مركز إرنست ويونغ
لخدمات مراقبة األمن
السيرباين ()DSOC
منصة مراقبة التحليالت االلكرتونية األوىل يف الرشق األوسط والتي تستخدم
املحاكاة والتعلم التلقايئ والحائزة عىل جائزة عاملية.

قامئة املحتويات
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فوائد التحول الرقمي ومخاطره

أصبحت الرشكات يف وقتنا الحايل تعتمد بشكل متزايد عىل التقنيات الرقمية لتشغيل
عملياتها لخدمة العمالء ،وأصبحت التقنيات الرقمية تحقق فوائد كبرية ملثل هذه
الرشكات ،منها تقنية إنرتنت األشياء ( )IoTأو تقنية اتصال النظم السلكية والالسلكية
بأنظمة أخرى ( )M2Mوتقنية التعامالت الرقمية (بلوك تشني) وإمكانية التنقل
والحوسبة السحابية وتحليالت البيانات املعقدة وغريها.
باإلضافة إىل ذلك فإن التوافق مع النظم الحالية يحظى بأولوية ،ال سيّام اعتامد تقنية
انرتنت األشياء الصناعية لتوفري ميزة تنافسية أو تشغيلية .وهذا التقارب يف تكنولوجيا
املعلومات والتقنيات التشغيلية وتقنية انرتنت األشياء يُساهم يف زيادة املخاطر األمنية.
نتيج ًة لذلك؛ أصبحت املراقبة اإللكرتونية ،التي تتصف بقدرتها عىل اإلحساس باملخاطر،
تكتسب أهمية متزايدة وواقع وجب عىل املؤسسات والرشكات اعتامده.

املخاطر الرقمية قد تُشكل عائقاً رئيسياً لتجربتكم
تعرتف الرشكات يف مختلف القطاعات بأن الهجامت االلكرتونية تُشكل واحدة من أبرز
املخاطر الرقمية التي تواجهها يف الوقت الحايل ،كام أن تقنيات األمن التقليدية مل تعد
مناسبة ملواجهة مثل هذه املخاطر ،ال س ّيام أن الرشكات تسعى إىل جعل أنظمتها ذكية
وتلقائية ،وهذا يُشري بشكل أسايس إىل أهمية التقارب بني النظم وجعلها أكرث ترابطاً وإىل
رضورة تبادل البيانات .وبالتايل ،أصبحت أكرث ُعرض ًة للهجامت اإللكرتونية بسبب اتساع
تواجدها الرقمي بغض النظر عن الحدود الجغرافية.

استبيان إرنست ويونغ حول أمن املعلومات العاملي لعام2016

57%

تعرضوا لحادثة كبرية يف مجال األمن
االلكرتوين مؤخرا ً.

وملواجهة هذه الحوادث ،يجب عىل الرشكات أن تكون قادرة عىل االبتكار وأن تُط ّور نهج
الحامية االلكرتونية لديها من مجرد محاولته منع التهديدات إىل قدرته عىل اإلحساس
بشكل ف ّعال باقرتاب التهديدات والتعايف منها .وحسب توقعات رشكة « »Gartnerفإنه
بحلول عام  2020سيتم تخصيص %60من ميزانيات أمن املعلومات املؤسسية لنهج
الكشف عن الهجامت واالستجابة الرسيعة ،وهذه النسبة أكرث بـ %30مام كان عليه
يف عام .2016

االعتامد الكبري عىل
التقنيات الرقمية

ازدياد حجم املواقع
املستهدفة بسبب كرثة
األجهزة املتصلة

االندماج بني نظم
تكنولوجيا املعلومات
والتكنولوجيا التشغيلية
وإنرتنت األشياء

أسباب زيادة
املخاطر الرقمية

زيادة تعقيد
الهجامت االلكرتونية

تجاوز االبتكار
الرقمي لتدابري األمن
االلكرتوين

استخدام التعامالت
االلكرتونية

االعتــاد الكبري عىل التقنيــات الرقمية يزيد احتاملية التعرض
للهجامت االلكرتونية
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مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة األمن السيرباين ) (DSOCملواجهة
التهديدات االلكرتونية يف املنظومة الرقمية الخاصة بكم
نظرا ً ألهمية تطوير وتطبيق قدرات رقابية واستشعارية عىل األنظمة االلكرتونية حيثام
كانت؛ أطلقنا يف رشكة إرنست ويونغ مرشوعاً لتطوير وبناء هذه القدرات كضامن ُيكّن
الرشكات واملؤسسات من اعتامدها.
يقدم مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة األمن السيرباين ( )DSOCخدمة مراقبة األمن
اإللكرتوين عىل مدار الساعة ،كام يوفر إمكانيات ملركز العمليات األمنية التقليدية من
خالل استخدام تحليالت متقدمة ،إضاف ًة إىل قدرته عىل التصدي للهجامت اإللكرتونية
املتقدمة الناشئة عن التقنيات الرقمية الحالية والنظم اإليكولوجية الرقمية املتقاربة.
وتحقق إرنست ويونغ ذلك من خالل استخدام منصة تحليل إلكرتوين حرصية قامئة عىل
بُنية تحتية كبرية ملعالجة البيانات.

وتساعد منصة التحليل اإللكرتوين الشبكة من خالل استخدام تقنية ()PathScan
التي تقوم بالكشف عن الحاالت الغريبة وامل ُشتبه بها .وقد تم مؤخرا ً يف مؤمتر البحث
والتطوير  100لعام  2016منح جائزة إىل إرنست ويونغ ومخترب لوس أالموس الوطني
( )LANLلتطوير هذا الحل الرائد يف العامل والذي يجمع بني مجموعات البيانات
ومعالجتها يف الوقت امل ُحدد؛ األمر الذي يُوفر إمكانيات الكشف عن الحاالت امل ُشتبه بها
بنا ًء عىل التحليالت الحسابية واإلحصائية .ولذلك مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة
األمن السيرباين يُساعد يف تسهيل الكشف امل ُسبَق عن أي اخرتاق من خالل مقاربة علوم
البيانات مع العمليات األمنية ،وبالتايل دعم الرشكات من أجل إطالق مؤرشات ُمسبقة
لرصد املخاطر املحتملة.
ينفرد مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة األمن السيرباين ) (DSOCبقدرته الرسيعة
عىل كشف الهجامت املتقدمة يف مراحلها األولية بواسطة استخدام تقنية تحليل
بيانات حاصلة عىل براءة اخرتاع تعرف بـ ،PathScanحيث تقوم هذه التقنية
بالتعرف عىل املراحل الرئيسية للهجامت اإللكرتونية كمرحلة االستطالع ومرحلة التنقل
غري املسموح بني أجهزة الشبكات ومرحلة تجميع البيانات.
ويستطيع املحللون يف العاملون يف املركز يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
مراقبة الهجامت اإللكرتونية عىل نحو فعال طوال الوقت لتوفري معلومات ذات أهمية
ألخذ التدابري املضادة للهجامت يف وقت قيايس.

يًقدم مخترب لوس أالموس
الوطني حلوالً ذات تأثري
عا ٍل فيام يتعلق مبختلف
التحديات ،ال سيّام التحديات
امل ُعقدة تقنياً.

تقوم إرنست ويونغ بإجراء
وظيفة البحث والتطوير
الدقيقة واملستقلة والتعاونية
التي تتامىش مع احتياجات
السوق.

الحاجة إىل االبتكار املو ّجه

العالقات االسرتاتيجية مع الباحثني

إرنست ويونغ
النهج املبتكر
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حصل العمالء عىل حلول
ملشاكلهم األكرث صعوبة
من أكرب املختربات وأفضلها
يف العامل.

العميل

الخدمة املتكاملة :تعمل إرنست ويونغ مع مخترب لوس
أالموس للبحث والتطوير من أجل مساعدتكم.

قامت إرنست ويونغ بتطوير مركز خدمات مراقبة األمن السيرباين ) (DSOCالذي ُيع ّزز الرشاكة مع مخترب لوس أالموس الوطني
ملواجهة التحديات التالية:
النطاق

املشكلة

الحلول التي يقدمها املركز

مراقبة األمن

عدم وجود مراقبة ُمس َبقة تركز بشكل أسايس عىل التهديد واملخاطر.

الكشف عن التنقالت غري
املرصح بها داخل الشبكة
واالستطالع وتصنيف البيانات.
تغطية شاملة
للمنظومة الرقمية.

عدم تركيز فريق املراقبة اإللكرتونية عىل كشف وتحليل التهديد.
عدم ضبط قواعد املراقبة بشكل كاف ،مع وجود الكثري من األمناط الخاطئة.
عدد التنبيهات األمنية يفوق قدرة فرق املراقبة.
عدم وجود مصدر لتجميع البيانات ومتكني املراقبة األمنية الف ّعالة ،مبا يف ذلك ارتباط الحوادث ببعضها البعض.
التغطية غري امل ُكتملة (عىل سبيل املثال ،تتم مراقبة بعض نقاط الخروج وليس كافتها).

االستجابة
للحادث

التعامل غري امل ُتسق مع الحوادث عرب املؤسسة (عىل سبيل املثال ،تعمل بعض فرق االستجابة للحوادث مبعزل
عن األخرى).
االفتقار إىل وجود اإلجراءات والتدريب فيام يتعلق باتخاذ اإلجراءات من ِق َبل املستجيب األول.
عدم تعريف اجراءات االستجابة للحوادث.

الرتكيز عىل االستجابة
للحوادث.
تزويد ال ِف َرق بالتحليالت
البحثية لترسيع عملية
االستجابة.

سجل البيانات غري متاح إلجراء تحقيق ف ّعال و /أو كامل.
االفتقار إىل قدرات التحليل الجنايئ إلجراء تحقيق شامل وفعال.
االفتقار إىل خطط التواصل الخارجية ,مبا يف ذلك التواصل مع البائعني و العمالء و عامة الناس.

املعلومات
االستباقية
عن األحداث
والتهديدات
األمنية

وجود الكثري من البيانات غري املصنفة؛ مام يزيد من صعوبة التعرف عىل مؤرشات االخرتاق بشكل سهل وفعال.
عدم ترجمة مؤرشات اإلخرتاق مبا يتناسب مع طبيعة عمل املنظمة.
التنبيهات الواردة بشأن ظروف التهديد تنظر يف التوجهات الخارجية وليس يف القدرات الحالية ملواجهتها.
تقنيات املهاجم تتغري باستمرار عىل نحو ذيك سيتخطى يتخطى اإلمكانات الحالية.

السامح بالكشف عن التهديد
و تحديد مصادر التهديد
األمني للبيئة.
السامح بالكشف عن التهديد
وتتبع الجهات التي تقوم
بالتهديد يف البيئة امل ُحيطة.

مرور فرتة زمنية طويلة عىل املعلومات مام يُنهي صلتها بالحوادث بشكل رسيع.
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القدرة عىل كشف املخاطر واالستجابة ومقاومة الهجامت اإللكرتونية املتقدمة عرب املنظومة الرقمية الخاصة بكم
ملواجهة التحديات املستمرة بسبب اندماج هذه التقنيات واتساع رقعة واحتاملية الهجامت االلكرتونية ،وبدالً من بناء مركز متكامل داخل املنشأة قد تكون تكاليف بناءه وتشغيله
باهظة؛ فإن خيار التوجه اىل االشرتاك بخدمات ُمدارة مع مركز إرنست ويونغ االقليمي لخدمات األمن السيرباين سيكون الحل األمثل واألنسب ،حيث سيضمن ذلك التصميم التقني
للنظام وبقاء املعلومات داخل املؤسسة وعدم نقلها إىل الخارج مع إمكانية املراقبة املستمرة واكتشاف التهديدات واالستفادة من خدمات املركز.
يـمكن للرشكات تحقيق عدة فوائد عن طريق اختيار الرتتيبات الداخلية الخاصة باملركز ،حيث ُيكن له أن يزيد من قدرة الرشكة من خالل التكامل مع موظفي األمن اإللكرتوين
الحاليني لضامن التغطية املستمرة عىل مدار الساعة.
وخالل عملنا يف املركز قمنا بإعادة تعريف تشغيل وإدارة أمن املعلومات ليتامىش مع التوجهات الحديثة واملتطورة يف الهجامت االلكرتونية يف العامل الرقمي .وسيقوم املركز بإعطاء
القيمة القصوى لعملكم من خالل استكامل املكونات التقنية مع وجود املهام امل ُدارة والقابلة للتطوير من حيث «املوظفني» و«العمليات» .وسوف تساعدكم خدمات املركز كذلك عىل
تحقيق املراقبة األمنية املكتملة يف غضون بضعة أسابيع مع تغطية شاملة للمنظومة الرقمية لديكم.
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إنرتنت األشياء
IoT

التكنولوجيا التشغيلية
OT

مميزات العمل يف مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة األمن السيرباين ):(DSOC
الكشف املسبق عن عمليات االستطالع املشبوهة والتنقل غري املرصح بني الشبكات و تصنيف البيانات.
إعداد البيئة و تنصيب األدوات يف غضون مثانية أسابيع.
استخدام منصة التحليالت االلكرتونية الرائدة عاملياً والحائزة عىل جائزة عاملية.
انخفاض التكاليف وانخفاض االحتياجات من املوارد.
املرونة وقابلية التطوير.
زيادة االمتثال للمتطلبات القانونية واملعايري الصناعية.
استخدام البنية األساسية الحديثة وأفضل أنواع التكنولوجيا.
الوصول اىل بيانات استخبارات املصادر املفتوحه والتهديدات التجارية.
وجود مجموعة متنوعة من املهارات يف املركز لضامن قيام املوظفني بعملهم وسعيهم إىل التطوير دوماً؛ مام ساهم يف انخفاض معدل تبديل املوظفني أو خسارة العمالء.
الفعالية (عىل مدار الساعة) وكفاءة األداء (استجابة أرسع للمخاطر).

6

مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة األمن السيرباين )(DSOC

منوذج التسليم يف مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة األمن السيرباين

)(DSOC

يشتمل املركز عىل نظام رقمي متكامل ،وذلك من خالل القدرة عىل الكشف واالستجابة عرب أنظمة تكنولوجيا املعلومات التقليدية وأنظمة التكنولوجيا التشغيلية األساسية
وتقنية إنرتنت األشياء ،ويتألف منوذج التنفيذ من العنارص األساسية التالية:
التحليالت اإللكرتونية املتقدمة — يتم استكشاف الشبكة وتحديد التنقل غري املرصح بني الشبكات وتصنيف البيانات باستخدام تقنية ( ،)PathScanالتي تقوم
بالكشف عن الحاالت امل ُشتبه بها وغري االعتيادية ،وقامت إرنست ويونغ بدمج تقنية ( )PathScanضمن خدماتها التقنية األساسية يف اكتشاف التهديدات املتقدمة.

منصة التحليل — تستخدم إرنست ويونغ منصة البيانات امل ُعقدة « »Hadoopلجمع تحليالت « ،»PathScanوالتي يتم حفظها من قبل إرنست ويونغ لتوفري
التكامل امل ُحايد بني التقنيات ،وهي بيئة قابلة للتوسع بسهولة ومصممة لتناسب احتياجات العمالء املتزايدة يف البيئة الخاصة بهم.
منصة التحقيق يف التهديدات اإللكرتونية وإدارة املخاطر — تُجري إرنست ويونغ ،إىل جانب التحليالت اإللكرتونية ،املزيد من التحقيق يف التهديدات من خالل فريق
متخصص يعمل يف املركز .ويستخدم فريق إدارة املخاطر التحليالت اإللكرتونية للبحث عن الهجامت املخطط لها عن قصد وتحديد الجهات الفاعلة الخف ّية والقضاء
عليها ،إضاف ًة إىل استخدام وسائل تضليل ُمصممة خصيصاً لهذا الغرض.
االستجابة للحوادث اإللكرتونية — يعمل يف املركز محللون متخصصون ومدربون يف األمن اإللكرتوين ،حيث يقوموا بإجراء التحليالت اإللكرتونية التي تُساهم يف تحقيق
املراقبة األمنية الفعالية والفرز واالستجابة للحوادث عىل مدار الساعة ،كام يلعب املركز دورا ً كبريا ً يف االستجابة للحوادث وتوفري الوقت والتكلفة واملال؛ وهو أمر يف غاية
األهمية عند وقوع الحوادث الكبرية.

األساس الذي تقوم عليه
خدمة العمالء

مسؤول أمن املعلومات الرئييس /مدير األمن
فريق االستجابة للحوادث  -االستجابة للحوادث
طلب الحصول عىل املعلومات
تقديم التقارير
مستشار أمن الحسابات
يف إرنست ويونغ

إدارة خدمات املؤسسة

االستجابة للحوادث
طلب الحصول عىل املعلومات

إصدار بطاقات عند تنبيهات الحوادث

إرنست ويونغ

مركز إرنست ويونغ
لخدمات مراقبة األمن
السيرباين )(DSOC

(يعمل عىل مدار الساعة
طيلة أيام األسبوع
وطوال السنة)

األساس الذي تقوم عليه خدمة العمالء

البيانات الوصفية

الشبكة االفرتاضية
الخاصة ()VPN

منصة إرنست ويونغ للتحليالت اإللكرتونية

معلومات األمن اإللكرتوين وإدارة الحدث
نظام أسامء مراقبة حركة الجدران النارية نظام كشف
التسلل
الشبكة
النطاقات

الخوادم

الربامج املضادة قواعد البيانات
للفريوسات
مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة األمن السيرباين )(DSOC
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مميزات عمل إرنست
ويونغ يف الرقابة األمنية

مميزات عمل إرنست
ويونغ يف املجال الرقمي

منصة إرنست ويونغ
للتحليالت اإللكرتونية

كيف نحقق ذلك؟

القيمة

لدى إرنست ويونغ ترتيبات فريدة من نوعها مع مخترب لوس أالموس الوطني التنبؤ املسبق عن الهجامت اإللكرتونية بواسطة تقنية
التعلم الذايت من خالل التحليل اإلحصايئ للمعلومات والتي
فيام يتعلق بتحليالت اإلنرتنت الرائدة يف العامل.
ال ميكن لتقنيات املراقبة اإللكرتونية التقليدية القيام بها يف
حازت هذه التقنية عىل جائزة عاملية يف النظم اإليكولوجية ،وتقوم إرنست
الوقت الحايل.
ويونغ بتنفيذها من أجل توفري تغطية كاملة تكشف عن الهجامت األكرث
تقدماً بطريقة ف ّعالة من حيث التكلفة ،إضاف ًة إىل سهولة دمجها يف مختلف توظيف التعلم اآليل وعلوم البيانات اإللكرتونية.
البيئات.
سهولة الدمج والتكامل مع أنظمة مراقبة حركة
الشبكات  Netflowوأنظمة النطاقات  DNSدون الحاجة
تستند عملية املراقبة عىل متغريات الهجوم التالية:
إىل أنظمة وسيطة.
التنقل غري املسموح بني الشبكات
الكشف عن املخاطر (عن طريق املسح األفقي والعامودي).
تصنيف البيانات.
متكني االستجابة للحوادث الكبرية.
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إدارة الخدمة عن
طريق مستشار
خدمة الحسابات
يف إرنست ويونغ

وجود مستشار متخصص بأمن املعلومات ذا معرفة واسعة يف مجال العمل
ونطاق العمل الخاص بكم.

تكنولوجيا متكاملة و خدمات متبادلة.
عقد اجتامعات تنفيذية للتحقق من الحوادث بشكل ف ّعال.
اإلرشاف عىل أهداف مستوى الخدمة والتعاون عند تصعيد
كافة القضايا املتعلقة بالخدمة.

ترسيع التشغيل

وجود منصة ُمج ّهزة مسبقاً لترسيع التنظيم والتنفيذ.
استخدام تقنيات التعلم اآليل لتفعيل وترسيع املكونات التشغيلية.
توفري الحلول دون الحاجة إىل وكيل.

نخفاض تكاليف نقل املرشوع.
الجاهزية التشغيلية.
تهيئة وتنصيب األدوات بوقت زمني قصري وبأقل تغيري ممكن
للبيئة التشغيلية الحالية.

التغطية الشاملة

وجود منظومة رقمية متكامل من خالل الرتكيز عىل توافق التقنيات بني
كافة املصادر ،مثل نظم تكنولوجيا املعلومات التقليدية ونظم التكنولوجيا
التشغيلية األساسية وإنرتنت األشياء.
إجراء التحليالت البحثية باستخدام إمكانية إعادة متثيل الهجامت.

تعزيز عملية التحقيق يف سلسلة الهجوم.

مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة األمن السيرباين )(DSOC

مميزات عمل إرنست
ويونغ يف املجال الرقمي

الرتكيز عىل األصول
األكرث أهمية
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كيف نحقق ذلك؟

القيمة

القدرة عىل كشف التهديدات من خالل مراقبة الحاالت الخفية وامل ُشتبه بها .الرتكيز عىل التهديدات الفعلية حتى ال يتم إمضاء الوقت عىل
تحليل أحداث مشتبه بها ولكن غري صحيحة.
وجود تقنية فريدة من نوعها وحائزة عىل براءة اخرتاع تم اختبارها يف حامية
القدرة عىل تتبع الهجوم لفهم املسار الذي يأخذه املهاجم
شبكات الحكومة األمريكية األكرث رسية .
واألصول التي يبحثون عنها.
االستجابة املخصصة للحوادث والتي تعكس مخاطر األعامل الفريدة
من نوعها.

وجود أساس قابل
للتجديد والتطوير

تثبيت واختبار قواعد البيانات املعقدة.
منصة األجهزة املحايدة.
االستعداد للتخزين اإلضايف الذي يسهم يف رفع كفاءة و ثبات النظام.
استيعاب بيانات شاملة وكبرية وإمكانيات تخزين عىل املدى الطويل.

تحسني استخدام األجهزة للعمالء الحاليني.
زيادة فعالية قدرات التخزين املوجودة.
تتيح أنظمة البيانات املعقدة إىل زيادة الفعالية ورفع
مستوى الثقة .

وجود خرباء
متخصصني يف
التكنولوجيا التشغيلية
وإنرتنت األشياء

وجود املعرفة الواسعة والفهم العميق لتقنيات وبروتوكوالت التكنولوجيا
التشغيلية وإنرتنت األشياء.
مراكز التميز والرشكات الصغرية واملتوسطة اإلقليمية يف التكنولوجيا التشغيلية
وإنرتنت األشياء.

القدرة عىل اكتشاف عمليات الهجامت املخصصة يف التكنولوجيا
التشغيلية وتقنية إنرتنت األشياء.

مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة األمن السيرباين )(DSOC
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مراقبة األمن العاملي
استثمرت إرنست ويونغ يف العديد من مراكز
التميز يف جميع أنحاء العامل ،مبا يف ذلك:
مراكز العمليات األمنية.
مراكز التميز املتخصصة يف إنرتنت األشياء
والتكنولوجيا التشغيلية.
املراكز األمنية املتقدمة.
مراكز التحليالت الرقمية.
املخترب الوطني «لوس أالموس».

املركز األمني املتقدم
مركز إرنست ويونغ املتخصص يف العمليات األمنية
لوس أالموس ،املخترب الوطني
مركز إرنست ويونغ لخدمات
مراقبة األمن السيرباين ()DSOC

تم االعرتاف بإرنست ويونغ يف هذا القطاع بأنها الرائدة يف مجال الفكر وأمن املعلومات يف أحدث تقارير ” “Forrester Waveالخاصة بالخدمات االستشارية يف مجال أمن
املعلومات ،كام حازت مؤخرا ً عىل أعىل الجوائز العاملية يف البحث والتطوير والتحليالت اإللكرتونية .ونقدم يف إرنست ويونغ خدمات استشارية أمنية شاملة لعمالئنا مبا يتفق
مع معايري الصناعة الرائدة واملبادئ التوجيهية.
تقترص الخدمات التي نقدمها عىل املعرفة فحسب؛ بل لدينا عدة أساليب ومناهج ،كام لدينا قاعدة أصول كبرية وفريق عمل يصل عدده إىل  7000من املتخصصني يف األمن
اإللكرتوين العاملي ،باإلضافة إىل أننا نوفر قيادة األمن اإللكرتوين عىل النحو الصحيح.

«نجمع بني أفضل املتخصصني يف األمن اإللكرتوين العاملي ملساعدة عمالئنا عىل نجاح أعاملهم وإيجاد الحلول املُناسبة لتحديات العرص التحوييل».
الرؤى
إن التصدي الف ّعال للهجامت اإللكرتونية هو السبيل الوحيد للميض قدماً ومواجهة مجرمي اإلنرتنت وكسب ثقة العمالء ،وتعد الرؤى املتعلقة باألمن اإللكرتوين سلسلة مستمرة من
تقارير قيادة الفكر التي تركز عىل تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا التشغيلية وإنرتنت األشياء ،وغريها من مخاطر األعامل والعديد من التحديات والفرص ذات الصلة .وقد تم
تصميم هذه املنشورات ملساعدتكم عىل فهم أهم املشكالت ذات الصلة ولتوفري رؤى ق ّيمة فيام يتعلق بوجهة نظرنا.
ملعرفة املزيد عن الجهود التي تبذلها إرنست ويونغ يف تحديد املخاطر امل ُسبقة وإدارة التهديدات املتعلقة بالهجامت اإللكرتونية ،يرجى زيارة
الرابط التايلhttp://www.ey.com/gl/en/services/advisory/ey-cybersecurity :

األمن اإللكرتوين وإنرتنت األشياء

إدارة مركز العمليات األمنية

مركز إرنست ويونغ األمني املتقدم ،وهو
مركز أمني عاملي نعمل فيه من أجلكم.

استخدام التحليالت اإللكرتونية
ملساعدتكم يف التصدي للجرمية
اإللكرتونية

http://www.ey.com/SOC

http://www.ey.com/SOC

www.ey.com/3SOC
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إعداد مخطط حول املرونة
اإللكرتونية ومقاومة
املخاطر واالستجابة واتخاذ
إجراءات بشأن ذلك.
www.ey.com/GISS

تشمل اختصاصاتنا ما ييل:

تغطية شاملة للنظام اإليكولوجي.
رسعة النرش – نستغرق  8أسابيع للعمل والتنفيذ.
الذكاء االصطناعي اإللكرتوين.
الرتكيز عىل أهم الحاالت امل ُشتبه بها والخارجة عن املعتاد يف بيئة العمل.

مركز إرنست ويونغ لخدمات مراقبة األمن السيرباين )(DSOC
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إرنست ويونغ | ) (EYالتدقيق املايل | االستشارات الرضيبية |
املعامالت التجارية | الخدمات االستشارية
نبذة عن إرنست ويونغ ()EY
إرنست ويونغ ( )EYهي رشكة رائدة عامليًا يف مجال التدقيق املايل واالستشارات الرضيبية
واملعامالت التجارية والخدمات االستشارية ،وتساعد الخدمات عالية الجودة التي نقدمها
لعمالئنا يف شتى املجاالت عىل زيادة الثقة يف أسواق املال واملساهمة يف بناء االقتصادات
حول العامل .ونحن نعمل عىل تطوير القادة املتميزين الذين يتعاونون معاً من أجل الوفاء
بالوعود التي قطعناها لكافة مساهمينا .ومن أجل تحقيق ذلك ،فقد لعبنا دورا ً حاسامً يف
بناء عامل أفضل للعمل ملوظفينا وعمالئنا ومجتمعاتنا.
ت ُشري  EYإىل املؤسسة العاملية أو إىل احدى الرشكات األعضاء يف إرنست ويونغ العاملية
املحدودة ،حيث تعترب كل رشكة كياناً قانونياً مستقالً ،وكونها رشكة بريطانية محدودة
بالتضامن فإنها ال تقدم أية خدمات للعمالء .للمزيد من املعلومات حول منظمتنا يُرجى
زيارة املوقع اإللكرتوين ey.com:
بدأت  EYالعمل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عام ، 1923وعىل مدى أكرث
من  90عاما ً ،واصلت الرشكة النمو حتى وصل عدد موظفيها إىل أكرث من6,000
موظف يف  20مكتب موزعاً يف  15دولة تجمعهم قيم مشرتكة والتزام ثابت بأعىل معايري
الجودة .ونحن مستمرون يف تطوير قادة أعامل مميزين لتقديم خدمات استثنائية لعمالئنا
وللمساهمة يف دعم املجتمعات التي نعمل بها ،كام أننا فخورين مبا حققناه عىل مدى
األعوام املاضية؛ لنؤكد من جديد عىل مكانة  EYالرائدة باعتبارها أكرب مؤسسة للخدمات
املهنية املتخصصة واألكرث رسوخاً يف املنطقة.
 ©2017مجموعة إرنست ويونغ املحدودة
جميع الحقوق محفوظة

جهات االتصال فيمركز إرنست ويونغ لخدمات
مراقبة األمن السيرباين )(DSOC
كلينتون فريث
رئيس قسم األمن اإللكرتوين ،منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا
clinton.firth@ae.ey.com
+971 50 213 7094

رداد أيوب
رشيك مسؤول ،إرنست ويونغ
الربيد اإللكرتوين

raddad.ayoub@ae.ey.com
+966 59 447 8654

جهات االتصال اإلقليمية
اململكة العربية السعودية غلني توماس
غلني توماس

glen.thomas@ae.ey.com
+966 59 447 8654

اإلمارات العربية املتحدة

EYG no. 05953-172GBL
ED None

سام فوروتاين

قصد منها أن تكون معتمدة بشكل رسمي يف استشارات الشؤون
تم إعداد هذه الوثيقة ألغراض عامة فقط ،وال يُ َ
املحاسبية أو الرضيبية أو غريها من االستشارات املهنية .ويف حال وجود أي استفسار؛ يُرجى الرجوع إىل االستشاريني
املعنيني للحصول عىل املشورة الالزمة.

+971 50 625 2263

ey.com/mena

sam.foroutani@ae.ey.com

قطر

عمر شرين

omar.sherin@qa.ey.com
+974 666 10746

سلطنة ُعامن
محمد نياز

mohamed.nayaz@om.ey.com
+968 99429679

مرص

أكرم رضا

akram.reda@eg.ey.com
+202 272 60260

الكويت /البحرين

سوراب شارما

sourabh.sharma@kw.ey.com
+965 9400 2430

األردن /لبنان
سالم شومان

salam.shouman@jo.ey.com
+962 6 580 0777

