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04777003
incident@aecert.ae

1313
2828
11

1515

1111

1414 4242

التقرير الشهري

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

يوليو - 2017

الحوادث التي تم معالجتها

الحوادثالحوادث

تشويه المواقع
ا�لكترونية 

تشويه المواقع
ا�لكترونية 

إعتراض وإيقاف
الخدمة 

إعتراض وإيقاف
الخدمة 

التصيد / ا�حتيالالتصيد / ا�حتيال
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أثر الحوادث

إكتشفت حادثة ؟
نحن هنا للمساعدة

أخطر 3 برامج خبيثة لهذا الشهر

Crypton -  برنامج الفدية

 برنامج فدية يصيب الضحايا
 عن طريق إسقاط برنامج

خبيث عام

 ينتشر من خالل الوصول
 إلى شبكة المنظومة ثم

ينتشر داخليًا

GhostCtrl برنامج الفدية

 برنامج أندرويد خبيث يمكنه تسجيل
 صوتك ومقاطع فيديولك بطريقة

خفية وبدون علمك

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

 قم بتحميل وتثبيت التطبيقات على هاتفك النقال من المتاجر

elppA أو متجر yalP elgooG الموثوق بها فقط مثل متجر

 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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Mamba

 إيقاف تشغيل خدمات الموقع الجغرافي عند عدم

االستخدام

 إذا كان ذلك ممكنًا ، استخدم برنامج مكافحة

الفيروسات على هاتفك النقال

 قبل التخلص من هاتفك النقال ، إضمن حذف جميع

 البيانات بشكل آمن باستخدام برنامج التخلص ا·من

من البيانات

 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.

عن الفريق


