فرصة ضئيلة لفهم ما يجري في بيئة البنك بدون نظام يحدد تلقائًيا 

المؤشرات الرئيسية للتهديدات.

باستخدام تحليالت سلوك المستخدم والكيان )UEBA(، يمكنك الحصول عىل رؤية 

عميقة لنشاط المستخدم، مما يساعد عىل اكتشاف التهديدات الداخلية والحسابات 

المخترقة وسوء استخدام الحسابات المتميزة والتهديدات األخرى المستندة المتصلة 

بالمستخدم. 

بالنسبة لشركة الخدمات المالية، مثل شركة تأمين أو بنك، قد يعني ذلك تقليل أوقات 

الكشف واالستجابة - مما يسمح بإحباط االنتهاكات بسرعة وتقليل الضرر واحتوائه. 

بالنسبة لشركات األسهم الخاصة أو صناديق التحوط، يمكن أن تساعد نفس األدوات 

في اكتشاف التهديدات الداخلية.

هناك ميزة أخرى تكمن في الحصول عىل صورة واضحة عن نشاط المؤسسة هي أنه 

يمكن استخدام البيانات لتوثيق االمتثال للمتطلبات التنظيمية. مع القليل من الجهد أو 

النفقات اإلضافية، يمكن معالجة أمر رئيسي آخر يتطلبه العمل؛ تقليل األخطاء المحتملة 

وتيسير عملية التدقيق.

نظرة عىل التهديدات

ما الذي يجعل لوقريثم LogRhythm المالذ 

والحل الذكي

تقدم لوقريثم LogRhythm مجموعة واسعة من 

اإلمكانات التي تتيح توفير حل مالئم مخصص يخدم 

مؤسسات الخدمات المالية، ويلبي احتياجات األعمال 

في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

NextGen SIEM •

LogRhythm Cloud •

UserXDR •

MistNet Network Detection and Response )NDR( •

• المطالب التنظيمية ومطالب االمتثال

•  مراقبة المستخدمين المتميزين مع الوصول إىل المعلومات الحساسة

• كتيبات التشغيل ألفضل الممارسات عند التعامل مع تهديدات معينة
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مواكبة التهديدات
تساعد إمكانات مراقبة الشبكات التي توفرها لوقريثم LogRhythm في اكتشاف 

هجمات قطع الخدمة الموزعة DDoS عن طريق اكتشاف االرتفاعات المفاجئة في 

استخدام النطاق الترددي عىل مدى فترة زمنية قصيرة واستخدام فحص الحزم العميق 

لزيادة الرؤية وفهم حركة المرور المتدفقة إىل الشبكة. 

تراقب منصة NextGen SIEM في لوقريثم LogRhythm بيئتك الكتشاف أي نشاط 

ضار وتمكين االستجابة السريعة لمثل ذلك النشاط. يوفر حل تحليالت سلوك الكيان 

والمستخدم )يو بي إي UEBA( المضمن رؤية عميقة لنشاط المستخدم، مما يساعد عىل 

اكتشاف التهديدات الداخلية والحسابات المخترقة وإساءة استخدام الحسابات المتميزة 

والتهديدات األخرى المستندة إىل المستخدم. يعمل تنسيق األمان واألتمتة واالستجابة 

)SOAR( عىل توفير الوقت حتى تتمكن فرق تقنية المعلومات الداخلية من التركيز عىل 

المهام المهمة األخرى وتحسين الكفاءة التشغيلية.

تم تصميم حلول لوقريثم LogRhythm المتكاملة للنشر السريع وقابلية التوسع. تدعم 

عملية مراقبة الشبكة والبيانات إنشاء تقارير للتحقق من األنشطة، فضالً عن االمتثال 

التنظيمي وتلبية متطلبات التدقيق. يصبح إعداد التقارير أمرًا سهالً عبر عمليات آلية تتم 

في الوقت الفعلي.

وكجزء من تطور حلولها، يستخدم حل لوقريثم LogRhythm التعلم اآللي لتحسين 

المعلومات التي تمتلكها مؤسسة الخدمات المالية حول التهديدات المحتملة. ويقوم 

حل لوقريثم LogRhythm بإنجاز ذلك بطريقتين. 

أوالً، يمكنه إجراء تحليل جنائي لتهديد سابق لتحديد شكل االستغالل وكيف يمكن 

تكوين التحليالت مسبًقا لمعالجة سيناريوهات محددة وإطالق اإلنذارات. 

إذا كان هجوًما جديًدا - مثل هجوم أولي مباغت أو قدرة هجومية محددة حديًثا، فيمكن 

تطبيق التعلم اآللي عىل مجموعة فرعية من البيانات لتحديد أي انحراف عن النمط 

العادي للنشاط الكتشاف أي مخاوف أمنية قبل أن تصبح مشكلة.

باإلضافة إىل ذلك، يعتمد حل MistNet لكشف الشبكة واالستجابة لها اعتماًدا كبيرًا 

 ،MITRE ATT&CK عىل التعلم اآللي الكتشاف األنشطة غير المعتادة. إنه يستخدم إطار

الذي يلخص جميع الخطوات التي قد يتخذها الخصم لتهديد شبكة من الشبكات، بغض 

النظر عن البيئة.

يسمح محرك MITER بعد ذلك للمحللين األمنيين باالطالع عىل جميع التقنيات 

واإلجراءات التي استخدمها منفذو التهديد لمهاجمة المؤسسات األخرى، وذلك بغرض 

بفهم ما تتعرض له مؤسستهم.

ومع وجود نقص في مهارات األمان، تساعد كتيبات المبادئ playbooks من لوقريثم 

LogRhythm في توجيه المحللين للسيناريوهات وذلك من خالل توفير أفضل 

الممارسات بشأن وقت حدوث هجمات معينة لمساعدتهم عىل معالجة المشكلة 

بسرعة.

توفر عروض لوقريثم LogRhythm لمؤسسات الخدمات المالية أتمتة رائدة في مجالها 

ودعم االمتثال والتدقيق وإعداد تقارير شاملة وحماية ضد التهديدات اإللكترونية 

المتقدمة. ومع تطور لوقريثم LogRhythm، فإن هذا يجعل من االستثمار في لوقريثم 

LogRhythm عائًدا أكيًدا عىل االستثمار في الحاضر وفي المستقبل عىل السواء.
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تساهم منصة شركة LogRhythm الحائزة عىل جوائز NextGen SIEM في جعل العالم أكثر أمانًا من خالل حماية 

المؤسسات والموظفين والعمالء من أحدث المخاطر اإللكترونية. تقوم بذلك من خالل توفير منصة شاملة بأحدث 

وظائف األمان، بما في ذلك التحليالت األمنية وكشف الشبكة واالستجابة لها )NDR( وتحليالت سلوك المستخدم 

.)SOAR( والتنسيق األمني والتشغيل اآللي واالستجابة )UEBA( والكيان

logrhythm.com بتمكين الشركات من جعل األمن في مقدمة أولوياتهم عىل LogRhythm تعرّف عىل كيفية قيام

 LogRhythm نبذة عن


