
تحقق دائًما من صحة رسائلك الب��دية قبل النقر 
على أي �وابط، أو تحميل أي مرفقـــــات، وقم 
على الفور بحذف الرســـــائل اإللكت�ونية الغيــر 

مرغوبـــــــــــــــة.

إلى: أنت

الموضوع: حماية الب��د اإلكت�ونية

الرسائل الغير مرغوبة التي تستهلك مساحة ذاكرة   •
جهــــــــــــــــازك.

مرفقات الب��د اإللكت�وني المحتوية على في�وسات.  •

الهجمات بواسطة التصّيد اإللكت�وني والتي تخدعك   •
من خالل حّثك للنقر على �وابط بهدف الحصول على 

معلوما�ك الشخصية ثم تقوم بتهديدك.

نصائح لحماية ب��دك اإللكت�وني

كلمات مفتاحية مهمة يجب 
وضعها في االعتبار

قائمة التهديدات التي تصل 
إلى الب��د اإللكت�وني

ال تستخدم كلمات الم�ور نفسها، بل خصص كلمة م�ور مختلفة لكل حساب.  •

ال تقم �إدخال أي معلومات حسّاسة أبًدا أو تقبل إرسالها إذا ُطلب منك ذلك.  •

ال �نقر على أي �وابط قبل التحقق من صحتها ومن صحة عنوان الموقع اإللكت�وني.  •

ال تفتح مرفقات مفاجئة أبًدا ولو كانت مرسلة من جهات تعرفها.  •

ال �نقر على إلغاء االشت�اك عند تلّقيك الرسائل اإللكت�ونية غير المرغوبة وإال ستكون ُعرضة للم��د من   •
هذا النوع من الرسائل.

ال تستخدم أجهزة عامة للدخول إلى ب��دك االلكت�وني.  •

ر المواقع أو الخدمات اإللكت�ونية غير الموثوقة من خالل ب��دك اإللكت�ونـــــــــــي. ال ُت�وِّ  •

ال �تجاهــــــــــل التحديثات األمنية.  •

م ب��دك اإللكت�وني على الجميع عند إرساله إلى جهات عّدة، بل قم بنسخه فحســـب. ال ُتعمِّ  •

إلى ٣,٩ مليار، ومن المقـــ�ر أن 
�رتفــــــــع هذا العدد إلى ٤,٤٨ 
مليار مســـــــــتخدم لعام ٢٠٢٤

وصل عدد المستخدمين لرسائل
الب��د اإللكت�وني، فــي عام ٢٠١٩،

-وفًقا لشركة " Statista " للعام 2021

التشفير من طرف إلى طرف

safespace.qa

المصـــادقة الثنـــــائيــــة

safespace.qa

هو الط��قة التي ُيمَنع من خاللها طرف ثالث من 
الوصول إلى ال�يانات المشتركة �ين المرِسل 

والمتلقــــــــــــــــي.

هي الط��قة التي تسمح بالتحقق بشكل إضافي 
بمجرد إدخالك كلمة الم�ور للوصول إلى ب��دك 

اإللكت�ونـــــــــــــــي.

استخدم خدمات الب��د اإللكت�وني المشفرة من طرف إلى طرف مثل   •
Outlook و yahoo وiCloud mail، وغيرهـــــــــــــا. 

اعتمد المصادقة الثنائية.  •

افصل ب��دك اإللكت�وني الشخصي عن ب��دك اإللكت�وني المهني.  •

استخدم شبكة افت�اضية خاصة عند التحّقق من ب��دك اإللكت�وني أ�ناء االتصال   •
بشبكة "واي فاي" عامة.

تأكد من خلو رسائل الب��د اإللكت�وني والمرفقات من أي ب�امج خ�يثة، وتأكد   •
من عمل الفالتر الخاصة بمنع الرسائل الغير مرغوبة.

ا ُملحق برسائلك الب��دية تطلب فيه عدم إعادة إرسالها. أِضف �ياًنا أمنيًّ  •

استخدم توقيًعا خاص بك لتأكيد هويتك.  •
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