
 

تسببت الخروقات والهجمات اإللكترونية بزيادة استعجال الشركات لتحسين الوضع األمني وتبني
استراتيجية تشفير مؤسسية وذلك على النحو المبين في الدراسة االستطالعية التي قمنا بإجرائها وشهدت

مشاركة 368 من خبراء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشرق األوسط

أهم النتائج

التهديدات

استراتيجيات التشفير المؤسسية
قال %27 فقط من المشاركين أن مؤسساتهم
تمتلك استراتيجية تشفير مطبقة بشكل متسق

في جميع أنحاء المؤسسة.

مزودو الخدمات
من األطراف الثالثة

تشتمل قائمة أخطر التهديدات للبيانات
الحساسة على:

ما هي البيانات التي يتم
 تشفيرها في العادة؟

ما هي الدوافع الرئيسية الستخدام حلول تكنولوجيا التشفير؟

ما هي أبرز التحديات التي تواجه تطبيق استراتيجيات التشفير؟

أي من القطاعات العالمية تستخدم تكنولوجيا التشفير؟
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االلتــزام باللوائح التنظيميــة والمتطلبات الخارجية
الخاصة بسياســة الخصوصية أو أمن البيانات

35%
أخطاء

الموظفين

53%

27%

45 %65 %

  56 %

  62 %

  54 %

  52 %

49 %

61 %

23 %

5

23% 22 %24 %29 % 24 %

حماية معلومات العمالء الشــخصية

استكشاف مكان
تواجد البيانات الحساســة

تطبيق تكنولوجيا التشــفير
كمرحلة أولية

اإلدارة المســتمرة للتشفير
والمفاتيح

حمايــة الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسســة

حمايــة المعلومــات من تهديدات محددة ومعروفة

التشفير

إدارة المفاتيح

الفكرية الملكية 

الخدمات

نعمال

الماليةالصحة واألدوية الخدمات 

ازدادت أهمية دعم تطبيق اســتراتيجية التشــفير في كل من الســحابة وداخل المؤسســة
مع قيام الشــركات بتبني حلول الحوســبة الســحابية بصورة متزايدة وبحثها عن االتســاق

ضمن جميع أنماط الحوســبة.

ال تزال نســبة 61% من المؤسســات تســتخدم العمليات اليدوية
في حين تســتخدم 23% منها الوســائط القابلة لإلزالة المعرضة للتلف أو الفقدان

ما الذي يجعل إدارة المفاتيح أمراً مزعجاً؟ 

(HSMs) ستزداد أهمية وحدات أمن األجهزة
بالنسبة للتشفير أو إدارة المفاتيح

خالل األشهر الـ 12 القادمة
حاالتأبرز

استخدام

هــل تكــون البيانات بمأمن إذا ما تواجدت
في الســحابة وتمت حمايتها بواســطة تكنولوجيا التشفير؟

اســتخدام العمليات اليدوية يؤدي
لحدوث األخطاء

قلة أعداد
المهرة الموظفين 

أدوات إدارة
المفاتيح غير
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(SSL/TLS) النقل

تشفير
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األشياء

توقيع
المستندات

تشفير
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بلغت مســتويات اإلزعاج والمخاطر المرتبطة
بإدارة المفاتيح في جميع الدول نســبة %53،

أعالها في الشــرق األوسط بنسبة %62،
وأدناها في روســيا بنسبة %43.

اســتخدام الوسائط القابلة لإلزالة

تقوم 50% من المؤسســات بنقل البيانات الحساســة
إلى الســحابة في حال كانت أو لم تكن مشــفرة

أو تم جعلها غير قابلة للقراءة باســتخدام
آليــات أخرى كالعملــة الرقمة الرمزية أو إخفاء البيانات

المالية الموظفين/السجالت  بيانات 
الموارد البشرية
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اتجاهات التشفير في الشرق
األوسط

تابعونا على:

تحميل الدراسة الكاملة

https://www.thales-esecurity.com/knowledge-base/analyst-reports/global-encryption-trends-study-middle-east-english

