
األمن السيبراني
تجربة البنك العربي اإلسالمي الدولي



األمن السيبراني –البنك العربي اإلسالمي الدولي 

مقدمة  :

عبر البريد اإللكترونييتم ارسالھا ) Malware(من البرامج الضارة  94%•

٪ من الحوادث األمنية المبلغ عنھا80أكثر من )  Phishing Attacks(االحتيالي تمثل ھجمات التصيد •

دوالر كل دقيقة بسبب ھجمات التصيد االحتيالي 17,700فقدان يتم •

٪ من الخروقات تضمنت ثغرات كان يتوفر لھا تصحيح لكن لم يتم تطبيقه60•

مليون دوالر 3.92خروقات البيانات المؤسسات ما متوسطه تكلف •

 للھجوم اإللكتروني عالمية إحصائيات:

تي جعلت ظھرت الدراسات العالمية ان الجرائم السيبرانية زادات في األونة األخيرة بشكل ملحوظ بسبب جائحة كورونا و ال
التصال المؤسسات والشركات العامة والخاصة تتركز على العمل عن ُبعد بھدف استمرارية اعمالھا مما ادى بطبيعة الحال ا

يدات السيبرانيةعبر اإلنترنت مع األنظمة الداخلية لدى المؤسسة الذي يتيح إلحتمالية التعرض المباشر و غير المباشر للتھد



إطار األمن السيبراني

على جميع المؤسسات المالية بوجوب تحديد مستوى  2021/07قام البنك المركزي بتعميم إطار األمن السيبراني بشھر •
أكد من تطبيق التطبيق لھذه التعليمات في المؤسسة حيث قمنا بالبنك العربي اإلسالمي الدولي بمراجعة محاور اإلطارللت

:ادناه ملخص ما تم تطبيقه

Part 1:Cybersecurity 
Oversight and 
Governance 

Part3 : Incident 
Management and 
Response Planning 

Part5:Assessment

Part2: Cybersecurity 
Technical and 

operational control 
Part4:Collaboration

Cybersecurity Framework for Jordan Financial Sector



إطار األمن السيبراني

Part 1:Cybersecurity Oversight and Governance 
د من تطبيقھاالتأك قمنا بالبنك العربي اإلسالمي بمراجعة استراتيجية األمن السيبراني و السياسات و األداور والمسؤليات و•
والتأكد من فعالية الضوابط المطبقة و تطويرھا  يتم العمل بشكل دوري بتقييم مخاطر األمن السيبراني•
التدقيق من اطراف خارجية و داخلية للتأكد من سير البنك باألمن السيبراني بشكل صحيح العمل بشكل دوري•
:العمل ببرامج توعوية مختلفة منھا•

دقيقة  15إلى  10 نظام إدارة التعلم عبر اإلنترنت الذي يستخدم لتعليم و توعية جميع الموظفين على المشاركة في دورات عبر اإلنترنت لمدة
)سياسة كلمة المرور ، التصيد االحتيالي، الھندسة اإلجتماعية: عينة من الدورات(على مقاطع فيديو وامتحانات تقييمية

توعية بالبريد اإللكتروني ترسل لجميع الموظفين على أساس شھري أو في حاالت الطوارئ

بروشورات

.توزيع تعليمات أمن السيبراني والطوارئ على جميع الموظفين•

.مفاھيم عامة لألمن السيبراني للعمالء•

نصية  رسائل)SMS (  تحذيرية لجميع عمالء البنك

 متابعة الحادث العلمية من خالل الشركات الخاصة)FireEye, ZeroFox…etc ( والجھات الحكومية)US‐CERT, CBJ FIN‐CERT(
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Part 2: Cybersecurity Technical and Operational Controls 
والعمل على تقييمھا ) Hardware, Software, Information, People(القيام بشكل دوري بتعريف األصول  يتم•
الضوابطاجعة االختبارات األمنية ومر•

اختراق للتطبيقات والشبكات بشكل دوري من خالل شركات مختصة  اجراء اختبار)Penetration Testing(

اجراء مراجعة الضوابط األمنية)Technical Controls Review  ( باإلعتماد على معايير عالمية)CIS, First, SANS, NIST …etc  (

 اجراء فحص الثغرات بشكل دوري باإلعتماد على ادوات متطورة)Vulnerability Testing.(

 مراجعةSource code لجميع األنظمة الجديدة للتأكد من عدم وجود اية ثغرات

تطبيق التشفير •
Multifactorتطبيق • authentication على جميع األنظمة الحساسة والمستخدمين ذات صالحيات عالية
والتأكد من تطبيقھا من خالل عمل اختبارات خاصة   Network Segmentationsتطبيق •
مراجعة األحداث األمنية من خالل انظمة خاصة•
)Data Classification(البيانات و حمايتھا  تصنيف•
Architecture( تقييم مدى كفاءة تصاميم الربط الشبكي واجھزة الشبكات واالتصاالت• Deign(
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Part 3: Incident Management and Response Planning
ً  واختبارھا) BCP(تطوير خطط استمرارية العمل بشكل دوري  يتم• سنويا
و ختبارھا بشكل سنوي) DRP(يتم بشكل دوري تطوير خطط التافي •
انظمة المعلومات ادارة –ادارة المخاطر و فريق أمن المعلومات  –تشكيل فريق استجابة داخلي مكون من فريق امن المعلومات •

و التأكد من جاھزية فريق اإلستجابة للحوادث حيث تم  العمل بشكل دوري القيام بإختبارات وھمية للتھديدات السيبرانية•

 ھجمات "تنفيذ وتحقق من سيناريوھين لعملية االستجابة للحوادث لنوعين من الھجماتDDOS التي تمر بنجاح وفًقا لخطة " والبرامج الضارة
.تدفق العمل الخاصة بالحادث

لمراقبة التھديدات السيبرانية على مدار الساعة) SOC(مركز العمليات األمنية •
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Part 4 Collaboration
تتمثل المھام . على أعضاء من البنك المركزي األردني وممثلي من البنوك المحلية FinCERTيحتوي ھيكل اللجنة التنفيذية “•

واإلشراف على أنشطة الوحدة ومؤشرات  ، FinCERTالرئيسية لھذه اللجنة في مراجعة ومراجعة مخرجات وإنجازات وحدة 
”األداء الرئيسية وإدارة األزمات على مستوى القطاع

 حيث تم التعاون مع فريق اإلستجابة لحوادث األمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي)FinCERT ( وذلك من خالل موظفين
مرشحين من قبل البنك لتطبيق اطار األمن السيبراني

•Information Sharing" :لى مشاركة وتبادل المعلومات داخل المجتمع حول الحوادث والتھديدات العالمية والمحلية وستعمل نقاط الضعف ع
بإدارة عملية تطوير وتوحيد منصة مشاركة المعلومات ، والتي من  FinCERTتقوم .تجھيز المجتمع ليصبح أكثر مرونة تجاه الحوادث السيبرانية

معلومات يجب تغذية ال. المقرر أن تستضيفھا البنك المركزي األردني ويمكن لجميع البنوك والمؤسسات المالية المشاركة الوصول إليھا
ميع األعضاء يسمح ھذا لج. االستخباراتية واستيرادھا تلقائًيا من مصادر عامة وخاصة مختلفة موثوقة أو معالجتھا يدوًيا بواسطة المشاركين

تقييم الالزم بالتصفح والحصول على معلومات محدثة عن الحوادث العالمية والمحلية فوًرا إلثراء الضوابط التحريية والوقائية ، وإجراء ال
".بإجراء تحليل يومي ونشر المزيد من المعلومات FinCERTتقوم . لمستويات الحماية الخاصة بھم ضد أسلوب الھجوم المبلغ عنه

حاليا يتم المتابعة آللية تطبيق المشاركة بالمعلومات من خالل الفريق المرشح لذلك:
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Part 4 Collaboration
•Sectoral Awareness" :يقوم فريقFinCERT  ات بالتعاون مع المديرين المسؤولين عن وظائف األمن السيبراني في الكيان

ختلفة واألطراف الثالثة المؤھلة جيًدا بإدارة إعداد مواد التوعية وإجراء جلسات توعية وتدريب مخصصة لمستويات وأدوار م
"للموظفين

 يتم اعالمنا من قبلFinCERT باألحداث العلمية و برامج توعوية ليتم ارسالھا لموظفي البنك
:اإلجتماعات الدورية•

 يقومFinCERT بعقد اجتماعات بشكل دوري مع الفريق المرشح للتحديث على حالة تطبيق اإلطار السيبراني
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Part5:Assessment
المخاطر باإلعتماد على منھجية البنك المركزي  يتم العمل على تطبيق تقييم•
بند القيام بشكل دوري مراجعة المتطلبات والتحقق من تطبيقھا من قبل الفريق المعني لكل•
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:باإلضافة الى ذلك، قام البنك العربي اإلسالمي الدولي اإلمتثال للمعايير التالية
‐ISO 27001

‐PCI – DSS

‐ISO 22301

‐COBIT‐19

‐SWIFT – Security 


