
We are here to help!

047774003
incident@aecert.ae
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 تــم تأســيس فريــق االســتجابة الوطنــي لطوارئ الحاســب ا�لــي (aeCERT)، بموجب قــرار المجلس الــوزاري للخدمات رقم ( 5/89) لســنة
ــاالت ــاع ا�تص ــة لقط ــى التحتي ــم البن ــة ودع ــات، وحماي ــن المعلوم ــات أم ــر وممارس ــين معايي ــدف تحس ــق به ــاء الفري ــم إنش  2008. وت

وتقنية المعلومات في دولة ا�مارات من مخاطر وإختراقات ا�نترنت، وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات.

التقرير الشهري

 تقرير دولة ا�مارات العربية المتحدة الشهري عن التكنولوجيا
وا�تجاهات وغيرها من مواضيع أمن المعلومات

أبريل - 2017

الحوادث التي تم معالجتها
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أثر الحوادث

إكتشفت حادثة ؟
نحن هنا للمساعدة

أخطر 3 برامج خبيثة لهذا الشهر

Dimnie – البرنامج الخبيث

 حصان طروادة الذي يسرق
 المعلومات من أجهزه الكمبيوتر

التي تعرضت ل¯صابة

 يتم ا�صابة  بهذه العائلة من
 برامج الفدية عن طريق بيئة
RIG الهجوم المسماه

PyCL – برنامج الفدية BrickerBot – برنامج إنترنت
 ا�شياء الخبيث

 يغير خصائص الجهاز الذي يصيبه
 مما يجعل الجهاز غير قابل

للتشغيل بشكل دائم

تريد أن تكون على علم بأحدث البرامج الخبيثة؟
www.aecert.ae  إنضم إلى قائمتنا ا�ستشارية

أنت أذكى ، ال تكون ضحية
ل�حتيال ا�لكتروني 
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نصائح للتوعية

 ال تفتح مرفقات البريد ا�لكتروني المريبة أوتقوم
بتحميل البرامج من مصادر غير موثوق بها

قم بتحديث نظام التشغيل والبرامج بانتظام

 قم بأخذ نسخ إحتياطية بانتظام لجميع
الملفات الهامة

 استخدم برنامج محدث و موثوق لمكافحة
الفيروسات

 دوراتنا التوعوية
لهذا الشهر

السعادة

الدورات

الحضور

يمكنك طلب الدورة الخاصة بك ، أو ا�نضمام إلى واحدة
www.aecert.ae   تعلم المزيد من خالل
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عن الفريق


