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  صحفي بيان
 

    

 جديدة هجمات يتوقع 2017 اإللكتروني لألمن السنوي نصف سيسكو تقرير
 التهديدات وأثر حجم نمو مع بالتزامن" الخدمة لتدمير"

 

   العمليات وتقنية المعلومات تقنية بين التقارب ظل في األمني الوضع تحسين إلى الرئيسية القطاعات حاجة
 
 

 عفف ( MCR 2017 اإللكترونفف  لألمفف  السففي   نصفف  ®سيسففك  تقريففر يكشفف  - 2017 يوليييو 24 المتحييدة  يييةالعرب اإلمييارات دبييي 
 لتلف  يمكف . DeOS الخدمف  لتفدمير محتملف  هجمفات يت قفع حيث وأثرها، الهجمات نطاق ف  الملم س والتزايد للتهديدات السريع التط ر

 أعقففا  ففف  والايانففات الففي   السففترعا  الالزمفف  العياصففر وهفف  لمؤسسففات،ا لففد  األمففا  وشففاكات االحتياطيفف  اليسفف  تقفف ي  الهجمففات
 شفاك  إلف  عملياتهفا مف  مزيفد علف  إلف  الرئيسفي  القطاعفات مف  العديفد دففع األشفيا  إنترنف  إستخدام  انتشار أ  كما. للهجمات التعرض
 .التهديدات تل  وأثر حج  ةزياد عل  المهاعمي  قدرة وعّزز للهج م المتاح  المساحات م  زاد مما اإلنترن ،

 
 كهجمات تادو أنها رغ  آثارها وفداح  الهجمات انتشار سرع  مد  Nyetya و WannaCry مثل األخيرة األميي  الهجمات أظهرت فقد

 التسفا  ب سفعها والتف  الخدمف ، تفدمير بهجمفات سيسفك  تسفميه بمفا إنذارا   الح ادث تل  وتمثل. بكثير تدميرا   أكثر أنها إال ،التقليديه الفدي 
 .التعاف  ع  تماما   عاعزة الشركات لتترك نطاقا   أوسع بأضرار

 
 لالسفتالال  المتاح  األمي  الضع  نقاط وستلع  اإللكترونيي ، للمجرمي  الجديدة الفرص م  مزيد ت فير األشيا  ن إنتر تقييات ت اصل

 الروب تفات أن مف  بهفا قامف  التف  األخيفرة األنشط  تشير كما. أثرها وتصعيد الحمالت تل  تمكي  ف  مح ريا   دورا   المهاعمي  عان  م 
 قفد والتفأثيرات، المفد  بعيفدة إلكترونيف  تهديفدات إلطفالق األسف  إرسفا  بصفدد يك نف   قد المهاعمي  بع  أ  إل  األشيا  إنترن  عار
 . ذاتها اإلنترن  شاك  ف  تعطيال   تسا 

 
 مألديتة  ملهجمتا  خبتي  كمتا:سيسكوو لدى المعلومات ألمن األول والمدير الرئيس نائب مارتينو، ستيف قال ملجانب هذم على خعليقه في
 معظ  خخدذ وفيما. ملوق  مةوة مع هجماخه  خصمي  كيفية في ومبخكاةم ً إبامعا ً أكثة يصبحو  دصومنا فإ  ،Netya و WannaCry مثل

 ملمهتاجمي ، ضتا مستخمةم ً ستباقا ً خعيشم ًمدخلفًملقطاعا ً ملشةكا  فإ  أمني، لدةق ملخعةض بعا مألم  لخحسي  دطوم  ملمؤسسا 
 ."للشةكة أولوية وجعله ملومضحة ملثغةم  كافة اس بعا فقط فعال ً مألم  يصبح حيث

 
 التقفدم متابعف  علف  سيسفك  تعمفل الصفدد، هفذا وف  األهمي ، بالغ أمر الهجمات تل  وعه ف  األميي  الممارسات فعالي  قياس أ  إل  يشار

 وتعفدّ . عليهفا المترتف  التهديفد عف  والكشف  للهجمف  التعفرض بفي  الزمييف  الفتفرة أ  – TTD للكشف  الفالزم ال ق  تخفي  ف  المحرز
 تمكيف . ملدخةمقتا علتىً المترتاف  األضفرار وتقليفل المهفاعمي  نشفاط مسفاح  احتف ا  فف  حي يفا   عيصفرا   التهديفدات عف  الكش  سرع 
 الفتفرة فف  ونصف  سفاعات 3 حف ال  إلف  سفاع  39 م  الهجمات ع  للكش ملالز ً الزم  مت سط تقليل م  2015 ن فمار ميذ سيسك 

 مختلف  مف بطةيقتةًإدخياةيتةً عليها الحص   ت  والت  بعد، ع  القياس بيانات عل  الرق  هذا ويرتكز. 2017 ماي  و 2016 ن فمار ي ب
 .  العال  ح   المستخدم  األميي  سيسك  ميتجات

 
 خعيتق ملختي ملعوممتل مت  لخعقيام يزمل ل :وترويا األوسط الشرق في سيسوو لدى اإللوتروني األمن مدير مانسون، سووت قال جانبه م 

 يختيح معتا ً ملخكامتل يمكنهتا ل ملختي ملمخدصصتة ملمنخجتا  فتي ملستخثماة مت  ستنوم  أ  ملجلتيً  فمت . ملمؤسسا  م  للعايا مألمنية ملجهوا
 للكشتف ملتالز  قت ملو ولخقليتل. مألمنيتة ملجهتوا فتي وملثغةم  ملضعف نقاط إلى ملخعة ف بسهولة يسخطيعو  ملذي  للمهاجمي  هائلة فةصا ً
 ملةؤيتة إمكانتا  زيتخعزل وهيكليتة خكتامال ً أكثتة مقاةبتة إلتى ملنخقتال ملقطتا  علتى ينبغتي عليهتا، ملمخةخبتة مآلثتاة مت  وملحتاً  ملخهايتام  ع 

 ."ملثغةم  ساً  م  مألم  فةق  يوخمك ومإلامة 

http://blog.talosintelligence.com/2017/05/wannacry.html
http://blog.talosintelligence.com/2017/06/worldwide-ransomware-variant.html
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  تراجعت وأخرى رائجة أساليب: التهديدات شهدم
 فف  الحاصل  التاليرات إل  وتعّرف ا 2017 العام م  األو  اليص  خال  الضارة الارمجيات تطّ ر سيسك  لد  األميي   الااحث   راق 
 مف  يطلاف   المهفاعمي  أ  خاص بشكل سيسك  الح   كما. الكش  وتجيّ  ةموغةوملم والتش يش الهجمات تيفيذ ف  المهاعمي  أسل  
 الملففات، مف  خاليف  ضفارة برمجيفات يط رو  أنه  حيث الملفات، فتح أو الروابط عل  اليقر عار التهديدات تفعيل متزايد بشكل الضحايا
 يعتمفد وأخيفرا ،. الجهفاز تشفاليل إعفادة عيفد تُمسفح ألنهفا ن فرا   ميهفا التحقف  أو عيهفا الكشف  األصفع  مف  ويكف   الجهاز  ذاكر ف  تاق 

 علف بشتكلًمدفتيً السفيطرة مف  تمكفيه  التف ًةوستيطمل Tor خفدمات وميهفا معروفف ، ه يف  بفال مركزيف  ال تحتيف  بييف  علف  المهاعم  
 . ه يته  إل  التعرف دو  واألنشط  األوامر

 
 : واضح بشكل ال اعه  إل  التقليدي  الهجمات تع د الثالرات، استالال  برمجيات ف  حادا   انخفاضا   سيسك  الح   وفيما

 كالاريد - نجاحها أثات  الت  المجّرب  األسالي  إل  لمهاعم  ا يتجه فيما كايرا   ارتفاعا   اإلغراق  الاريد حج  ارتفع فقد 
 الاريد رسائل حج  أ  سيسك  لد  التهديدات باحث  ويت قع. اإليرادات وتحقي  الضارة الارمجيات ليشر – اإللكترون 
 .تالييرال ف  الثالرات استالال  برمجياتأح ا   ستمرت بييما االرتفا  سي اصل الضارة المرفقات مع اإلغراق 

 إزعاج مصدر اعتاارها عل  األم  مجا  ف  العامل   يتجاهلها ما غالاا   والت  اإلعالنات، وبرمجيات التجس  برمجيات تعتار 
 سيسك  أعرت وقد. للمؤسسات مخاطر وتسا  ط يل  لفترات تاق  الت  الضارة الارمجيات م  أشكاال   تهديد، مصدر ميها أكثر

 بالمائ  20 أصاب  السائدة التجس  برامج م  عائالت ثالث أ  لتجد أشهر، أربع  مد  عل  ك شر 300 م  عيي  عل  أبحاثها
 األمي  الم ق  وإضعاف والشرك  المستخدم معل مات سرق  التجس  لارمجيات فيمك  المؤسسي  الايئ  ف  أما. العيّي  م 

 . الضارة للارمجيات التعرض احتماالت زيادةباإلضافةًإلىً لألعهزة
 تل  تيفيذ المجرمي  عل  تسهّل كخدم ، الفدي  برمجيات نم  وميها الفدي ، طل  برمجيات تشهدها الت  التط رات أ  اكم 

 خسائر إل  وأدت األخاار عياوي  تصدرت الفدي  طل  برمجيات أ  بالذكر الجدير وم . مهاراته  مست   كا  مهما الهجمات
 يت  ل  أكار مخاطر ت اعه ربما الت  المؤسسات لاع  مضلال   يك   قد الرق  هذا أ  إال ،2016 عام أمريك  دوالر مليار تف ق

 تصم  عتماعي اال خعخماًعلىًملهناسة هجم  وه  ،BEC األعما  بريد سرق  هجم  تزدهر ذاته ال ق  وف . بعد عيها اإلبالغ
 ع  المربح  الهجمات تل  أثمرت إذ عمي ،المها إل  األم ا  لتح يل المؤسسات يالر  بشكل اإللكترون  الاريد رسائل فيها
  . اإللكتروني  الجرائ  شكاو  مركز بحس  ،2016 وديسمار 2013 أكت بر بي  ما الفترة ف  دوالر مليار 5.3 سرق 

  
  مشتركة تحديات تواجه المختلفة القطاعات

 المتطلاات حت  لم اكا  تحديات القطاعات عميع ف  الشركات ت اعه هجماته ، وتكثي  تعقيد مست يات تعزيز المجرم   ي اصل فيما 
 المؤسسات تجد األشيا ، إنترن  خال  م  العمليات وتقيي  المعل مات تقيي  فيه تتقار  الذ  ال ق  فف . اإللكترون  لألم  األساسي 
 الت  دراستها ضم  دول  13 ف  أمي  خاير 3000 يقار  ما آرا  سيسك  استطلع . التعقيد وتقليل الرؤي  ناتإمكا ف  عم  صع ب 
 ف  الهجمات م  الهائل الحج  م اعه  ف  بالال  صع ب  تجد األم  فرق أ  لتجد" مألمنية للقاةم  ملامء قياس دراس " عي ا  تحمل
 . وحس  الفعل رد عل  ميها الكثير لد  الحماي  دعه  تقتصر أ  إل  أد  مما القطاعات، مختل 

 50 إل  الرق  يقتر  واليقل، الصحي  كالرعاي  القطاعات، بع  وف  األميي ، التيايهات ف  المؤسسات ثُلث  م  أكثر تحق  ال 
 . بالمائ 

  م  بالمائ  50 م  أقل أثر  تخفي عل  الشركات تعمل ،(الصحي  والرعاي   المال  القطا ك) استجاب  القطاعات أكثر ف  وحت 
 .صحيح  أنها يعرف   الت  الهجمات

 األقل عل  طفي  تحسي  إل  األمي  الخرق يؤد  القطاعات، مع   فف . لالستيقاظ دع ةو حقيقيا   تيايها   األم نخهاكا ًإ خشكل 
 . بقليل بالمائ  80 يتجاوز االستجاب  م  أقل مست  ( كاليقل) القطاعات بع  تشهد بييما المؤسسات، م  بالمائ  90 ف 

 
 : القطا  حس  المهم  اليتائج وم 

 47 تص ي  ت  اليهاي  ف  ولك  فعليا   تهديدا   32 عل  التعرف ت  للتحقي ، خضع  الت  التهديدات بي  م  – العام القطاع 
 .الفعلي  التهديدات تل  م  فقط بالمائ 

 او عمال  الُربع خسر بييما الماض ، العام خال  الهجمات بسا  إيرادات خسروا أنه  بالمائ  وثالث   اثيا  قا  – التجزئة 
 . أعما  فرص

 يتاع   وال لألم ،  ميهجي استراتيجي  يمتلك   ال أنه  التصييع قطا  ف  األم  خارا  م  بالمائ  أربع   قا  – التصنيع 
 . NIST 800-53  أو  ISO 27001 مثل المعل مات ألم  سياس  عل  قائم  قياسي  ممارسات
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 ( بالمائ  40) المستمرة المتط رة والتهديدات( بالمائ  42) المرّكزة الهجمات أ  األم  خارا  قا  – الخدماتو المرافق قطاع
 .  مؤسساته  عل  أثرا   األميي  المخاطر أكثر كان 

 كايرا   أمييا   خطرا   شكل  لمركزةا الهجمات أ  الصحي  الرعاي  مؤسسات م  بالمائ  وثالث   ساع  قال  – الصحية الرعاية 
 . مؤسساته  عل 

 
 للمؤسسات سيسكو نصيحة
 ضد للحماي  عه دها ف  استااق  م ق  اتخاذ المؤسسات عل  فإ  باستمرار، المتط رة وإمكاناته  المعاصري  المهاعمي  لم اعه 

 : السياق هذا ف  التالي  اليصائح لألم  سيسك  وتقدم التهديدات،

 للعم م المعروف  الضع  نقاط استالال  المهاعم   يستطيع ال بحيث والتطايقات التحتي  للايي  ستمرالم التحديث. 

  الميعزل  واألعهزة الي   ف  االستثمارات وتقليل المتكامل ، بالدفاعات التعقيد م اعه . 

 بالميزاني  المرتاط  والقي د الحماي  ومردود للمخاطر الكامل الفه  لضما  ماكرة مرحل  ف  التيفيذي  القيادة إشراك. 

 وتحسييها األميي  الممارسات عدو  م  للتحق  واستخدامها واضح  مقايي  وضع. 

 للجميع الم حد التدري  م  بدال   ميه  كل لدور وفقا   المصمم  التدرياات خال  م  للم ظفي  األمي  التدري  فائدة تعزيز. 

  فعليا  وملةجو ًإليهاً استخدامها دو  األميي  اإلعرا ات أو الض ابط إعداد يت  ال بحيث الفعال ، االستجاب  مع الدفا  م ازن  . 
 
 اإللكترون  لألم  السي   نص  سيسك  تقرير أجل م  مألم  لخقنيا  شةكاء 10 م  مخنوعة مجموعة اعو  خم  أنه بالذكة ملجاية م 

 أن مال ، التقرير ف  ساهم ا الذي  الشركا  بي  وم . التهديدات بمشهد تتعل  استيتاعات ميها تستمد الت  الايانات لمشارك  وذل  ،2017
 سيسك  مي  م  وتعدّ . اك -وترا  ك نك  ثري  ك رب ريش ، وسايي  إيه، إس آر ،7رابيد رادوير، ك اليز، ل ميتا، ب يي ، فالش
 .واألتمت  واالنفتاح بالاساط  يتس  بأسل   عمال لل األم  ت فير إل  الرامي  الشرك  لرؤي  أساسيا   مكّ نا   األم  تقييات لشركا 

 
  التقرير عن

 التقرير ي فر. الجمع  األم  الستقصا  سيسك  دراس  خال  م  عمعها ت  والت  للتهديدات، االستقصائي  الايانات أحدث 2017 اإللكترون  لألم  السي   نص  سيسك  تقرير يدرس
 يق م. األمي  ال ضع تحسي  إل  والرامي  للتطاي  القابل  الت صيات عان  إل  العام، م  األو  اليص  م  اإللكترون  األم  اتت عه ويستعرض الايانات عل  قائم  تص رات
 االستقصائي  اياناتال تل  بترعم  سيسك  باحث  يق م حيث بعد، ع  القياسات م  نقط  مليار 40 يف ق ي م  معد  إل  تصل ضخ ، نطاق م  عليها الحص   ت  بيانات عل  التقرير
 . العال  ح   سيسك  لعمال  الف ر عل  تت فر الت  وخدماتيا ميتجاتيا خال  م  للحماي  فعلي  عه د إل 
 

 إضافي  مصادر
  ماةخينو سخيف مع سيسكو م  مألم  ع  فيايو مقطع
  مإللكخةوني لألم  ملسنوي نصف سيسكو خقةية
 2017 اإللكترون  لألم  السي   نص  سيسك  تقرير إعال : متصاعد بأثر تهديدات: سيسك  مدون 

 2017 اإللكترون  لألم  السي   نص  سيسك  تقرير رس مات
  CiscoSecurity@ ت يتر عل  سيسك  تابع 
  فيسا ك عل  سيسك  تابع ا

 
  سيسكو حول

 يساعد(. CSCO) الرمز تح " ناسداك" المالي  األوراق ب رصـ  ف  مدرع  الشرك . 1984 عام ميذ العمل م  اإلنترن  تمكِّ  والت  التكي ل عيا مجا  ف  العالم  الرائد ه  سيسك 
 ت يتر عل  وتابعيا newsroom.cisco.com الرابط عار المزيد اكتش . الي م المستقالي  الرقمي  الفرص واغتيام اآلم  الت اصل ف  المجتمع وشركاؤنا وميتجاتيا م ظف نا

@Cisco  
 

 قائم  عل  االطال  ويمك . ر أخ وبالد المتحدة ال اليات ف  لها التابع  الشركات أو/و سيسك  لمؤسس  مسجل  تجاري  عالمات أو تجاري  عالمات ه  سيسك  وشعار سيسك 
 كلم  استخدام إ . ألصحابها مل  ه  ال ثيق  هذه ف  المذك رة األخر  التجاري  العالمات كاف  إ   www.cisco.com/go/trademarks.الم قع عار التجاري  سيسك  عالمات
 .أخر  شرك  وأ  سيسك  بي  ك شرا عالق  يتضم  ال الشري 

 
### 

https://www.youtube.com/watch?v=7q34x-H1XsM
https://engage2demand.cisco.com/cisco_2017_midyear_cybersecurity_report?CAMPAIGN=SC-04&COUNTRY_SITE=US&POSITION=link&REFERRING_SITE=press+release&CREATIVE=Press+Release+MCR&CCID=cc000153&DTID=osonwr000516&OID=tlpsc000841&PLACEMENT=PressRelease
https://blogs.cisco.com/security/cisco-2017-midyear-cybersecurity-report
https://blogs.cisco.com/security/cisco-2017-midyear-cybersecurity-report
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-images-mcr2017.html
https://twitter.com/ciscosecurity
https://twitter.com/ciscosecurity
http://facebook.com/ciscosecurity
http://facebook.com/ciscosecurity
http://newsroom.cisco.com/
http://www.cisco.com/go/trademarks

