
   
أّمن هاتفك املحمول
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( PIN ) 1. تأضث طظ تفسغض ذطإ الرصط الحثخغ (الرصط السري لطحرغتئ
2. صط بعضع ضطمئ جرغئ سطى لعتئ طفاتغح الةعال بتغث ق غمضظ فتث إجاثثاطه خقل غغابك.

3. ق تمضظ أي حثص غغر طعبعق طظ إجاثثام عاتفك الةعال.
4. تأضث طظ وضع عاتفك الةعال شغ طضان آطظ تماغئ له طظ السرصئ.

NetQin Mobile AntiVirus 5. غعجث السثغث طظ براطب طضاشتئ الفغروجات الثاخئ بالعاتش الةعال طبض الئرظاطب المةاظغ
6. ق تساصئض أي رجائض بعاجطئ الئطعتعث طظ أحثاص ق تسرشعط، وصط باسطغض خاخغئ صئعل ا�تخال تطصائغًا. صط بإغقق خثطئ الئطعتعث سظث سثم التاجئ إلغعا.

7. سظث خغاظئ عاتفك الةعال، ابتث سظ وضقء الخغاظئ المسامثغظ، واتثر طظ طتقت الخغاظئ المظاحرة الشغر طسامثة.
8. تةظإ صثر ا�طضان تثجغظ الخعر ذات التساجغئ شغ عاتفك الةعال.

9. سظث الرغئئ بئغع عاتفك الةعال، تأضث طظ تثف جمغع الئغاظات المثجظئ سطغه (أو بطاصئ الثاضرة) وطظ بط إسادة ططؤعا بئغاظات أخرى غغر تساجئ، 
أو صط بإجاثثام إتثى براطب ذمج الئغاظات (Wiping) طبض برظاطب Erasing المةاظغ.

10. شغ تال وجعدك شغ إجاماع عام أو جري، صط بإغقق عاتفك الةعال، و إخراج الئطارغئ طظه. 
      اتارازًا طظ وجعد براطب تةسج لعا الصثرة سطى تحشغض الةعاز بثون سطط المساثثم والاظخئ سطغه.

11. حفر الئغاظات المعجعدة سطى عاتفك الةعال لتماغاعا شغ تال السرصئ.



   
احذر من برامج التجسس

1. كيف تكتشف إصابة حاسوبك ببرنامج تجسس؟
- سظ ذرغص شتص جعازك بإجاثثام الئراطب المدادة لطاةسج بحضض دوري.

- طتاولئ شاح طظفث جثغث لقتخال با�ظارظئ طظ صئض برظاطب أبظاء تحشغطه.
- تشغر خفتئ الئثاغئ شغ طاخفح ا�ظارظئ بحضض طفاجأ.

- غخئح جعاز التاجعب شةأة بطغؤًا جثًا سظث شاح براطب أو تظفغث المعام.
- ظععر رجائض خطأ سحعائغًا.

2. كيف تحصن حاسوبك ضد برامج التجسس؟
- ضظ تثرًا سظث تتمغض الئراطب المةاظغئ الشغر طعبعصئ.

- ق تصط باظخغإ الئراطب المصرخظئ وغغر افخطغئ.
- اترص سطى صراءة "إتفاصغئ ا�جاثثام" لطاأضث طظ خطع الئرظاطب طظ طتاولئ 

   تةمغع طسطعطات خاخئ فغراض دسائغئ.
- ق تساةإ لروابط الئرغث ا�لضاروظغ الاغ تثسغ تصثغط براطب لمضاشتئ الاةسج.

3. كيف تزيل برامج التجسس؟
- حشض الئراطب المدادة لطفغروجات طع شتص ضاطض لةعازك.

- اجاثثم الئراطب افخطغئ المخممئ خخغخاً �زالئ براطب الاةسج.
- تأضث طظ سثم وجعد تسارض بغظ برظاطب طضاشتئ الفغروجات 

  وبرظاطب طضاشتئ الاةسج.
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ارشادات أمنیة لآلباء

1. ضع جعاز التاجإ افلغ شغ طضان سام (إتثر أن غضعن داخض غرف المراعصغظ).
2. إجطج طع ابظائك صثر المساطاع أبظاء اجاثثاطعط لقظارظئ خخعخاً طظ عط دون الساحرة.

3. تثد شارات طسغظئ �جاثثام ا�ظارظئ وافجعجة الاصظغئ افخرى.
4. إجاثثم الغات الاخفح افطظ لقظارظئ لاتثغث المعاصع المسمعح بجغارتعا.

5. قبث طظ طراجسئ طتاعى المعاصع الاغ غجورعا أبظاؤك وخخعخغاعا وجغاجاعا.
6. صط باعسغئ أبظاؤك تعل المثاذر الماسطصئ باسةغض المسطعطات الحثخغئ سئر ا�ظارظئ.

7. صط باجاثثام براطب التماغئ لفتص المعاصع الاغ تط زغارتعا طظ صئض ابظائك.
8. حةع ابظائك سطى إتارام افخرغظ سظث الاثاذإ طسعط طظ خقل ا�ظارظئ.

9. تتصص طظ طساعى افطان لمعاصع ا�ظارظئ صئض السماح فبظائك بالحراء طظ خقلعا إلضاروظغًا.
10. صط باتمغض براطب المراصئئ لقظارظئ لمراصئئ ابظائك شغ تالئ غغابك.

www.alahlicapital.com920000232االستثمار بثقة



   
االستخدام اآلمن لألجهزة العامة

1- ق تسمح بثغار الاثجغظ الاطصائغ لئغاظات الثخعل الثاخئ بك. 
2-  ق تئاسث سظ الةعاز أبظاء سرض طسطعطات جرغئ خاخئ بك.

3- اطسح المطفات المآصائ الاغ صمئ بفاتعا أبظاء السمض سطى الةعاز (طبض: ططفات ا�ظارظئ المآصائ، الضعضغج وغغرعا). 
4- اظائه طظ افحثاص الثغظ غصفعن تعلك فظعط صث غراصئعا طا تصعم بسمطه. 

5- ق تسةض طسطعطات جرغئ خاخئ بك شغ افجعجة الساطئ.
6- ق تشطص الماخفح سظث الرغئئ شغ الثروج طظ المعصع. وتأضث طظ الثروج بحضض ختغح، 

    وذلك بالدشط سطى زر الثروج المعجعد شغ المعصع او الئرغث.   
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االستخدام اآلمن للمحادثات الفوریة

- ق تفاح أي خعرة أو تتمض ططفاً أو تدشط سطى رابط إق إذا تأضثت تماطًا طظ ععغئ المرجض و أن طخثره طعبعق.
- ق ترجض طسطعطات جرغئ وطعمئ سئر المتادبات الفعرغئ (طبض رصط بطاصئ ا�ئامان أو رصط عاتفك وغغرعا).

- ق تساثثم أجماء طساسارة تثل سطى طسطعطات حثخغئ طبض دولاك أو طثغظاك أو سائطاك.
- إتثر طظ صئعل ذطئات ا�ضاشئ طظ أحثاص ق تسرشعط.

- اجاثثم خاخغئ التةج لمظع افحثاص غغر المرغعب بعط با�تخال بك.
- ق تساثثم خاخغئ "الثخعل الاطصائغ" خخعخاً إذا ضظئ تساثثم جعازًا ساطًا.

- تأضث دائماً طظ إجاثثام الظسثئ افتثث طظ برظاطب المتادبئ الفعرغئ.
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تأکد من حمایة عملیات الدفع اإللکتروني

- تأضث طظ وجعد الماةر الثي تاساطض طسه طظ خقل الئتث أو الطصسغ أو طظ خقل ا�تخال بعط عاتفغًا.
(BBB  و  TRUSTe) تأضث طظ أن المعاصع الاغ تاساطض طسعا آطظئ و طسارف بعا طظ صئض طآجسئ طسامثة طبض -

- غةإ سطغك الاأضث طظ وجعد ”https" شغ حرغط السظعان الثاص بخفتئ الثشع.
- اجاثثم بطاصات اقئامان طظثفدئ الرخغث لطاساطقت اقلضاروظغئ سعضا سظ الئطاشات اقئاماظغئ السادغئ.

- ق ترجض طسطعطات طالغئ سئر الئرغث اقلضاروظغ طعما ضاظئ الزروف.
- ق تظفث المساطقت اقلضاروظغئ طظ أجعجة التاجإ ا�لغ الساطئ والحئضات الساطئ.
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التعامل اآلمن داخل مواقع الشبکات االجتماعیة

1. اسطط اظه باسةغض بغاظاتك الحثخغئ سطى طعاصع الحئضات ا�جاماسغئ، شإظك صث صمئ بسرضعا لطةمغع، 
    لثلك اترص سطى ضئط "إسثادات الثخعخغئ" و ذلك �ظاصاء افحثاص الثغظ تعد أن تحارضعط عثه المسطعطات دون افخرغظ. و تةظإ إجاثثام المعاصع الاغ ق تصثم عثه المغجة.

2. إجاثثم الضظغئ سعضاً سظ اجمك التصغصغ.
3. تةظإ سرض سظعان السضظ أو السمض أو أرصام العاتش فن طبض عثه المسطعطات غمضظ أن تساشض طظ صئض افخرغظ، طبض الطخعص ا�لضاروظغظ "العاضرز".

4. ق تصط بسرض بغاظات صث تثل سطى ضطمئ المرور الثاخئ بك.
5. إتثر طظ سرض خعرة خاخئ بك غمضظ اجاشقلعا طظ صئض ضساف الظفعس.

6. ق تظحر طسطعطات تثص بغؤئ سمطك ضأظعاع افظزمئ وافجعجة والحرضات المخظسئ لعا.
7. إتثر طظ صئعل ذطئات ا�ضاشئ طظ أحثاص ق تسرشعط، و اترص سطى طسرشئ جئإ ذطئعط قضاشاك 

    (طبض إرجال برغث إلضاروظغ لعط صئض صئعل ا�ضاشئ...طا عع جئإ إضاشاك لغ؟)
8. راجع جغاجات الثخعخغئ لطمعصع الثي تاساطض طسه.
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ن الحاسوب املحمول أمِّ

1. إتثر ترك ضطمات طرور أو أرصام جرغئ شغ تصغئئ التاطض المتمعل.
2. إجسض تاجعبك المتمعل دائماً طسك و ق تارضه بسغثًا سظك.

3. حفر بغاظاتك المثجظئ سطى التاجعب المتمعل (طبض: اجاثثام برظاطب TrueCrypt المةاظغ)
4. إجاثثم افدوات الثاخئ بتماغئ التعاجغإ المتمعلئ طبض الضغئض المسثظغ الثي غساثثم لابئغئ التاجعب المتمعل شغ ضرجغ بصغض أو طظدثة أو طضاإ.

5. ق تارك جعازك شغ الفظثق أو لثى طضاإ ا�جاصئال شغ السغارة.
6. تأضث طظ سثم إظاعاء خقتغئ براطب التماغئ. أطا إذا ضاظئ طظاعغئ شسطغك باةثغثعا أو اجائثالعا شعرًا.

7. تثث براطب طضاشتئ الفغروجات والئراطب المدادة لطاةسج وضثلك براطب جثار التماغئ صئض إجاثثام تاجعبك المتمعل.
8. إغطص خاخغئ ا�تخال القجطضغ (Wi-Fi) شغ تاجعبك سظث سثم التاجئ قجاثثاطعا, شثلك غساسث سطى طظع المثارصغظ 

    طظ الثخعل الى تاجئك المتمعل بطرغصئ قجطضغئ.
9.اجاثثم تاجئا لطحاحئ لمظع ا�خرغظ طظ الاطخص سطغعا أبظاء تساططك طع طسطعطات تساجئ شغ طضان سام.
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ن متصفح اإلنترنت أمِّ

1- صط باتثغث طاخفح اقظارظئ باجامرار. 
2- اترص سطى سثم تفر ضطمات المرور طظ خقل برظاطب الماخفح (باخاغار "تثضرظغ")، فظه غمضظ لطمثارصغظ التخعل سطغعا سظث اخاراق الةعاز.
3- اترص سطى طسح المتفعظات والمطفات المآصائ والضعضغج طظ برظاطب الماخفح بحضض طسامر، خاخئ بسث زغارة المعاصع التساجئ طبض الئظعك.

4- اضئط إسثادات الماخفح لاتثغث المعاصع الاغ ُغسمح لعا باجاثثام ططفات الضعضغج.
5- اطظع الظعاشث المظئبصئ، شئسدعا ربما غحضض عةمات خئغبئ أو خفغئ. 

6- ق تتاول الاثطص طظ الظعاشث المظئبصئ سظث ظععرعا بالدشط سطى زر "طعاشص" بض أغطصعا شعرًا.
7- تأضث طظ ضئط إسثادات ا�طان والثخعخغئ والمتاعى لماخفح ا�ظارظئ. غةإ أن غضعن طساعى افطان "طاعجط" سطى أصض تصثغر.

8- صط باسطغض طضعظات JavaScript وJavaو ActiveX شغ تال رغئاك باخفح طعاصع غغر طعبعق بعا. 
9- دائما اصرأ اتفاصغئ "ترخغص المساثثم الظعائغ" وسطغك بإلشاء تبئغئ الئرظاطب إذا طا ضاظئ عظاك براطب أخرى 

    غغر آطظئ جعف غةري تبئغاعا با�ضاشئ إلى الئرظاطب المرغعب تبئغاه.  
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ن نفسك ضد االصطیاد اإللکتروني أمِّ

1. اتثر طظ الثغظ غاخطعن لططإ طسطعطاتك الحثخغئ. 
2. ق تفاح أي رابط طظ برغثك ا�لضاروظغ غططإ طسطعطاتك الحثخغئ.

3. ق تضحش سظ بغاظاتك الحثخغئ طبض رصط الععغئ أو أرصام التسابات أو ضطمات المرور سئر العاتش أو الئرغث ا�لضاروظغ 
    أو غغرعا طظ وجائض اقتخال ا�لضاروظغئ إق إذا تأضثت تماطاً طظ أن الةعئ المطالئئ باطك الئغاظات جعئ طعبعصئ. 

4. إذا اتخض بك أتث وصال ق بأن طسطعطاتك صث تط اخاراصعا شق تجوده بأي طسطعطئ وإظما اتخض بالةعئ المسظغئ �رحادك. 
5. دائما اجاثثم ضطمئ طرور صعغئ وغغرعا بحضض دوري. 

6. اصرأ بسظاغئ ضاشئ تسطغمات الثخعخغئ وافطان شغ المعاصع الاغ تاساطض طسعا.
.(https) 7. ق ترجض أي طسطعطات طالغئ إق بسث تحفغرعا، طظ خقل المعاصع الاغ تئثأ ب

8. راجع ضحعشاتك الئظضغئ بحضض دوري لااأضث طظ سثم وجعد سمطغات طحئععئ.  
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راقب سمعتك علی اإلنترنت

1. ابتث سظ اجمك شغ طترضات الئتث لارى طاذا ضاإ الظاس سظك.
2. ابتث سظ اجمك بطرق طثاطفئ (طبض الضظغئ، المظخإ، وغغرعا). 

3. وجع ظطاق الئتث لغحمض طسطعطات تثخك (طبض رصط عاتفك، سظعان طظجلك، برغثك ا�لضاروظغ، رصط ععغاك العذظغئ، وغغرعا). 
4. ابتث أغدا شغ طعاصع طاثخخئ (طبض دلغض العاتش، طعصع المظزمئ الاغ تظامغ لعا، وغغرعا)
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قبل التخلص من جهازك.. احذف البیانات بشکل آمن

 .(Eraser) اجاثثم براطب طاثخخئ شغ تثف الئغاظات وتظزغش افصراص طبض
تعاخض طع إدارة افعطغ ضابغاال واجألعط سظ أشدض الطرق الاغ غعخعن بعا لتثف الئغاظات.

خث جعازك الى إدارة افعطغ ضابغاال والاغ لثغعط براطب طدمعظئ وطةربئ لتثف الئغاظات بحضض ظعائغ.
صط بإتقف الصرص الخطإ بحضض شغجغائغ إطا بترصئ أو تتطغمه إذا ضاظئ الئغاظات طعمئ جثًا. 
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کلمة املرور.. یفترض أن تکون سرّیة

تعليمات اختيار كلمة المرور:
- أن تتاعي سطى تروف وارصام ورطعز طبض (@#$<). 

- أن ق تصض سظ 10 خاظات.
- أن ق تضعن طاثاولئ أو طسروشئ. 

تعليمات استخدام كلمة المرور:
 .System Administrator أن ق تضعن حثخغئ وق تططع غغرك سطى ضطمئ المرور الثاخئ بك ولع ضان تاى طثغر الظزام -

- ق تضائعا، لضظ إذا اضررت لثلك شق تئصعا شغ طضان غغر آطظ وشغ تال اظاعاء اجاثثاطعا أتطفعا بطرغصئ ختغتئ. 
- غغر ضطمئ المرور دورغاً تسإ أعمغئ الظزام المراد الثخعل إلغه. 

- ق تساثثم ضطمئ طرور طعتثة شغ سثة تسابات وأظزمئ. 
- ق تثجن ضطمئ المرور سطى التاجعب. 

- غغر ضطمئ المرور المصثطئ إلغك شعرا سظث شاح تساب جثغث.
- راجع وتصغث بأظزمئ ولعائح الاساطض طع ضطمئ المرور الثاخئ بالةاطسئ. 
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ن کلمة مرور قویة کیف تکوِّ

1. ق تساثثم ضطمات المرور الاغ طظ السعض تثمغظعا (طبض اجمك، رصط عاتفك، تارغت طغقدك... وغغرعا).
2. ق تساثثم ضطمات المسةط.

3. ق تساثثم تروف أو أرصام طاضررة (طبض aaa ) أو طاسطسطئ طبض (123). 
4. اجاثثم خطغطا طظ التروف وافرصام والرطعز طبض (^!@#%#?/*  أو المساشئ).

 .(GfRYbj) 5. اجاثثم التروف الضئغرة والخشغرة سحعائغاً إذا ضاظئ ضطمئ المرور تصئض ذلك طبض
6. اجاثثم ضطمات المرور الطعغطئ (8 خاظات شأضبر).

7. اسطط بأن زغادة السحعائغئ شغ اخاغار ضطمئ المرور غجغث طظ صعتعا.
8. اسطط أن ضطمات المرور الدسغفئ غمضظ لطمثارق التخعل سطغعا بسععلئ. 

9. غغر ضطمئ المرور بحضض دوري. 
10. ق تصط بإسادة اجاثثام ضطمات طرور جابصئ.

11. طسزط طعاصع الئرغث ا�لضاروظغ تصثم خثطئ تثضغر شغ تال ظسغان ضطمئ المرور، 
شضظ تثرًا شغ اخاغارك لفجؤطئ الاثضغرغئ لضطمئ المرور بتغث ق تضعن صابطئ لطاثمغظ طبال: 

(اذا اخارت اجط والثك ضةعاب لسآال تثضغري شاتثر طمظ غسرشعن عثه المسطعطئ) 

www.alahlicapital.com920000232االستثمار بثقة



   
کیف یسرق بریدك اإللکتروني

طريقة سرقته
- وجعد براطب أو أجعجة تةسسغئ شغ تاجعبك او عاتفك المتمعل.

-الثخعل الى برغثك ا�لضاروظغ طظ خقل طصاعغ ا�ظارظئ أو الحئضات الساطئ.
-اخاغار ضطمئ طرور ضسغفئ طبض أجماء طسروشئ، او أرصام.

-أجعبئ افجؤطئ الثاخئ سظث شصثان ضطمئ المرور جعطئ الاثمغظ.
-الاسةغض شغ طظاثغات أو طعاصع بظفج ضطمئ المرور الثاخئ 

  بغرغثك ا�لضاروظغ.
-السماح لطئراطب با�تافاظ بضطمئ المرور وتثضرعا بثقً سظك.

-ضاابئ ضطمئ المرور شغ طضان غغر آطظ.
-بصاء ضطمئ المرور لفارات ذعغطئ دون تشغغر.

طرق الحماية
ث أظزمئ الاحشغض والئراطب بحضض طسامر.  -تثِّ

-صط باحشغض طضاشح الفغروجات وتثبه باجامرار. 
- تفاد الثخعل لتسابك الئرغثي طظ طصاعغ ا�ظارظئ والحئضات الساطئ.

- تفاد الثخعل الى برغثك ا�لضاروظغ طظ أي ظاشثة طظئبصئ.
-اخار ضطمئ طرور صعغئ وخاخئ لطئرغث ا�لضاروظغ، وتثبعا دورغًا. 

-ق تضاإ اجعبئ جعطئ الاثمغظ لفجؤطئ  المططعبئ سظث شصثان ضطمئ المرور. 
- تفاد اجاثثام ظفج ضطمئ المرور شغ اضبر طظ تساب. 

- ق تسمح لطئراطب باقتافاظ بضطمئ المرور.
-ق تضحش ضطمئ المرور فتث.

-ق تصعم بالضاابئ ضطمئ المرور سطى ورق 
  أو شغ أجعجتك الثاخئ شغ المثضرات. 
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کیف یسرق حسابك البنکي

-  سظثطا تفحغ ضطمئ المرور فتث. 
 - سظثطا تضاإ ضطمئ المرور وتتافر بعا شغ طضان غغر آطظ تاى ولع ضان تاجعبك الحثخغ.

 - سظثطا تفحغ طسطعطات تسابك الئظضغ لحثص غثسى اظه طعظش بظك طظ خقل العاتش أو الئرغث ا�لضاروظغ. 

-  دخعل المعصع ا�لضاروظغ لئظضك طظ خقل رابط وخض إلغك سظ ذرغص الئرغث ا�لضاروظغ او رابط طعجعد شغ طعصع آخر سطى ا�ظارظئ. 
-  وجعد براطب تةسج او شاغروجات سطى تاجعبك.

- الثخعل الى طعصع الئظك طظ طصاعغ ا�ظارظئ أو الحئضات الساطئ.
- الثخعل سطى طعصع الئظك ا�لضاروظغ غغر المحفر. 

-  ق تصط باتمغض الاطئغص الئظضغ سطى العاتش المتمعل اق سظ ذرغص تتمغطه طظ المعصع الرجمغ لطئظك.
   *تساطغع أن تسرف أن المسطعطات المرجطئ طحفرة بعجعد (https) شغ سظعان المعصع.

! شغ تال تتصص أتث التاقت السابصئ، غطجطك تفادغعا وتشغر ضطمئ المرور سطى اقصض.
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احذر.. لیست کل املواقع آمنة

.https ق ُتثخض طسطعطات حثخغئ لمعصع إق إذا بثأ سظعان المعصع بـ -
- تةظإ دخعل المعاصع الئظضغئ أو التساجئ سظ ذرغص الروابط طظ طعاصع أخرى، أو سظ ذرغص رجالئ برغث إلضاروظغ، ولضظ سطغك ضاابئ السظعان بظفسك. 

- تةظإ زغارة المعاصع المحئععئ وتتمغض الئراطب طظعا. 
- صط باحشغض برظاطب طداد الفغروجات وتثبه دورغًا.

- ق تفحغ طسطعطاتك الحثخغئ لطمعاصع الاغ تبص بعا.
- اجاثثم ضطمات طرور طثاطفئ لضض طعصع وق تثجظعا سطى الةعاز، وصط باشغغرعا دورغًا.

- صث غاحابه طعصسان بظفج اقجط والاخمغط ولضظ غثاطفان شغ سظعان المعصع ولع بترف، شضظ تثرًا.
- تثث برظاطب الماخفح وظزام الاحشغض وضاشئ الئراطب افخرى بحضض دوري، وطظ الحرضئ المخظسئ شصط.

- اتثر طظ اجاثثام التعاجغإ الساطئ، طبض الماعشرة شغ المصاعغ والمطارات لطثخعل سطى طعاصع طعمئ طبض الئظعك والئرغث ا�لضاروظغ.
- ق تعاشص سطى تحشغض ActiveX شغ المعاصع المحئععئ. 
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مؤشرات تدل علی إصابة جهازك ببرنامج خبیث

1-  بطء ططتعظ شغ أداء الةعاز طصارظئ بالعضع السادي.
2- الاعصش سظ اقجاةابئ بحضض طاضرر (طبض جمعد الحاحئ أو طآحر الفأرة)

3- إسادة الاحشغض تطصائغا دون تثخطك. 
4- سثم الصثرة سق ا�صقع (بثاغئ الاحشغض) بحضض جطغط. 

5- الئراطب والاطئغصات المبئائ سطى جعازك ق تسمض بحضض ختغح. 
6- سثم الصثرة سطى العخعل إلى افصراص الخطئئ أو ذاضرة الفقش. 

7- الطابسئ وافدوات المطتصئ ق تسمض بحضض ختغح. 
8- ظععر رجائض غغر طاعصسئ طظ تغظ إلى اخر. 

9- ظععر الصعائط وطربسات التعار بحضض طحعه (غغر طظازط).
10- ظععر رجائض تتثغرغئ بسثم تعشر طساتئ ضاشغئ سطى خقف العاصع. 
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نصائح أمنیة للموظفین

1- بطس سظ التعادث افطظغئ �دارة افعطغ ضابغاال. 
2- تصغث بالسغاجات افطظغئ لفعطغ ضابغاال.

3- ق ترجض أي طسطعطات جرغئ سظ افعطغ ضابغاال سئر الئرغث ا�لضاروظغ. 
4- أطظ طضان سمطك. 

5- اجاثثم براطب الاحفغر فجعجتك المتمعلئ المثاطفئ.
6- أّطظ جعازك الحثخغ صئض ترضك لمصسثك.

7- اخار ضطمئ طرور صعغئ غخسإ تثمغظعا.
8- ق تثئر أتث بضطمئ طرورك.

9- سظث لةعئك لقتافاظ بعا  بافوراق الاغ تتعي طسطعطاتك الحثخغئ أو السرغئ، 
     دائما ضسعا شغ طضان طصفض 
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( SPAM ) حّصن نفسك ضد الرسائل غیر املرغوبة

1- صط بامضغظ خغار تخفغئ الرجائض غغر المرغعبئ شغ الئرغث ا�لضاروظغ. 
2- ق تسط برغثك ا�لضاروظغ اق لمظ تبص به.  

3- ضظ تثرًا طظ الرجائض الاغ تططإ بحضض طساسةض طسطعطات حثخغئ جرغئ. 
4- راجع جغاجات الثخعخغئ المعجعدة ضمظ إسثادات الماخفح. 

5- راجع الثغارات اقشاراضغئ لطماخفح (طبض السماح بزععر الظعاشث المظئبصئ) طع تسثغطعا سظث التاجئ. 
6- ق تصط بجغارة المعاصع التساجئ سظ ذرغص الروابط المرجطئ سئر الئرغث ا�لضاروظغ، بض صط بضااباعا بظفسك. 

7- سطض خغار تتمغض الخعر تطصائغًا.
8- ق ترجض رجائض الئرغث غغر المرغعبئ لفخرغظ. 

9- ق تظحر سظعان برغثك ا�لضاروظغ سطى خفتات ا�ظارظئ. 
 ( my@mail.com) 10-سظث اقضطرار إلى إرجال برغثك ا�لضاروظغ فتث أو ظحره شغ غرف المتادبئ، شق تضائه بالطرغصئ الاصطغثغئ

      وإظما اضائه بطرغصئ ق تثل سطى أظه سظعان لئرغثك الضاروظغ طبض: (my AT mail DOT com) وذلك �تئاط اضاحاشه طظ صئض الئراطب المسثة لثلك.
11- سظث الرغئئ شغ اقحاراك شغ أي طعصع خثطغ (طبض الختش ا�لضاروظغئ، وغغرعا)، اصرأ بسظاغئ جغاجات الثخعخغئ صئض إتمام سمطغئ اقحاراك.

12- صط بتثف أي رجالئ غغر طرغعب بعا شعر وخعلعا. 
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