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 مقدمـــة

، لذلك فاننا نقوم باالطالع المستمر على اخر المستجدات في مجال امن وحماية المعلومات من اجل الشركة النموذجية اإلسالمية للتمويل األصغران المحافظة على معلومات العمالء وسريتها تعد من االولويات لدى 
 . لديناتوفير أقصى وأفضل السبل لحماية المعلومات والبيانات التي تخص العمالء وحساباتهم 

يتم اتخاذ اإلجراءات الضرورية المناسبة وتطويرها في هذا المجال ومنها: تطبيق أنظمة متخصصة في مجال الحماية من في توفير الحماية لمعلومات وبيانات العمالء، فانه  سياسة امن المعلومات  و تماشياً مع
ماية الخاصة. وفيما يلي بعض النصائح الخاصة بامن لجدران النارية وأجهزة الحالفيروسات والتأكد من هوية العمالء قبل السماح لهم بالدخول، وتشفير البيانات المتناقلة لحمايتها من خطر السرقة، إضافة إلى تطبيق ا

  : المعلومات والتي يجب االنتباه اليها ومراعاتها

 أوالً : حماية كلمة السر ) الرقم السري (

 الرقم السري : هو مفتاح الوصول إلى البيانات ،المعلومات والحسابات التي تخصك

 افضل الممارسات لحماية كلمة السر

 خانات على االقل . 8 ر مكونة مناستخدم كلمة س   .1
 . *&( حتى ال يمكن للمخترق الحصول عليها بسهولة #@$تحتوي على حروف وارقام ورموز خاصة مثل ) استخدم كلمة سر قوية   .2
  ال تفصح الحد عن كلمة السر الخاصة بك.   .3
 او تتركها في مكان مكشوف. كلمة السر تحفظ في الذاكرة ال تكتبها ابدا ،  .4
 قم بتغيير كلمة السر الخاصة بك بشكل دوري او كلما اقتضت .  .5
 قم بالتغطية اثناء ادخالك لكلمة السر.  .6
 ال تستخدم كلمة سر من السهل تخمينها مثل ) اسم والدك، اسمك، رقم الهاتف، تاريخ الميالد(.  .7
 (aaa ،1234 مثل )  ال تستخدم حروف وارقام متكررة  .8
لتخمين مثل ) اذا اخترت اسم والدك كجواب لسؤال التذكير ، معظم المواقع تقدم خدمة تذكير في حال نسيان كلمة المرور ، فكن حذرا من اختيارك لالسئلة التذكيرية لكلمة السر بحيث ال تكون قابلة ل .9

 كن حذرا ممن يعرفون هذه المعلومة(.
 ن السابقة.عند تغيير كلمة السر استخدم كلمة سر تختلف ع .10
 ال تقم بإدخال كلمات المرور عندما يتمكن اآلخرون من مالحظة ما تكتبه.  .11

  

   Identity Theft انتحال الشخصية  / ثانيا : سرقة الهوية

تغالل تلك البيانات والمعلومات في الخداع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير هي نوع من الجرائم تهدف الى الحصول على البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بك ، وبالتالي يتمكن المجرم من انتحال شخصيتك واس
 مشروعة ، من االمثلة على البيانات الشخصية المعرضة للسرقة:

 رقم الحساب  .1
 اسم المستخدم، كلمة السر.   .2
 تاريخ الميالد، رقم الهاتف او عنوانك.  .3
 رقم بطاقة االئتمان .  .4

  افضل الممارسات لتجنب الوقوع في عمليات االحتيال

 لو وصلتك رسالة الكترونية من بريد الكتروني يطلب منك معلومات شخصية حتى وان كانت من شخص تعرفه.  ال تثق باي رسالة او اي شخص يطلب منك معلومات شخصية عبر الهاتف ، حتى  .1
 او البيانات الشخصية غير الضرورية بشكل امن. المعلوماتقم باتالف   .2
 بشكل دوري.الشخصية و خصوصاً المرتبطة بألمور المالية راقب حساباتك   .3
 تفقد فواتير مشترياتك للتأكد من عدم وجود مشتريات لم تقم بشرائها.  .4
 ال تحمل بيانات حساسة او كلمة السر في محفظتك او حقيبة اليد.  .5
 الخاصة بك من االماكن العامة مثل مقاهي االنترنت او االنترنت المجاني. الحساباتتجنب الدخول الى   .6
 ومفهوم الداللة.  ال تحتفظ برقمك السري على جهاز الهاتف المحمول او جهاز الكمبيوتر المحمول بشكل واضح  .7
 HTTPS:\\اال اذا بدأ الموقع ب  واالنترنت  يةال تدخل معلومات شخصية او الرقم السري من خالل القنوات االلكترون  .8
 (عند االنتهاء من استخدام الخدمة وتأكد من انك قمت بالخروج من الخدمة عند عدم مالزمتك جهاز الحاسب.log outقم بالضغط على مفتاح )  .9

  

   (Social Engineeringثالثا : الهندسة االجتماعية او االحتيال االلكتروني عبر االنترنت )

مة السر ، من اجل استخدامها في أغراض احتيالية، حيث يقوم المحتالون التصيد او االحتيال االلكتروني هو نوع من الخداع على شبكة االنترنت للحصول على بيانات العميل الشخصية مثل رقم بطاقة االئتمان ، كل
الذي تتعامل معه وتطلب تقديم معلومات شخصية او تطلب شركتنا أو أي جهة تتعامل معها القصيرة( التي تظهر بأنها مصدر موثوق، مثل  بإرسال اآللف من رسائل البريد االلكتروني مغشوشة المصدر )او الرسائل

  روعة.ن غير المشإتباع رابط يوجهك الى مواقع مزيفه انشأت ألغراض االحتيال، بهدف استخدام المعلومات الستخدام الحساب المصرفي للعميل ألغراض المحتالي

  

 نصائح لحمايتك من االحتيال االلكتروني عبر االنترنت

 .او كلمات المرور عبر الهاتف ، البريد االلكتروني او غيرها من وسائل االتصال االلكترونية  ال تكشف بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية ، ارقام الحسابات .1
 .وإنما لشخص يحاول سرقة معلومات، فال تقم باالستجابة لهذه الرسائل لجهة معينةيث أن هذه الرسائل ال تعود استالمك رسائل الكترونية تمنحك جوائز أو امتيازات ح كن حذرا عند .2
ك حماية وفر شهادة أمنية تدلل على انه الموقع المقصود، وذلتع واالموقمع هذه  بتوفير االتصاالت المشفرةقوم ت المواقع الرسمية، حيث ان ألي خدمة التأكد بانك تتصل بالموقع االلكتروني الرسمي .3

 .لمعلوماتك الشخصية
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