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 منهجية الدراسة
. تضم هذه 2004منذ عام  InfoWatchتستند الدراسة على قاعدة بيانات خاصة أعدها خبراء المركز التحليلي 

المعلومات من المؤسسات التجارية وغير التجارية (الحكومية والمحلية)،  2عن تسريبات 1القاعدة تقارير عامة
. تحتوى 4الموظفين وغيرهم من األشخاص 3والهيئات الحكومية، التي حدثت نتيجة ألعمال متعمدة أو إهمال

 على عدة آالف الحوادث المسجلة.  InfoWatchقاعدة تسريبات 

ومجال النشاط 5البيانات وفقا لعدة معايير، مثل حجم المؤسسةيتم تصنيف كل تسرب إثناء إدراجه في قاعدة 
 .8و مسار التأثير 7وأنواع البيانات المسربة6(الفرع)، وحجم الضرر، ونوع التسرب (العمدي)، وقناة التسرب 

تُصنف الحوادث األخرى وفقا لطبيعة عمل المنتهك. باإلضافة إلى التسريبات "البسيطة" يميز واضعو البحث 
ت "المؤهلة" وهي الحاالت التي تعكس السلوك المدمر للموظفين في استخدام وصول المشروع إلى الحاال

البيانات ألغراض احتيالية (التالعب ببيانات المدفوعات ومعلومات التداول)؛ حاالت انتهاك حقوق الوصول عندما 
 لوصول إليها وفقا لنوع وظيفته أو عمله.يطلع الموظف على البيانات، ينسخها أو ينقلها البيانات التي ما كان له ا

٪ من إجمالي حاالت الترسيب التقديرية نظرا لمستوى السرية 1يرى واضعو البحث أن دراستهم تغطي أقل من 
المتقدم لذي وصلت إليه الحوادث المتصلة باإلخالل بالمعلومات. غير أن معايير تصنيف التسريبات المنتقاة 

فئات) تضمنت مقدار كاف أو زائد لعناصر حاالت التسريبات الفعلية. يسمح هذا والخاضعة للبحث (مجموعة ال
النهج في إعداد البحوث الميدانية باعتبار العينة المستلمة النظرية واستنتاجات الدراسة، التي تم تحديدها مع 

 نمط عينة من عناصر ممثلة للحاالت اإلجمالية.
يتم استبعاد التسريبات المصنفة وفقا للمعيار األساسي المتقاطع مع أكثر من طرف، باعتبارها غير معروفة  

عند إعداد الرسوم البيانية على أقسام منفصلة من العينة. على سبيل المثال، تقاطع مسار التأثير عندما يتضمن 
، ال تدخل في كونها تسريبات حيث لم يمكن تسريبات نتجت تحت تأثير الهجمات الخارجية والمنتهك الداخلي

 يرها من المعايير.ينطبق الشيء نفسه على تقسيمات التسريبات وفقا للمتسبب، والنية وغ تحديد مسارها.
يستثنى من العينة أيضا حاالت انتهاك سرية المعلومات وغيرها من حوادث أمن المعلومات، على سبيل المثال 

يحدث على أثرها تسريبات البيانات وكذلك حاالت تسرب البيانات من مصدر غير هجمات حجب الخدمة، التي ال 
 مؤكد عندما ال يكون معروفا إلى أي مؤسسة تؤل البيانات المثيرة للشبهة.

لم يضعا مؤلفو هذه الدراسة إمام أعينهم مهام تحديد مقدار حاالت التسريبات التي حدثت بشكل دقيق، أو 
المحتمل للمؤسسات. حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على زخم العمليات التي يتصف تقييم الضرر الحقيقي أو 

  تبطة بحوادث تسريبات المعلومات.بها النمط العالمي والقطاعي واإلقليمي المر

                                            
وغيرها من المصادر  تقارير تسريبات البيانات المنشورة من قبل الجهات الرسمية، ووسائل اإلعالم، وكاتبي منشورات المدونات، والمنتديات على شبكة اإلنترنت 1

 المفتوحة.
وكذلك تصرفات شخص مسموح له بالوصول إلى فقدان السيطرة على المعلومات (البيانات) نتيجةً لتأثيرات (هجمات) خارجية،  -تسرب المعلومات (البيانات)  2

 المعلومات بشكل شرعي أو تصرفات الشخص الذي تمكن بشكل غير شرعي من الوصول لتلك المعلومات.
البيانات. تسرب تنقسم تسريبات البيانات إلى تسريبات متعمدة (بقصد تخريبي) و أخرى غير مقصودة (عرضية) نتيجةً لوجود خطأ في تصرفات األشخاص نتج عنه  3

 العرضية في هذا البحث كمترادفات. -ذات الغرض التخريبي وغير المتعمدة  -تستخدم مصطلحات التسريبات المتعمدة 
 يقسم المؤلفون التسريبات وفقا للمتسبب (المصدر) في الحادث. كما يشمل التصنيف المنتهك الخارجي باإلضافة إلى المنتهك الداخلي. 4
جهاز  50المؤسسات من خالل حجم العدد المعروف أو المزعومة ألجهزة الكمبيوتر الشخصية. حيث تضم المؤسسات الصغرى حتى  InfoWatchيصنف محللو مركز  5

 جهاز حاسوب. 500حاسوب، بينما  تتعدى الكبرى  500إلى 50حاسوب والمتوسطة من
 إلعالم.بيانات الضرر وعدد السجالت المخترقة مأخوذة مباشرة من منشورات وسائل ا 6
المؤسسات ويؤثرون يعد مسار التأثير عالمة على تصرفات األشخاص المتسببين في التسرب. تتنوع تصرفات المنتهكين الخارجين المتسللين الذي يتغللون "داخل"  7

للين الداخليين نظام الحماية من الداخل(وصول على موارد شبكة اإلنترنت، البنية التحتية للمعلومات بغرض المساومة على المعلومات، بينما تهاجم تصريفات المتس
 غير شرعي إلى الموارد وسوء التصرف مع معلومات من الداخل، وغير ذلك).

ة على المعلومات ندرج مثل هذا األحداث (مجموعة تصرفات مستخدم نظام معلومات الشركات المُوجهة لألجهزة أو برامج الخدمات)، ونتيجة لها يتم فقد السيطر 8
 هاك خصوصيتها تحت مفهوم التسرب. يتم تحديد قنوات التسرب فقط لمثل هذه التسريبات التي نتجت عن تصرفات المنتهك الداخلي.وانت
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 نتائج الدراسة
ي ألول مرة دراسة تتناول تسريبات المعلومات ذات الوصول المقيد ف InfoWatchيقدم المركز التحليلي لشركة 

الشرق األوسط. ركزت الدراسة على تقارير تسريبات بيانات الشركات التجارية وغير التجارية والجهات 
 2016والمنظمات الحكومية المُعلنة في وسائل اإلعالم وفي المصادر األخرى المفتوحة في الفترة ما بين مايو 

 .2017مايو  -

ومع  ريبات البيانات في الشرق األوسط.المتعلق بتسيتابع مؤلفو الدراسة عن كثب ا منذ عدة سنوات الوضع 
ذلك، لم نكون قادرين حتى وقت قريب على جمع عينة تمثيلية كافية للمقارنة بين صورة تسريبات دول الشرق 

لحاالت متقاطعة بين أكثر من األوسط مع مثيلتها العالمية. اآلن سنحت لنا الفرصة. في الحقيقة كانت أكثر ا
مع، على سبيل المثال، توزيع التسريبات "المؤهلة"، والرسم البياني لمعظم الفروع مما صعب ج طرف.

"الهشة"، وخارطة المجال في العينة الحالية. هذا، بطبيعة الحال، ال يعني أن مثل هذه التسريبات لم تُسجل في 
ألغراض خاصة، المنطقة. على سبيل المثال، هناك حاالت االستخدام المتعمد لمعلومات الوصول المقيد 

 وتقارير التواطؤ ذات الصلة لهذه الفئة من التسريبات "المؤهلة" المعروفة:

alayam.com:  توجيه تهمة إفشاء أسرار رسمية إلى موظف في وزارة الصحة في البحرين بعد تأكيد
الحقائق أن المتهم تعاون مع مدير شركة استيراد وبيع األدوات الطبية وأبلغها ببيانات السرية بشأن 

عروض الشركات المنافسين والسعر الفعلي في المناقصة. كما أُدين المتهم بجريمة تزوير محررات 
 سمية واألختام للفوز بالمناقصات وتربحه من الشركة.ر

ومع ذلك، فإن توزيع أنواع التسريبات (إحصاء "التسريبات المؤهلة") وخريطة المجال، والتوزيعات األخرى التي 
عادة ما يجريها الباحثون لعينة عالمية تقدم توضيح للصورة العامة لتسريبات. كما تمكنا من رسم هذه الصورة 

 في المنطقة. العامة

تقرير من تسريبات للمعلومات ذات الوصول المقيد، وأعددنا بعض  50وفقا لمنهجية الدراسة، قمنا باختيار 
التقاطعات التي يشترك فيها أكثر من طرف وتعكس الجوانب الرئيسية للصورة اإلقليمية الخاصة بتسريبات 

ذه التقاطعات مع البيانات المماثلة التي تم البيانات في الشرق األوسط. من أجل الوضوح، تتم مقارنة ه
الحصول عليها في العينة القياسية عبر العالم خالل نفس الفترة الزمنية. تُقدم نتائج هذه الدراسة من خالل 

الملخص واالستنتاجات، والدراسة نفسها المتضمنة العديد من روابط تقارير التسريبات التي توضح استنتاجات 
 المؤلفين.

ه الدراسة مصدرا قيما للمعلومات األولية ألصحاب الشركات والمديرين والموظفين في مجال أمن تعد هذ
المعلومات، الذين يحاولون إيجاد أفضل وسيلة لبناء أنظمة حماية المعلومات، وذلك باستخدام الحد األدنى 

بالفعل بالمنطقة أو  الالزم لالستثمارات المالية، فضال عن مطوري أدوات حماية المعلومات، العاملين
 المخططين للعمل بها.

 النسبة الساحقة لتسريبات البيانات مرتبطة بالتأثير الخارجي
يعد توزيع التسريبات وفقا للمسار (تحت تأثير الهجمات الخارجية أو المنتهك الداخلي) األبرز من حيث تفاصيل 

٪ من تقارير التسريبات 82تمثلت العالمية.  ارنة بصورة التسريباتصورة التسريبات في دول الشرق األوسط، مق
 في دول الشرق األوسط في الهجوم الخارجي الذي كان سببا في اإلضرار بالبيانات.

http://www.alayam.com/alayam/first/435473/News.html
http://www.alayam.com/alayam/first/435473/News.html
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 . توزيع التسريبات وفقا لمسار التأثير.1صورة 

وعادات دورة االعمال في دول الشرق عند تقييم هذه الواقعة يجب، بالتأكيد، القيام بتعديالت على عقلية 
األوسط، حيث تُعتبر أي سرقة في حد ذاتها ظاهرة غير مقبولة. ال يمكننا استبعاد حقيقة أن العديد من 

التصريحات حول الهجمات الخارجية واإلضرار بالبيانات، المُعلنة في وسائل اإلعالم، لها في الواقع طبيعة أكثر 
 ركة منتهلك داخلي.ضمنيا إلى مشا تعقيدا وتشير

كما تجدر اإلشارة أن المنطقة تتصف باالختراق المنخفض نسبيا للوسائل التقنية المُتخذة للوقاية من أفعال 
لتأكيد بشدة أن فرص كشف تسريبات البيانات، الناجم عن المنتهك الداخلي المنتهك الداخلي. مع ذلك، يمكن ا

 ريبات الناتجة عن الهجمات الخارجية.في مؤسسات الشرق األوسط ستظل أقل من كشف تس

غير أن، وحتى مع هذه التعديالت، فأن الحصة الحقيقية للتسريبات نتيجة تأثير الهجمات الخارجية هي بالكاد أقل 
في التحليل األكثر سطحية لحاالت تسريبات البيانات المحددة، ندرك بوضوح أن الهجمات الخارجية في  ٪.75من 

لة عالمية للتأثير. سواء كانت المعارضة السياسية، والعالقات الحكومية الدولية الشرق األوسط هي وسي
 ومحاربة المنافسين.

bahrainmirror.com:  تقارير وسائل اإلعالم حول تسريب وثائق تابعة لـ"االتحاد الحر للنقابات" بدولة
إلى واحدة من المؤسسات العامة في البالد. يشير "تجمع الوحدة الوطنية" لحكومة البحرين البحرين 

إلى أن هذا التسرب تم بطلب من بعض الجمعيات السياسية في البالد، وأن هناك أدلة تدعم هذا 
 الحادث.

arabic.cnn.comيب في : سجلت وسائل اإلعالم األمريكية العديد من حاالت القرصنة لقواعد الحواس
تمثل ضحايا هجمات القراصنة المنظمة في مؤسسات تعمل في مجال  المملكة العربية السعودية.

واألجهزة ووقف عمل هذه  وادمالطاقة والصناعة والنقل. خطط المهاجمون لتعطيل تشغيل الخ
أستخدم القراصنة سالح القرصنة اإللكترونية "شمعون" وقاموا بتحميل البرامج الضارة التي المؤسسات 

السوري أالن بدأت في تشويه قاعدة بيانات هذه الشركات، واستبدال جميع الملفات بصورة الطفل 
عيد الهجوم االلكتروني على شركة أرامكو يشبه الهجوم اإللكتروني إلى حد ب كيردي خالل القرصنة.

. حيث دمر الفيروس، الذي وضعه القراصنة، تقريبا كامل البنية التحتية 2012السعودية، الذي حدث عام 
 لشركة النفط.

40,1% 

59,9% 

 العالم

 المنتھك الداخلي الھجمات الخارجیة

82,4% 

17,6% 

 الشرق األوسط

 المنتھك الداخلي الھجمات الخارجیة

http://bahrainmirror.com/news/9284.html
http://bahrainmirror.com/news/9284.html
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/12/01/hack-strike-government-institutions-saudi-arabia
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/12/01/hack-strike-government-institutions-saudi-arabia
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مملكة العربية السعودية أنه في بعض الحاالت يقع اللوم عن عدد من باحثي أمن المعلومات في ال الينكر
تسرب البيانات على عاتق الموظفين المتضررين من الشركات. يؤكد الباحثون أن ضحايا الهجمات اإللكترونية 

٪ 10٪ من نصيب الشركات السعودية. سجلت تسريبات التي تتم بسبب تجاوزات المنتهكين الداخليين 40أصبحت 
٪ من الشركات العاملة في البالد اإلضرار بالبيانات الناتج عن الهجمات الخارجية. 7ات. بينما تواجه في المؤسس

دولة اإلمارات  شخص من الهجمات االلكترونية واألختراق في 2530000سيمانتيك فأنه تضرر  لحسابخبراء وفقا
  .2015لعربية المتحدة فقط في عام ا

http://www.alfujairahdaily.com/index.php/latest-news/
http://www.alfujairahdaily.com/index.php/latest-news/
http://www.albayan.ae/economy/last-deal/2016-11-23-1.2773500
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 تمثل نسبة كبيرة من التسريبات حاالت اختراق للمعلومات التي تعتبر سرا تجاريا وحكوميا
يجب علينا االعتراف بان النسبة األعلى من تسريبات البيانات التي تشكل أسرار تجارية وحكومية (بالمقارنة مع 

تعد الحقيقة األبرز التي تميز صورة التسريبات في الشرق األوسط. كما يرتبط واحد من المؤشر العالمي العام) 
 كل أربعة تسريبات بسر تجاري.

 
 . توزيع التسريبات وفقا ألنواع البيانات.2صورة 

تسريبات  ا الهجمات الخارجية.واجهنا في دراسة المنطقة ظاهرة الفتة لتسريبات األسرار التجارية، التي أثارته
األسرار التجارية الناتجة عن الهجمات الخارجية في العالم نادرة جدا في المجمل، ولكن في دول الشرق 

األوسط، عدد تسريبات األسرار التجارية نتيجة لتأثير خارجي يتساوى تقريبا مع عدد تسريبات البيانات، التي تعد 
 دة للمتسللين وأخطاء الموظفين.سرا تجاريا ونتجت عن أعمال متعم

araanews.ae مليات البترولية سنة باختراق شركة أبو ظبي للع 28: اتهم مواطن سوداني في عمر
أجل  استخدم المتسلل بعض برامج القرصنة الختراق البنية التحتية االلكترونية للشركة منالبرية (أدكو). 

 سرقة معلومات سرية عن تكنولوجيا اإلنتاج، وقوائم الموظفين وكلمات السر.
الظاهرة في أن اقتصاد المنطقة له أهمية كبيرة نظرا للشركات العاملة في مجال استخراج  تتلخص أسباب هذه

الجغرافية أساس  . ال يعد سرا أن في هذه المجاالت تعتبر التكنولوجيا والدراية والمعلوماتالمعادن وتصنيعها
الميزة تنافسية للمشاركين في السوق. ومن هنا تأتي رغبة المنافسين من خالل أية وسيلة للحصول على 

 معلومات حول الزمالء في السوق.

q8ow.comركة نفط الكويت التي تم : تمكن قراصنة غير معروفين من سرقة وثائق سرية تابعة لش
قرص صلب. تحتوي الوثائق المسروقة على معلومات إنتاج النفط من الكويت  28حفظها على عدد 

 همة.سنوات الماضية، فضال عن خطط اإلنتاج في المستقبل وبعض المشاريع الم 4خالل الـ

62,3% 

31,0% 

3,9% 

2,8% 

 العالم

 البیانات الشخصیة

 بیانات الدفع

 السر الحكومي

 األسرار التجاریة، الدرایة العملیة

29,2% 

33,3% 

12,5% 

25,0% 

 الشرق األوسط

 البیانات الشخصیة

 بیانات الدفع

 السر الحكومي

 األسرار التجاریة، الدرایة العملیة

http://www.araanews.ae/218412
http://www.araanews.ae/218412
http://www.q8ow.com/vb/threads/51888/
http://www.q8ow.com/vb/threads/51888/
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alwasatnews.comها هجوم الكتروني لحقت جميع 17رت تريند مايكرو تقرير عن التحقيق في : نش
شركة تعمل في  22قصدت هذه الهجمات ضحاياها البالغ عددهم  .2010بصناعة التعدين منذ عام 

مجال استخراج المعادن، بما في ذلك شركة دبي إلدارة األصول في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 Notellusماليين دوالر كانت أرسلتها  10رت الهجمات االليكترونية عن سرقة أسف .Notellusوشركة 

إلى جانب سرقة األموال، رصد القراصنة معلومات حساسة حول  لى شركة شركة دبي إلدارة األصول.إ
األسعار وعروض أسعار المعدن، والمناقصات، وبراءات االختراع وأسرار التطوير وباعوها لألطراف 

 المعنية.
الواضح أن المتسللين الخارجيين خالل الهجوم لم يكتفوا بصيد األسرار التجارية فقط، ولكنهم أيضا جمعوا  من

 بيانات السيولة التقليدية المتمثلة في المعلومات المالية والبيانات الشخصية.

تكاد ال تُذكر.  يمكن القول إن نسبة تسريبات المعلومات الشخصية، مقارنةً بمؤشرها المثيل في العالم أجمع،
يشير تحليل تقارير تسريبات بيانات إلى وجود نشط صغير نسبيا للمتسللين في االستخدام االحتيالي للبيانات 

الشخصية الخاصة بأشخاص آخرين. تقريبا لم تُسجل حاالت سرقة بيانات واالستخدام الالحق (الجرائم التي 
 تتشارك في مصطلح "سرقة الهوية").

هدف القراصنة العاملين في سرقة البيانات الشخصية بعيد كل البعد عن التجارة الخالصة. يولي غالبا ما يكون 
المتسللين أهمية خاصة لقاعدة البيانات التي تحتوي على بيانات الخصوم. في هذه الحالة ال يتعلق الحديث 

ورجال األعمال أصحب بالمواطنين العاديين بل نقصد أعضاء األحزاب السياسية، والمسؤولين الحكوميين 
النفوذ. يمكن استخدام أي معلومات من هذا النوع في النضال السياسي، وهو ما يعني أن لها بعض األهمية. 

لكن هذا ال يعني عدم وجود تسرب البيانات الشخصية "الموجهة ألغراض تجارية" في المنطقة. حيث تنتشر 
ات اآلخرين بشكل غير شرعي، على سبيل المثال، الطرق القريبة من "سرقة الهوية" بهدف استخدام بيان

 التالعب في بطاقات االئتمان.

addustour.com اعتقلت إدارة األمن العام في عمان موظف شركة قام بسرقة األموال من بطاقات :
هذه القضية بدأ التحقيق في  ائتمان العمالء والحصول على المعلومات المطلع عليهم بحكم وظيفته.

في إدارة األمن العام بعد تلقي عدة شكاوى من العمالء الذين فقدوا مبالغ تُقدر باأللف الدينارات من 
بطاقة ائتمان مزيفة  300بطاقات االئتمان الخاصة بهم. عُثر خالل تفتيش منزل الموظف على عدد 

 أعترف الموظف المشتبه به بأنه مذنب. وأجهزة طبع بطاقات.
  

http://www.alwasatnews.com/news/
http://www.alwasatnews.com/news/
http://addustour.com/articles/619625-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%80%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%25
http://addustour.com/articles/619625-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%80%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%25
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 تسريبات الصناعة والبنوك أكبر مما هي عليه في العالم أجمعنسبة 
من أكثر المؤسسات التي تستهدفها التسريبات وفقا للصورة العالمية في العالم: المؤسسات الطبية والجهات 

العامة (بما في ذلك الهيئات ومؤسسات البلدية)، والشركات التجارية. ترتكز تسريبات المعلومات المجمعة عموما 
حي والبيانات الشخصية لى قواعد بيانات العمالء والشركاء في الشركات التجارية، وبيانات التأمين الصع

 للمواطنين.

 
 . التوزيع القطاعي للتسريبات.3صورة 

ومات بشكل يهتم المتسللون في جميع أنحاء العالم بأية معلومات سيولة. كان من األفضل أن تتسم هذه المعل
 منظم حيث شملت كمية كبيرة من السجالت (وهي نفسها قواعد بيانات العمالء).

المتسللون في هذه المنطقة المعلومات األكثر لم نالحظ هذا الوضع في دول الشرق األوسط. يفضل 
ة والشركات . ولذلك، فإن نسبة تسريبات المؤسسات الماليالحساسية، وهي البيانات المالية واألسرار التجارية

 ة أعلى بكثير من معدلها العالمي.الصناعي

6,7% 

16,1% 

13,4% 

10,6% 
6,9% 

13,1% 

13,4% 

6,4% 

13,4% 

 العالم

 الخدمات المصرفیة والمالیة

 الطب

 )الفنادق والمطاعم والمقاھي(التجارة، الھوریكا 

 التكنولوجیا المتقدمة

 الصناعة والنقل

 الجھات الحكومیة واألجھزة األمنیة

 التعلیم

 المؤسسات البلدیة المحلیة

 أخرى غیر محددة

14,3% 

2,9% 
2,9% 

11,4% 

17,1% 
11,4% 

2,9% 

37,1% 

 الشرق األوسط

 الخدمات المصرفیة والمالیة

 الطب

 )الفنادق والمطاعم والمقاھي(التجارة، الھوریكا 

 التكنولوجیا المتقدمة

 الصناعة والنقل

 الجھات الحكومیة واألجھزة األمنیة

 التعلیم

 المؤسسات البلدیة المحلیة

 أخرى غیر محددة
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rt.comarabic. تعرض بنك االستثمار في دولة اإلمارات العربية المتحدة لهجمة قراصنة مما أدى إلى :
تمكن  BankInfoSecurityوفقا لتقرير  تسريب معلومات سرية عن أنظمة الدفع وعمالء البنك.
ألف بطاقة مصرفية (فيزا وماستر كارد)،  100القراصنة من سرقة وثائق تحتوي على بيانات أكثر من 

من كشوف حسابات العمالء، وكذلك صور وبيانات جوازات سفر العمالء وموظفي  3،000حوالي 
البنك. كشف التحقيق تعاون القراصنة مع مبرمج يعمل في البنك (مواطن هندي) الذي مكنهم من 

 الوصول إلى قاعدة بيانات البنك.

المالية (معلومات المدفوعات) ذات  نقابل في دول الشرق األوسط مجموعة متكاملة من طرق سرقة البيانات
الصلة بالعصر الرقمي. ينسخ موظفي الفنادق والمطاعم تفاصيل بطاقات ائتمان العمالء بنفس السهولة كما 

 هو الحال في الدول الغربية.

alittihad.aeلمدينة سرق بيانات وأرقام : ألقت شرطة دبي القبض على موظف في أحد فنادق ا
بطاقات ائتمان عمالء الفندق لعدة أشهر. وفقا لتصريحات مدير قسم التحقيقات اإللكترونية الرائد سعيد 

الهاجري، ان القسم تلقى شكوى من أحد عمالء الفندق الذي سُرق رقم بطاقته االئتمانية ثم سُحب 
استخدم المتسلل رقم التعريفي الخاص  من حسابه مبلغ كبير نظير شراء أجهزة باهظة الثمن.

بطاقة االئتمان سرقت  227بالحاسوب الذي قام من خالله بشراء األجهزة. عُثر مع الجاني على حوالي 
 منها بعض األموال.

التي نشرها موقع  الدراسةوفقا لنتائج  ال يمكننا القول إن البيانات الشخصية من حيث المبدأ ليست مطلوبة.
Digital Shadows  فأن أكبر نسبة من تسرب المعلومات الشخصية لموظفي الشركات سُجلت في منطقة

من موظفي الشركات في اإلمارات العربية المتحدة  15،000الشرق األوسط. هكذا، تم تسريب بيانات أكثر من 
صية سُجلت حاالت تسريبات البيانات الشخ موظف الشركات في المملكة العربية السعودية. 3000وأكثر من 

أكثر األمور شيوعا في تسريبات المعلومات  للموظفين أيضا في دول مثل الكويت وقطر. كما تبين الدراسة أن
 الشخصية هو الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من صندوق بريد الموظف.

فرصة وضع التوزيع القطاعي للتسريبات مدهش جدا بمعنى أن صورة التسريبات في الشرق األوسط لديها 
التحول في المستقبل القريب. في جميع االحتماالت، سوف نرى نموا في نسبة الشركات الطبية، ووكاالت 

 مة، وشركات التكنولوجيا الفائقة.ومؤسسات السلطة العا

يظهر مستوى عال نسبيا من تطور الجريمة اإللكترونية في المنطقة وفقا لنتائج الباحثين. سواء من حيث عدد 
ن حيث األداء المهني. توضح هذه الدراسة حاالت السرقة واستخدام المعلومات ذات الوصول المقيد الجرائم وم

 ألغراض احتيالية المنفردة.

okaz.com.sa تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من سبعة مواطنين من :
تعاونت المجموعة مع ضباط  البطاقات المدفوعة مسبقا. بنغالديش تمكنوا من سرقة األموال من رصيد

االتصال الشركة، والتي وفرت لهم بدورها معلومات سرية الالزمة لسرقة رصيد الحسابات وتحويلها إلى 
 يقومون ببيعها في نهاية المطاف. بطاقات المدفوعة مسبقا وهمية،

  

https://arabic.rt.com/news/822632-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-
https://arabic.rt.com/news/822632-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-
http://www.alittihad.ae/
http://www.alittihad.ae/
http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/ksa/articles/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A.html
http://okaz.com.sa/article/1514102/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%25
http://okaz.com.sa/article/1514102/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%25
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 المتسلل الخارجي أكبر تهديد ألمن البيانات
فعليا النسبة مرتفعة والمميزة للتسريبات المرتبطة بتأثير خارجي إثناء دراسة المنطقة. مما يلفت االنتباه الحظنا 

أن نسب التسريبات العالية غير متناسب الناجمة عن خطأ مسؤولي النظام والموظفين السابقين على خلفية 
 قم الموظفين.نسبة صغيرة نسبيا عن التسريبات الناجمة عن النشاط غير الشرعي لطا

 
 . توزيع التسريبات وفقا للمتسبب.4صورة 

هذه الصورة معتادة بالنسبة للبلدان ذات معدل االنتشار المنخفض لوسائل الحماية من التسريبات. وباإلضافة 
االطالع على تقارير محددة إلى ذلك، نالحظ مرة أخرى عالقة خاصة الهجمات الخارجية التي تتميز بها المنطقة. 

حول وقائع القرصنة الخارجية يؤدي عن غير قصد إلى فكرة أن "شعائر" الهجمات الخارجية تطورت نوعا ما 
 في دول الشرق األوسط.

في المملكة العربية السعودية،  ووزارة العملوزارة الخارجية اختراقذكرت وسائل االعالم في اآلونة األخيرة: 
على الهجومحيث توصل قراصنة يمنيين إلى الوثائق السرية والمراسالت بين رؤساء الحكومة السعودية، وأيضا 

روني لوزارة البريد واالتصاالت في الجزائر، وكذلك إجراءات " الجيش اإللكتروني الثورة السورية الموقع االلكت
االتصاالت  على البنية التحتية لشركةوالهجمات"ضد الشركات التجارية والهيئات الحكومية في البلدان المجاورة، 

 المدرسة "ليزلي" في لبنان.موقعاالردنية "زين"، و

alarabiya.net نشرت صحيفة االقتصادية السعودية خبر عن قيام مجموعة من "الجيش السوري :
القراصنة من  اإللكتروني" باختراق قاعدة البيانات وموقع التواصل االجتماعي التانغو. حيث تمكن

2,1% 

1,1% 

51,7% 

3,5% 0,5% 
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 موظف مسؤولي النظام رئیس

 متسلل ھارجي متعھد موظف سابق

10,5% 

10,5% 
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http://www.yamanyoon.com/?p=7445
http://www.mahmul.com/2017/01/Saudi-Arabia-Announces-for-penetration-letter-her.html
http://www.skynewsarabia.com/web/article/863229/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.th3professional.com/2012/08/zainhacked.html
http://www.annahar.com/article/520234-%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84grand-lycee-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%8A%25
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2013/07/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2013/07/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9
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االطالع على سجالت المكالمات الصوتية والفيديو، فضال عن قواعد البيانات التي تحتوي على الماليين 
 تيرابايت. 1.5. بلغ حجم التسرب اإلجمالي أكثر من Gmailمن أرقام الهواتف وأسماء وحسابات 

هجمة  92منظمات تعرضت ألكثر من  7يتضمن معلومات عن  شرت منظمة حقوق اإلنسان في مصر تقريران
 أسابيع. 10قرصنة في غضون 

 لكن ليس كل القراصنة في الشرق األوسط مسيسين، فهناك أولئك الذين تحفزهم المصلحة الذاتية.

alarabiya.netراق المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى اخت : تعرضت العديد من الشركات
استخدم القراصنة شركة ويسترن يونيون لتحويل األموال من حسابات  األنظمة اإللكترونية الخاصة.

بلغ حجم خسارة إحدى ضحايا شركات ثالثة ماليين دوالر، في  ضحايا الشركات على حسابهم الخاص.
 حين بلغ إجمالي الخسائر من الشركات األخرى آالف الدوالرات.

موظفي  –في ضوء "العمليات الهجومية" المستمرة فأن نشاط " المتسللين المحليين" في الفضاء اإللكتروني 
أن األضرار المحتملة التي يمكن أن يلحقها المنتهك الداخلي، يتالشى فعليا. يتعين إال ننسى  -الشركات الخائنين 

 يمكن أن تكون أكثر تدميرا عدة مرات من آثار هجوم خارجي.

emaratalyoum.comمارات العربية المتحدة باستخدام : اتهام موظف في احدى الشركات بدولة اإل
سلطته لمصلحته الشخصية. حيث احتفظ الموظف بعد إقالته بقاعدة بيانات العمالء مكان عمله القديم 

واستخدامها إلنشاء قاعدة جديدة من العمالء لشركته الخاصة. بهذا الشكل استدرج المتهم عمالء 
فسا قويا لها. أقامت الشركة السابقة دعوى وشركاء الشركة التي عمل بها في وقت سابق وأصبح منا

 قضائية ضد الشركة الموظف السابق.

بالطبع، ال يحتفظ من الواضح فقدان قاعدة بيانات العمالء بالنسبة أن لشركة صغيرة يعد مشكلة خطيرة جدا. 
سمعة ولكن مثل هؤالء الموظفين يضرون ب .الموظفون دوما بقاعدة لينافسوا بجدية صاحب العمل السابق

 السوق بشكل كبير.

  

http://www.qudspress.com/index.php?page=show
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2013/07/22/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%25A
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2013/07/22/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%25A
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2014-09-17-1.710185
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2014-09-17-1.710185
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 تظل الشبكة " اشهر" قنوات تسرب البيانات
يأتي النصيب األوفر لتسرب البيانات في منطقة الشرق األوسط من خالل استخدام الشبكة. تعد سرقة أو 

فقدان البيانات باستخدام الوسائط القابلة لإلزالة (محركات أقراص فالش، واألقراص الصلبة الخارجية) ثاني 
 هر طريقة للتسريبات.أش

 
 . توزيع التسريبات وفقا لقنواته.5صورة 

 ير مما كان عليه في العالم أجمع.تظهر المؤشرات أن التسرب عبر البريد اإللكتروني أقل بكث

emaratalyoum.com اتهمت المحكمة االتحادية العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة اثنين من :
شركة مندوبي المبيعات ببيع معلومات سرية لشركة منافسة. وفي مقابل هذه الخدمة وعدت ال

الموظفين بمنصب راقي وراتب مميز. مرر المتسلالن المعلومات الحساسة حول موقي الشركة 
وعمالئها للشركة المنافسة، فضال عن األسرار التجارية الخاصة باإلنتاج عبر البريد اإللكتروني. وحكم 

 على الجناة بالسجن لمدة شهر واحد ودفع تعويض.
معلومات من خالل مثل هذه القنوات مثل الرسائل الفورية وأجهزة الجوال كما أن حاالت أكثر ندرة لتسريب ال

 النقالة. في بعض األحيان يتم تسجيل التسريبات وفقا لقنوات غريبة جدا مثل الساعات المزودة بجهاز السلكي.

arab.com-defense معلومات من القصر الجمهوري في مصر أنباء تفيد بأن وزير : نشر مصدر
الخارجية سامح شكري تسبب عن غير قصد في تسريب معلومات سرية حول مفاوضات الرئيس 
المصري السيسي والسياسي اإلسرائيلي. من المفترض أن البيانات المسربة تمت من قبل ساعة 

لوقت. اُتهم الوزير بعدم االمتثال لبروتوكول األمن. المعصم التي تلقاها الوزير هدية وارتدها لبعض ا
 اعترف وزير بذنبه ويستعد لتقديم استقالته.

توضيح النسبة المنخفضة  ن عامةً وإنما هذه حالة "فردية".من الواضح، أن هذه التسريبات ال يمكن أن يكو
لطفيف ألنظمة الحماية من التسريبات للتسريبات عبر البريد اإللكتروني أمرا ليس سهال. ذكرنا سابقا االختراق ا

اعتبار نقص وسائل مكافحة التسريبات (في المقام األول تسريبات تحت تأثير المنتهكين في المنطقة. يمكن 
الداخلين) عامال مؤثرا أساسيا يؤثر على توزيع التسريبات وفقا للقنوات. ببساطة، فإن تسرب البيانات عن طريق 

 ائل الفورية ورسائل الهواتف الجوالة ال يمكن كشفها ببساطة.البريد اإللكتروني، والرس
إذا اعتاد مجتمع دول الشرق األوسط على الهجمات الخارجية، وأدرك الخطر، فأن "التسريبات الداخلية" لسكان 

  هذا المجتمع ومتخصصيه، على األرجح، ما تزال غير مرتبطة بتهديد خطير حقا.

3,2% 

0,2% 

2,8% 

61,5% 

23,1% 

7,6% 

1,6% 

 فقدان األجھزة/ سرقة  العالم

 األجھزة الجوالة

 الوسائط القابلة لإلزالة

 )المتصفح، الحوسبة السحابیة(الشبكة 

 البرید اإللكتروني

 الوثائق الورقیة

 )النص والصوت والفیدیو(الدردشة 

2,9% 

8,8% 

82,4% 

2,9% 
2,9% 

 األوسط الشرق

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2014-06-19-1.686545
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2014-06-19-1.686545
http://defense-arab.com/vb/threads/112701/
http://defense-arab.com/vb/threads/112701/
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 الخالصة واالستنتاجات
ذه الدراسة تتبعنا المبدأ المُتبع في مناطق أخرى بشأن فرضية لتشابه العوامل التي تشكل صورة بإجراء ه

التسريبات. وعلى وجه الخصوص، قيمة البيانات المتنامية على مستوى العالم في شكل رقمي، والتشابه في 
ة والعدد المتزايد لطرق (لقنوات) حماية المنشآت، وبالتالي تشابه نهج تنظيم أمن المعلومات وتعقيد البنية التحتي

 نقل وتخزين المعلومات المتزايد.

بعبارة أخرى، عندما نتحدث عن التسريبات، نركز دائما على الحد األدنى من التأثير على خصائص كل منطقة 
 على حدة. في حالة دول الشرق األوسط، كان علينا أن نأخذ خصائص محددة بعين االعتبار بقدر أكبر مما كانت

 عليه في مناطق أخرى.

لذلك اإللمام بالتقارير الفردية للتسريبات، التي حصلت على أكبر قدر من التأثير، يدل بوضوح على العالقة الحالية 
حتى االختراق العادي على  -في المنطقة وال سيما فيما يتعلق الهجمات الخارجية. تجد أية هجمات خارجية 

غضب شعبي كبير. يعد العمل إرهابي فقط األقرب إلى هيكل  -ماالصفحة الرئيسية لموقع لوضع صورة 
وطبيعة التأثير على الجمهور. يحرض التأثير المماثل المتسللين وكذلك المواطنين الملتزمين بالقانون. تعيش 
دول الشرق األوسط إلى حد كبير في مجال حماية البيانات بالتصورات أنه كلما تزايد أهمية عواقب هجوم 

ى معلومات عن هجوم كلما لقى هذا صدى لدى وسائل االعالم والعمالء. نتحدث فقط في المقام بالمعن
 الثاني عن الخسائر االقتصادية.

من الواضح إن هذا الخلل يتالشى مع نمو القيمة النفعية من البيانات ذات الشكل إلكتروني. تبدأ الشركات 
الحقيقي لتسريبات البيانات. يفكر القادة حول كيفية منع والهيئات الحكومية في التركيز على األثر السلبي 

 التسريبات، وكيفية حماية األعمال التجارية من تأثيرها. ليس فقط من الخارج ولكن أيضا من الداخل.

يجب أن نتوقع نموا كبيرا من تسريبات بيانات نتيجةً إلخطاء الموظفين في المستقبل القريب بالمنطقة. تشير 
تي جرت بوضوح إلى كمية التسريبات الكبيرة الكامنة نتيجة خطأ أو إهمال الموظفين. سوف يتم التوزيعات ال

 مشاركة هذه التسريبات على عوام الناس عاجال أم آجال.

ال توجد شروط مسبقة لالختالفات البارزة لصورة تسريبات الشرق األوسط عن النمط العالمي في المنطقة 
ن عددا كبيرا من التسريبات داخلية في المقام األول، وال تحوذ على اهتمام كلها. هذا يعني بشكل كارثي أ

 وسائل اإلعالم والخبراء. يتعين حل هذه المشكلة عاجال أو آجال.

نظرا للخصائص المميزة والملحوظة في صورة تسريبات دول المنطقة، والعوامل المعروفة التي تشكل هذه 
لمعلومات كمجال وظيفي، نعترف أن النهج األكثر عقالنية هو إنشاء الصورة، والتحديات التي تواجه أمن ا

واستخدام أنظمة الحماية، والتي تسمح بالسيطرة على أنواع معينة من المعلومات ذات الوصول المقيد (قواعد 
مات البيانات، والوثائق المالية، والمعلومات التي تشكل سرا تجاريا)، إلجراء رصد "عميق" لقنوات نقل المعلو

"التي تثير المشاكل" (ارتياد اإلنترنت الصادر، الوثائق الورقية، البيانات على األجهزة القابلة لإلزالة). من الضروري 
التركيز على التطبيق الكامل لتحليل سلوك الموظفين في العالقة الصارمة لدورهم في الشركة ومقدار حقوق 

 الوصول إلى المعلومات. 

ري لهذه الحماية بموجب قرار مقاومة الهجمات الخارجية في حالة التعامل مع يتوجب االستكمال الضرو
 الشركات الشرق أوسطية.
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 InfoWatchرصد التسريبات على موقع 
موقع المركز التحليلي  على InfoWatchتُنشر تقارير التسريبات بانتظام والحوادث األكثر بروزا مع تعقيبات خبراء 

InfoWatch .موقع المركز التحليلي 

 .جدولة ديناميكية باإلضافة إلى ذلك يقدم الموقع إحصاءات تسرب المعلومات هالل األعوام الماضية في شكل

   
 

 تابع أخبار التسرب، والتقارير الجديدة والمقاالت التحليلية والعامة من خالل قنواتنا:

 الفيس بوك •
 تويتر •
 متابعة آخر األخبارل •

 

 InfoWatchالمركز التحليلي 

/analyticscomwww.infowatch. 

 
  

http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
http://www.infowatch.ru/analytics/panels?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
https://www.facebook.com/InfoWatchMiddleEast
https://www.facebook.com/InfoWatchMiddleEast
https://twitter.com/InfoWatchNews
https://twitter.com/InfoWatchNews
http://www.infowatch.ru/taxonomy/term/3/feed
http://www.infowatch.com/analytics
http://www.infowatch.com/analytics
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 المسرد
و / أو األعمال التخريبية يصنف مؤلفو هذه الدراسة في هذه الفئة: حاالت اختراق المعلومات ذات الوصول المقيد بسبب فقدان البيانات  -حوادث أمن المعلومات 

 لموظفيها.

مات أو يُقصد به فقدان السيطرة على المعلومات (البيانات) نتيجة للتأثيرات (الهجمات) الخارجية، وكذلك تصرفات شخص له وصول مشروع إلى المعلو - تسرب البيانات
 تصرفات الشخص الذي حصل على الوصول غير مشروع إلى تلك المعلومات.

األفعال التي تسبب العبث بالمعلومات ذات الوصول المقيد: استخدام المعلومات ذات وصول مقيد ألغراض شخصية، ألعمال الغش؛  - خريبية للموظفيناألعمال الت
 الوصول غير الشرعي إلى المعلومات (انتهاك حقوق الوصول).

دود ومعروف ألشخاص معينة شريطة إال يتم الكشف عنها ألي طرف ثالث دون موافقة (يُقصد بها هنا) المعلومات التي يعتبر الوصول صارم ومح - المعلومات السرية
 ندرج البيانات الشخصية في هذا التقرير في فئة المعلومات السرية. صاحب المعلومات.

تشمل التسريبات المتعمدة حاالت مثال عندما يقوم أحد المستخدمين بالتعامل مع المعلومات ذات العواقب السلبية المحتملة  -التسريبات المتعمدة / غير المقصودة 
عي لتحقيق مكاسب نتيجةً لتصرفاته، وهو على دراية بطبيعتها غير القانونية، رغم تحذيره من المسؤولية وتنطلق تصرفاته من منطلق المصلحة الذاتية في الس

قب سلبية في الواقع، خصية. ونتيجة لذلك، ظهرت ظروف فقدان السيطرة على المعلومات و / أو خرق السرية. حينئذا اليهم ما إذا كانت إجراءات المستخدم كان عواش
 فضال عن حقيقة ما إذا كانت الشركة تكبدت خسائر تتعلق إجراءات المستخدم. 

ال يفترض المستخدم العواقب السلبية المحتملة لتصرفاته ولم يحقق مكاسب شخصية. حينئذا اليهم ما إذا كانت  تشمل غير المقصودة تسريبات المعلومات عندما
تستخدم مصطلحات التسريبات المتعمدة  إجراءات المستخدم عواقب سلبية في الواقع، فضال عن حقيقة ما إذا كانت الشركة تكبدت خسائر تتعلق إجراءات المستخدم.

 العرضية في هذا البحث كمترادفات. -لتخريبي وغير المتعمدة ذات الغرض ا -

(الهجمات الخارجية) الموجهة "داخل" الشركة  -معيار التصنيف تصرفات األشخاص المتسببين في حدوث التسرب. تختلف أفعال المتسللين الخارجين  - مسار التأثير
(المنتهك الداخلي)، الذي يهاجم نظام  -للمعلومات بغرض العبث بالمعلومات، وأفعال المتسللين الداخلي والتي تؤثر على الموارد على مصادر الويب، والبنية التحتية 

 الحماية في الداخل (وصول غير شرعي إلى موارد مقيدة، والتجاوزات مع معلومات من الداخل، وما إلى ذلك).

 قنوات مستقلة: 8نميز اآلن بين علومات واختراق سريتها. على الم األحداث التي ينتج عنها فقدان السيطرة -قناة نقل البيانات 

  (الخادم، شبكة التخزين، جهاز الكمبيوتر المحمول ، جهاز الكمبيوتر المكتبي) اإلضرار بالمعلومات أثناء الخدمة أو فقدان األجهزة. -سرقة / فقدان األجهزة 
  التسرب بسبب االستخدام غير المشروع ألجهزة الجوال / سرقة جهاز الجوال (الهواتف الذكية، جهاز التابلت). يعتبر استخدام هذه األجهزة  -األجهزة النقالة

 .BYODكجزء من نموذج 
  فقدان / سرقة الوسائط القابلة لإلزالة (قرص مضغوط ( -الوسائط القابلة لإلزالةCD)ات).، وأقراص الفالش 
  التسرب عن طريق المتصفح (إرسال البيانات إلى البريد اإللكتروني الشخصي، نماذج اإلدخال في المتصفح)، واالستخدام غير المشروع لموارد -الشبكة 

 الشبكة الداخلية، وبروتوكول نقل الملفات، والخدمات السحابية ونشر معلومات غير شرعية على خدمة الويب.
  تسرب البيانات من خالل البريد اإللكتروني للشركات. -البريد اإللكتروني 
  تسرب المعلومات بسبب سوء التخزين / التخلص من المستندات الورقية من خالل الطابعة (اإلرسال للطباعة وسرقة / فقدان المعلومات  -الوثائق الورقية

 السرية).
 IM ات بنقل الصوت والنصوص والفيديو، وذلك باستخدام خدمات المراسلة الفورية).تعن الرسائل الفورية وسيرفرات التراسل الفوري (تسرب المعلوم 
 ." غير معرف تعني الفئة المُستخدمة في حالة قرار عن وقوع حادث في وسائل اإلعالم غير محددة قناة التسرب الخاصة بها بدقة 
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