
We are here to help!
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التقرير الشهري

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

ديسمبر - 2017
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أثر الحوادث

إكتشفت حادثة ؟
نحن هنا للمساعدة

أخطر 3 برامج خبيثة لهذا الشهر

التهديد ا�لكتروني
 .TEMP Scimitar

 التصيد المستهدف الذي يستهدف
 برنامج مايكروسوفت باوربوينت عن
code injection طريق نقطة ضعف

PDF  تنبيه وتوصية لعدم فتح اي  
غير معروف

تنبيه PDF الخبيث

 عبارة عن توصية لتعطيل مسجل الماكرو
في مايكروسوفت أوفيس

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

 التقم باستخدام المعلومات الشخصية أو

الكلمات الشائعة في كلمات المرور الخاصة بك

 ال تسمح بحفظ كلمة المرور الخاصة  بك في

مستعرض ا�نترنت

 ال تسمح للتطبيقات بتخزين كلمة المرور

الخاصة بك

 قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت

والمحفوظات الخاصة بمستعرض

 ا�نترنت دومًا بعد استخدام أحد التطبيقات

 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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!

 تعطيل وحدات مسجل
الماكرو في مايكروسوفت

أوفيس - توصية 

 تــم تأســيس فريــق االســتجابة الوطنــي لطوارئ الحاســب اµلــي (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.

عن الفريق


