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امللخص التنفيذي

مقدمة
كان عام  2020بال شك أحد أ كرث األعوام تأثريًا وتغيريًا يف الذاكرة الحديثة :جائحة

عاملية ،واضطراب اقتصادي يؤثر على حياة املاليني من األشخاص ،واضطرابات
ً
شديدا على الرشكات،
اجتماعية وسياسية .حيث أثرت تداعيات هذه األحداث تأثريًا
حيث قام الكثري منها بإجراء تحول رئييس إىل توزيع القوة العاملة.

يف عامل الفضاء اإللكرتوين ،منحت الظروف االستثنائية يف عام  2020مناهيض اإلنرتنت ً
فرصا الستغالل رضورات
ً
أهدافا وافرة يف سالسل التوريد والبنية التحتية الحيوية .انتهى العام كما بدأ ،باكتشاف
شبكات االتصال وقدمت

تهديد عاملي خطري يتطلب استجابة رسيعة وعالج رسيع .وأظهر الهجوم الذي ُنسب إىل جهة مسؤولة تابعة إلحدى

الدول ،واليت استفادت من باب خلفي يف برامج مراقبة الشبكة ملهاجمة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ،كيف
ينبغي توقع مخاطر الطرف الثالث اليت ال يمكن التنبؤ بها.

للمساعدة يف مواجهة التحديات يف الوقت الحايل ،يقوم  IBM Security X-Forceبتقييم طبيعة التهديدات

اإللكرتونية ويساعد املؤسسات يف فهم التهديدات املتطورة واملخاطر املرتبطة بها وكيفية تحديد أولويات جهود األمن
ً
اإللكرتوين .باإلضافة إىل املكافحة الذكية للتهديدات املتمزية اليت نقدمها للعمالء ،فإننا نحلل ً
هائال من البيانات اليت
كما
نجمعها إلنتاج مؤرش املكافحة الذكية للتهديدات  ،X-Forceوهو فحص سنوي لطبيعة التهديدات وكيفية تغريها.

ومن بني االتجاهات اليت قمنا بتتبعها ،زادت قوة برامج الفدية الضارة لتصبح التهديد األول ،حيث تمثل  %23من

األحداث األمنية اليت استجاب لها  X-Forceيف عام  .2020زاد مهاجمو برامج الفدية الضارة من الضغط البزتاز املال
من خالل الجمع بني تشفري البيانات وتهديدات ترسيب البيانات على املواقع العامة .ساعد نجاح هذه املخططات

عصابة واحدة فقط تخصصت يف برامج الفدية الضارة يف جين أرباح تزيد عن  123مليون دوالر يف عام ً ،20201
وفقا

لتقديرات .X-Force

صمدت املؤسسات الصناعية يف عام  2020ضد هجوم من برامج الفدية الضارة وغريها من الهجمات.
ً
استهدافا ،بعد التمويل والتأمني ،حيث كان
كان قطاع التصنيع بشكل عام هو ثاين أ كرث القطاعات

ثامن أ كرث الصناعات املستهدفة يف عام  .2019اكتشف  X-Forceمهاجمني متطورين يستخدمون

حمالت التصيد االحتيايل املوجهة يف هجمات ضد رشكات التصنيع واملؤسسات غري الحكومية املشاركة يف
سلسلة توريد لقاح فريوس كورونا (.)COVID-19

 .1جميع العمالت الواردة يف هذا التقرير بالدوالر األمرييك.
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مقدمة

كانت الجهات املسؤولة عن التهديد تعمل ً
أيضا على ابتكار برامجها الضارة ،ال سيما الربامج الضارة اليت تستهدف

 ،Linuxوهي شفرة مفتوحة املصدر تدعم البنية التحتية السحابية لألعمال وتخزين البيانات .اكتشف التحليل ،الذي

أجرته Intezer 56 ،عائلة جديدة من برامج  Linuxالضارة يف عام  ،2020وهو أ كرث بكثري من مستوى االبتكار املوجود
يف أنواع التهديدات األخرى.

هناك سبب يدعو لألمل أن يكون عام ً 2021
عاما أفضل .من الصعب التنبؤ باالتجاهات ،ولكن اليشء الوحيد

الثابت الذي يمكننا االعتماد عليه هو التغيري .تتطلب املرونة يف مواجهة التحديات املزتايدة واملتناقصة يف مجال األمن
ً
ً
ً
اإللكرتوين ذكا ًء
وترابطا.
انفتاحا
قابال للتنفيذ ورؤية اسرتاتيجية ملستقبل أمن أ كرث
بروح القوة وبفضل املجتمع ،يرس رشكة  IBM Securityأن تقدم مؤرش املكافحة الذكية للتهديدات  X-Forceلعام

 .2021يمكن أن تساعد النتائج الواردة يف هذا التقرير فرق األمن ،واملتخصصني يف مجال املخاطر ،وصناع القرار،

والباحثني ،ووسائل اإلعالم وغريهم ،على فهم مكمن التهديدات يف العام املايض واملساعدة يف االستعداد ألي
يشء قادم.
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امللخص التنفيذي
اعتمد  IBM Security X-Forceعلى مليارات من نقاط البيانات اليت تم جمعها
من عمالئنا واملصادر العامة بني يناير وديسمرب  2020لتحليل أنواع الهجمات
ونواقل العدوى واملقارنات العاملية والصناعية .فيما يلي بعض أهم النتائج الواردة
يف مؤرش املكافحة الذكية للتهديدات .X-Force

%23

نصيب برامج الفدية الضارة من الهجمات
ً
كانت برامج الفدية الضارة أ كرث طرق الهجوم شيوعا يف عام  ،2020حيث شكلت  %23من جميع الحوادث اليت

استجاب لها  IBM Security X-Forceوساعد يف عالجها.

أ كرث من  123مليون دوالر

األرباح املقدرة من أعلى برامج الفدية الضارة
ً
يقدر  X-Forceبشكل متحفظ أن جهات  Sodinokibiاملسؤولة (املعروفة أيضا باسم  )REvilاملتخصصني يف برامج
ً
أرباحا ال تقل عن  123مليون دوالر يف عام  2020ورسقوا حوايل  21.6تريابايت من البيانات.
الفدية الضارة قد حققوا

%25
أ كرب حصة من الثغرات األمنية للهجمات يف الربع األول من عام  2020استفادت الجهات املسؤولة عن التهديدات

من عيب  Citrixيف اجتياز املسار ،واستغلوا هذه الثغرة األمنية يف  %25من جميع الهجمات يف األشهر الثالثة األوىل من

العام و %8من إجمايل الهجمات يف عام  2020بأ كمله.

%35

حصة املسح واالخرتاق من أ كرب نواقل للعدوى قفزت محاوالت املسح واالخرتاق للثغرات األمنية إىل

أن تصبح أعلى ناقل للعدوى يف عام  ،2020متجاوزة التصيد االحتيايل الذي كان الناقل األول يف عام .2019

#2

مرتبة قطاع التصنيع من بني أ كرث الصناعات اليت تعرضت للهجوم
ً
ً
ارتفاعا من املركز الثامن يف عام  ،2019والثاين بعد
تعرضا للهجوم يف عام ،2020
كان قطاع التصنيع ثاين أ كرث الصناعات
الخدمات املالية.
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امللخص التنفيذي

 5ساعات

مدة مقاطع الفيديو للتدر يب على الهجوم على خادم مجموعة التهديد

سمحت األخطاء التشغيلية من قبَل املهاجمني اإليرانيني لباحيث  X-Forceباكتشاف حوايل  5ساعات من الفيديو على
ِ
خادم تم تكوينه بشكل خاطئ ،مما أسفر عن فهم أ كرب للتكنولوجيا اليت يستخدمونها.

أ كرث من 100

مدير ين تنفيذيني تم استهدافهم يف حملة تصيد دقيقة

يف منتصف عام  ،2020كشف  X-Forceالنقاب عن حملة تصيد عاملية وصلت إىل أ كرث من  100مدير تنفيذي رفيع

املستوى يف مناصب يف اإلدارة واملشرتيات لفرقة العمل اليت حصلت على معدات الحماية الشخصية ( )PPEيف املعركة
ضد فريوس كورونا (.)COVID-19

%49

معدل نمو الثغرات األمنية املرتبطة بـ ICS ،يف عام 2019-2020

كانت الثغرات األمنية املتعلقة بأنظمة التحكم الصناعية ( )ICSاملكتشفة يف عام  2020أعلى بنسبة  %49على أساس
سنوي من عام .2019

56

عدد عائالت برامج  Linuxالضارة الجديدة

بلغ عدد عائالت الربامج الضارة الجديدة املرتبطة بنظام  ،Linuxواليت تم اكتشافها يف عام  ،56 ،2020وهو أعلى

مستوى لها على اإلطالق .ويمثل هذا زيادة بنسبة  %40على أساس سنوي من .2019-2020

%31

حصة أوروبا من الهجمات
ً
كانت أوروبا هي املنطقة الجغرافية األكرث تعرضا للهجوم يف عام  ،2020حيث شهدت  %31من الهجمات اليت الحظها
 ،X-Forceتليها أمريكا الشمالية ( )%27وآسيا (.)%25
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استرشاف املستقبل
يف عام  ،2021سيتطلب مزيج من التهديدات القديمة والجديدة من فرق األمن
النظر يف الكثري من املخاطر يف وقت واحد .بنا ًء على تحليل  ،X-Forceهذه بعض
النقاط الرئيسية لألولويات يف العام املقبل.
—

سيستمر مدى املخاطر يف النمو يف عام  .2021مع احتمال اإلبالغ عن آالف الثغرات الجديدة يف التطبيقات

—

من املرجح أن يستمر االبزتاز املزدوج لربامج الفدية الضارة حىت عام  .2021يزيد املهاجمون الذين يقومون
بترسيب البيانات ً
علنا على مواقع اإلعالن والخزيان من نفوذ الجهات املسؤولة عن التهديد لفرض أسعار مرتفعة

—

تواصل الجهات املسؤولة عن التهديد تحويل أنظارها إىل نواقل هجوم مختلفة .سيستمر استهداف أنظمة Linux

—

تتمزي كل صناعة بحظها من املخاطر .يسلط التحول السنوي يف االستهداف الخاص بالصناعة الضوء على املخاطر

واألجهزة القديمة والجديدة.

لإلصابات بربامج الفدية الضارة.

والتكنولوجيا التشغيلية ( )OTوأجهزة إنرتنت األشياء والبيئات السحابية .نظرًا ألن استهداف هذه األنظمة واألجهزة
ً
تقدما ،فقد تقوم الجهات املسؤولة عن التهديد بتحويل الجهود برسعة ،خاصة بعد أي حادث بارز.
أصبح أ كرث

اليت تتعرض لها جميع القطاعات الصناعية والحاجة إىل تطورات هادفة ونضج يف برامج األمن اإللكرتوين يف جميع

املجاالت.
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توصيات من أجل املرونة
ً
استنادا إىل نتائج  IBM Security X-Forceالواردة يف هذا التقريرُ ،تعد املكافحة
ً
طرقا مؤثرة للمساعدة يف تخفيف
الذكية للتهديدات وبناء قدرات استجابة قوية

التهديدات يف املشهد املتطور ،بغض النظر عن الصناعة أو الدولة اليت يعمل فيها
الشخص.

يويص  X-Forceبالخطوات التالية اليت يمكن للمؤسسات اتخاذها لالستعداد بشكل أفضل للتهديدات اإللكرتونية
يف عام :2021

ً
بدال من الرد عليه .استفد من املكافحة الذكية
واجه التهديد

التحضري هو مفتاح الرد على برامج الفدية الضارة .التخطيط

التهديدات بشكل أفضل لتحديد أولويات املوارد األمنية.

برامج الفدية الضارة املختلطة وابزتاز رسقة البيانات  -والتنقيب
املنتظم يف هذه الخطة يمكن أن يحدث ً
فرقا كبريًا يف كيفية

للتهديدات لفهم دوافع وتكتيكات الجهات املسؤولة عن

لهجوم برامج الفدية الضارة -بما يف ذلك خطة تعالج تقنيات

استجابة مؤسستك يف اللحظة الحرجة.

تحقق مرة أخرى من هيكل إدارة برامج التصحيح ملؤسستك.
ً
شيوعا يف العام
نظرًا لكون املسح واالخرتاق أ كرث نواقل العدوى

املايض ،قم بتقوية البنية التحتية لديك وتنشيط عمليات الكشف

الداخلية للعثور على محاوالت االخرتاق اآللية وإيقافها برسعة

الحماية من التهديدات الداخلية .استخدم حلول منع فقدان

البيانات ( ،)DLPوالتدريب ،واملراقبة ملنع املطلعني على البيانات
غري املقصودين أو الضارين من اخرتاق مؤسستك.

وفعالية.

اعمل على بناء وتدر يب فر يق لالستجابة للحوادث داخل
ً
ممكنا ،فاستعن بقدرة فعالة على
مؤسستك .إذا مل يكن ذلك

االستجابة للحوادث لالستجابة الرسيعة للحوادث شديدة التأثري.

قم بإجراء اختبار تحمل الضغط لخطة االستجابة للحوادث

الخاصة بمؤسستك لتطوير ذاكرة عقلية .يمكن أن توفر

تدريبات املحاكاة النظرية أو تجارب النطاق اإللكرتوين لفريقك

خربة حاسمة لتحسني وقت رد الفعل ،وتقليل وقت التعطل،
ويف النهاية توفري املال يف حالة حدوث اخرتاق.

تنفيذ املصادقة متعددة العوامل ( .)MFAال تزال إضافة

طبقات من الحماية إىل الحسابات من أ كرث أولويات األمان كفاءة

للمؤسسات.

احصل على ُنسخ احتياطية ،واخترب النسخ االحتياطية ،وقم

بتخز ين النسخ االحتياطية دون اتصال باإلنرتنت .ال يقترص األمر

على ضمان وجود النسخ االحتياطية فحسب ،بل يؤدي ً
أيضا إىل
فعاليتها من خالل االختبارات الواقعية اليت تحدث ً
ً
مهما يف
فرقا
ً
خاصة مع بيانات  2020اليت ُتظهر عودة نشاط
أمان املؤسسة،
برامج الفدية الضارة.

7

حول IBM Security X-Force
 IBM Security X-Forceيقدم األفكار والكشف وإمكانيات االستجابة ملساعدة
العمالء على تحسني وضع األمن لديهم.
املكافحة الذكية للتهديدات  X-Forceمن  IBM Securityيجمع بني عمليات  IBMاألمنية ،والبحث ،وتحقيقات

االستجابة للحوادث ،والبيانات التجارية ،واملصادر املفتوحة ملساعدة العمالء يف فهم التهديدات الناشئة واتخاذ قرارات
أمنية مستنرية برسعة.

باإلضافة إىل ذلك ،يوفر فريق استجابة  X-Forceللحوادث املدربني تدريبًا عاليًا العالج االسرتاتيجي الذي يساعد
املؤسسات على تحقيق سيطرة أفضل على الحوادث األمنية واالنتهاكات.

تم دمج  X-Forceمع مركز قيادة أمن  IBMتعمل تجارب النطاق اإللكرتوين على تدريب العمالء على االستعداد لوقائع

تهديدات اليوم.

أيضا ً
على مدار العام ،يقدم باحثو ً IBM X-Force
ً
وتحليال مستمرين يف شكل مدونات ومستندات تقنية وندوات
بحثا
عرب اإلنرتنت وبودكاست ،مما يسلط الضوء على رؤيتنا للجهات املسؤولة عن التهديد املتقدمة والربامج الضارة الجديدة

وطرق الهجوم الجديدة .باإلضافة إىل ذلك ،نقدم مجموعة كبرية من التحليالت الحالية املتطورة للعمالء املشرتكني على
منصة  Premier Threat Intelligenceالخاصة بنا.

اتخذ الخطوة التالية

تعرف على تنسيق االستجابة للحوادث باستخدام > IBM Security
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حول أمن IBM
تعمل  IBM Securityمعك للمساعدة يف حماية أعمالك بمجموعة متقدمة ومتكاملة من منتجات وخدمات
أمان املؤسسة ،املمزوجة بالذكاء االصطناعي ،ومنهج حديث السرتاتيجية األمان الخاصة بك باستخدام مبادئ عدم
الثقة ،مما يساعدك على االزدهار يف مواجهة عدم اليقني .من خالل مواءمة اسرتاتيجية األمان الخاصة بك مع
عملك؛ ودمج الحلول املصممة لحماية املستخدمني واألصول والبيانات الرقمية الخاصة بك؛ ونرش التكنولوجيا
إلدارة دفاعاتك ضد التهديدات املزتايدة ،فإننا نساعدك على إدارة املخاطر والتحكم فيها اليت تدعم بيئات السحابة
املختلطة اليوم.
تم بناء نهجنا الجديد واملفتوح ،IBM Cloud Pak for Security ،على  RedHat Open Shiftويدعم بيئات
السحابة املتعددة املختلطة اليوم مع نظام بييئ رش يك واسع النطاق Cloud Pak for Security .هو حل برمجي
يف حاويات جاهز للمؤسسات يمكّنك من إدارة أمان بياناتك وتطبيقاتك  -من خالل الدمج الرس يع ألدوات األمان
الحالية لتكوين رؤى أعمق حول التهديدات عرب بيئات السحابة املختلطة  -وترك بياناتك يف مكانها ،مما يتيح سهولة
التنسيق والتشغيل اآليل الستجابة األمان الخاصة بك.
ملز يد من املعلوماتُ ،يرجى التحقق من  ،www.ibm.com/securityوتابع  ibmsecurityعلى  Twitterأو يمكنك
ز يارة مدونة .IBM Security Intelligence

املساهمون
املؤلف الرئييس:
كميل سينجلتون
املساهمون:
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ُتعد  IBMوشعار  IBMو ibm.comعالمات تجارية مملوكة لرشكة  ،International Business Machines Corp.ومسجلة يف العديد من الواليات القضائية حول العامل.
قد تكون أسماء املنتجات والخدمات األخرى عالمات تجارية لرشكة  IBMأو الرشكات األخرى .تتوفر قائمة حالية من العالمات التجارية التابعة لرشكة  IBMعلى الويب يف
“معلومات حقوق النرش والعالمات التجارية” على ibm.com/legal/copytrade.shtml
هذه الوثيقة سارية اعتبارًا من أول تاريخ للنرش ويمكن تغيريها بواسطة  IBMيف أي وقت .ال تتوفر جميع العروض يف كل دولة تعمل فيها رشكة  .IBMيتم تقديم بيانات األداء
وأمثلة العميل املذكورة ألغراض توضيحية فقط .قد تختلف نتائج األداء الفعلية حسب التكوينات وظروف التشغيل املحددة.
يتم توفري املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة “ كما هي” دون أي ضمانات ،رصيحة أو ضمنية ،بما يف ذلك الضمانات املضمنة املتعلقة بعدم االنتهاك ،والقابلية للتسويق،واملالءمة
لغرض معني أو عدم االنتهاك.
يتم ضمان منتجات رشكة ً IBM
وفقا لرشوط وأحكام االتفاقيات اليت يتم توفريها بموجبها .العميل مسؤول عن ضمان االمتثال للقوانني واللوائح السارية عليه .ال تقدم رشكة
 IBMمشورة قانونية أو تعهد أو تضمن أن خدماتها أو منتجاتها ستضمن امتثال العميل ألي قوانني أو لوائح .تخضع أي بيانات حول توجهات رشكة  IBMونواياها للتغيري أو
االنسحاب دون إشعار وتبني أهدافها وأغراضها فقط.
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