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 مقدمة

بعده، حممد بن عبد اهلل وعلى آلة احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب 

 وصحبه، وبعد:

من منطلق حرص املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين ومتاشيا مع حتقيق رؤية التحول 

الوطين واملساهمة يف اخلدمة اجملتمعية رأت أن تتقدم خدمات تدريبية بعض احلقائب التدريبية 

ساعة تدريب يف  12رية ال تتجاوز بشكل ُمبسط يف حمتوى تدرييب تقدميه يف دورات قص

األسبوع، ُتقدم جلميع شرائح اجملتمع الراغبني يف اكتساب مهارات يف أحد التخصصات اليت 

 تهمهم يف حياتهم اليومية.

 " االخرتاق املعلوماتي ومكافحة اجلرائم اإللكرتونية" وتتناول هذه احلقيبة التدريبية 

وعات حيوية تتناول الثقافة املهنية واكتساب موض ملتدربي برامج التدريب اجملتمعي 

 التدرييب. املهارات األولية هلذا الربنامج

واإلدارة العامة للمناهج وهي تضع بني يديك هذه احلقيبة التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل 

أن تسهم بالشكل مباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط خيلو من 

 م بالتطبيقات واألشكال اليت تدعم عملية اكتساب هذه املهارات. التعقيد، مدع

واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها واملستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه، إنه مسيع 

 جميب الدعاء.
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 4 مقدمة يف األمن املعلوماتي

 5 آثار االخرتاق املعلوماتي

 7 اجلرائم اإللكرتونية

 12 ةملعلوماتيمكافحة جرائم ا نظام

 17 أنواع املخرتقني

 19 عناصر أمن املعلومات

 Wi-Fi 22محاية الشبكات الالسلكية 

 23 (Virtual Private Networkالشبكات اخلاصة االفرتاضية )

 25 اآللي احلماية املادية ألجهزة احلاسب

 26 من خماطر االنرتنت أجهزة احلاسب تأمني

 28 كلمات املرور اآلمنة

 30 اهلندسة االجتماعية

 32 (Malwareالربجميات اخلبيثة )

 34 محاية حسابات التواصل االجتماعي

 34 التسوق اإللكرتوني اآلمن

 35 اخلدمات املصرفية عرب االنرتنت

 38 أمن الربيد اإللكرتوني

 39 ...(-األجهزة اللوحية -اهلواتف الذكيةتأمني األجهزة املتنقلة ) 

 41 احلوسبة السحابية

 43 املراجع 



 االخرتاق املعلوماتي ومكافحة اجلرائم اإللكرتونية

 

 لمناهجلاإلدارة العامة 

 

 

4 



 االخرتاق املعلوماتي ومكافحة اجلرائم اإللكرتونية

 

 لمناهجلاإلدارة العامة 

 

 

5 

 متهيد

 اهلدف العام من احلقيبة:

االخرتاق  األسااااااااساااااااية يف  واملعلومات املهارات  املتدربإىل إكسااااااااب  الربنامجيهدف هذا 

 .   املعلوماتي ومكافحة اجلرائم اإللكرتونية

 تعريف باحلقيبة:

واجلرائم   االخرتاق املعلوماتيتقدم هذه احلقيبة املفاهيم األولية األساااااااااااااااسااااااااااااااية عن   

محاية الشااااااااااااااااااااابكات  وطرق املخرتقني أنواع  والتمييز بني، وطرق مكافحتاها اإللكرتونية

حسااااااابات التواصاااااال    وكيفية محاية املتنقلةواألجهزة  تأمني أجهزة احلاساااااابو الالساااااالكية

األدوات  و النصاااااااائح اليت ينبعي اتباعها حلماية كلمات املرورو والربيد االلكرتوني االجتماعي

التعامل مع مواقع التسوق  وطرق ، املستخدمة يف عمليات االخرتاق بواسطة اهلندسة االجتماعية    

 اخلدمات السحابيةو التعامالت املالية اإللكرتونيةو اإللكرتوني

 

 التدريبية:الوقت املتوقع إلمتام التدريب على مهارات هذه احلقيبة 

 ساعة تدريبية، موزعة كالتالي: 12يتم التدريب على مهارات هذه احلقيبة يف 

  : االمن املعلوماتياألوىلالوحدة 

 تدريبية دقيقة 30 مقدمة يف األمن املعلوماتي :1 الفصل

 ساعات تدريبية 1 اجلرائم اإللكرتونية :2 الفصل

 ساعات تدريبية 1 نظام مكافحة جرائم املعلوماتية :3الفصل 

 الوحدة الثانية: التهديدات

 ساعات تدريبية 1 أنواع املخرتقني :1الفصل 

 ساعات تدريبية 1 اهلندسة االجتماعية :2الفصل 

 دقيقة تدريبية 30 (Malwareالربجميات اخلبيثة ) :3الفصل 

 الوحدة الثالثة: طرق احلماية

 ساعات تدريبية Wi-Fi 1محاية الشبكات الالسلكية  :1الفصل 

 ساعات تدريبية 1 احلماية املادية ألجهزة احلاسب اآللي :2الفصل 

 ساعات تدريبية 1 كلمات املرور اآلمنة :3الفصل 

 ساعات تدريبية 2 محاية حسابات التواصل االجتماعي والتسوق اإللكرتوني :4الفصل 
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 دقيقة تدريبية 30 تأمني األجهزة املتنقلة :5الفصل 

 الرابعة: الشبكات االفرتاضيةالوحدة 

 دقيقة تدريبية 30 (Virtual Private Network)الشبكات اخلاصة االفرتاضية  :1الفصل 

 ساعات تدريبية 1 احلوسبة السحابية :2الفصل 

   

 األهداف التفصيلية للحقيبة:

 ما يلي: املتدربتقن ي من املتوقع يف نهاية هذه احلقيبة التدريبية أن

 يشرح مفهوم االمن املعلوماتي.   .1

 .  اجلرائم املعلوماتية واجلرائم التقليديةيفرق بني  .2

 .  نظام مكافحة جرائم املعلوماتيةيفسر  .3

 .  ف املخرتقني حبسب دوافعهمصني .4

 .  الشبكات الالسلكية يقوم بتأمني .5

  .افرتاضية يبين شبكة خاصة .6

 محاية أجهزة احلاسب االلي .7

 محاية كلمات املرور .8

 .  التعرف على تقنيات اهلندسة االجتماعية .9

 .الربجميات اخلبيثةيفرق بني أنواع  .10

 .استخدام مواقع التواصل االجتماعيعند التدابري األمنية يطبق  .11

 .األجهزة املتنقلةيقوم بتأمني  .12

 احلوسبة السحابيةيشرح طريقة عمل  .13
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 يتاألمن املعلومامقدمة يف الفصل األول: 

اجلهات  من العديد جعلتالثورة العاملية يف جمال االنرتنت هذه األيام أن مما ال شك فيه 

تقدم خدمة واحدة على األقل عرب شبكة االنرتنت ملستخدميها. وبسبب هذه الثورة وما رافقها 

من األسباب الذي و. منيةمن الناحية األمن زيادة يف اخلدمات زادت خماطر تقديم هذه اخلدمات 

 أدت إىل زيادة هذه املخاطر ما يلي: 

  أن اخلدمة ستكون متاحة عرب شبكة االنرتنت طوال أيام السنة ويف كل وقت مما

جيعلها عرضة للمخرتقني واملخربني مبحاولة االخرتاق واالستفادة من هذه اخلدمة 

بشكل خاص أو حتى تعطيل اخلدمة نهائيًا وبالتالي ينعكس ذلك على السمعة العامة 

 خرتق. للشركة وحيدث الضرر املنشود من قبل امل

  .الزيادة امللحوظة يف معدل نسب اجلرائم املعلوماتية بشكل كبري خالل العقد املاضي 

  الضرر الذي ميكن أن يتسبب به أحد االخرتاقات للمستفيدين من اخلدمة والشركة

 املزودة للخدمة على حٍد سواء. 

 

عايري والقوانني هذا املنطلق حرصت بعض املنظمات األمنية واجلهات املسؤولة عن سن املمن 

فت اهليئة . حيث عّرهناك تعريف واضح يوضح ماهية اهلجماتيف شبكة االنرتنت أن يكون 

هو االهتمام أمن الشبكات واملعلومات بأن  األمريكية الوطنية ألمن االتصاالت واملعلومات

أحد  بكيفية تأمني األنظمة اإللكرتونية واملعلومات سواًء كانت هذه املعلومات حمفوظة على

البيانات  أخرياً كانتوسائط التخزين، أو كانت هذه املعلومات قيد املعاجلة من قبل املعاجل، أو 

وتكون محاية هذه البيانات بتحقيق ثالثة عناصر أساسية وهي هذه منقولة من جهاز إىل آخر. 

أي  يف اخلدمة إتاحةالبيانات من التعديل العري مشروع، والتأكد من  سالمةالبيانات،  سرية)

 وقت ومن أي مكان(.
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 يتاملعلوماآثار االخرتاق 

االزدياد امللحوظ يف نسب االخرتاقات يف العقود األخرية قاد العديد من اجلهات بالقيام  إّن

بدراسة تأثري هذه العمليات العري مشروعة على املنظمات والشركات. وكانت أهم نتائج هذه 

 الدراسات التأثريات التالية: 

  نقص حاد يف مستوى االنتاجية. حيث أنه يف كثري من احلاالت ونظرًا لتعطل األنظمة

اإللكرتونية فإن العاملني ال يستطيعون القيام بأعماهلم اليومية خصوصًا إذا كانت تتم 

أنه يف حالة وجود اخرتاقات فإن املوظفني  إضافة إىل ذلك،عرب النظام اإللكرتوني فقط. 

يف  يتسبب بإعاقتهميف الرد على استفسارات العمالء مما  سوف يكونوا منهمكني

 االنتاجية. يؤثر يف كثري من األحيان عن القيام بأعماهلم الفعلية املنوطة إليهم وبالتالي 

  خسارة يف نسب املبيعات. حيث أن املعروف لدى العديد من الناس أنه يف حال تسجيل

كانت تقدم خدمة بيع املنتجات عرب حالة اخرتاق واحدة ألحد اجلهات واليت فرضًا 

االنرتنت، فإن العديد من املستهلكني سيجدون صعوبًة يف التعامل مع هذه اجلهة بعد 

لدى  اعملية االخرتاق. يعود ذلك أن مسعة الشركة بعد عملية االخرتاق ستقل موثوقيته

 العمالء. 

 يلها كجرائم نشر بعض البيانات السرية. حيث أنه يف بعض احلاالت اليت مت تسج

إلكرتونية كان املخرتق يقوم بنشر املعلومات الشخصية للعمالء وبيع واستخدام 

 بطاقاتهم االئتمانية يف عمليات غري مشروعة. 

  نشر بعض األسرار الشخصية. لك أن تتخيل أن يكون لدى أحد الشركات وصفة سرية

لوصفة واليت لن خاصة ألحد األطباق األكثر شهرة لديها وحصل املخرتق على هذه ا

تكون سرية بعد ذلك. فما هو حجم اخلسارة املتوقع يف تلك احلالة؟ مما ال يدع جمااًل 

للشك أن هذا األمر سيشكل ضربة موجعة للشركة وبالتالي خسائر فادحة تتكبدها 

 الشركة. 

  اخلسارة يف الوقت. فعندما تتم عملية االخرتاق فإن عملية التحري واالستكشاف عن

دوث االخرتاق وكيفية احلماية والتأكد من عدم حصول هذا األمر مرة أخرى كيفية ح

يستعرق وقت ليس باهلني والذي يعترب تكاليف إضافية تتكبدها الشركة لعمالئها أو 

 موظفيها. 
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 بالنظر إىل العديد من االخرتاقات جند أنها تعتمد على أمرين مهمني جداً لنجاح أي عملية اخرتاق:

  وفق الدراسات واملعايري الدولية.  %10حبتة وهي ال تشكل أكثر من مشكلة تقنية 

  وفق الدراسات العاملية.  %90مشكلة غري تقنية أو بشرية وهي تشكل ما نسبته 

 إن وللتوضيح بشكل أكرب عن كيفية عمل هذا اجلزء فيمكن استخدام املثال التالي،

وجود القفل على أحد أبواب املنزل )اجلانب التقين( يعترب مهم جدًا. ولكن فعليًا ال يشكل 

( من العملية األمنية حيث أنه لن يكون ذا جدوى إذا مل يقم الشخص )اجلانب %10أكثر من )

بإغالق املنزل عند اخلروج والذي العري تقين( باستخدامه بالشكل الصحيح وتأمني املنزل 

( من العملية األمنية للمنزل. من خالل املثال السابق يتضح أن %90يًا ما نسبته )شكل فعلي

االحرتازات األمنية وبرامج احلماية تشكل النسبة األقل يف احلماية وأن النسبة األكرب تكون 

 يف كيفية توظيف هذه األدوات لرفع كفاءة املنظومة األمنية. 
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 اجلرائم اإللكرتونيةالفصل الثاني: 

 توجد جمموعة من التعريفات للجرائم اإللكرتونية نذكر أبرزها كما يلي: 

  كل سلوك من شأنه االعتداء على حق مشروع حيميه النظام، يكون ناجتاً بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

 عن تدخل تقنية املعلومات.

 ناجتًا بطريقة مباشرة أو  كل فعل أو اقتناع من شأنه االعتداء على األموال املادية أو املعنوية، ويكون

 غري مباشرة عن تدخل التقنية املعلوماتية. 

  قيام شخص ما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف استغالل احلاسب اآللي أو تطبيقاته الرتكاب أفعال

 حمظورة مبوجب التشريعات واألنظمة والقوانني. 

 ة بتقنية احلاسب.أي جرمية يكون متطلبا القرتافها أو تتوافر لدى فاعلها معرف 

 

وتاريخ  79نظام مكافحة جرائم املعلوماتية بقرار جملس الوزراء رقم ولقد مت تعريفها يف 

وتاريخ  17ها، ومتت املصادقة عليه مبوجب املرسوم امللكي الكريم رقم م/7/3/1428

 أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام احلاسب اآللي أو الشبكة املعلوماتية، بأنها ها8/3/1428

 باملخالفة ألحكام نظام اجلرائم املعلوماتية.

يهدف نظام اجلرائم املعلوماتية إىل احلد من وقع جرائم املعلوماتية، وذلك بتحديد هذه حيث 

 اجلرائم والعقوبات املقرر لكل منها. ومبا يؤدي إىل ما يأتي:

 

 املساعدة على حتقيق األمن املعلوماتي .1

 م املشروع للحاسبات اآللية والشبكات املعلوماتيةحفظ احلقوق املرتتبة على االستخدا .2

 محاية املصلحة العامة، واألخالق، واآلداب العامة. .3

 محاية االقتصاد الوطين .4
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 التقليدية واجلرائم املعلوماتية اجلرائم بني الفرق

 النصوص قدرة لعدم وذلك اجلرائم املعلوماتية واجلرائم التقليدية بني الفصل جيب

 من واالتصاالت املعلومات تقنية أفرزته ما استيعاب على القائمة التقليدية اجلنائية

 .وممارسات سلوكيات

 

 :األساس القانوني جلرائم املعلوماتية

 .جرمية وال عقوبة إال بناء على نص شرعي أو نص نظامي ال

ليس هو األداة الوحيدة النظامية  نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتيةمع العلم بأن 

بل مت إجياد أنظمة  الوحيدة اليت جاءت لتنظيم وسائل التقنية واالتصاالت احلديثة

 وهي كما يلي:  أخرى تدعم وتساعد يف مكافحة اجلرائم اإللكرتونية

 عنى حبماية وسائل االتصاالت وخصوصيتهاُيوالذي نظام االتصاالت:  -1

 تبادهلا عربحيث نص على سرية املكاملات اهلاتفية واملعلومات اليت يتم 

 و تسجيلهاأو االستماع عليها أوحظر االطالع ، شبكات االتصاالت العامة

استخدام اجهزة اتصال بعرض ، واساءة استعمال الشبكات واالضرار بهاو

التقاط مكاملات هاتفية او معلومات منقولة خالل شبكات ، والتشويش املضر

و له طابع أ ةداب العامآلخيالف اد اجراء اتصال تعّم، وأخريًا االتصاالت العامة

 .زعاجإو أحداث فزع إىل إو يؤدي أتهديدي 

 نظام التعامالت اإللكرتونية:  -2

من الصور للمخالفات املرتبطة بهذا النظام: إفشاء املعلومات، وتزوير و

 السجالت، وما يتعلق بالتوقيع اإللكرتوني. 

 نظام محاية حقوق املؤلف:  -3

 من االعتداء سواء بالنسخ أو التعديل أو االتالف. يشمل محاية احلاسب اآللي و

 نظام محاية العالمة التجارية:  -4

 والذي نص على عقوبات لكل من قام باالنتهاكات التالية: 
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 كل من زور عالمة مسجلة أو قلدها 

 كل من استعمل بسوء القصد عالمة مزورة أو مقلدة 

 تعلق خبدماته كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما ي

 عالمة مملوكة لعريه 

  كل من عرض أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها عالمة مزورة أو

 مستعملة بعري وجه حق مع علمه بذلك

 نظام املطبوعات والنشر:  -5

ويربز دوره يف مكافحة اجلرائم اإللكرتونية يف املواد اليت عنيت بالنشر اإللكرتوني 

، اليت جيب مراعاتها يف املادة االعالمية املنشورة نص على بعض الضوابطوالذي 

وأن ال يكون من ، ينشر للشريعة االسالمية وال األنظمة النافذة ومنها عدم خمالفة ما

شأن ما ينشر الدعوة لإلخالل بالنظام العام أو بأمن البالد أو خدمة مصاحل أجنبية 

 . تتعارض مع املصاحل الوطنية

 ولقد تقاطع نظام املطبوعات والنشر  مع نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف نقطتني

 .وىل: جرائم احملتوى املعلوماتي العري مشروعاأل

 .الثانية: جرائم التشهري االلكرتوني

 

 :العقوبات الواردة يف النظامومن 

 ألف ريال وتضاعف يف حال التكرار 500يزيد عن  العرامة مبا ال -

االيقاف عن الكتابة يف مجيع الكتب واملطبوعات أو املشاركة االعالمية يف  -

 .القنوات الفضائية أو بهما معًا

 .إغالق أو حجب حمل املخالفة مؤقتا أو نهائيا -

نشر اعتذار من املخالف على نفقة املخالف ويف ذات مكان املخالفة، يف حال كانت  -

 املخالفة هي نشر معلومات معلوطة.
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 ئص جرائم املعلوماتية: خصا

 :تتميز جرائم املعلوماتية مبجموعة من اخلصائص ميكن عرضها على النحو التالي

 جرائم خطرية 

 يعلى األمن الشخص كوكذل ، وتتمثل خطورتها على االقتصاد الوطين والعاملي

وعلى املؤسسات املالية والدولة ، لألفراد يف سالمتهم وممتلكاتهم وحياتهم اخلاصة

 أمنها داخليا وخارجيا.يف 

 جرائم مستحدثة 

اجلرائم املعلوماتية ليست من اجلرائم التقليدية املعروفة كجرمييت القتل والسرقة  

ظهور هذه اجلرائم يرجع إىل الثورة  يف عامل التقنية ، ويعود السبب يف على سبيل املثال

 .تواالتصاال

  ل جديدة(اتظهر بأشكأي ) متغرية 

وبالرغم من تطور  تلتقين واملعريف يف جمال التقنية واالتصاالذلك بسبب التطور ا

وتعدد االجراءات املتخذة لضمان االستخدام اآلمن مل مينع ارتكاب هذه اجلرائم 

 .وتعددت طرق ارتكابها

 جرائم عاملية 

ذلك أن هذا النوع من اجلرائم ختطى حدود الدول فثورة املعلومات ، عابرة للحدودأي 

ارتكابها فاجملرم قد  تأزالت العوائق أمام اجلرائم املعلوماتية وسهلواالتصاالت 

 .يرتكب اجلرمية يف دولة معينة واجملين عليه يف دولة أخرى

 تتطلب معرفة بالتقنية الرتكابها 

اجملرم املعلوماتي ال يتصور ارتكابه للسلوك اجملرم دون أن يكوم لديه إملام باحلاسب 

 ووسائل االتصال والدخول إىل الشبكاتاآللي أو األجهزة التقنية 

 صعوبة االكتشاف واملالحقة واإلثبات 

 والسبب يف ذلك يرجع اىل جمموعة عوامل وهي على النحو اآلتي:
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o  الطبيعة اخلاصة هلذه اجلرائم من حيث ارتباطها بالتقنية العالية وتطور وسائل

 .االتصال وختطيها حلدود الدول

o ك آثارا مادية كالبصمات والدماءترت العديد من هذه اجلرائم ال. 

o  عاملية ارتكاب هذه اجلرائم جعل مالحقة مرتكبيها والقبض عليهم وحماكمتهم

 .أمرًا صعبًا

o أن اجملين عليهم يف أحوال كثرية خيفون تعرضهم هلذا النوع من االجرام كي ال 

 .تهتز ثقة املتعاملني معهم

 

 االعتداء فيها يطال معطيات احلاسب اآللي 

تقع على ماديات وإمنا على معنويات احلاسب اآللي وما حيتويه  ئم املعلوماتية الفجرا

 .من معلومات
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 نظام مكافحة جرائم املعلوماتيةالفصل الثالث: 

 املادة األوىل: 

مل املعاني املبينة أمامها ما  -أينما وردت يف هذا النظام—يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 السياق خالف ذلك: يقتضي

 الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.   -1

 تشملي: جمموعة برامج وأدوات معدة ملعاجلة البيانات وإدارتها، وتالنظام املعلوما -2

 احلاسبات اآللية.

ى لي أو نظام معلوماتي للحصول عل: ارتباط بني أكثر من حاسب آيةالشبكة املعلومات -3

 . وتبادهلا، مثل الشبكات اخلاصة والعامة والشبكة العاملية )االنرتنت(البيانات 

اليت  اليت تعد، أو البيانات: املعلومات، أو األوامر، أو الرسائل، أو األصوات، أو الصور -4

 سبق إعدادها، الستخدامها يف احلاسب اآللي، كاألرقام واحلروف والرموز وغريها.

تطبيقات  ألوامر، والبيانات اليت تتضمن توجيهات أوبرامج احلاسب اآللي: جمموعة من ا -5

ة فحني تشعيلها يف احلاسب اآللي، أو شبكات احلاسب اآللي، وتقوم بأداء الوظي

 املطلوبة.

منقول سلكي أو السلكي حيتوي على  احلاسب اآللي: أي جهاز الكرتوني ثابت أو -6

رساهلا، أو استقباهلا، أو تصفحها، يؤدي وظائف إ نظام معاجلة البيانات، أو ختزينها، أو

 ددة حبسب الربامج، واألوامر املعطاة له.حم

لكرتوني قع إي، أو موآلحاسب  إىلبطريقة معتمدة  ص: دخول شخوعاملشر الدخول غري -7

 بالدخول اليها. صمصرح لذلك الشخ لية غريآأو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات 

فعل يرتكب متضمنا استخدام احلاسب االلي او الشبكة ي أاجلرمية املعلوماتية:  -8

 النظام.  حكام هذااملعلوماتية باملخالفة أل

ى الشبكة املعلوماتية من خالل عنوان لتاحة البيانات عإاملوقع اإللكرتوني: مكان  -9

 دد.حم

 نظامي صحيح. وغااللتقاط: مشاهدة البيانات، أو احلصول عليها دون مس -10
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 :يةانالث املادة

اجلرائم والعقوبات  هذهم املعلوماتية، وذلك بتحديد ئجرا قوعمن و إىل احلدهذا النظام  يهدف

 تي:أي ماإىل  يؤدي املقررة لكل منها، ومبا

 قيق األمن املعلوماتي.حتاملساعدة على  -1

 قوق املرتتبة على االستخدام املشروع للحاسبات اآللية والشبكات املعلوماتية.احلظ فح -2

 العامة، واألخالق، واآلداب العامة.محاية املصلحة  -3

 محاية االقتصاد الوطين. -4

 

 :املادة الثالثة

جن مدة ال تزيد عن سنة وبعرامة ال تزيد على مخسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتني لسيعاقب با

 م املعلوماتية اآلتية:ئيرتكب أيا من اجلرا صالعقوبتني؛ كل شخ

علوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآلني ق شبكة امليمرسل عن طر ت عدى ما هوصالتن -1

 أو التقاطه أو اعرتاضه. —دون مسوغ نظامي صحيح—

و ابتزازه؛ كمله على القيام بفعل أو االمتناع عنه، أ صالدخول غري املشروع لتهديد شخ -2

 ولوكان القيام بهذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعًا.

 تصاميم يريعي لتنوالكرت موقعإىل  الدخولالكرتوني، أو قع مو إىل املشروع الدخول غري -3

 شعل عنوانه. تالفه، أو تعديله، اواهذا املوقع، أو 

ا، بالكامري ساءة استخدام اهلواتف النقالة املزودةإق ياملساس باحلياة اخلاصة عن طر -4

 يف حكمها. ماأو 

 ة.فل تقنيات املعلومات املختلئساو حلاق الضرر بهم، عربإالتشهري باآلخرين، و -5

 عة: بااملادة الر

أو بإحدى هاتني  سجن مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبعرامة ال تزيد على مليوني ريال،ليعاقب با

 م املعلوماتية اآلتية:ئيا من اجلراأالعقوبتني؛ كل شخص يرتكب 
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ق يو توقيع هذا السند، وذلك عن طرأو على سند، أاالستيالء لنفسه او لعريه على مال منقول  -1

 صحيحة. صفة غريل كاذب، أو انتحااسم او اختاذ  االحتيال

بيانات بنكية، او ائتمانية، او بيانات متعلقة  إىل -دون مسوغ نظامي صحيحالوصول  -2

 و أموال، اوما تتيحه من خدمات.أمعلومات،  وأعلى بيانات،  ولصوراق مالية للحأمبلكية 

 : املادة اخلامسة

سنوات وبعرامة ال تزيد على ثالثة ماليني ريال، او بإحدى ربع أيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 

 م املعلوماتية اآلتية:ئمن اجلرا يًاأشخص يرتكب  هاتني العقوبتني؛ كل

 تالفهاإ وأ تسريبها، أو تدمريها، حذفها، أو وأ الدخول غري املشروع إللعاء بيانات خاصة، -1

 . نشرها عادةإو أ أو تعيريها،

 البيانات وأ أو مسح الربامج، تدمري، تعطيلها أوأو  ة عن العمل،إيقاف الشبكة املعلوماتي -2

 تعديلها. اتالفها، أو تسريبها، أو أو حنفها، فيها، أو املستخدمة وأ املوجودة،

 ت.نتشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كا اخلدمة، أوىل الوصول إة إعاق -3

 املادة السادسة:

وبعرامة ال تزيد على ثالثة ماليني ريال، أو بإحدى يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات 

 م املعلوماتية اآلتية:ئشخص يرتكب أيًا من اجلرا هاتني العقوبتني كل

م الدينية، أو اآلداب العامة، أو حرمة احلياة يانتاج ما من شانه املساس بالنظام العام، أو الق -1

ة املعلوماتية، أو أحد أجهزة ق الشبكياخلاصة، أو اعداده، أو ارساله، أو ختزينه عن طر

 ي.لاحلاسب اآل

يف  ي أو نشره لالجتارلنشاء موقع على الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب اآلإ -2

 ل به.مس البشري، أو تسهيل التعاناجل

نشاء املواد والبيانات املتعلقة بالشبكات اإلباحية، أو أنشطة امليسر املخلة باآلداب العامة إ -3

 تروجيها. أونشرها  أو

 نشره، لالجتار نشاء موقع على الشبكة املعلوماتية، أو أحد اجهزة احلاسب اآللي أوإ -4

 أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. و املؤثرات العقلية، أو تروجيها،أباملخدرات، 
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 : املادة السابعة

ماليني ريال، أو يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات وبعرامة ال تزيد على مخسة 

 م املعلوماتية اآلتية:ئشخص يرتكب أيًا من اجلرا بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل

نشاء موقع ملنظمات إرهابية على الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب اآللي أو إ -1

داة تستخدم يف أجرات، أو أي فاحلارقة، أو املت نشره؛ لتسهيل االتصال بقيادات األجهزة

 اإلرهابية. الماألع

ق الشبكة يموقع الكرتوني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طر إىلالدخول غري املشروع  -2

املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب اآللي للحصول على بيانات متس األمن الداخلي أو 

 الوطين.صادها تاخلارجي للدولة، أو اق

 املادة الثامنة:

االت احلة بأي من مينصف حدها األعلى إذا اقرتنت اجلرل عقوبة السجن أو العرامة عن قال ت

 اآلتية:

 اجلاني اجلرمية من خالل عصابة منظمة.  ارتكاب -1

سلطانه او  اًلة مستعجلرمية، او ارتكابه افعامة، واتصال اجلرمية بهذه الوظيشعل وظيفة  -2

 نفوذه.

 .مهلواستعال حكمهم، يف ومن رصبالق التعرير -3

 يف جرائم مماثلة. اجلانيجنبية سابقة باإلدانة حبق أو ألية حمحكام أصدور  -4

 

 :املادة التاسعة

م املنصوص ئي من اجلراأق معه على ارتكاب فو ساعده، او اتأكل من حرض غريه،  بيعاق

ا اق، مبفو املساعدة، او االتأبناء على هذا التحريض،  ةرميت اجلعوق اذإعليها يف هذا النظام؛ 

األعلى للعقوبة  دحلا ال يتجاوز نصف اللعقوبة املقررة هلا، ويعاقب مبد األعلى احلال يتجاوز 

 ة األصلية.ميتقع اجلر ملاملقررة هلا اذا 
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 لعاشرة: املادة ا

ا ال يتجاوز رائم املنصوص عليها يف هذا النظام مبالقيام بأي من اجلشرع يف يعاقب كل من 

 املقررة. د األعلى للعقوبةحلنصف ا

 : رةاملادة احلادية عش

للمحكمة املختصة ان تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من اجلناة بإبالغ السلطة املختصة 

اء فن لإلعة تعّيميم باجلرلة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان اإلبالغ بعد العميرباجل

 .ةمياجلريف  ستخدمةاملباقي اجلناة يف حال تعددهم، او االدوات  طضب ان يكون من شأن اإلبالغ

 :املادة الثانية عشرة

ق حبقوق لويف األنظمة ذات العالقة وخاصة ما يتعة ل تطبيق هذا النظام باألحكام الواردال خي

 اقيات الدولية ذات الصلة اليت تكون اململكة طرفا فيها.فامللكية الفكرية، واالت

 :املادة الثالثة عشرة

و الوسائل أو الربامج، أادرة األجهزة، صمب احلكمعدم اإلخالل حبقوق حسين النية، جيوز  مع

وال احملصلة منها. مو األأذا النظام، هيف  هاعليي من اجلرائم املنصوص أاملستخدمة يف ارتكاب 

و مؤقتا أغالقا نهائيا إدمة خلتقديم ان مكا اإللكرتوني، أو قعكم بإغالق املوحلا جيوز امك

 ة قد ارتكبت بعلم مالكه.ميوكانت اجلري من هذه اجلرائم، أالرتكاب  متى كان مصدرًا

 ة:شرع الرابعة املادة

نية للجهات فالختصاصها تقديم الدعم واملساندة ال هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات وفقًا ىلتتو

 ثناء احملاكمة.أق فيها ويهذه اجلرائم والتحق طاألمنية املختصة خالل مراحل ضب

 :املادة اخلامسة عشرة

الواردة يف اجلرائم واالدعاء  قيالتحق -النيابة العامة حاليًا- التحقيق واالدعاء العامتتوكل هيئة 

 النظام. يف هذا
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 الوحدة الثانية: التهديدات
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 أنواع املخرتقني: األولالفصل  

نظرًا لالنتشار الواسع لعمليات االخرتاقات اليت تتم على األنظمة أصبح من األهمية مبكان 

 تصنيف املخرتقني حبسب دوافعهم وهم كالتالي: 

 املخرتقني أصحاب القبعات السوداء (Black-hat Hacker ويعترب هذا النوع هو .)

األخطر حيث يعرف بأن من املخرتقني الذي يكون هلم خربة كبرية يف األنظمة 

اإللكرتونية والشبكات. ويكون لديه املعرفة والقدرة على استكشاف نقاط القوة 

والضعف يف أغلب املنظومات األمنية. أهم ما يوصف به هذا النوع من املخرتقني أنه حمب 

أن أغلب األنظمة الذي يقوم باخرتاقها يقوم بتدمريها أو استخدامها يف للتخريب حيث 

 عمليات غري مشروعة مستقبلية. 

 املخرتقني أصحاب القبعات البيضاء (White-hat Hacker ويتشارك هذا النوع من :)

املخرتقني مع النوع املذكور سابقًا يف صفة مهمة جدًا وخيتلف معه يف أخرى. فيتشارك 

 القوة العلمية واخلربة الكبرية يف األنظمة والشبكات وإمكانية استكشاف النوعان يف

يف الدوافع اليت والتأكيد هنا أن االختالف يف كال النوعني هو نقاط القوة والضعف. 

تقودهم لالخرتاق. حيث يقوم هذا النوع بعمليات االخرتاق ألسباب أمنية فقط حيث يقوم 

حلول هلا لتكون منيعة ضد اهلجمات املستقبلية.  باستكشاف األخطاء وحماولة إجياد

يعترب هذا النوع املفضل لدى العديد من اجلهات اليت تقوم بتوظيفه لقياس املستوى األمين 

 للمنشأة. 

 املخرتقني أصحاب القبعات الرمادية (Gray-hat Hacker يقع هذا الصنف من :)

 القوة العلمية واخللفية الكبرية املخرتقني بني النوعني السابقني حيث يتشارك معهما يف

يف األنظمة اإللكرتونية والشبكات. أما بالنسبة للدوافع فتختلف من عملية اخرتاق 

ألخرى فتجده يف بعض األحيان يكون حتت القبعة السوداء ويقوم بتدمري ما تقع عليه 

بكيفية  يده. أما يف أحيان أخرى فتجده مرتديًا القبعة البيضاء ويقوم بتوجيه اجلهات

 حل املشاكل األمنية ورفع املستوى األمين لديهم. 

 املخرتقني ذو األنشطة السياسية أو االجتماعية (Hacktivists وهذا النوع من املخرتقني :)

يتسم بوجود اخلربة والقوة العلمية اليت تساعده على عملية االخرتاق. ولكن عادًة ما 

ية أو االجتماعية والذي جتعلها خيرتق تكون دوافعه مرتبطة بأحد التوجهات السياس

 إليصال صوته وصوت احلزب الذي ميثله ملعارضيه. 
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 جمرمي االنرتنت (Cyber Criminals هذا النوع من املخرتقني ميكن تصنيفه ضمن :)

النوع األول وهو من أصحاب القبعات السوداء يف الكثري من االحيان. ويزيد على هذا 

اجلرائم عرب االنرتنت إذا مل يكن لديه جمموعة من اجلرائم النوع أنه ال خيشى ارتكاب 

 اإللكرتونية الذي ارتكبها مسبقًا بالفعل. 

 Script Kiddie ميكن القول أن هذا النوع من املخرتقني يعترب األخطر ليس لقوته :

ومعرفته العلمية ولكن بسبب أنه يف كثري من األحيان ال يدرك خماطر العمل الذي يقوم 

ني يقوم باستخدام الربامج اجلاهزة دون قالنوع من املخرت إن هذانا ميكن القول به. وه

عليه  أطلقاملعرفة بطريقة عملها وال يدرك املخاطر اليت ميكن أن يتسبب بها. وعليه 

 األخطر نظرًا لعدم معرفته مبا يقوم مع قدرته على االخرتاق لألنظمة.

 

 دوافع االخرتاق

املذكورة يتفقون  التصنيفاتمن خالل األنواع السابقة يتضح أن العديد من املنتمني لبعض 

 يف الدوافع اليت خيرتقون ألجلها واليت ميكن ذكر بعضها هنا على سبيل املثال: 

 سرقة اسم املستخدم وكلمة املرور 

 سة. سرقة املستندات السرية واالستفادة منها أما بالبيع أو بالنشر جلهات مناف 

  .البيانات الشخصية لألفراد كالبيانات الصحية والعائلية 

  .املعلومات البنكية وبطاقات االئتمان 

  .اثبات وتسجيل موقف يف أحد القضايا 

 ازدياد عاملي يف عدد االخرتاقات واجلرائم املعلوماتية

 مت الكشف عنها املقدار السنوي لكمية البيانات املخرتقة وعدد السجالت اليتالتالي  الشكليبني 

 )باملاليني( 2017إىل  2005يف الفرتة من األمريكية يف الواليات املتحدة 
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 عناصر أمن املعلومات

 الذهن غالبًا هو عند ذكر كلمة أمن املعلومات، واجلرائم املعلوماتية فإن ما يتبادر إىل

جيب أن يبقى سرًا، واحلقيقة أن احلفاظ على سرية البيانات ال يعدو كونه جانبًا  كشف ما

 واحدًا من جوانب األمن. أما املتخصصون فريون ألمن املعلومات ثالثة مكونات رئيسية: 

 

: وتشمل التدابري الالزمة ملنع اطالع غري املصرح هلم على  Confidentialityسرية املعلومات  -1

رية أو احلساسة. مثل االطالع على بعض البيانات العسكرية. وذلك باستخدام املعلومات الس

وميكن القول أن سرية املعلومات تنفذ بشكل عمليات التشفري وتقنيات إخفاء البيانات. 

إىل صيعة  ةتسمى بالتشفري والذي ميكن تعريفه أنه طريقة لتحويل احملتوى من صيعة مقروء

 ملصرح هلم بذلك.  غري مقروءة اال من األطراف ا

: وتشمل التدابري الالزمة حلماية املعلومات من التعيري. مثل: Integrityسالمة املعلومات  -2

احلفاظ على نفس حمتوى الرسالة عند وصوهلا إىل املستلم دون تعيري. وذلك عرب استخدام 

 (.Hash functionsارزميات تضمن عدم تعيري البيانات واليت تسمى عادة )خو

: وتؤكد أن املعلومات ميكن الوصول إليها يف Availabilityلوصول إىل املعلومات ضمان ا -3

أي وقت، وأنها متواجدة. حيث يتخذ املهامجون وسائل شتى حلرمات املستفيدين من الوصول 

 على سبيل املثال.إىل املعلومة أو حجب خدمة ما. كتعطيل الوصول البنكي 
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 املثال األول على أهمية ضمان سرية املعلومات: 

سنورد مثاال لتشفري البيانات بطريقة  Confidentialityمن األمثلة لضمان سرية املعلومات 

 .واليت ستستخدم الرتميز باستخدام طريقة املفتاح  Substitution بديلالت

والذي يقوم بتحريك الصف  ،3حيث يتم تشفري النص العادي يف الرسالة باستخدام مفتاح 

 ملسافة ثالثة أحرف فقط، كما يف الشكل أدناه. 

 

 
  

 

xxxx 1. استخدام مفتاح سيتم تشفري النص العادي يف الرسالة ب

أحرف   قم بتحريك الصف األعلى مسافة 

Dحرف   A، ليكون حرف (  مفتاح )

وهكذا    Eيصبح حرف   Bوحرف

2

3تشفريالشكل النهائي للنص بعد ال
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 املثال الثاني على أهمية ضمان سرية املعلومات: 

سنورد مثاال لتشفري البيانات  Confidentialityلضمان سرية املعلومات  أيضًا من األمثلة

واليت ستستخدم الرتميز باستخدام طريقة املفتاح وطريقة  Transpositionبطريقة التحويل 

 سكة القطار. 

باإلضافة إىل طريقة الرتميز  3حيث يتم تشفري النص العادي يف الرسالة باستخدام مفتاح 

 اليت تشبه سكة احلديد، كما يف الشكل أدناه. 

 
 

 

  

 

 فتاح سيتم ترميز الرسالة النصية الواضحة باستخدام م

طريقة سكة استخدم ترميز 

معًا  ومفتاح القطار، 

ل باألسفلستظهر الرسالة النصية كما يف الشك

1

2

3
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  : اهلندسة االجتماعيةالفصل الثاني

 

مسبقًا أن أغلب اهلجمات كما مت التطرق 

ن االستهداف األكرب للعنصر األضعف وهو تكّو

العنصر البشري. حيث أن املخرتق قد يستخدم بعض 

األساليب اليت تساعده على غش وخداع املستخدم. 

وميكن القول إن هذا النوع من االخرتاقات يعترب 

ادة منها بأقل جهد ممكن. األشهر بني عمليات االخرتاقات نظرًا لسهولتها وإمكانية االستف

وتذكر دائمًا أن جناح هذا النوع من االخرتاقات يعتمد على ذكاء املخرتق وسذاجة الضحية. 

أضف إىل ذلك أن أحد عوامل جناح هذا النوع من االخرتاقات هو كمية املعلومات اليت يعرفها 

ما كانت عملية املخرتق عن الضحية. حيث أنه كلما كانت املعلومات عن الضحية متاحة كل

. يعد التواصل البشري عرب اهلاتف أو الربيد اإللكرتوني وأسهل بالنسبة للمخرتق االخرتاق أجدى

أحد أهم األدوات املستخدمة يف عمليات االخرتاق بواسطة اهلندسة االجتماعية. وجتد أدناه 

ن يتم دون االنتباه سيناريو يكشف سهولة وأهمية االنتباه هلذا النوع من االخرتاقات الذي ميكن أ

 له من قبل الضحية. 

 سيناريو: 

أمحد موظف يف االتصاالت اإلدارية باملؤسسة العامة للتدريب التقين. وماجد أحد املخرتقني 

واليت ال يستطيع الوصول إليها.  الذي يرغبون باحلصول على بيانات سرية عن أحد املعامالت

قسم االتصاالت اإلدارية وقام بتقديم معروض وسلمه لكي يقوم ماجد بالوصول ملبتعاه قام بزيارة 

للموظف أمحد وطلب من املوظف أمحد أن يزوده بربيده اإللكرتوني ليقوم باملتابعة معه عرب 

تزويده بالربيد اإللكرتوني وقد حصل أن ماجد قد انتبه أن بالربيد اإللكرتوني وقام أمحد 

عامالت يتم عرب النظام اإللكرتوني من خالل النظام اإللكرتوني املستخدم لعملية تسجيل امل

 املتصفح. بعد مضي مخسة أيام قام ماجد بإرسال رسالة من بريد غري معروف بالشكل التالي 
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From: مدير االتصاالت اإلدارية (admin-tvtc@gmail.com)  

To: ahmed@tvtc.gov.sa 

 :Subject خبصوص االخرتاقات األمنية األخرية 

 األخوة الزمالء مع التحية 

آمل من اجلميع استخدام الرابط التالي للدخول على حساب املوظف والتأكد من أن حسابك 

املوظفني قد مت اخرتاق حسابهم  مل يتم اخرتاقه أثناء اهلجمات السابقة أن عدد كبري من

وتعيري كلمة املرور اخلاصة بهم ولضمان سالمة حسابك فريجى التأكد من كلمة املرور 

 اخلاصة بك مل تتعري 

 

https://Serv.tvtc.gov.sa  

 وشكرًا لك 

 مدير االتصاالت اإلدارية 

 

عند الضعط على رابط التعيري كان ماجد قد جهز صفحة مزيفة لصفحة الدخول حلساب 

 املوظف على موقع املؤسسة كما يف الصورة التالية: 

  

mailto:admin-tvtc@gmail.com
mailto:ahmed@tvtc.gov.sa
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اجلدير بالذكر أن الرابط كان يظهر أنه ملوقع املؤسسة يف الربيد اإللكرتوني ولكنه 

بعد إدخال كلمة املرور تظهر له فعليًا يأخذ الضحية إىل موقع آخر ويظهر الصورة أعاله.  و

 رسالة أن حسابك مل يتم اخرتاقه ويرجى إغالق الشاشة لكي تأخذ التعيريات مكانها. 

 كيفية احلماية من تهديدات اهلندسة االجتماعية: 

يوجد العديد من التدابري األساسية واليت من شأنها احلماية من هجمات اهلندسة االجتماعية. 

  :سبيل املثال وليس احلصر نذكر بعضها هنا على

 ال تعطي أي شخص معلومة ال حيتاجها.  

  تأكد دائمًا أنه ال حيق ألي عامل يف منشأة أن يقوم بسؤالك عن كلمة املرور اخلاصة

  .بك

 حيق لك كمستخدم رفض إعطاء أي موظف يف املنشأة كلمة املرور اخلاصة بك.  

 وذلك من  ن أنه العنوان الصحيحتأكد من أي رابط يصلك عرب الربيد اإللكرتوني م

خالل الدخول على الرابط مباشرة بداًل من استخدام الرابط املوجود يف رسالة الربيد 

 اإللكرتوني
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 (Malware: الربجميات اخلبيثة )الثالثالفصل 

( هي عبارة عن برجميات يقوم بصناعتها Malicious Softwareاخلبيثة )جميات الرب

حمددة.  ختتلف هذه الربامج حبسب  فتحقيق أهداباملخرتقون ومكتشفو الثعرات ليقوموا 

ها وأهدافها باإلضافة لكيفية اإلصابة بها. وفيما يلي بعض األمور اليت إذا ما مت اتاستخدام

 لربامج اخلبيثة: مالحظتها على جهازك فإنه قد يكون مؤشر بإصابة جهازك بأحد ا

 زيادة يف استهالك معاجل اجلهاز  

 واضح يف تصفح االنرتنت أو جهاز احلاسب بشكل عام ءبط  

 مشاكل اتصال بالشبكة أو كثرة انقطاع االتصال بالشبكة  

 تعليق اجلهاز أو إعادة تشعيله بشكل متكرر وبدون سبب واضح 

 التعديل على امللفات أو حذفها  

 اجلهاز ظهور برامج غريبة على  

 ظهور سلوك غري طبيعي على اجلهاز  

 إرسال رسائل من الربيد اإللكرتوني للضحية دون علمه 

 

نظرًا لالنتشار الواسع هلذه الربامج اخلبيثة فقد ظهرت أنواع كثرية منها على سبيل املثال ال 

 احلصر: 

 :الفايروسات  

بني األجهزة لتصيب  هي برامج خبيثة تستنسخ نفسها وتلتصق بأحد التطبيقات وتنتشر

أكرب عدد ممكن من األجهزة وتقوم عادًة بالتخريب أو حذف ملفات من وسائط 

أحد أهم صفات هذا النوع من الربامج اخلبيثة أنه ال ميكنه العيش مبفرده  .التخزين

داخل األنظمة اإللكرتونية وإمنا يلزم له برنامج آخر حيتويه. اجلدير بالذكر أن هذا 

 امج اخلبيثة جيب أن يتم تشعيله للمرة األوىل من قبل املستخدم. النوع من الرب

 :دودة االنرتنت   

هي أحد الربامج اخلبيثة اليت تعمل بشكل مستقل بذاتها. وعادًة ما تقوم هذه الدودة 

باستعالل أحد الثعرات املوجودة يف أنظمة التشعيل إلصابة األجهزة واالنتشار. ويعرف عن 

 جهزة والشبكة. استهالكه الكبري ملوارد األبمج هذا النوع من الربا

 :أحصنة طروادة  
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أحد الربامج اليت تكون ظاهرها أنها تقوم بعمل مفيد للجهاز ولكنها تقوم فعليًا 

بعمليات غري شرعية داخل اجلهاز. على سبيل املثال تزرع برامج جتسسية يف اجلهاز تسمح 

ي تظهر أنها تقوم بتحسني أداء وسرعة وه للمخرتق بالدخول إىل جهاز الضحية عن بعد

 اجلهاز. 

 يةسسجبرامج اإلعالنات الت Adware : 

هي برامج إعالنية تظهر للمستخدم أثناء تصفحه ملواقع االنرتنت. وتكون اإلعالنات 

  .معتمدة على املواقع اليت يزورها املستخدم

 برامج ال (BOT) : 

أجهزة الضحايا لتقوم بتحقيق أغراض حمددة هي أن يقوم املخرتق بزرع هذه الربامج يف 

للمخرتق. على سبيل املثال استخدام توظيف عدد من األجهزة على االنرتنت إليقاف عمل 

  .أحد اخلدمات عرب االنرتنت

  الربامج التجسسيةspyware:  

هي برامج جتسسية تقوم بزراعة نفسها يف أجهزة الضحية بعرض التجسس على املعلومات 

 لضحية دون علمه.الشخصية ل
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   الوحدة الثالثة: طرق احلماية
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 Wi-Fiمحاية الشبكات الالسلكية : األولالفصل 

 

نظرًا لالنتشار الواسع الستخدام الشبكات الالسلكية، فمن الطبيعي أن يكون هناك 

بأنك مسؤول قانونياً عن أي نشاط خيرج من شبكتك دوماً  تذكرو خماطر نتيجة هذا االنتشار. 

وتعود هذه ولذلك فال بد من تأمينها.  الالسلكية،

املخاطر إىل أن طبيعة االتصاالت الالسلكية أنها 

 Broadcast inتستخدم تقنية البث بطبيعتها )

nature وبناء على ذلك فأي شخص يكون . )

ضمن الشبكة الالسلكية فسيتمكن من 

ى البيانات املرسلة يف مجيع الشبكة التصنت عل

 بكل سهولة ويسر. 

 

 
 

 نصائح لتأمني شبكتك الالسلكية: 

  قوية.قم حبماية نقطة الوصول باسم مستخدم وكلمة مرور 

  ال تستخدم  اجلهاز،استخدم أقوى أنواع التشفري اليت يوفرهاWEP  أوWPA  اطالقًا

 لسهولة اخرتاقهما يف ثواني.

  قم بتعيري معرف الشبكةSSID يدل على نوع نقطة الوصول أو مكان وجودها،  حبيث ال

 ثم قم بتعطيل اإلعالن عنه.

  وضع نقطة الوصول يف مكان مناسب حبيث تضمن تعطية املكان املراد تعطيته، وأنها

 تكون قدر اإلمكان داخل منطقة آمنة وال تصل ملدى أبعد من املدى املطلوب.

 أعلى ينصح بتحديد قائمة مسبقة لألجهزة القادرة على االرتباط بنقطة  لتوفري محاية

 ( يف نقطة الوصول.MACالوصول، وذلك من خالل تسجيل عناوينها املادية )

  .حتديث نظام تشعيل نقطة االتصال إىل أحدث نسخة 

  حتديد عناوين انرتنتIP .ثابتة لألجهزة يف الشبكة الالسلكية 
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 اآللي ألجهزة احلاسب املاديةحلماية : االثانيلفصل ا

يعترب تأمني احمليط الذي يتواجد فيه األجهزة اليت هلا وصول إىل بعض املوارد الداخلية 

لشبكة ما من أهم االحتياطات األمنية الواجب األخذ بها. فعلى سبيل املثال لو كان هناك 

االستقبال السرتاحة فرتة العداء برنامج تسجيل الزوار لدى املنشأة لدى االستقبال، وذهب موظف 

دون التأكد من إغالق الربنامج أو اجلهاز فإن أي شخص خارجي ميكنه إذا وصل إىل جهاز 

املوظف ومل يكن متواجد أن يقوم بعملية إدخال نفسه من ضمن الزوار أو حتى التالعب يف 

جدًا ومن هذه  بيانات الزوار. ومن هنا أصبح االهتمام باحلماية املكانية لألجهزة مهم

 يلي:  االحتياطات ما

 ز.جيب أن ال ترتك جهازك بدون إغالقه أثناء عدم تواجدك على اجلها  

 جيب أن ال ترتك جهازك بدون كلمة مرور بتاتًا 

  قابلة للتخمنيغري و صعبةتستخدم كلمة مرور جيب أن.  

 بجيب أن ال تقوم بكتابة كلمة املرور ووضعها على الشاشة أو طاولة املكت. 

 جيب أن ال تقوم باالتصال بأي شبكة ال سلكية غري موثوقة . 

 يفضل أن يكون هناك مصدر طاقة بديل لألجهزة املهمة . 

 محاية أجهزتك الشخصية املتنقلة من االتصال بالشبكات الالسلكية العري موثوقة: 

أحد أهم املفاهيم اليت جيب معرفتها عن الشبكات الالسلكية هي أنها تعتمد على 

البث يف اإلرسال. مبعنى أنه يف حال اإلرسال ميكن جلميع من هم متواجدين ضمن 

عليها. وبناًء على ذلك فإنه من املهم  تنّصتالشبكة من القيام بعملية استالم للرسالة وال

. قد ومعرفة مصدرها وموثوقيتها جدًا معرفة الشبكة الالسلكية الذي تتصل بها

أكد من أن الشبكة الالسلكية موثوقة أم ال. واإلجابة يتبادر إىل الذهن هو كيفية الت

شبكة خاصة ملوظفيها وكذلك شبكة خاصة  ات لديهآبكل بساطة أغلب املنش

بالضيوف حبيث تكون معزولة متاماً عن الشبكة الفعلية املتاحة للموظفني. على سبيل 

ين يوجد هناك املثال عن زيارة املبنى اخلاص باملؤسسة العامة للتدريب التقين وامله

شبكة السلكية خاصة مبوظفي املؤسسة وكذلك شبكة خاصة بالزوار حيث 

يستطيع الزوار االتصال بالشبكة والوصول لبعض اخلدمات كتصفح االنرتنت عرب 

 هذه الشبكة. 
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حاجة بعض األشخاص إىل االنرتنت يف بعض األماكن دفع العديد من املخرتقني إىل 

تساعدهم على سرقة البيانات من أجهزة يف ظل حاجتك القيام ببعض األعمال اليت 

لإلنرتنت. ومن هذه األعمال قيام بعض األشخاص بتحويل جهازه إىل نقطة وصول مزيفة 

للشبكة الالسلكية حبيث تقوم بالدخول للشبكة املتاحة بدون كلمة مرور وهو فعليًا 

أهم األمور اليت جيب  يقوم بالتقاط مجيع البيانات املرسلة من خاللك. وبالتالي أحد

مل تكن تثق ماالسلكية متاحة أخذها باحلسبان أن ال يتم االتصال بأي شبكة 

 مبصدرها. 

 

 من خماطر االنرتنت أجهزة احلاسب تأمني

نا احلماية املادية ألجهزة احلاسب اآللي، سنقوم بتوضيح كيف حتمي حبعد أن شر

 مكونات احلاسب من ناحية برجمية. 

  حصن جهازك جبدار ناريFirewall  

 فاجلدار الناري هو برنامج ينظم آلية االتصال باإلنرتنت عن طريق أداء مهمتني: 

القيام مبنع املخرتقني من االتصال جبهاز احلاسب عرب االنرتنت، حيث  املهمة األوىل:

 يراقب االتصاالت الواردة للجهاز ومينع املشبوه منها. 

يام مبنع الربامج العري مصرح هلا باالتصال اخلارجي بالشبكة، الق املهمة الثانية:

وتكمن أهمية هذه الوظيفة مبنع تسريب معلومات املستخدم من قبل 

 برامج التجسس.

 ويتوفر يف بعض أنظمة التشعيل مثل ويندوز جدار ناري مدمج للحماية.
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  .املداومة على حتديث نظام التشعيل وخصوصا التحديثات األمنية 

تنشر الشركات املنتجة حتديثات أمنية لسد ثعرات براجمها سواء بصورة دورية أو 

عاجلة، حيث حتمي هذه التحديثات املستخدم من التهديدات اجلديدة على االنرتنت، 

يستعل املخرتقون هذه الثعرات لشن هجمات على األجهزة أو انتاج  واليت غالبًا ما

 برجميات خبيثة تستعل هذه الثعرات. 

 

 مج مكافحة الفريوسات والربامج الضارةحصن جهازك بربا. 

حتميل برامج مكافحة الفريوسات أو الربامج الضارة كربجميات الفدية، من تأكد 

 واليت عادة ما تكون مدجمة مع برامج اجلدران النارية، وذلك لتوفري محاية أكرب. 

 حتديث املتصفح والربامج املستخدمة 

تأكد من حتديث متصفح االنرتنت ألحدث نسخة، وكذلك التطبيقات والربامج  

األخرى اليت تستخدمها. وذلك عن طريق قوائم خاصة يف الربامج لتحميل التحديثات 

 إن مل تكن قد فعلت التحديثات بشكل تلقائي. 

 استخدم برامج أصلية 

 برامج ختريبية.  لىفمواقع النسخ العري مرخصة تدار من قبل خمرتقني وحتتوي ع 

 تشفري القرص الصلب وملفات البيانات 

جهاز احلاسب أو الوصول إىل أي معلومات خمزنه، فينصح بتشفري حتسبًا لسرقة  

 القرص الصلب، وملفات البيانات. بأفضل تشفري ممكن. 
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 عمل نسخة احتياطية من البيانات 

 لوث احلرائق أو األعطاإن املعلومات عرضة للفقدان والضياع ألسباب عديدة مثل حد

الفنية اليت قد تصيب القرص الصلب جلهاز احلاسب، لذا يوصي خرباء أمن املعلومات 

باالحتفاظ بنسخة حمدثة من املعلومات اهلامة يف وسائط أخرى حلفظها من أجل جتنب 

ومما ينبعي مالحظته عدم حفظ النسخة االحتياطية يف نفس مكان  خسارتها لألبد. 

جتنبًا حلدوث خسارة مزدوجة، أيضًا جيب احلفاظ على النسخة  جهاز احلاسب

 االحتياطية يف مكان آمن بعيدًا عن أعني اآلخرين

  املواقع املشبوهة، وجتنب امللفات جمهولة املصدرزيارة االبتعاد عن 

ينصح بعدم زيارة املواقع املشبوهة أو تلك التابعة للمخرتقني أو املواقع اإلباحية، وغالبًا 

ما حتاول هذه املواقع استعالل وجود ثعرات يف متصفح االنرتنت أو جهاز املستخدم 

لتقوم برتكيب برامج ختريبية يف جهاز املستخدم ناهيك عن معرفة بيانات اجلهاز 

 ات. ليكون عرضة لشن أي هجم

  

 املرور اآلمنةكلمات : الثالثالفصل 

 جهاز يف املستخدم حساب حلماية التقليدية الطريقة بأنها املرور كلمات أهمية تكمن

 وجيب عليه، احلرص جيب ما أهم من املرور كلمات جيعل مما االنرتنت، على أو احلاسب

 أو اإللكرتوني الربيد أو صيةخالش امللفات سرقة لتجنب الكسر سهلة املرور كلمات جتنب

 .االنرتنت على احلسابات من غريه

 

 وإليك بعض النصائح اليت ينبعي اتباعها حلماية كلمات املرور: 

  خانات 9اخرت كلمة مرور طويلة ال تقل عن 

  ،اجعل كلمة املرور معقدة ومتنوعة بني احلروف الكبرية والصعرية واألرقام والرموز

 (Se^63dD%@9jlمثل )

  املرور بشكل دوريغري كلمة 

 ضع يف بالك طريقة معينة تساعدك يف تذكر كلمة املرور بسهولة 

  يفضل أن حيتوي كل حساب لديك على كلمة مرور مستقلة وخمتلفة عن حساباتك

 األخرى 
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 ( يفضل استخدام برامج خاصة للحفاظ على كلمة املرورPassword vault واليت )

 بشكل مشفر  تقوم حبفظ مجيع كلمات املرور اخلاصة بك

 وجتنب النقاط التالية من أجل محاية أكرب لكلمات املرور: 

 اختيار كلمات موجودة يف القاموس 

 اختيار كلمة مرور يسهل ختمينها مثل تاريخ امليالد أو رقم اجلوال 

 مهما كانت مستوى الثقة مشاركة كلمة املرور، مع أصدقائك أو الزمالء 

  اجيادهاكتابة كلمة مرورك يف مكان يسهل 

 اليت تستخدمها واحلسابات استخدام نفس كلمة املرور يف كل األنظمة 

 

 كانت على النحو التالي؟ إذاهل تتذكر كلمة املرور اخلاصة بك 

Mtia9.Tjt50m 

 

إلنشاء كلمة مرور معقدة تستويف النصائح األمنية، ويف نفس الوقت  طريقةإن أفضل 

 /هو أن جتعل من حمتويات كلمة املرور كأوائل حروف يف عبارة  بسرعةتستطيع تذكرها 

حتى لو كانت بيت من الشعر، حتى تستطيع استحضار كلمة املرور بكل  /مقولة /مجلة

 بساطة. 

 فكلمة املرور أعاله هي عبارة عن أول حرف من العبارة اإلجنليزية التالية: 

 

My train is at 9. The journey takes 50 minutes 

 

، أو Sبداَل من احلرف  $وملزيد من تعقيد كلمة املرور بإمكانك أيضًا كتابة عالمة الدوالر 

وهو ما يعرف بلعة وهكذا  3، واستبدال حرف العني برقم atمكان كلمة  @كتابة 

 ... (Haxorاهلاكسور )
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 والتسوق اإللكرتوني محاية حسابات التواصل االجتماعي :الرابعالفصل 

أصبحت مواقع التواصل االجتماعي أحد أهم منابر التعبري عن اآلراء الشخصية والسياسية 

لألفراد واملنظمات على حٍد سواء. ونظرًا للتزايد الكبري يف أعداد مستخدمي ومرتادي هذه 

املواقع فقد ظهر العديد من االخرتاقات اليت قد حترم مستخدم ما من استخدام حسابه ومنربه 

وكما هو احلال يف مجيع األمور فما أن يظهر اخرتاقات حتى ُيوجد تدابري أمنية  مرة أخرى.

تساعد على احلد من هذه االخرتاقات. وفيما يلي بعض التدابري األمنية املفضل اتباعها عند 

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي: 

  االجتماعي استخدام خاصية التحقق الثنائي يف حال وجودها لدى موقع التواصل

  .املنشود

 استخدم كلمة مرور طويلة ومعقدة وغري قابلة للتخمني. 

 جتماعييفضل أن تقوم بإنشاء بريد إلكرتوني خاص مبواقع التواصل اال.   

 استخدم بريد إلكرتوني صحيح واستخدم بريد إلكرتوني بديل.  

 عتأكد من أن الربيد اإللكرتوني البديل ال يستخدم بشكل دائم يف املواق.  

  تأكد من تدوينك لألسئلة السرية بالشكل الصحيح واحتفاظك بها يف مكان آمن حتى

 يسهل الرجوع هلا يف حال احلاجة.

 اآلمن: التسوق اإللكرتوني

أصبح التسوق عرب االنرتنت أحد أهم اخلدمات املتاحة للمستخدمني هذه األيام. ويف ظل 

عي بوجود العديد من املواقع املشبوهة واليت تّدالتزايد املستمر يف املتاجر اإللكرتونية ظهرت 

ونتيجة لذلك يقع العديد من املستخدمني يف  تجات أصلية وبأسعار تنافسية جدًا على منصتها.من

شرك هذه املواقع. لك أن تتخيل أن املوقع اإللكرتوني الذي استخدمته لشراء مالبس على سبيل 

تج الذي دفعت املبلغ  الدفع له دون حصولك على املناملثال هو أحد املواقع الوهمية وبالتالي مت

قد يكون عدم وصول املنتج هو األقل خماطرًة يف هذا اجلانب. ل احلصول عليه. املالي من أج

حيث يقع اجلانب األكرب يف معرفة بيانات البطاقات االئتمانية والذي قد يقوم الحقًا بإعادة 

 تعترب أساسية عند التعامل مع مواقع التسوق وفيما يلي بعض التنبيهات اليتاستخدامها. 

 اإللكرتوني: 

 جيب أن يتوفر لدى املوقع أكثر من طريقة دفع معروفة.  

  يفضل استخدام ميزة الدفع عند االستالم إن وجدت 
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 يفضل أن يكون لدى املوقع خدمة الدفع عرب (Paypal) أو الشركات البديلة املشابهة.  

  اإللكرتوني متاحة على الربوتوكول اآلمنجيب أن تكون بوابة الدفع (HTTPS) 

  جيب أن تتأكد من مسعة املوقع وأنه من املواقع املوثوقة وذلك بالتحري عنه قبل عملية

 الشراء

 ميكن التأكد من مسعة أي موقع باستخدام حمرك البحث جوجل بالبحث عن 

website name review 

  مضمونةالتأكد من خدمات ما بعد البيع وأن السلعة  

  التأكد من أن املنتج مصرح باستخدامه يف اململكة العربية السعودية وإال فلن يتم السماح

  .بإدخاله عرب اجلمارك

 التأكد من املدة اليت جيب أن تقوم باالنتظار حتى تصلك السلعة.  

 التأكد من عدم وجود تكاليف خمفية وغري معلنة عند عملية الدفع.  

 امة للقيام بعملية الدفع اإللكرتونيال تستخدم الشبكات الع  

  االئتمانيةبعد عملية الشراء البد من التأكد من املبلغ املخصوم من بطاقتك 

 قوم بالشراء عرب متصفح اجلوال حيث أن احلماية املتاحة على جوالك تضل عادًة أن ال يف

  .لن تكون بقوة تلك املوجودة على جهازك الشخصي

  إرساله لك عرب الربيد فقد يكون رسالة غري شرعية. وميكن ال تقم بشراء منتج قد مت

أخذ السلعة والبحث عنها يف املوقع مباشرة بداًل من استخدام الرابط للسلعة املرفق 

 بالربيد اإللكرتوني

 اخلدمات املصرفية عرب االنرتنت

خصوصًا مما ال شك فيه أن التعامالت املالية اإللكرتونية تعترب الكنز األكرب للمخرتقني 

املخرتقني الذين يقومون بعمليات االخرتاق لألغراض املالية. لذلك تعد اخلدمات البنكية من 

أكثر املواقع عرضة لالخرتاقات باإلضافة إىل املتعاملني معها بكل تأكيد. كنتيجة لذلك فإن 

أحد أهم  السباق الدائم بني املخرتقني واملختصني األمنيني يف املنشآت البنكية قائم ومتسارع.

يقوم طرق االخرتاق املتبعة يف هذا النوع من األنظمة هو استخدام اهلندسة االجتماعية. حيث 

أحيانا بإرسال رسالة بريد الكرتوني توحي بأنها مرسلة من البنك، يطلب فيها من  خرتقامل

ن املستخدم الدخول على صفحة ويب على أنها موقع البنك الرمسي لتزويدهم مبعلومات خاصة ع

 . احلساب البنكي
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وقد تطلب منك رسالة الربيد االلكرتوني املزيفة االتصال على رقم هاتف لتزويدهم ببيانات 

 فيما يلي أمثلة عن هذه الرسائل اإللكرتونية املزيفة: وحسابك البنكي اخلاص. 

  من األعراف البنكية أنها ال تستخدم الربيد اإللكرتوني إال يف التنبيهات فقط. مبعنى قد

جتد بعض املنشآت البنكية ترسل بريدًا إلكرتونيًا عند استقبال حوالة أو حتى ملراجعة 

مركز التنبيهات على النظام البنكي. وعليه فأنه من النادر إن مل يكن مستحياًل أن يقوم 

 أحد العمليات التالية عرب الربيد اإللكرتوني: البنك بطلب 

o  االستفسار عن معلوماتك الشخصية، مثل رقم اهلوية الوطنية / اإلقامة، رقم بطاقة

 الصرف اآللي 

o  مبعلوماتك الشخصية لتفادي إغالق حسابك البنكي البنك تزويد طلب 

  من املتعارف عليه أن البنك يطلب يف األحيان من عمالئه أن يقوموا باملشاركة يف استبانات

قياس مستوى الرضا عن اخلدمة أو حتى إرسال العروض اخلاصة هلم عرب الربيد اإللكرتوني. 

لكن من غري املألوف أن يُطلب من العميل أن يشارك مقابل مبلغ مالي يدفع مسبقًا. وعليه 

 ال ُطلب منك ذلك فيجب اإلبالغ فورًا عن هذه العملية للمنشأة البنكية. فإنه يف ح

  ومواقع االنرتنترسائل الربيد االلكرتوني االحتيالية تعترب أحد أهم الطرق للكشف عن 

تلف وضوحها حبسب قوة يف الرسالة حيث ختوجود أخطاء إمالئية وحنوية هو املزيفة، 

 الة هلوية البنك املتعارف عليها. إضافة إىل ذلك افتقار الرساملخرتق 

 من أجل تعامالت بنكية أكثر أمانًا نصائحوإليك هذه ال

  تأكد دائما من كتابة الرابط اخلاص مبوقع البنك وال تقم بالنقر على رابط للوصول إىل

 اخلدمات

  إذا تلقيت رسالة بريد إلكرتوني مشبوهة، ال تضعط على أي رابط وال تقم بالرد على

 بل احذف الرسالة فقط  الرسالة،

 ال تقم بإجراء عملياتك املصرفية عرب شبكات السلكية غري آمنة 



 االخرتاق املعلوماتي ومكافحة اجلرائم اإللكرتونية

 

 لمناهجلاإلدارة العامة 

 

 

42 

 
 تأكد دومًا أن البنك ال يطلب منك عادة إال البيانات التالية من أجل توثيق هويتك: 

 اسم املستخدم الشخصي 

 الرمز السري 

 (رمز التوثيق عربSMS  أوToken) 
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 أمن الربيد اإللكرتوني

ميثل الربيد اإللكرتوني أداة من أبرز أدوات التواصل العصرية، ولذلك يعترب أول األهداف 

 اليت يسعى وراءها املخرتقون. لذا جيب احلرص على محايته باستخدام بعض األساليب التالية: 

 

 :وهي امللفات اليت ترفق مع الرسالة، فقد يستعلها املرسل بإرفاق بعض  املرفقات

 ارةالربجميات الض

o بفتح أو حفظ أي مرفق إال إذا كنت تتوقع استقبال ذلك امللف. مال تق 

o  قبل فتح أي ملف مرفق قم بفحصه أواًل، وهذا امتدادات امللفات املرفقة اليت غالبًا

 (. bat,vbs,dll,exe, scr, pifحتتوي على برجميات ضارة )  ما

 

  الرسائل االحتياليةPhishing  

 الربيد سرقة من يتمكن حتى احملتال، أو املخرتق لدى املفضلة الطرق إحدى هي

 بنفس رسالة تصلك أن منها. كثرية ذلك على واألمثلة احلساسة، املعلومات أو اإللكرتوني

 ويطلب ما، خدمة أو معه تتعامل الذي البنك أو اإللكرتوني بريدك خدمة مزود وصياغة شكل

 مبوقع شبيه مزيف إلكرتوني موقع رابط ويضع فنية مشكلة لوجود اخلاصة بياناتك تعديل منك

 مجيع ويضع املزيف املوقع متييز املستخدم يستطيع ال قد وهنا البنك، أو األصلي اخلدمة مزود

 قفل وجود من التأكد جيب احليل هذه مثل يف الوقوع ولتفادي. املرور كلمة ومنها املهمة بياناته

 تسجيل صفحة عند املوقع العتماد الرقمية الشهادة وجود على تدل واليت املتصفح زاوية يف األمان

 .إلكرتوني موقع أي على خاصة معلومة أي إدخال قبل والتحقق باحلذر ينصح كما الدحول،

 استخدام أكثر من بريد 

 حبيث واحد، بريد من أكثر يف االشرتاك هي اإللكرتوني الربيد مع التعامل يف املثلى الطريقة

 :بالتالي ينصح احلالة هذه ويف واحلساسة، املهمة للمراسالت أحدهما خمصصًا يكون

o للعامة بريدك ينشر أال املستطاع قدر حاول. 

o ورموز وأرقام حروف من مكونة خانات 8 عن تقل ال سر كلمة اختيار. 

o ألخرى فرتة من املرور كلمة تعيري على احرص. 

o اخلاص جهازك على إال اإللكرتوني الربيد تتصفح ال. 

o موثوقة شركة من اإللكرتوني الربيد حساب يكون أن يفضل. 
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 سبيل فعلى املهمة، غري لالستخدامات يكون حبيث األول بعكس فيكون اآلخر الربيد أما

 تقوم بذلك القيام وعند احملتوى تقرأ حتى اإللكرتوني بريدك بوضع تلزمك املواقع بعض املثال

 والرسائل للخطر عرضة أكثر سيكو لذلك أخرى، ملواقع بريدك وتنشر دعاية رسائل بإرسال

 (.Phishing) االحتيالية -( SPAM) قتحاميةاال

 االتصال اآلمن 

 :التالية األساليب بأحد اإللكرتوني بريدك تصفح تستطيع

 ففي ،(gmail) جيميل و( outlook) آوتلوك مثل االنرتنت متصفح طريق عن :أواًل

 وتستطيع ،(https) اآلمن التصفح بروتوكول يدعم املوقع أن تأكد احلالة هذه

 .للمتصفح احلالة شريط على صعري قفل أيقونة ظهور طريق عن ذلك معرفة

 تأكد احلالة هذه ففي أوتلوك، مايكروسوفت مثل الربيد إدارة برامج طريقة عن :ثانيًا

( pop3) الربيد جلب بروتوكول استخدام عند الصحيحة االعدادات وضع من

 وكلمة مستخدم باسم حمميًا ويكون( ssl) ريالتشف خاصية طريق عن وذلك

 .مرور

 

 ...(-األجهزة اللوحية -اهلواتف الذكيةتأمني األجهزة املتنقلة ) : اخلامسالفصل 

مع التطور التقين املتسارع وازدياد حيازة األجهزة املتنقلة باتت هذه األجهزة هدفَا رئيسيًا 

املعلومات اليت قد حيتفظ بها املستخدم. فكثري من البيانات للمخرتقني وذلك الحتوائها على أهم 

مع كثرة االستخدام، ولذلك فال بد  املهمة يتم ختزينها يف أجهزة اهلواتف الذكية أو اللوحية

 من اتباع بعض النصائح واالرشادات لتأمني هذه األجهزة من خطر املخرتقني، وهي كما يلي:

  والتطبيقاتاحملافظة على حتديث نظام التشعيل 

  .إنشاء كلمة مرور قوية 

  حتميل التطبيقات من متجر تطبيقات معتمد أو من موقعها الرمسي، وليس حتميلها من

 .أماكن أخرى

 روت (/عدم فك محاية نظام التشعيل عرب عمل )جيلربيك.  

  .عدم االتصال بشبكات السلكية جمهولة أو شبكات عامة غري آمنة 
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  خاصة يف "مراجعة قائمة تصاريح( التطبيقاتGoogle Play Store واحذف أي ،)"

يف الواقع، معرفتك بتصاريح التطبيقات جتنبك  تطبيقات تطلب صالحيات أكثر مما ينبعي

 التهديدات واملخاطر املتعلقة بها.

ختفي بعض التطبيقات تصاريح إضافية للسماح هلا بتنفيذ مهام معينة ال ينبعي هلا اساسًا القيام 

" تطلب اإلذن للوصول إىل قائمة اتصاالتك وبريدك PAC MANمثال لعبة كا "باك مان" "بها. ف

 اإللكرتوني !

فلماذا يطلب ذلك التطبيق مثل هذا التصريح؟ إن اإلجابة على هذا السؤال بسيطة وهي أن لتلك 

رين التطبيقات أجندة خفية وهي إما التجسس على بريدك أو سرقة قائمة اتصاالتك. إن كال األم

يعين إحلاق الضرر بك شخصيا وبهاتفك عموما ألن مثل تلك األنشطة ستجرى يف اخلفاء وبال 

شك ستستهلك بطارية جهازك أو رمبا أسوأ من ذلك حينما تستنزف خطة بيانات الشبكة العاملية 

 املقدمة من مزودي اخلدمة.

" والذي يبدو The Impersonatorيوجد نوع جديد من التطبيقات يعرف باسم "املقلد" أو " 

كما لو كان أحد التطبيقات املشروعة اليت تقو بإجراء عمليات الدفع، إال أنه يقوم يف الواقع 

بسرقة املعلومات الشخصية مثل أرقام حسابك وكلمات املرور، ويقوم أيضا مبعامالت غري 

 مرغوب فيها باستخدام حسابك البنكي.

 رتوني، أو املنتديات أو مواقع التواصل االجتماعي عدم فتح املرفقات من رسائل الربيد اإللك

 من مصادر غري موثوقة.

 .تنصيب برامج مكافحة الفريوسات والربامج اخلبيثة 

حتتاج إىل مسااااااااااااااااااااعدة من أحد التطبيقات املوثوقة اليت ميكنها التنبيه عن الربامج اخلبيثة.  

وبرامج التجسااااااس، كما  وتتوفر هذه اخلاصااااااية يف معظم التطبيقات املكافحة للفريوسااااااات 

 يوجد عدد كبري من التطبيقات املوثوقة املصدر واليت ميكنها أن تقوم بذلك مثل:

(Kaspersky, Avast, Bullguard, Comodo, AVG, F-Secure, Norton, 
Symantec, Mcafee). 

 

ألجهزتك واحذف تلك التطبيقات اخلبيثة اليت تطلب صالحيات أكثر مما  فحصقم بعملية 

أن تصل إليه وعالوة على ذلك ينبعي عليك تنصيب التطبيقات من مصدر موثوق مثل متاجر  ينبعي

التطبيقات الرمسية، حيث ختضع التطبيقات للوائح وأنظمة السالمة، إال أن هذا ال يعين أن 
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أخذ  عليكالتطبيقات خالية من أي برامج خبيثة فيتوجب  كل التطبيقات املوجودة مبتاجر

 احليطة واحلذر.
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   الوحدة الرابعة: الشبكات االفرتاضية
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 (: Virtual Private Network: الشبكات اخلاصة االفرتاضية )االولالفصل 

من املعروف أن تصفح االنرتنت ونقل املعلومات عرب االنرتنت يعترب من األمور العري آمنة نظرًا 

لعدة أسباب أهمها ما يلي. أوهلا، أن االنرتنت عند بنائه مل يتم األخذ باحلسبان التدابري األمنية 

نيًا، يف كثري من األساسية لضمان سالمة البيانات أثناء نقلها من جهاز إىل آخر عرب االنرتنت. ثا

األحيان جيهل املستخدم الكثري من اجلانب التقين عن كيفية عمل االنرتنت وبالتالي ال يعي 

كيفية محاية نفسه وبياناته من السرقة. أخريًا، تفتقد العديد من اجلهات اخلرباء التقنيني يف 

مام املسبق أمن املعلومات وبالتالي حيرص مالكي الشركة على تقديم اخلدمة دون االهت

بالعملية األمنية وذلك لعدم معرفتهم بأهميتها واليت ستكون جلية بعد أول عملية اخرتاق تتم 

 للخدمة املقدمة. 

 Hyper Textمن خالل ما سبق فإن الربوتوكول األساسي املستخدم لتصفح االنرتنت هو )

Transfer Protocol( )HTTPوالذي يعترب أحد الربوتكوالت املبنية على ) ( النظامTCP/IP .)

مسؤول عن نقل البيانات من جهاز املستفيد إىل مزود اخلدمة بطريقة  (HTTP) هذا الربوتوكول

على املستخدم سوف يستطيع القيام  تنّصتغري حممية بتاتًا. وبالتالي إذا كان هناك خمرتق ي

أو معلومات  بالتقاط مجيع املعلومات املرسلة عرب االنرتنت كاسم املستخدم وكلمة املرور

  البطاقات االئتمانية.

نظرًا حلاجة بعض اجلهات إىل إمكانية الوصول إىل مواردهم الداخلية يف شبكاتهم عرب 

وسيلة آمنة. فهذه احلاجة تركت اجلهات أما خيارين ال ثالث هلما. األول أن يتم متديد شبكة 

ا النوع أنه مكلف خاصة بهم حبيث يكون العمل بشكل داخلي عرب الشبكة. وما يعيب هذ

جدًا ويكثر فيه األخطاء. أما النوع الثاني فهو استخدام االنرتنت لتنفيذ املهمة ولكن بطريقة 

 Virtual Privateآمنة. من هنا جاءت الفكرة ملا يسمى بالشبكات االفرتاضية اخلاصة )

Network .) 

نرتنت لنقل ( على استخدام شبكة االVPNتقوم فكرة الشبكات االفرتاضية اخلاصة )

البيانات بني طريف االتصال بشكل آمن. يتم ذلك عرب إنشاء قناة اتصال مشفرة بني الطرفني 

حبيث يتم نقل مجيع البيانات عرب هذه القناة املشفرة. يف هذه احلالة عند وجود أحد املخرتقني 

دم طسيص البيانات املرسلة وإمنا سرقةعلى الشبكة سوف لن يستطيع  تنّصتالذين يقومون بال

بوجود قناة مشفرة ولن يستطيع قراءة أو فك التشفري إال بوجود املفتاح الالزم لفك التشفري والذي 



 االخرتاق املعلوماتي ومكافحة اجلرائم اإللكرتونية

 

 لمناهجلاإلدارة العامة 

 

 

49 

كه بطبيعة احلال. يف الصورة املوضحة أدناه يتم تصوير عملية الشبكة االفرتاضية لال مي

 اخلاصة. 

 

 
 

 من خالل استخدام الشبكات االفرتاضية اخلاصة فإننا ميكن أن حنصل على اخلدمات التالية: 

 تسهيل الوصول إىل مصادر داخل الشبكة الداخلية للمنظمة من خالل شبكة االنرتنت. 

 تشفري البيانات املنقولة بني الطرفني أثناء االتصال عرب االنرتنت  

 حبيث يتم الوصول للمصادر الذي مل يكن من  جتاوز مزودات اخلدمة يف بعض البلدان

. على سبيل املثال من املصرح للشخص من الوصول إليها من دون استخدام هذه التقنية

املمكن استخدام هذه التقنية لتجاوز احلظر لبعض املواقع من قبل هيئة االتصاالت 

ة تكون مشفرة واملعلومات باململكة. وتنجح هذه العملية نظرًا ألن البيانات املنقول

وبالتالي ال تستطيع مرشحات هيئة االتصاالت واملعلومات من معرفة الوجهة النهائية 

 للطلب. 

 احملافظة على سرية وخصوصية املستخدم أثناء تصفح االنرتنت.  

    .الوصول ملصادر حمصورة يف بعض الدول فقط من خالل استخدام عناوين يف تلك البلد 

 لسحابيةاحلوسبة ا :الثانيالفصل 

 :بأنها Cloud computingاحلوسبة السحابية أو اخلدمات السحابية تعرف 

اخلدمات اليت تتم عرب أجهزة وبرامج متصلة بشبكة خوادم حتمل بياناتها يف سحابة 

افرتاضية تضمن اتصاهلا بشكل دائم دون انقطاع، مع أجهزة خمتلفة )كومبيوتر، جهاز لوحي، 

كود خاص لفتح قفل الشبكة وبالتالي يتم الدخول إليها من  هواتف ذكية وغريها( بعد وضع

 .أي مكان ويف أي زمان

 ؟Cloud Computing كيف تعمل احلوسبة السحابية 
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تعمل احلوسبة السحابية على أن حيصل املستخدم على خدمة تتيح له ختزين  بساطة،بكل 

ناته على خوادم احلوسبة أي أنه خيزن ملفاته وبيا الشخصي،بياناته كلها خارج نطاق جهازه 

 .السحابية على صورة ملفات ميكنه الوصول هلا من أي مكان حيث يوجد اتصال باإلنرتنت

 :العاملية السحابيةأمثلة على تطبيقات احلوسبة 

BOX – Google Drive – Dropbox – Mega- Amazon WS- OneDrive 

 

 نصائح لتأمني استخدامك للحوسبة السحابية

  احتياطية من بياناتكقم بعمل نسخة 

 استخدم كلمة مرور قوية حلسابك 

 قم بتفعيل خاصية املصادقة الثنائية 

 قم بتشفري ملفاتك قبل رفعها إىل مواقع التخزين السحابية 

 تعامل مع املواقع اليت توفر خدمة تشفري البيانات 

 قم بإيقاف خيار املزامنة 

 جتنب الشبكات العامة 

 جتنب ربط احلسابات ببعضها 

 د من صالحيات احلسابتأك 

 تأكد من محاية شبكتك وحاسوبك 
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