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تمهيد

يقوم مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الش ب ببإكة إ عداد د ارس ب ببات دورية في مجال أمن المعلومات وتوثيق
االختراقات الحاصلة في هذا المجال إطريقة علمية احترافية.
ونظ اًر ألهمية موضببوأ أمن المعلومات وضببرورا العمل الدائم علن نشبر الوعي في هذا المجال لألفراد والمؤسبسببات علن

ٍ
حد س ب ب بوا ق فقد قام المركز إترجمة واختصب ب ببار الد ارسب ب ببة المقدمة من مؤس ب ب بسب ب ببة  Verizonالمتخص ب ب بصب ب ببة في مجال أمن
المعلومات عن اختراقات الإيانات الحاصلة خالل عام .3102
وجميع المعلومات الواردا في التقرير هي نقالً عن التقرير األساسي من مؤسسة  Verizonوالموجود علن الراإط التالي:
http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2014
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مقدمة

نقدم لكم التقرير الس ببنوخ الخاص عن التحقيقات في مجال خرق أو انتهاك الإيانات لعام  .3102حيث كانت أول نشب برا
أمنية قد تم اصب ببدارها في هذا المجال عام 3112ق ونأمل في هذا العام ان تكون هذه النش ب برا من شب ببأنها تحسب ببين الوعي
والممارسة في مجال أمن المعلومات ودعم الق اررات.
حيث تتألف مجموعة الإيانات التي تدعم هذا التقرير إأكثر من  02.111من الحوادث األمنية المؤكدا .وهذا الرقم ليس
من قإيل التخويف وال يعتمد فقط علن تأكيد لخروقات في الإيانات ولكن هذا التطور في التقرير يعكس تجرإة العديد من
ممارس ب ببي األمن والمديرين التنفيذيين الذين يعرفون أن هذا الحادث ليس من الض ب ببرورخ أن يؤدخ للن فلترا لهذه الإيانات
من أجل أن يكون لها تأثير كإير علن األعمال المستهدفة.
حتن تسببتطيع فهم ما نأمل فقد حض برنا مجموعة إيانات لهذا العام  3102ثم نقدم عدد قليل من العينات السببكانية وذلك
لنحصببل علن المنحن مع مجموعة الإيانات .المقطع التالي يجسببد  01أعوام من حوادث الإيانات التي قد تكون مفضببلة
لدينا .سنقوم إعد ذلك إتقديم تحليل ألنماط تصنيف الحادث السالف الذكر وننتهي مع إعض االستنتاجات ونمط السيطرا
األمنية علن أساس ممارسة رسم الخرائط.

نظرة إلى عام :3102
في تقييم ش ب ب ببامل لعام  3102كان عام من االنتقال من الهجمات الجيوس ب ب ببياية للن هجمات واس ب ب ببعة النطاق علن أنظمة
إطاقات الدفع.
 شهر كانون الثاني:
وشهد سلسلة من تقارير عن هجمات مستهدفة من قإل جهات فاعلة رإما كانت ترعاها الدولة.
حملة تجس ب ب ببس أكتوإر األحمر الس ب ب ببيإرانية ( )Red October cyberكانت مس ب ب ببؤولة عن اس ب ب ببتهداف وكاالت
الحكومة والمؤسب ب ب ب ب بس ب ب ب ب ببات الإحثية علن الص ب ب ب ب ببعيد العالمي ولكن في الإلدان الناطقة إاللغة الروس ب ب ب ب ببية علن وج
الخص ب ببوصق حيث كانت هناك س ب ببلس ب ببلة مختلفة من الهجمات إد ا من هجوم ( )watering holeعلن الموقع
االلكتروني ( )cfr.orgلمجلس العالقات الخارجية .وفي الوقت نفسب ب كانت كتائ
( )QCFفي المرحلة الثانية من عملية أإاإيل لحج

عز الدين القس ببام الس ببيإرانية

الخدمة Ababil Distributed Denial of Service

) (DDoSحيث مارست هجمات علن شركات الخدمات المالية في الواليات المتحدا.
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 شإاط:
زودت  segueفي شإاط الماضي صحيفة نيويورك تايمز ووول ستريت جورنالق مع تقارير جديدا من هجمات
التجسب ببس السب ببيإرانية .وذكرت  Sophosفي تقرير لها أن حصب ببان طروادا ( )Trojanجديد قد وضب ببع لمهاجمة
أنظمة نقاط الإيع ( )Point-Of-Salesإاستخدام معالج إطاقة الدفع الكندية.
أيضب ب ب ببا تعرض موقع  www.iphonedevsdk.comلهجمات من نوأ ()watering holeق وذلك إاسب ب ب ببتخدام
هجوم مفاجئ علن جافا في وقت متأخر من الشهر.
وكمببا ص ب ب ب ب ب ب ببدرت في إببدايببة ش ب ب ب ب ب ب بإبباط تقببارير لخروقببات في الإيببانببات من الشب ب ب ب ب ب ببركببات الكإيرا فيس إوكق توتيرق
مايكروسوفتق أإلق ...
 آذار:
-

خمسين مليون مستخدم ل  Evernoteأجإروا علن تغيير كلمات السر لحساإاتهم.

-

يوم  31اّذارق عانت جمهورية كوريا من هجوم للكتروني علن نطاق واسع الذخ أدى للن تلف األقراص.

 في نهاية اّذار أدى هجوم سب ب ب ب ببيإراني  Cyberbunker-CloudFlare-Spamhaus DoS attackللنقطع االنترنت.
 -ذكرت مجموعة IB-عن تروجان يدعن "تفريغ الذاكرا المنتزأ" (الملق

)BlackPOSق واستهداف نقاط إيع

جديداق وتصدر هذا الخإر في العناوين الرئيسية للصحف اليومية.
 نيسان:
 في نيسان سجل خرق جديد في نقاط الإيع  POSللدفع االلكتروني في الواليات المتحدا األمريكية. الجيش الس ب ببورخ االلكتروني ( )SEAيلحق إعض الض ب ببرر عندما خطف حس ب بباإرسق وارسال تغريده عن انفجار في الإيت األإيض مما سإ
 -أيضب ب ب ببا اسب ب ب ببتمرت عملية أإاإيل من فإل كتائ

التويتر لوكالة اس ب ببوش ب ببيتد

تشنج في وول ستريت.

عز الدين القسب ب ب ببام ( )QOCإواسب ب ب ببطة هجوم حج

الخدمة

DOSعلن العديد من الإنوك األورإية.

 أيار:
 واص ب ببلت التجس ب ببس الس ب ببيإرانية هجماتها في ش ب ببهر أيارق وذلك حسب ب بوفريق مهندسي الجيش األمريكي.
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التقارير الواردا من ش ب ببركة QinetiQ

 خطف الجيش السورخ االلكتروني  SEAحساإات تويتر من كال الجارديان والفاينانشيال تايمز. أيضب ببا قام فريق سب ببايإر للتجسب ببس عن طريق هجوم ( )watering holeإاسب ببتهداف الإاحثون في األسب ببلحةالنووية في الواليات المتحدا األمريكيةق ورإما الصين أيضاً.
 وش ببملت أكثر التقارير عن عمليات التجس ببس الس ببيإرانية في أيار عمليات هجومية علن الإاكس ببتان ومنغولياوالعمليات التي تقوم إها الجهات الفاعلة  Sunshopضد نشطا التإت.
 حزيران:
 في مطلع حزيران ذكرت تقارير عن حصول خروقات جديدا في أنظمة الدفع االلكتروني في عدد من مخازنالإقالة في كل من كاليفورنيا ونيفادا في الواليات المتحدا األمريكية.
 حملة التجس ب ببس الس ب ببيإرانية العالمية وعن طريق هجمات  NetTravelerالتي تس ب ببتهدف الديإلوماس ب ببيين فيالدول التي لها مصالح ال تتماشن مع الصين.
 تموز:
 قد تم تسجيل أكإر عملية خرق للإيانات في الواليات المتحدا إواسطة شركة  Harbor Freightوهي شركةأمريكية لإيع األدوات وتم أيضببا اختراق  224متجر أخ ما يقار  311مليون عميل ولم يعرف كيفية الوصببول
لسجالت هؤال .
 -إدأت الحملة الراإعة لعملية أإاإيل عن طريق  QCFكتائ

القس ب ب ب ب ببام .والجيش الس ب ب ب ب ببورخ االلكتروني يخترق

سجالت viberو . tango
 اتهمت و ازرا العدل األمريكية أرإعة روس وواحد أوكراني إتهمة خرق سب ب ب ب ب ب ببجالت الإيانات ألنظمة الدفع فيHeartland and Global Payments.
 آ :
 -الجيش الس ب ب ببورخ االلكتروني SEAيس ب ب ببرق الحس ب ب ببا

الرس ب ب ببمي علن التويتر لكل من س ب ب ببي ان ان CNN

وواشنطن إوست ومجلة التايم و صحيفة نيويورك تايمز ونيويورك إوست.
 -استهداف قمة الثمانية الكإار التي عقدت في سان إطرس إرغ في روسيا من قإل التجسس السيإ ارنية.
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 أيلول:
 شركة فودافون لالتصاالت تإلغ مليونين من عمالئها إانتهاك الحساإات الشخصية والمالية لهم. ارتإاط جديد لالسببتخإارات في هجوم علن شببركة BIT9للحمايةق وهجومات أخرى علن المؤس بسببات الماليةالياإانية.
 عملي ب ببة اختراق تط ب ببال كإرى الشب ب ب ب ب ب ببرك ب ببات األمريكي ب ببة مث ب ببلLexis-Nexis :ق Krollق & and Dun.Bradstreet
 ش ببركة  Cryptolockerكان أول ظهور لها في ش ببهر أيلولق حيث قامت إاإتزاز الض ببحايا التي كانت علناستعداد لدفع المال لفك تشفير الملفات األساسية الخاصة إهم.
 تشرين األول:
 أعلنت ش ببركة أدوإي أنها قد انتهكت أنظمتها؛ وفي نهاية المطاف تم تحديد  22مليون عدد من الحس بباإاتالمتضررا.
 انتصاران كإيران األول هو اعتقال ديمترخ "كرش" فيدوتوف في روسيا والمسؤول عن استغالل blackholeوهي إرمجيات خإيثة انتشب ب ب ب ب ب ببرت في الحواسب ب ب ب ب ب ببي

وظهرت آثار حزمة إرمجيات الجريمة في انفجار جرائم

اإلنترنت علن مدى السبب ببنوات القليلة الماضبب ببيةق الثاني هو اغالق موقع طريق الحرير وهو سبب ببوق اإلنترنت
الس ببودا حيث تم اس ببتض ببافة ما يقر من  02.111من قوائم المإيعات للمواد الخاض ببعة للرقاإةق إما في
ذلك الماريجواناق والهيروين والكوكايين والمخدرات إأنواعها.
 تشرين الثاني:
تطوير إرامج مصب ب برفية خإيثة حيث تعرض  BIPSمعالج الدفع األورإي الرئيس ب ببي لواحدا من أكإر عمليات
السطو.
 كانون األول :كان دخوال قويا للتجسب ب ب ببس السبب ب ببيإراني لعام  3102حيث تم اس ب ب ببتهداف وزارت الخارجية في
الإلدان األوروإية من خالل عملية .Ke3chang

7

التوزع الجغرافي للمنظومات المستهدفة
لقببد أظهر تقرير  BRID 2013خروقببات في المنظمببات التبباإعببة ل  37دولببة في العببالمق وفي هببذا العببام نجببد في هببذا
التقرير صب ببعود إنسب ببإة  %241عن العام الماضب ببيق وذلك في  54دولة مختلفة في العالمق كما يوضب ببح الشب ببكل رقم .0
حيث يوجد أكثر عدد من فرق االستجاإة للطوارئ ألمن الحواسي

الوطنية  CSIRTsمن أخ وقت مضن.

ولكن ليس إهذه الإسب ب ب ب ب بباطة وذلك ألن الدقة والتركيز واألسب ب ب ب ب ببالي

وأشب ب ب ب ب ببيا أخرى تختلف إين مجموعات ال CSIRTs

المختلفة.

الشكل رقم  :0الإلدان الممثلة في عدد القضايا األمنية مجتمعة
هي مناطق يوجد فيها حوادث أمنية.
المناطق إاللون األحمر َ
هي مناطق غير مصاإة.
المناطق إاللون الرمادخ َ

الش ب ب ب ب ببكل  :3جدول يوض ب ب ب ب ببح عدد الحوادث األمنية إالمقارنة إين طإيعة عمل المنظومة الض ب ب ب ب ببحية وحجم المنظمة لعام
.3102
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الش ب ب ب ببكل رقم  :2جدول يؤكد عدد الحوادث األمنية مع خروقات إيانات مؤكدا وذلك إالمقارنة إين طإيعة عمل المنظومة
الضحية وحجم المنظمة لعام .3102

 :Largeالمنظمات التي تحوخ علن أكثر من  0111موظف.
 :SMALLالمنظمات التي تحوخ علن أقل من  0111موظف.
 :UNKNOWغير معروف.
تعليم  - Education /لنشا ات  - Construction /زراعة Some of victim industries : Agriculture /
 - Realتعدين – Mining /صببناعة  - Manufacturing /صببحة  - Healthcare /تمويل – Finance /
..خدمات  - Utilities /نقل – Transportation /تجارا – Trade /عقارات Estate /
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ولفهم معمق أكثر عن الجدول نأخذ مثاالً عملياً حيث في الشكل رقم  3الجدول األول السطر الساإعق سنجد أن يتحدث
عن عدد الض ب ببحايا الموجودين ض ب ببمن القطاعات أو المنظمات المالية وعدد الحوادث األمنية التي حص ب ببلت ض ب ببمن هذه
القطاعات الكإيرا منها والص ب ب ببغيرا ( )LARGE & SMALLوالمجموأ العام للحوادث التي تعرض لها الض ب ب ببحايا داخل
المنظمات المالية (.)TOTAL
إببالتببالي كببان المجموأ العببام لهببذه األحببداث في جميع المنظمببات وعلن اختالف طإيعتهببا وفي معظم أنحببا العببالم والتي
تعرضت لهجمات تجسسية  .20.220والمؤكدا منها كانت  0.207حادثة كما في الشكل رقم .2
حيث نالحظ أن إعض المنظمات أو الجهات المالية تكون أكثر جاذإية من قإل الجهات الفاعلة للتجسب ب ب ب ب ب ببس عليها أو
انتهاكها.
الجميع عرض ب ببة لنوأ من هذه األحداث .حتن لو كنت تعتقد مؤسب ب بس ب ببتك في خطر منخفض للهجمات الخارجيةق ال تزال
هناك لمكانية سو استخدام من الداخل واألخطا التي تضر أنظمة وفضح الإيانات.
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A DECADE of DBIR DATA
عقد كامل على تقارير DBIR
يحاول هذا القسم من التقرير لنشا مجموعة نتائج مشاإهة قدر اإلمكان لنتائج التقارير الساإقة وذلك من حيث الصياغة
واألس ببلو ق تش ببمل هذه النتائج في التقرير الحالي كالً من االختراقات التي حدثت إين عامي  3103-3112إاإلض ببافة
للن حوادث كشف الإيانات المؤكدا في العام  3102والتي إلغ عددها  0207حادثة.
مقدمة مختصرا لكل من VERISق: VCDB
VERIS: Vocabulary for Event Recording and Incident Sharing
مجموعة من المقاييس تم تصب ب ب ب ببميمها إحيث تشب ب ب ب ببكل توصب ب ب ب ببيفاً للحوادث األمنية إطريقة منظمة وقاإلة للتكرار .لذاً جمع
إيانات تفصب ب ب ب ب ب ببيلية عن الحوادث األمنية اعتماداً علن مصب ب ب ب ب ب ببادر متعددا و"ترجمة" هذه الإيانات إأسب ب ب ب ب ب ببلو معين يتميز
إالوضوح والمنهجية والدقة في العرضق يستخدم التقرير أسلو VERISلعرض إعض االحصا ات والإيانات.
VCDB: VERIS Community Database
مإادرا عامة لتنظيم إيانات الحوادث األمنية علن المسببتوى العمومي وعرضببها إاسببتخدام لطار العمل  .VERISلذاً فهي
عإارا عن قاعدا إيانات أولية آلالف الحوادث األمنية يتم تشبباركها إواسببطة ترخيص عام للجميع إحيث يتاح تحميل هذه
الإيانات واقتراح حلول من أجل التطوير والتحسين.

يظهر الشب ببكل السب بباإق إيانات لحصب ببائية عن السب ببنوات العش ب برا السب بباإقة توضب ببح االختراقات إداللة نوأ التهديد حيث نرى
أرإعة أنواأ من التهديدات:
 :Externalتهديد خارجيق  :Internalتهديد داخليق  :Collusionتهديد متآمرق  :Partnerتهديد الشريك.
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من الواضح إأن التهديدات ذات الطإيعة الخارجية حصلت علن النسإة األكإر للسنوات العشرا.

:BREACHES (VS) INCIDENTS
يستخدم التقرير العديد من المصطلحات سيصار للن شرحها تإاعا:
 :Incidentحدث أمني يقوم إالتأثير علن التكامليةق الوثوقية والتوافرية للنظم المعلوماتية.
 :Breachوهو عإارا عن  Incidentيؤدخ إالنتيجة للن الكشف أو التعرض المحتمل للإيانات.
 :Data Disclosureوهو عإارا عن Breachقد قام إالفعل إكشف الإيانات إشكل مؤكد وليس فقط التعرض لها.

لحصائية دوافع التهديدات األمنية للسنوات الخمس الماضية:

الدوافع الثالثة األكثر شيوعا وتأثي اًر:
 :Financialدوافع مالية ومص برفيةق  :Espionageدوافع تجس بسببيةق  :Ideology/Funدوافع أخرى كالدوافع العقائدية
والفكرية أو دوافع تتعلق إالتسلية والهواية.
من الواضبب ب ب ببح أن الدوافع التي تتعلق إالمال كإطاقات الدفع االلكتروني والعمليات المص ب ب ب ب برفية والتجارا عإر الشبب ب ب ببإكة قد
سيطرت علن الحصة األكإر للسنوات الخمس إحس

اإلحصائية الساإقة.
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الشكل األول للن اليمين :يظهر عدد الدوافع إالنسإة للسنوات الخمس الماضية.
الشكل الثاني للن اليسار :يظهر النسإة المئوية إين الدوافع ساإقة الذكر.
عدد االختراقات إداللة السلوك العملي للتهديد:

يوضح الشكل الساإق عدد كل من االختراقات إداللة سلوكها العملي في السنوات العشر الساإقة وهي:
 :Hackingاالختراقق  :Malwareالإرمجيات الخإيثةق  :Socialاالختراقات ذات السب ب ب ب ب ب ببلوك االجتماعي كالهندسب ب ب ب ب ب ببة
االجتماعيةق  :Physicalالسلوك الفيزيائيق  :Misuseسلوك لسا ا االستخدامق  :Errorاألخطا .
اعتماداً علن الش ب ببكل الس ب بباإق يإدو إأن عمليات االختراق  Hackingإأنواعها العديدا هي األس ب ببلو والطريقة المفض ب ببلة
لدى المهاجمين لتنفيذ اختراقاتهم علن مدى العقد الساإق.
لحصائيات االختراقات إحس

أنوأ التجهيزات إداللة الزمن وهو النصف عقد األخير:

 :Serverمخدمق  :Kioskواجهة العمليات المالية االلكترونيةق  :User Devicesالتجهيزات المختلفة والمملوكة من
قإل المسببتخدمينق  :Personتجهيزات شببخصببيةق  :Networkالشببإكة والتجهيزات المكونة والرديفةق  :Mediaتجهيزات
الوسائط المتعددا:
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المخدمات كانت التجهيزات األكثر عرض ب ب ببة لالختراق في العقد الس ب ب بباإق إنس ب ب ببإة  %42تليها تجهيزات المس ب ب ببتخدمين ثم
واجهات التعامالت االلكترونية فالتجهيزات الشخصية ثم الشإكات والتجهيزات الرديفة لها أما تجهيزات الوسائط المتعددا
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فقط كانت األقل اختراقاً وعلي يج

التأكيد علن ض ببرورا تطوير خطط ووس ببائل حماية لض ببافية للمخدمات لما تتمتع إ

هذه األجهزا من أهمية إالغة علن مستوى المنظومات والشإكات.
االختراقات في العقد الماضي ممثلة إنسإة زمن االختراق للن زمن الكشف:
 :Time to compromiseالوقت الالزم إلنجاز عملية االختراق.
 : Time to discoveryالوقت الالزم لكشف عملية االختراق.

يإدو أن الفجوا الزمنية إين الوقت الالزم إلنجاز عملية االختراق والوقت الالزم لكشف هذه العملية تعتإر كإيرا نسإياً كما
يوضب ببح الشب ببكل وهذا يعني وجود مشب ببكلة حقيقية وهي عإارا عن تأخير زمني كإير إين المدافعين والمهاجمين أو إمعنن
آخر يقوم المهاجم إ تمام عمل وإعد وقت طويل نسإياً يكتشف المدافع حدوث هذا االختراق.

15

تمثيل الطرق الرئيسية لكشف االختراقات خالل العقد الماضي:
يمثل الشكل الساإق المنحنيات الإيانية لطرق كشف االختراقات إداللة سنوات العقد الماضي حيث:
 :Fraud Detectionأسالي

كشف االحتيال.

 :Law Enforcementاألسالي
 :Internalاألسالي
 :Third Partyأسالي

القانونية كالسياسات األمنية العامة.

والطرق الذاتية المتعلقة إالضواإط والسياسات األمنية المطورا إشكل ذاتي فردخ أو مؤسساتي.
الكشف المنفذا من قإل جهة ثالثة كشركات األمن والحماية.

المالحظة األسب بباسب ببية علن الإيانات السب بباإقة هي االنخفاض شب ببإ الحاد إنسب ببإة طرق كشب ببف االحتيال إل وانخفاض هذه
النسببإة للن ما دون الطرق األخرى في كشببف االختراقات خالل العام 3102ق وذلك ألن طرق االحتيال تعتإر األسببالي
المفضببلة لدى المهاجمين عن إعد وخاصببة في مجال االختراقات المتعلقة إاألمور المالية والمص برفية وعلي يج
علن وضع مقترحات وخطط للعمل علن تطوير هذه الطرق واألسالي
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إالشكل األمثل.

العمل

RESULTS AND ANALYSIS
نتائج وتحليالت
تإدأ النتائج إعرض خالصب ب ب ببة إيانات العام  3102أخ االختراقات التي حدثت في العام الماضب ب ب ببيق مجموعة النتائج هذه
كإيرا نس ب ب ببإياً وعلي تم األخذ إعين االعتإار تقليص وتحجيم النتائج ما أمكن من خالل العرض مقدار محدد من الإيانات
أخ خالصة نماذج الهجمات األكثر أهمية وذلك اعتماداً علن تركيإات معينة من المهاجم أو المسإ

واألسلو وطريقة

الهجوم والهدف وتكرار الحدوث؛ إالنتيجة حص ببلنا علن ثالثة أنواأ من الهجمات وتوص ببلنا للن أن هذه األنواأ تحقق ما
نسإت  %02من لجمال حجم الإياناتق لنطلع علن الشكل التالي:

لقد اعتمدنا علن تعدادات إيانات نظام  VERISللحصب ب ب ب ب ب ببول علن تجمعات للإيانات  Clustersحيث الحظنا وجود
تجميعات واضحة كعمليات االصطياد االلكتروني واالجتماعي والعمليات المتعلقة إالإريد االلكترونيق واالهم كان الإحث
عن تجمعات للإيانات تقوم إوصف تصنيفات شاملة للحوادث األمنية وليس مجرد حوادث أمنية متكررا...
وقد تم التوصل للنتيجة الهامة التالية:
نستطيع وصف (تسعة من عشرا) من مجمل االختراقات إواسطة (تسعة) نماذج رئيسية.

17

يوضح الشكل الساإق الإيانات الخاصة إتردد ورود نماذج تصنيفات الحوادث األمنية خالل العام 3102
 :POS Intrusionsاختراقات نقاط الإيع
 :Web App Attacksهجمات تطإيقات الوي
 :Insider Misuseلسا ا االستخدام-هجمات المستخدمين الداخليين المرخصين
 :Physical Theft/Lossاالختراقات الفيزيائية
 :Miscellaneous Errorsأخطا متنوعة
 :Crimewareالإرمجيات الخاصة إالجرائم االلكترونية
 :Card Skimmersناسخي إيانات الإطاقات االلكترونية
 :DoS Attacksهجمات منع تقديم الخدمة
 :Cyber-espionageالتجسس السيإراني
 Everything else:أخ اختراقات أو حوادث أمنية ال تنتمي للن التصنيفات الساإقة.

المالحظات :تجدر اإلشارا للن النماذج األرإعة األولن وهي علن الترتي :
 :Web App Attacks_0هجمات تطإيقات الوي ق
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 :Cyber-espionage_3التجسس السيإراني
 :POS Intrusions_2اختراقات نقاط الإيعق
 :Card Skimmers_2عمليات قرصنة الإطاقات.
وذلك علن أساس معيار نوعية (الإيانات المكشوفة )Data Disclosureحص اًر.

يإين الشكل الإياني التالي مجموعة مختارا من نماذج التصنيفات الساإقة منسوإة لنموها للن الوقت:

الوقت :السنوات الخمس الماضية (نصف العقد الماضي).

تمت اإلش ببارا فيما س ببإق للن التص ببنيفات األس بباس ببية لالختراقات والحوادث األمنية علن أس بباس معايير الإيانات المكتش ببفة
إشببكل أسبباسببيق يإين الشببكل التالي هذه التصببنيفات علن أسبباس نوأ وماهية الشببركات المسببتهدفةق لالسببتزادا فيما يخص
تصنيفات الشركات وأنواعها مراجعة نظام:
North American Industry Classification System :NAICS
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نوعها أما األعمدا التالية فهي عإارا عن نماذج تصبب ببنيفات

العمود للن اليسبب ببار يصبب ببنف الشب ب ببركات المسبب ببتهدفة إحس ب ب ب
االختراقات والحوادث األمنية التي تم الحديث عنها ساإقاً.
إالنس ب ببإة لأللوان فقد اعتمد المص ب ببمم علن تدرج لوني للنسب ب ب
مإاشرا إلون أقل سطوعاً وهكذا...

20

حيث النسب ب ب

العالية تتميز إلون فاقع تليها النسب ب ب

األقل

POINT-OF-SALE (POS) INTRUSIONS
اختراقات نقاط البيع
من المعروف أ ن نقاط الإيع هي عإارا عن الإنية التحتية المؤلفة من تجهيزات وإرمجيات موزعة ض ب ببمن مناطق جغرافية
ومرإوطة إأنظمة مركزية إلنجاز التعامالت والمناقالت ذات الحجم الص ب ببغير إواس ب ببطة إطاقات الكترونية خاص ب ببةق والتي
تشكل إمعظمها تعامالت إالمستوى الفردخ.
تتميز الهجم ببات علن أنظم ببة نق بباط الإيع إ ببأنه ببا ال تمل ببك التنوأ الكإير الموجود ل ببدى الهجم ببات علن األنظم ببة األخرى
كتطإيقات الوي

والشب ببإكات مثالًق يعد هجوم "محاولة االتصب ببال الإعيد عإر القوا الشب بباملة" الهجوم الرئيسب ببي علن أنظمة

نقاط الإيع إش ب ببكل عام Brute forcing remote access connections to POS؛ أما إالنس ب ببإة لعام  3102فقد
كانت هجمات الذاكرا إواسب ب ب ب ب ببطة الإرمجيات الخإيثة هي الهجوم الرئيسب ب ب ب ب ببي A resurgence of RAM scraping
.malware

لمقارإة موضوأ تراجع الهجمات علن نقاط الإيع مقارنة إالهجمات علن األنظمة األخرى وضعنا الإيانات النسإية ضمن
شب ب ب ب ببكل إياني (الشب ب ب ب ببكل السب ب ب ب بباإق) والذخ يظهر نتائج مقارنة هجمات نقاط الإيع إهجمات تطإيقات الوي
الخمسة الماضية.
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خالل األعوام

قام معدو هذا التقرير إد ارس ب ب ببة  311حالة من حاالت الهجوم علن أنظمة نقاط الإيع التي حدثت في العام  3102والتي
كان معظم أهدافها عإارا عن الفنادق والمطاعم ومحالت إيع التجزئة إاإلضب ب ببافة للن الشب ب ببركات المتخص ب ب بصب ب ببة إ نشب ب ببا
المإاني.
المراحل الرئيسية لمعظم الهجمات علن أنظمة نقاط الإيع:
 :Compromise the POS device .0السيطرا (السطو) علن نقطة الإيع الهدف.
 :Install malware .3تنصي

إرمجيات خإيثة.

 :Collect magnetic stripe data in process .2جمع معلومات الشريط الممغنط قيد االستخدام (حالياً).
 :Retrieve data .2استعادا (جمع) إعض الإيانات الضرورية لعملية الهجوم.
 :Cash in .4تنفيذ العملية المالية.

التهديدات العشر األولن (الشكل الساإق) المستخدمة ضمن الهجمات علن أنظمة نقاط الإيع.
 :RAM scraper (mal) )0هجمات الذاكرا.
 :Export data (mal) )3جمع الإيانات.
 :Brute force (hac) )2القوا الشاملة.
 :Use of stolen creds (hac) )2استخدام الإطاقات المسروقة.
 :Offline cracking (hac) )4االختراق إدون اتصال.
 :Use of backdoor or C2 (hac) )0استخدام األإوا
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الخلفية.

 :Spyware/Keylogger (mal) )7أنظمة التجسس
 :Backdoor (mal) )2األإوا

الخلفية

 :Misconfiguration (err) )5اإلعدادات الخاطئة
)01

) :Phishing (socالتصيد االلكتروني

 :Malإرمجيات خإيثةق  :hacاختراقق  :errخطأق  :socاجتماعي.

يإين الش ب ببكل الس ب بباإق النسب ب ب

المئوية ألنواأ االختراقات المتإعة في هجمات نقاط الإيع إاإلض ب ببافة للن نسب ب ب

واألغراض المستخدمة في هذه الهجمات.
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الوس ب ببائل

منهجيات كشف الهجمات علن نقاط الإيع:
منهجيات كشف الهجمات علن نقاط الإيع الخمس األولن من حيث النسإة وهي:
 :Ext - lawenforcement .0فرض تطإيق القانون
 :Ext - fraud detection .3لجرائيات لكشف عمليات االحتيال
 :Ext – customer .2المتعاملون.
 :Int– NIDS .2أنظمة كشف عمليات التطفل.
 :Int - reported by user .4التقارير الصادرا عن المستخدمين.
 :Extمنهجيات خارجيةق  :Intمنهجيات داخلية.

يإين الشكل نس

المنهجيات ساإقة الذكر.

الشببكل الإياني األخير في موضببوأ الهجمات علن نقاط الإيع يتعلق إعامل الزمن حيث تم تصببميم هذا الشببكل ليرإط إين
الوسائل المستخدمة في الهجمات  Compromise Vectorsومنهجيات كشف هذه الهجمات
 Discovery Methodsوالزمن الالزم لكشف الهجمات.
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 توصيات وضوابط:
مجموعة التوصب ببيات والض ب بواإط التي يوصب ببن إها إشب ببدا من أجل العمل علن الحد من الهجمات وعمليات قرصب ببنة نقاط
الإيع:
التوصيات الخاصة إجميع الشركات:
 فرض قيود كافية علن الوصول للن نقاط الإيع.
 تحقيق سياسة قوية وتطويرها إاستمرار لكلمات المرور.
 عدم استخدام أنظمة نقاط الإيع لغير مهمتها األساسية.
 تنصي

وتحديث وادارا أنظمة مكافحة الإرمجيات الخإيثة إشكل دورخ.

التوصيات الخاصة إالشركات الكإيرا متعددا الفروأ:
 المراقإة الدائمة للوصالت إين الفروأ واإلدارا المركزية.
 الإحث الدائم عن أخ نشاط مشإوه علن كامل الشإكة.
 تجهيز الشإكة إطريقتين من طرق التحقق من الهوية علن األقل
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WEB APPLICATIONS ATTACKS
الهجمات التي تستهدف تطبيقات الويب
لدى د ارس ب ب ب ببة الهجمات التي تسبب ب ب ببتهدف تطإيقات الوي
مجموعات إحس

الدوافع واألسإا

في عام  3102تإين أن يمكن تقس ب ب ب ببيم هذه الهجمات للن ثالث

الكامنة و ار الهجمة:

 )1الهجمات ذات الدوافع المالية :FINANCIALLY MOTIVATED ATTACKS
تش ببكل هذه الهجمات نسبببإة  %22من الهجمات التي تسبببتهدف تطإيقات الوي
المال والمكاسب ب ب

وتهدف للن حصبببول المخترق علن

المادية وتس ب ببتهدف جميع وس ب ببائل الدفع االلكتروني أو الخدمات المصب ب برفيةق ويمكن للمخترق تنفيذ

هذه الهجمات من خالل الوصول للن واجهة التطإيق المصرفية الخاصة إالمستخدم أو من خالل استغالل الثغرات
األمنية في التطإيق المس ب ببتخدم نفسب ب ب وغالإاً ما تكون هذه الواجهات محمية عن طريق اس ب ببم مس ب ببتخدم وكلمة مرور
ويقوم المخترق هنا إاسبتخدام وسبائل معينة من أجل الحصبول علن إيانات المسبتخدم مثل تقنيات التصبيد من خالل
خداأ المستخدم وذلك إتصميم واجهة تشإ واجهة المستخدم الخاصة إالمصرف الذخ يتعامل مع وارسال راإط للن
إريده االلكتروني يحث علن لدخال إيانات الشب ب ببخصب ب ببية ليتم لرسب ب ببالها للن حاس ب ب ب
المصرفق كما يمكن للمخترق تنصي

المخترق إدل لرسب ب ببالها للن مخدم

إرمجيات مؤذية تقوم إالتجسس وسرقة إيانات الشخصية وارسالها للمخترقق

كما يمكن أن يقوم المخترق إتنفيذ هجمة المس ب ب ببح الش ب ب ببامل  Brute Force Attackللحص ب ب ببول علن كلمة المرور
الخاص ببة إالمس ببتخدم كما يمكن أن يس ببتخدم هجمة الحقن إلغة االس ببتفس ببار الإنيوية  SQL Injectionأو غيرها من
الوسائل.
 )3الهجمات ذات الدوافع اإليديولوجية :IDEOLOGICALLY MOTIVATED ATTACKS
ويمكن ألن تكون األس ب ببإا

ورائها س ب ببياس ب ببية أو اجتماعية أو مجرد التس ب ببلية وتحتل هذه الهجمات الجز األكإر من

الهجمات التي تسببتهدف تطإيقات الوي
الثغرات ض ب ب ب ب ببمن تطإيقات الوي

حيث تشببكل نسببإة  %56منهاق ويمكن أن تسببتغل هذه الهجمات العديد من

علن س ب ب ب ب ببإيل المثال عدم فلترا أو تدقيق المدخالت والمتغيرات التي تمرر للتطإيق

سبوا كان هذا التطإيق نظام لدارا محتوى ) Content Management Systems (CMSمثل ! Joomlaق
Drupalأو  WordPressأو غيرها من التطإيقات.
لن معظم حاالت هذه الهجمات تستهدف مخدمات الوي

وذلك الختراق مواقع الكترونية محددا وارسال رسالة معينة

أو اس ب ب ب ب ب ببتغالل المخدم نفسب ب ب ب ب ب ب إلطالق هجمات علن أهداف أخرى مثل تنفيذ هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة
DDOS Attacksق ولكن هذا ال يعني التركيز فقط علن حماية مخدمات الوي

واهمال تجهيزات الشب ب ب ببإكة األخرى

كما ال يعني أن الشإكة ال تكون عرضة لالختراق في حال عدم وجود مخدمات وي
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ضمنها.

 )3الهجمات ذات الدوافع التجسسية:
تهدف هذه المجموعة من الهجمات للن التجسس سوا علن إيانات مستخدم محدد أو إيانات جهة ما وتحتل النسإة
األقل إين الهجمات التي تس ببتهدف تطإيقات الوي

لعام  3102حيث تش ببغل نس ببإة  %3من هذه الهجمات كما يإين

الشكل التالي النسإة المئوية للهجمات التي تستهدف تطإيقات الوي

إحس

الدوافع الكامنة و ار هذه الهجمات:

2%

الهجمات ذات الدوافع التجسسية

33%

الهجمات ذات الدوافع المالية
الهجمات ذات الدوافع اإلديلوجية أو التسلية

65%

الشكل يإين النسإة المئوية للهجمات التي تستهدف تطإيقات الوي

إحس

الدوافع الكامنة و ار الهجمة

 توصيات وضوابط:
مجموعة من التوصيات الخاصة إتالفي الهجمات التي تستهدف تطإيقات الوي :
 اسب ببتخدام أكثر من مسب ببتوى مصب ببادقة وإتقنيات مختلفة وعدم االكتفا إاالعتماد علن كلمات المرور للتحقق
من هوية المسببتخدم وخصببوص باً في الجهات التي تقدم خدمات مالية أو يتم تناقل إيانات مهمة عإر الشببإكة
ضمنها.
 يج

علن مطورخ الوي

ومسؤولي المواقع االلكترونية لج ار مسح دورخ الكتشاف الثغرات األمنية والعمل

علن تالفيها قإل اكتش ب ببافها واس ب ببتغاللها من قإل المخترقينق كما يتوج
الوي
 يج

تفحص الكود المص ب ببدرخ لتطإيقات

والعمل علن فلترا المدخالت ضمن الصفحات التي تسمح للمستخدم إ دخال إيانات ضمنها.
فرض سب ب ببياسب ب ببات معينة لمنع هجمات المسب ب ببح الشب ب ببامل علن سب ب ببإيل المثال السب ب ببماح إعدد محدود من

محاوالت اإلدخال.
 يج

علن المس ب ب ب ببتخدم العادخ أو مدير الش ب ب ب ببإكة مراقإة االتص ب ب ب بباالت الواردا أو الص ب ب ب ببادرا عن الحواسب ب ب ب ب

والتجهيزات الشإكية مع ضرورا وجود تجهيزات حماية مثل الجدران النارية وأنظمة كشف/منع التطفل.
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INSIDER THREATS
التهديدات الداخلية
يتمثل هذا التهديد إشببخص موظف لدى جهة ما أو أخ شببخص لدي معلومات أو صببالحيات معينة ضببمن الجهة س بوا
كانت هذه الص ب ب ببالحيات خاص ب ب ببة إالنفاذ للن الش ب ب ببإكة الداخلية أو أخ منظومة أو إيانات ض ب ب ببمن الجهةق حيث يقوم هذا
الشخص أو الموظف إاستغالل هذه الصالحيات عن قصد أو عن طريق االستخدام الخاطئ لها فيؤثر سلإاً علن سرية
أو سالمة محتوى أو متاحية الإيانات ضمن هذه الجهة.
لدى دراسة مجموعات لحصائية من عينات لحوادث ناتجة عن تهديدات داخلية تإين أن النسإة األكإر من هذه الحوادث
تتم عن طريق الوصول عإر الشإكات الداخلية للجهات المستهدفة والشكل التالي يإين ذلك:
3%

21%
غير ذلك
نفاذ عن بعد
نفاذ فيزيائي
وصول عن طريق الشبكة الداخلية

71%

28%

الشكل يإين نسإة الحوادث الناجمة عن تهديدات داخلية
كما تمت دراسة النسإة إين األشخاص الذين يقفون و ار هذه الحوادث ضمن هذه الجهات وكانت النتائج كما في الشكل
التالي:

7%

غير ذلك

7%

موظف إداري
مقاسم أو مراكز اتصال

23%

9%

مديري ومطوري أنظمة
موظف مالية
مستخدم نهائي

12%

17%

أمين صندوق أو محاسب
13%

28

الشكل يإين النسإة إين األشخاص الذين يقفون و ار الحوادث الناجمة عن تهديدات داخلية
وقد تمت د ارس ب ب ببة عينات الحوادث الناجمة عن التهديدات واألخطار الداخلية إالنس ب ب ببإة للمحفزات واألس ب ب ببإا
تنفيذ هذه الحوادث وقد تإين أن النسببإة األكإر إينها ذات محفزات مالية أخ تهدف للكس ب
تجسب بس ببية إينما يهدف الإعض منها للن التس ببلية والمرح أو إس ببإ

الكامنة و ار

المالي والإعض األخر أهداف

ض ببغائن ومش بباكل إين الموظفين والش ببكل التالي يإين

ذلك:
3%
المرح والتسلية

6%
10%

غير محددة
ضغائن وأحقاد ومشاكل بين
الموظفين

18%

تجسس

72%

جني األموال

الكامنة و ار هذا النوأ من الهجمات

الشكل يإين المحفزات واألسإا

ولدى د ارس ب ببة هذه العينات من الحوادث تم تحديد األص ب ببول المعلوماتية األكثر عرض ب ببة لهذا النوأ من الحوادث وقد تإين
أن الحواس

الشخصية تحتل النسإة األكإر إين األصول التي تعرضت لهذه الحوادث ضمن العينات المدروسة ومن ثم

قواعد الإيانات وإطاقات الدفع االلكتروني والملفات والإيانات الخاصببة إالمخدمات وكذلك أمنا الصببناديق أو المحاسببإين
كما في الشكل:
حواسب محمولة
6%

غير ذلك

ملفات خاصة بالمخدمات

26%

8%

تطبيقات ومخدمات ويب
موظفين

5%

8%
9%

أمين صندوق أو محاسب
بطاقات دفع إلكتروني

25%

10%

أصول تتعلق بالمخدمات
قواعد بيانات

12%
22%

حواسب مكتبية

الشكل يإين األصول األكثر عرضة للتهديدات الداخلية ضمن عينات الحوادث التي تمت دراستها
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وقد تمت دراسة العينات اإلحصائية للحوادث التي تم دراستها من حيث الزمن الذخ تم خالل اكتشاف وقوأ الحادث وقد
تإين أن النسببإة األكإر منها احتاجت للن عدد من األيام حتن تم اكتشببافها إينما تم اكتشبباف إعضببها خالل عدا أسبباإيع
أو عدا أشهر والإعض األخر خالل أكثر من سنة والشكل يإين ذلك:
أكثر من سنة

2%

عدة أشهر

11%

عدة أسابيع

22%

عدة أيام

34%

عدة ساعات

18%

عدة دقائق

2%

عدة ثواني

11%
40%

30%

35%

25%

15%

20%

10%

5%

0%

الشكل يإين النسإة إين الزمن الالزم الكتشاف الحادث
 توصيات وضوابط:
مجموعة من التوصيات الخاصة إتالفي الحوادث الناجمة عن تهديدات داخلية:
 يتوج

علن الجهات أن تمتلك معلومات عن إياناتها وأصولها واألشخاص أو الجهات المخولة إالوصول

لليها.
 يج

علن أخ جهة أن يكون لديها س ب ببياس ب ببات محددا لحس ب بباإات المس ب ببتخدمين مع تحديد ص ب ببالحيات كل

مستخدم إالنفاذ للن أصول الجهة ومراجعة هذه الحساإات إشكل دائم والعمل علن حذف حسا

الموظف

مإاشبرا في حال ترك العمل في الجهة أو تغيير صببالحيات في حال انتقال للن موقع جديد ال يحتاج في
للن نفس الصالحيات الممنوحة ل ساإقاً.
 يج

علن الجهات وضببع ضبواإط وسببياسببات لحماية أصببولها إما فيها الإيانات ومنع انتقالها خارج الجهة

لال لضرورات العمل.
 وجود سبببياسب ببة واضبببحة ونظام عقوإات في حال تجاوز أخ ش ببخص واس ببتغالل للصب ببالحيات الممنوحة ل
إأعمال تضر إعمل الجهة وتوعية الموظفين والعاملين لديها للن أهمية هذه السياسات.
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PHYSICAL THEFT/LOSS
االختراقات الفيزيائية
وتعني سب ب ببرقة أو فقدان التجهيزات أو الإيانات من مكانها الفيزيائي حيث تعتإر عملية النفاذ الفيزيائي وس ب ب برقة
التجهيزات أو الإيانات أو قواعد الإيانات من الهجمات الخطيرا التي تحتل مرتإة كإيرا ضب ببمن الهجمات التي حدثت عام
نوأ التجهيزا أو الإيانات التي تمت سرقتها أو فقدانها مع األخذ

 3102حيث تمت دراسة  8569حالة وتصنيفها إحس

إعين االعتإار أن فقدان األصببول ال يعني إالضببرورا أنها تعرضببت للس برقة وقد تإين أن الجز األكإر من األصببول التي
فُقدت أو ُسب ب برقت هي أص ب ببول تعود للمس ب ببتخدمين ولم تحدد الجهات التي تم جمع العينات منها ماهية هذه األص ب ببول في
معظم الحاالتق ولكن علن األغل
من وسب ببائط التخزين أو الحواس ب ب

هي تجهيزات حواس ب

شببخصببية أو أق ارص مضببغوطة أو أقراص ليزرية أو أخ نوأ

المحمولة كما كان هنالك جز من األصب ببول عإارا عن وسب ببائط كملفات أو إيانات أو

غيرها والشكل التالي يإين ذلك:

تجهيزات خاصة بالمستخدمين غير محدد ماهيتها

8,929

حواسيب محمولة

308

مستندات

140
108

حواسب شخصية (تجهيزات تخص المستخدمين)

102

ذواكر قابلة لإلزالة Flash Drives
37

أقراص صلبة

36

أشرطة تخزين Taps
أصول تعود للمخدمات (غير محددة)

27

10000

1000

100

12

وسائط (غير محددة)

11

قواعد بيانات خاصة بالمخدمات
10

1

الشكل يوضح مخطط يوضح نسإة أنواأ التجهيزات أو الإيانات التي فقدت أو سرقت من إين  8569عينة مدروسة
ومن الجدير إالذكر أن معظم حاالت سب ب ب ب ب برقة األص ب ب ب ب ببول من غير الممكن تحديد الطريقة التي تم عن طريقها النفاذ للن
المكان الفيزيائي الذخ تتواجد في األص ب ب ببول المس ب ب ببروقة أو المفقودا ولكن لن  %91من الحاالت التي تمت د ارس ب ب ببتها تم
النفاذ عن طريق تعطيل أو تخطي الوسائل المستخدمة للتحكم إالنفاذ للن هذه األصول والشكل التالي يإين ذلك:
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3%

اليوجد أي مستوى تحكم
بالنفاذ

11%

نفاذ من قبل شخص يملك
سماحيات لذلك
26%

تخطي وسائل التحكم
بالنفاذ

60%

تعطيل وسائل التحكم
بالنفاذ

الشكل يوضح النسإة المئوية للطرق التي تم النفاذ فيزيائياً من قإل المخترق للن مكان وجود األصول من ضمن
العينات المدروسة
والمخطط التالي يإين أكثر أنواأ الإيانات المعرضب ب ببة لخطر الس ب ب برقة من خالل د ارسب ب ببة تتضب ب ببمن  2933حالة تمت فيها
س ب ب ب ب برقة إيانات حيث تإين أن أكثر حاالت س ب ب ب ب برقة الإيانات ضب ب ب ب ببمن العينات التي تم جمعها عإارا عن س ب ب ب ب برقة الإيانات
الشخصية والشكل التالي يإين ذلك:
بيانات شخصية

3393

بيانات طبية

508

غير ذلك

57

بيانات بنوك

20

أوراق اعتماد

5
10000

1000

10

100

1

الشكل يوضح تصنيف الإيانات األكثر عرضة لخطر السرقة ضمن العينات المدروسة
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 توصيات وضوابط:
مجموعة من التوص ب ب ب ببيات الخاص ب ب ب ببة إتقليل احتمال خطر تعرض األص ب ب ب ببول للسب ب ب ب برقة أو الفقدان عن طريق النفاذ
الفيزيائي:
 يج

تشب ببفير التجهيزات أو وسب ببائط التخزين التي تحتوخ علن الإيانات الحسب بباسب ببة والعمل علن التأكد من

فعالية التش ببفير المس ببتخدم إش ببكل دورخ وذلك لمنع تس ببر الإيانات في حال سببرقة التجهيزات التي تحتوخ
عليها.
 تعويد الموظفين أو المسببتخدمين علن اصببطحا

التجهيزات القاإلة للحمل والمعرضببة للسبرقة معهم إشببكل

دائم وعدم تركها في األماكن العامة أو في السيارا أو أخ مكان يعرضها للخطر.
 عمل نسب ب ب ببي احتياطي لجميع الإيانات الموجودا علن التجهيزات في أمكان منفصب ب ب ببلة عنها وذلك من أجل
استعادتها في حال حصول أخ حادثة سرقة أو فقد للتجهيزات.
 يج

التأكد دائماً من قفل المكات

أو غرف الإيانات وأماكن تخزينها إش ب ببكل جيد وعدم الس ب ببماح إالدخول

لليها لال من قإل األشخاص المخولين إدلك.
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MISCELLANEOUS ERRORS
أخطاء متنوعة
وهي الحوادث التي تؤدخ للن اختراقات أمنية وتكون أسإاإها غير مقصودا.
وكما يقال الإشب ب ب ب ب ب ببر يخطؤون ويكون خطؤهم في معظم األحيان متعلقاً إالعمليات المتكررا والمملة التي تُعنن إمعالجة
المعلومات الحس بباس ببة .ونكاد نقول لن ال يخلو حادث أمني من خطأ إش ببرخ يش ببترك في األس ببإا ق فعلن س ببإيل المثال:
الفشل في تطإيق التحديث األمني في  Wordpressيجعل التطإيق عرضة لالختراق ولكن ال يؤدخ لذلك إشكل مإاشر
حيث يحتاج االختراق للن أفعال أخرى .وتتنوأ أشب ب ببكال األخطا التي تكون سب ب ببإإاً الختراقات أمنية فمنها ما يكون خطأ
إالتوصيل أو خطأ في النشر وغيرها كما في الشكل التالي:

النسإة المئوية لألخطا األكثر شيوعا إين االخطا المتنوعة (العدد الكلي =.)442
ويوضببح الشببكل السبباإق أن خطأ التوصببيل هو األكثر شببيوعاً إين االخطا ويؤدخ للن كشببف معلومات حسبباسببة ويشببمل
لرسال مستندات ورقية أو رسائل إريد الكتروني للن األشخاص الخطأ.
وتؤثر األخطا المتنوعة علن مساحة واسعة من الموجودات تختلف من مخدمات للن حواس
ورقية للن إريد الكتروني وغيرها.
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شخصية ومن مستندات

النسإة المئوية ألكثر عشر موجودات تتأثر إاألخطا المتنوعة (العدد الكلي =)420
تقع مسب ب ب ب ببؤولية األخطا المتنوعة علن عاتق الجميع الموظفينق المسب ب ب ب ببتخدمين النهائيينق مسب ب ب ب ببؤولي النظام والمطورين.
وتتراوح أزمنة اكتشاف هذه األخطا من ثواني للن سنوات وتشير االحصائيات أن ما يقار نصف المنظمات تستغرق
ما يقار األشهر الكتشاف هذه األخطا  .وكذلك األمر إالنسإة للن أزمنة احتوا هذا الخطأ إمعالجت أو إطرق أخرى.

النسإة المئوية لزمن اكتشاف واحتوا األخطا المتنوعة
كما تشب ب ببير االحصب ب ببائيات للن أن ما يقار ثلث المنظمات تكتشب ب ببف أخطائها إنفسب ب ببها فيما يتم لعالم الإاقي إالخطأ من
مصدر خارجي وغالإا ما يكون هذا المصدر الخارجي هو الزإائن.

أكثر عشرا عناصر يتم من خاللها اكتشاف االخطا (العدد الكلي =)022
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 توصيات وضوابط:
مجموعة من النصائح للوقاية من األخطا المتنوعة:
 اسببتخدام تقنيات لحماية ضببياأ الإيانات الحسبباسببة فإرنامج حماية المعلومات الحسبباسببة يمكن التعرف علن هذه
المعلومات (أرقام إطاقات ائتمانيةق كلمات مرور) وغيرها ومراقإة لرسال هذه المعلومات.
 مراقإة المعلومات المنشورا علن الوسائط العامة من خالل زيادا عمليات مراجعة المعلومات التي يتم نشرها مما
يقلل من أخطا النشر.
 أخ عملية لتإادل أو كشف أو إيع للمعلومات يج

أن تتم تحت لدارا الفريق التقني.
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CRIMEWARE
البرمجيات الخاصة بالجرائم االلكترونية
وهي الإرمجيات التي يتم اس ب ببتخدامها إهدف االختراق والس ب ببيطرا علن األنظمة ألهداف غير مش ب ببروعة كسب ب برقة الإيانات
الحسبباسببة والتجسببسق اسببتخدام هذه األجهزا للمشبباركة في هجمات تعطيل الخدمةق نشببر إريد الكتروني غير مرغو إ
وغيرها .وتعد أكثر وسائل انتشار هذه الإرمجيات اإلجرامية التحميل عن طريق الوي

واالنتقال عإر الوسائط المتعددا.

إعض هذه الإرمجيات اإلجرامية يقوم إالسببيطرا علن كامل حاسببو الضببحية ويتلقن أوامره من مخدمات التحكم واألوامر
ويدعن

C2ق وإعضب ببها يقوم إتسب ببجيل الكتاإة علن لوحة المفاتيح وارسب ببالها للن عنوان محدد مسب ببإقا وهدف تجس ب بسب ببي

لسبرقة إيانات معينةق وإعضبها يقوم إنشبر لعالنات علن متصبفح الضبحية وغيرها يقوم إنشبر رسبائل إريد الكتروني غير
مرغو إها من حسا

الضحية وغيرها .ويوضح الشكل التالي أكثر هذه الإرمجيات انتشارا:

الإرمجيات اإلجرامية األكثر انتشا اًر (العدد الكلي = )3372
وعند د ارسب ب ب ببة الطرق التي تعتمد عليها الإرمجيات اإلجرامية في انتشب ب ب ببارها تإين أن أكثر هذه الطرق هي التضب ب ب ببمين في
صفحة الوي

والتحميل من االنترنت وغيرها من الطرق إنس

ضئيلة:

الطرق العشرا األإرز في انتشار الإرمجيات اإلجرامية (العدد الكلي =)227
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الإد لنا عند اسب ببتعراض هذه الإرمجيات اإلجرامية ذكر أهمية الإرامج المضب ببادا للفيروسب ببات وأنظمة كشب ببف التطفل IDS
في الحماية منها حيث أن عملية الكشب ب ب ببف الس ب ب ب بريعة المإينة في الشب ب ب ببكل التالي تؤكد علن أهمية هذه الإرامج وضب ب ب ببرورا
استخدامها:

زمن اكتشاف الإرمجيات اإلجرامية (العدد الكلي = )0107
 توصيات وضوابط
مجموعة من النصائح للوقاية من الإرمجيات اإلجرامية:
 تحديث المتصفحات إشكل دورخ ودائم مما يساعد علن الحماية من االختراقات األمنية.
 تعطيل ال  JAVAفي المتصفح.
اإلجرمية من
ا
 استخدام وسائل مصادقة ثنائية تهدف للن التأكد من شخصية المستخدمق لمنع استفادا الإرمجيات
الإيانات المسروقة.
 الإحث عن أسالي

عمل الملفات الخإيثة لتطوير عملية الكشف واالستجاإة السريعة إدال من عملية المعالجة.

 زيادا فعالية التغذية الخلفية من خالل لرسب ب ب ب ب ببال إيانات الملفات الخإيثة والعناوين المنطقية وعناوين النطاق التي
يتصل إها للحد منها وايقافها عند أجهزا أخرى.
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CARD SCKIMMERS
ناسخي بيانات البطاقات االلكترونية
تعتمد هذه الطريقة علن زرأ جهاز يقوم إق ار ا الإطاقة االلكترونية في أماكن الص ب ب ب ب ب ب برافات اآللية أو نقاط الإيع أو
أماكن تعإئة الوقود مما يمكن السب ب ب ببارقين من محاكاا إطاقة الدفع االلكتروني ووضب ب ب ببع كمي ار مراقإة أو وضب ب ب ببع لوحة
مفاتيح تقوم إس برقة كلمات المرور أيضببا .وتعتإر هذه الطريقة ذات انتشببار واسببع في س برقة معلومات إطاقات الدفع
وترتإط معظمها إأشببخاص من أوروإا الش برقية وتكون ضببحيتها منظمات في الواليات المتحدا األمريكية كما توضببح
األرقام:

أصل المنفذين لعملية قارئي إطاقات الدفع االلكتروني (العدد الكلي =)21
تشببكل الص برافات اآللية العامل األكثر تعرض باً لهذه الس برقات لكونها في أماكن عامة وإدون وسببيلة حمايةق وتأتي إعدها
نقاط الدفع في تعإئة الوقود والتي يمكن وضعها إ لها العامل المسؤول.

الموجودات األكثر تعرضاً لعميلة السرقة عإر محاكاا إطاقات الدفع (العدد الكلي =)427
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ومازالت هذه الطريقة في السب ب برقة واالحتيال في تطور ففي الس ب بباإق كان الس ب ببارق مض ب ببط ار لعودا للن مكان الجريمة
للحصول علن المعلومات إينما حاليا يتم لرسال المعلومات عإر الإلوتوث أو عإر شإكات الخليوخ وغيرها.
وغالإا ما يتم اكتش بباف هذه السب برقات من خالل ش ببركات الدفع االلكتروني أو المس ببتخدمين الذين تتم سب برقتهم أو من
خالل القوى القانونية التي تلقي القإض علن سيارا تحتوخ علن أدوات السرقة.
 توصيات وضابط:
مجموعة من النصائح للوقاية من نسي إطاقات الدفع:
 .0ما يتعلق إشركات الدفع:
 مراقإة الص ب ب ب ب ب برافات وأماكن الدفع االلكتروني إشب ب ب ب ب ببكل دائم وتدري

الموظفين علن مالحة التغيرات

المريإة.
 وضببع دالالت لوجود خرق في نقاط الدفع كوضببع لصبباقة ورقية تشببير للن عملية العإث أو وضببع
كميرات مراقإة للحوادث الغريإة.
 العمل علن اختيار نقاط دفع الكتروني محمية من العإث إتصميمها.
 .3ما يتعلق إالمستخدمين:
 تغطية الرقم السرخ عند لدخال .
 ثق إحدسك وعند شعورك إحركة غريإة حولك أو إتغيير في شكل الصراف ال تضع إطاقتك.
 عند مالحظة تغيير في الصراف اآللي قم إ خإار القوى القانونية أو الشركة المالكة.
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CYBER-ESPIONAGE
التجسس السيبراني
هو فعل أو ممارس ببة للحص ببول علن معلومات سب برية من ش ببركات وأفراد دون الحص ببول علن لذن ص بباح

المعلومة من

خالل اسببتخدام تقنيات للنفاذ غير المشببروأ لألنظمة والإرمجيات الخإيثة إما في ذلك أحصببنة طروادا ( )Trojanوإرامج
التجسس.
تقوم معظم الشركات حفاظاً علن السرية إ خفا حصول سرقة للمعلومات إاإلضافة ليس هناك خوارزمية لتنإي الضحايا
عن االس ببتخدام غير المشب ببروأ لهذه الإيانات مما يترك العديد من الحاالت غير معرضب ببة لالكتشب ببافق لذلك لن معظم ما
نعرف عن هذه االختراقات يكون من قإل المستجيإين للطوارئ األمنية أو محللي الإرمجيات الخإيثة.
لن عدد حوادث التجسس التي تم التإليغ عنها وصلت في عام  3102للن حوالي .400
لذاً لم يتم تغطية جميع حاالت التجس ب ب ببس حيث لم يتم اإلإالغ عن أخ حالة تجس ب ب ببس في ايطاليا علن الرغم من أن هذا
غير منطقيق وفيما يلي مخطط إأكثر الإلدان التي قد تعرضت للتجسس:

كما أن هناك العديد من المخاطر األمنية ترافق التجس ب ببس الس ب ببيإراني إاس ب ببتخدام طرق متعددا وفيما يلي مخطط يوض ب ببح
أكثر األدوات المستخدمة في التجسس السيإيرخ:
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للنفاذ للن حاس ب ب ببو الض ب ب ببحية والتجس ب ب ببس علي يتم لتإاأ عدا طرق منها مرفقات الإريد االلكترونيق الإرمجيات الخإيثةق
والتنصت علن الشإكة وغيرها.
فيما يلي مخطط يوضح أكثر طرق انتقال الإرمجيات الخإيثة في عملية التجسس السيإراني:

Email Attachment

Chart Title

web drive-by
Direct install
Downloaded by
Malware
Email Link

3%

18%

Email Autoexcute
Network
Propagation
Remote Injection

1%
1%
2%
1%
1%
3%

70%

Unknown
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 توصيات وضوابط
مجموعة من التوصيات للحماية من التجسس السيإراني:
 .0تحديث التطإيقات الموجودا علن الحاس

ونظام التشغيل إشكل دورخ.

 .3استخدام وتحديث إرامج مكافحة الفيروسات.
 .2تدري

المستخدمين وتعريفهم إالحاس

وكيفية حفظ الإيانات من الضياأ والسرقة واإلإالغ عن الحوادث األمنية

عند الضرورا.
 .2تقسيم الشإكة إطريقة جيدا من حيث لعطا الصالحيات للمستخدمين.
 .4مراقإة الشب ب ببإكة ورصب ب ببد حركة المرور لالتصب ب بباالت المشب ب ببإوهة والنظام الحاسب ب ببوإي ونشب ب بباط التطإيقات واالحتفاظ
إالسجالت ومراقإة نشاط المستخدم.
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DENIAL OF SERVICE (DOS) ATTACKS
هجمات منع تقديم الخدمة
هي هجمات تتم عن طريق لغراق المواقع االلكترونية إسب ب ب ب ب ب ببيل من الإيانات غير الالزمة مما يؤدخ للن إط عمل
المخدمات أو ليقافها كلياً واالزدحام ضمن هذه المواقع.
خالل عام  3102تعرض ب ب ب ببت العديد من الش ب ب ب ببركات العالمية لهجمات  DDosحيث يتم لغراق كامل عرض النطاق
الترددخ ()Bandwidth

كانت أول مجموعة مس ب ببؤولة عن الهجمات الجديدا من ال DOS Attackهي كتائ

عز الدين القس ب ببام التي إدأت

نش بباطها في أيلول  3102حيث قامت إ غراق مؤسب بس ببات الواليات المتحدا األميركية و خاص ببة المالية منها إطلإات
من هجمات منع تقديم الخدمة و ذلك ليس فقط إ رسب ب ببال طلإات  SYN, UDPفقط إل و إ رسب ب ببال HTTPs Get
لتحميل ملفات  PDFمن أنحا العالم.
لن العديد من الهجمات الحديثة تتم عن طريق تنفيذ هجوم حج

الخدمة المنعكس ب ببة ()Reflected Dos Attack

حيث يقوم المهاجم إ رسببال مجموعة من اسببتعالمات  DNSوذلك إتزوير عنوان المصببدر في الطلإات ليجعلها تإدو
وكأنها مولدا من الهدف نفس .
عند فتح ردود  DNSيرسل مجموعة من االستجاإة علن الطلإات للعنوان الهدف مما يؤدخ إلغراق المخدم وازدحام
الشإكة.
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ال يتطل

هذا النوأ من الهجوم العديد من موارد الحاس

إالرغم من األثر الكإير ل .

 توصيات وضوابط
إعض التوصيات للحماية من هجمات حج

الخدمة:

 عزل المخدم والتطإيقات ومجموعة العناوين الرقمية للش ب ب ب ببإكات الغير مس ب ب ب ببتخدمة حالياً في دارات خاص ب ب ب ببة مثالً
 VLanوعند حصب ب ببول هجوم علن الشب ب ببإكة يتم تحويل المهاجم للن الشب ب ببإكة المعزولة إحيث ال يؤثر علن عمل
المخدم األساسي.
 استخدام )  IPS(Intrusion Protection Systemو ).IDS (Intrusion Detection System
 تركي
 يج

وتشغيل أجهزا  Anti-DDosلمكافحة هجمات منع تقديم الخدمة.
االسب ب ببتفسب ب ببار من مزود خدمة االنترنت عن سب ب ببعة خطوط االتصب ب ببال وان كانت تتحمل جميع الطلإات من

المستخدمين
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خالصة وتوصيات
لن الغرض الحقيقي من هذا الإحث هو مس بباعدا الش ببركات واألفراد في الحد من الخطر الناجم عن هذه المس بباوئق حيث
أن دراسة نماذج متفاوتة للحادث األمني ينتج استراتيجيات أمنية أفضل للحد من الخطر.
فقد تإين أن سو االستخدام والسرقة وفقدان المعلومات والخطأ تشكل أغلإية أشكال الهجوم الذخ يواجه القطاأ (عام)ق
ومنع فقدان الإيانات يساعد في تحديد كل منهم.
القواعد ال  05األخرى مهمة (إالتأكيد ال نقول لن علن أحد ما تجاهلها)ق ولكن وجهة النظر هذه هي حجة قوية للتأكيد
علن أن الص ب ببناعة تولي العنص ب ببر  CSC 17االهتمام وتمنح الموارد التي يس ب ببتحقها؛ علن وج التحديد لن الضب ب بواإط
الفرعية التي تغطي التشفير التام للقرص الصل

( )07.2وكشف سو نشر المعلومات (.)07.0

لن عرض ذلك كدليل يمكن أن يس بباعد في اإلجاإة عن السب بؤال التالي :أين أص ببإحت ص ببناعة إلدخ اآلن إنا علن ذلك
(والذخ يعكس الضواإط والتهديدات التي يمكن أن تواجهها)؟ علن ماذا نركز الحقاً؟
أحد هذه العناص ب ب ببر هو ذاتي لدرجة أننا والمجلس حددنا أخ من الضب ب ب بواإط س ب ب ببيكون أفض ب ب ببل لعنونة كل نمط من أنماط
التهديدق ولكن إنينا تلك الق اررات علن سب ب ببلسب ب ببلة من األحداث التي لوحظت في مجموعة الإياناتق والترجيح الذخ قمنا إ
يسب ب ب ب ب ب ب بتبن ب ب ببد إبقبوا عبلبن تبواتبر البإبي ب ب ببان ب ب ببات البتبي حصب ب ب ب ب ب ب بلبن ب ب ببا عبلبيبه ب ب ببا إ ب ب ببالبنسب ب ب ب ب ب ب بإ ب ب ببة ألنبم ب ب بباط البهبجبوم والبمبنبتبج ب ب ببات.
ولذلك ف ن الفوارق الإس ب ب ب ببيطة في هذه األرقام ليس ب ب ب ببت إذات معننق ونعتقد إوجود حجة قوية ألخذ نظرا فاحص ب ب ب ببة علن
الضواإط التي تإرز في الواجهة.
ونأمل كما دائما إأن يكون التقرير لهذه السنة قيما ونتطلع لألمام للن سماأ مالحظاتكم.
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المنهجية المتبعة في كتابة التقرير
تم اتإاأ عدا أسب ببالي
اعتمدت المنهجية علن  41منظمة سب بباهمت في تقديم الإيانات إطرق متعددا و َ

مختلفة في تجميع

تم مراجعتها وتحويلها في لطار عمل موحد
الإيانات في لطار مقارإات متعدداق وجميع األحداث األمنية في هذا التقرير َ
يدعن  VIRESولكن أس ببالي

تجميع الإيانات وتقنيات التحويل تختلف لكل من هذه المنظمات وفي العموم تم اس ببتخدام

ثالث طرق أساسية وهي:
 )0التسجيل المإاشر إواسطة  Verizonالذخ أطلق تطإيق  VIRESلتسجيل الحوادث األمنية.
 )3التسجيل المإاشر من قإل المساهمين إاستخدام .VIRES
 )2لعادا الترميز إاسبب ببتخدام  VIRESمن المخططات المقدمة من قإل المس ب بباهمينق حيث تلقن جميع المسبب بباهمين
تعليمات حذف أخ معلومات قد تشير للن المنظمات أو األفراد المعنيين.
 .0منهجية  Verizonفي جمع البيانات:
تسببتند جميع النتائج علن أدلة مإاشبرا تم جمعها خالل عمليات التحقيق الشببرعي الرقمي وعمليات االسببتخإارات ذات
الصلة في الفترا الممتدا إين عامي 3102-3112م.
القض ب ب ب ببايا المس ب ب ب ببجلة في عام  3102تش ب ب ب ببكل محور عمليات التحليل في هذا التقرير مع األخذ إعين االعتإار كامل
المجال الزمني.
حالما يكتمل التحقيق يقوم المحللون إاسبببتخدام األدلة والتقارير والمقاإالت إلنشب ببا سب ببجل  VIRESلألدلةق ثم يراجع
التقرير ويصدق من قإل أعضا آخرين في الفريق لضمان موثوقية واتساق الإيانات.
 .3منهجية للمساهمين باستخدام :VIRES
قام المساهمون من خالل هذا األسلو إتزويدنا إإيانات الحوادث االمنية إالصيغة الخاصة

VIRES

وعلن سإيل المثالق استخدم عمال الخدمة السرية في الواليات المتحدا ( )USSSتطإيقا يستند علن  VIRESلتسجيل
تفاص ب ببيل القض ب ببية ذات الص ب ببلةق ومهما كانت طريقة تس ب ببجيل الإيانات ف ن المنظمات المس ب بباهمة اعتمدت علن تس ب ببجيل
مالحظات عن التحقيق والتقارير المزودا وخإرتهم الخاصة الناتجة من التعامل مع هكذا حوادث.
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 .2منهجية للمساهمين ال تستخدم :VIRES
قامت إعض المنظمات المسب بباهمة إجمع وتخزين إياناتها إطريقتها الخاصب ببةق وخير مثال علن ذلك هو فريق االسب ببتجاإة
للطوارئ المعلوماتية  CERT insider Threat Dtabase31في معهد هندسة الإرمجيات إجامعة كارنيجي ميلونق
تم لعادا صياغة الإيانات األصلية وتسجيلها إشكل سجالت .VIRES
حيث َ
الحوادث األمنية وانكشاف البيانات
ركز هذا التقرير علن الحوادث األمنية المسإإة النكشاف الإيانات المحقق إشكل أوسع من التقرير الساإق للعام 3102ق
حيث تمَ توسيع التقرير ليشمل هجمات منع تقديم الخدمة واستغالل األنظمة دون فقدان الإيانات ومجموعة من الحوادث
األمنية التي ال يمكن فيها تحديد فقد الإيانات.
خروقات البيانات وسرقة الهوية هي قضايا معقدة
تم التركيز علن األضرار التجارية الناجمة عن اختراق الإيانات في هذا التقرير.
َ
فمثالً عند س ب ب برقة هوية الزإون ومن ثم تلقي رسب ب ببالة لخطار إحدوث خرق لإيانات  :هل يعني ذلك إأن أص ب ب بإح ضب ب ببحية
لهجوم سرقة الهوية؟ كال ليس إالضرورا (حتن اآلن).
لن العالقة إين هجومي اختراق الإيانات وسرقة الهوية هي أصع

مما يعتقد وهنالك دراسات كثيرا إهذا الخصوص.

أنواع المعلومات
لقد أصب ببإحت خروقات الإيانات أكثر شب ببيوعا وفهما من قإل المسب ببتخدمينق ويرجع ذلك الهتمامهم إالحوادث األمنية التي
حدثت معهم من قإل والدعاية المرافقة ألهم الحوادثق وكنتيجة لذلك يواج الزإائن حقيقة أن معلوماتهم الشببخصببية تترك
غير آمنة عند أولئك المكلفين إحمايتها...كلمات المرور-أسب ب ب ب ب ببما المسب ب ب ب ب ببتخدمين-رسب ب ب ب ب ببائل الإريد االلكتروني-إطاقات
االئتمان-معلومات الحس ب بباإات المالية وأرقام الض ب ببمان االجتماعي التي جرى اس ب ببتغاللها علن نحو مذهل مما هدد هوية
الزإائن الكرام علن الصعيد الوطني.
هذا التصور ينطإق علن الجميع في سيناريو اختراق الإيانات وهم الزإون والمنشأا التجارية ولص الإيانات طإعاً.
يسب ب ب ب ب ب ببتخدم الزإائن هذه األج از من المعلومات في الدخول والخروج لحسب ب ب ب ب ب بباإاتهم وغالإاً دون التفكير إقيمتها أو التداإير
الالزمة لحمايتها .وفي عالم األعمال والشركاتق لن انكشاف هذه الإيانات ال تستدعي اإلخطار إحدوث خرق أمني.
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حيث يمكن للص الهوية ان يحصل علن هذه الإيانات إطرق متعددا ك تإاأ أسالي

الهندسة االجتماعية.

القلق الرئيسي هو حول من المسؤول عن أخ خسارا مالية او مصاريف اضافية في حال ح صول سرقة للإياناتق حيث
يخش ب ب ب ببن العديد من الزإائن أن انكشب ب ب ب بباف هذه المعلومات قد يقود الن س ب ب ب ب برقة هوية الزإون غير مدركين أن ذلك يتطل
الحصببول علن معلومات أخرى مثل رقم الضببمان االجتماعي وان اسببتغالل المعلومات المالية محدود إأشببكال معينة من

االحتيال المالي هذا لن وجد حسا مالي.
وقد تكون قيمة المعلومة المالية كإيراق ولكن عادا تفقد قيمتها في حال تصرف الزإون إسرعة وأغلق الحسا  .وذلك يتم
إالتعاون مع الشركات من خالل لخطار الزإون وتحذيره التخاذ تداإير استإاقية.
تعتإر أرقام الضببمان االجتماعي المقياس الذهإي لحسبباسببية المعلومات المعرفة للهوية الشببخصببية وهي الجز األمثل من
المعلومة والذخ يفتح العديد من األإوا

المغلقة في وج اللص وإوجود هذه الإيانات يتمكن اللص ب ب ب ب ب ببوص من الولوج للن

حسب ب ب ب ب ب بباإات جديدا ومنافع كثيرا يجنونها من اسب ب ب ب ب ب ببتغالل هذه الإيانات كالحصب ب ب ب ب ب ببول علن اعتمادات اإلعانات الحكومية
والض ب ب ب ب ب ب ب ارئب

والعمبالبة والمرافق والرهون العقباريبة والموارد الطإيبة .وحبده س ب ب ب ب ب ب ببارق الإيبانبات يمكنب تقبدير قيمبة مثبل هبذه

المعلومات.
تدرك الشب ب ب ببركات األمريكية أهمية حماية هذه المعلومات الحسب ب ب بباسب ب ب ببة ألنهم يعلمون ان انكشب ب ب بباف هذه الإيانات سب ب ب ببيطلق
لج ار ات التنإي والتحذير في  20والية امريكية.
ومن هنا تأتي حاجة الشب ببركات لتطإيق أفضب ببل االج ار ات والسب ببإل الكفيلة إحماية هذه الإيانات واال ف نها سب ببتواج الحقاً
أعإا مالية للتخفيف من أضرار االختراق االمني.
األثر على الضحية (التكلفة غير المالية على الصعيد الشخصي)
إما أن الزإائن الذين تصببلهم تحذيرات من الشببركات لن يصببإحوا جميعهم ضببحايا جريمة س برقة الهوية وسببيكونون إحاجة
للتواص ب ببل مع وكاالت وجهات أخرى معنية إحل المش ب ببكلة كالمؤسب ب بس ب ببات المالية والدائنين ووكاالت الإطاقات االئتمانيةق
الرعاية الصب ببحيةق ووكاالت قانونية أخرى لتدوين الحادثة وتغيير كلمات المرور وأرقام التعريف الشب ببخصب ببيةق واغالق أو
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تغيير حسب ب ب بباإات الإريد اإللكتروني هي فقط إعض الخطوات الممكنة التي قد تحتاج للن اتخاذها للحد من خطر س ب ب ب برقة
الهوية في المستقإل.
فهم أنواع معلومات التعريف الشخصية والحاجة إلى اتخاذ إجراءات المتابعة
اعتماداً علن نوأ الإيانات الشخصية المعرضة للخطر (الحساسة أو أقل حساسية) في أخ حادث معين لخرق الإياناتق
ف ن العديد من المخاطر المرتإطة إها تكون مرهونة علن كيفية السب ب ب ب ب ب ببرعة التي يسب ب ب ب ب ب ببتجي
الخرق .هذا هو الس ب ببإ
موظف  /طال

في أن توقيت لخطار المس ب ببتهلكين يكتسب ب ب

فيها الزإون للتحذير إحدوث

اهمية كإيرا .واعالم العميل سب ب بوا كان  /الزإون /

ألن هو الذخ يمكن أن يتخذ تداإير استإاقية للحد من مخاطر أخ ضرر محتمل .التوصيات:

 ال تحمل إطاقة الضمان االجتماعي الخاص إك معك.
 ضع كلمات مرور قوية -وعدم استخدام ارقام مثل " "03224072ككلمة مرور ألن يمكن إسهولة كسرها.
 ال تكن اجتماعيا أكثر من الالزم علن وس ب ببائل االعالم واحذر مخاطر الهندس ب ببة االجتماعية التي تقدم معلومات
التصيد.
كثيرا تستغل في هجمات
ّ
 عدم مشاركة أخ مستندات تحوخ معلومات حساسة.
 مراقإة الإيانات المالية الكتشاف أخ عملية احتيال قد تحدث.
 حمببايببة المعلومببات المببدونببة علن المعببامالت الصب ب ب ب ب ب ببحيببةق وتقليببل عببدد الم ارت التي تزود إهببا مكت ب
المعلومات قدر االمكان والتأكد من اج ار ات الحماية المتإعة من قإل مكت
المعلومات.
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الطإي

الطإي ب

إهببذه

لح ماية وتأمين سب ب ب ب ب ب ببالمة هذه

المراجـــــــــــــــــــــــــــع:
/http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2014
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