
مكافحة الجريمة ا(لكترونية
     المالية في لبنان

                   الدليل ا(رشادي للوقاية من ا8فعال الجرمية 
                      بواسطة البريد ا(لكتروني

مكافحة الجريمة ا(لكترونية
     المالية في لبنان



بالتعاون مع



إن الجرمية اإللكرتونية املالية، هي فعل أو محاولة 
فعل أو أفعال، محلية أو عابرة للحدود، صادرة 

بإرادة جرمية عن أفراد أو مجموعات منظمة 
بهدف إنتهاك الحسابات املرصفية أو املعلومات 
املالية والشخصية عرب إستخدام وسائل الكرتونية 

وتقنية عدة. يدخل ضمن نطاق هذه الجرمية 
مثالً عمليات اإلحتيال والرسقة واإلختالس واإلبتزاز 

والتخريب والتجّسس بالوسائل اإللكرتونية.

وتتميز كل جرمية بخصائص وعنارص محددة مام 
يوجب عىل املعنيني التنبه للمؤرشات التي تدل 

عليها وتطبيق إجراءات العناية الواجبة بغية 
التعرف إليها وتجنب حدوثها واتخاذ التدابري 

الالزمة ملكافحتها.

ونعرض فيام ييل، وبشكل مخترص وعىل سبيل 
املثال ال الحرص، مناذج عن األفعال الجرمية 

بواسطة الربيد االلكرتوين التي قد تتعرض لها 
املصارف أو املؤسسات املالية أو مؤسسات 

الوساطة املالية ”القطاع املايل“ (النوع األول) أو 
األشخاص وسائر املؤسسات والهيئات غري املالية 

(النوع الثاين).

المقدمة
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نماذج أفعال جرمية واقعة على 
االشخاص وسائر المؤسسات 

والهيئات غير المالية  2
النوع

الثــاني

لغاية هذا العرض يُعنى بعبارة Company Email Compromise اخرتاق الربيد اإللكرتوين العائد 
ألحد األشخاص أو املؤسسات والهيئات غري املالية. يتضمن هذا النوع الحاالت املوصوفة التالية 

:(Typology)

:(Company Email Compromise - CEC1) انتهاك الربيد اإللكرتوين للرشكة  
يقوم شخص مجهول الهوية (املقرصن) بالولوج غري املرصح به اىل الربيد االلكرتوين ”للمورّد“ 

(أي الرشكة ”املورّدة“ أو التاجر أو أي من مقدمي الخدمات الذين يتعامل معهم عميل ”القطاع 
املايل“) او يقوم بإنشاء بريد الكرتوين مشابه له وباستخدام أي منهام  يف مراسلة العميل لطلب 

اجراء تحويل اىل حساب يف الخارج او يف لبنان يفرتض أنه مقابل بضاعة او خدمةمقدمة من  
”املورّد“ أو من رشكة مرتبطة به أو تعمل لحسابه.

من جهته يقوم العميل اما مبراسلة املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية التي
يتعامل مع أي منها لطلب اجراء التحويل من حسابه اىل الحساب املحدد يف املراسلة املنسوبة 
”للمورّد“ أو بالتوجه شخصياً اىل املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية لطلب 
تعبئة االستامرة الخاصة بالتحاويل ويتبنّي الحقاً ان العميل وقع ضحية أفعال جرمية بالوسائل 

اإللكرتونية.
 

:(Company Email Compromise - CEC2)  انتهاك الربيد اإللكرتوين  للرشكة  
يقوم شخص مجهول الهوية (املُقرصن) بالولوج غري املرصح به اىل الربيد االلكرتوين للعميل او

يقوم بإنشاء بريد الكرتوين مشابه له وباستخدام أي منهام يف مراسلة أحد ”املوردين“ الذي 
يتعامل مع العميل لطلب اجراء تحويل من حسابه اىل حساب يف الخارج او يف لبنان يُفرتض انه 

عائد للعميل او لرشكته.
من جهته يقوم ”املورّد“ اما مبراسلة املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية الذي 
يتعامل مع أي منها  لطلب اجراء التحويل من أحد الحسابات العائدة له اىل الحساب املحدد يف

املراسلة املنسوبة للعميل، واما بقيام احد مندوبيه بالتوجه شخصياً اىل املرصف أو املؤسسة املالية
أو مؤسسة الوساطة املالية لطلب تعبئة االستامرة الخاصة بالتحاويل ويتبنّي الحقاً ان ”املورّد“

وقع ضحية أفعال جرمية بالوسائل اإللكرتونية.
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 :(Company Email Compromise - CEC3)  انتهاك الربيد اإللكرتوين  للرشكة  
يقوم شخص مجهول الهوية (املُقرصن) بالولوج غري املرصح به إىل الربيد االلكرتوين ملدير 

تنفيذي يف احدى الرشكات، أو يقوم بإنشاء بريد الكرتوين مشابه له (باألخص عند غياب هذا 
املدير بداعي السفر) وبإستخدام أي منهام يف مراسلة مدراء فروع أو مسؤولني ماليني لطلب 

تنفيذ عمليات مالية أو مرصفية مشبوهة.
من جهته يقوم املدير املعني بتنفيذ العملية املرصفية او املالية ويتبنّي الحقاً انه وقع ضحية 

أفعال جرمية بالوسائل االلكرتونية.

:(Social Engineering – SE) انتهاك الربيد االلكرتوين عن طريق الهندسة االجتامعية  
عىل سبيل املثال، يقوم شخص مجهول الهوية (املُقرصن) بالولوج غري املرصح به اىل الربيد 

االلكرتوين العائد لشخص طبيعي او بإنشاء بريد الكرتوين مشابه له وبإستخدام أي منهام يف 
مراسلة معارف الشخص الطبيعي او اصدقائه او اقربائه او آخرين مع تحديد حساب لكل من 

يرغب بدعم حاجات الشخص بسبب ضيق مايل. يقوم املعنيون بإجراء التحاويل من حساباتهم 
اىل الحساب املحدد ليتبنّي الحقاً انهم وقعوا ضحية أفعال جرمية بالوسائل اإللكرتونية.

نماذج أفعال جرمية واقعة على 
االشخاص والمؤسسات غير المالية 

النوع
الثــاني
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الجزء الثاني:   
إرشادات لMشخاص وسائر المؤسسات 

والهيئات غير المالية
1.  المؤشرات على اXفعال الجرمية بواسطة البريد اSلكتروني

إن األفعال الجرمية بواسطة الربيد اإللكرتوين قد تتخذ أشكاالً عدة، ويتوجب التنبه إىل املؤرشات التالية، عىل 
سبيل املثال ال الحرص، التي قد تساعد يف اكتشاف هذه األفعال:

1.  اختالف يف عنوان الربيد االلكرتوين املنسوب إىل «املورّد» لجهة حرف أو رقم أو رمز أو إشارة بحيث  
.«q» بحرف «g» يتّم مثالً استبدال حرف     

2.  بريد الكرتوين منسوب «للمورّد» يدعي فيه املرسل انه تم تغيري رقم حساب «املورّد» ألسباب وحجج 
     غري مقنعة، منها، عىل سبيل الذكر، إجراءات تدقيق تقوم بها السلطات الرقابية او الرضيبية عىل 

     حسابات «املورّد»، أو تدهور العالقة مع املرصف السابق بسبب العموالت املرصفية املرتفعة.
3.  بريد الكرتوين يتضمن تعليامت بإرسال تحاويل إىل حساب مفتوح يف الخارج باسم مشابه أو مطابق 

     السم «املورّد»، وامنا برقم حساب جديد مختلف عن رقم حساب «املورّد» املعتمد بحسب املستندات 
     املحفوظة لدى الفرد او لدى الرشكة املعنية.

4.  بريد الكرتوين منسوب «للمورّد» يطلب فيه املرسل عدم االتصال «باملورّد» هاتفيا للتأكد من اي 
     تعديل أو تغيري لجهة اسم املرصف املستفيد أو املؤسسة املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية 

     املستفيدة أو اسم املستفيد او رقم حسابه.
5.  بريد الكرتوين منسوب ملرصف أو ملؤسسة مالية أو ملؤسسة وساطة مالية يّدعي فيه املُرسل ان املرصف 

     أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية بصدد تحديث ملف احد عمالئه ويطلب معلومات 
     محّددة بهذا الخصوص.

6.  بريد الكرتوين منسوب «للمورّد» ينطوي عىل اخطاء لغوية غري عادية أو فاضحة.
7.  بريد الكرتوين منسوب «للمورّد» ينطوي عىل صياغة ولغة تختلفان عن املُراسالت السابقة.

8.  االحرف واالرقام الواردة يف الفاتورة املرفقة بالربيد االلكرتوين املشبوه غري متناسقة من حيث الشكل 
     والحجم واللون.

9.  طلب التحويل املرفق بالربيد االلكرتوين املشبوه يحمل توقيعاً مشابهاً لتوقيع «املورّد». 
10.  بريد الكرتوين منسوب «للمورّد» موجه اىل الرشكة املُتلقية بشكل عام وليس اىل املوظف الذي يتلقى 

      عادة التعليامت من «املورّد» لتنفيذها.
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11.  بريد الكرتوين يختلف عن الربيد االلكرتوين العائد «للمورّد».
12.  بريد الكرتوين منسوب «للمورّد» يتضمن تعليامت غري مشابهة للتعليامت السابقة.

13.  بريد الكرتوين منسوب «للمورّد» وُموّجه اىل الفرد/الرشكة باإلضافة إىل طرف ثالث ال عالقة له  
      بالتحويل املطلوب تنفيذه.

14.  عنوان «املورّد» يقع يف دولة تختلف عن تلك التي يعمل فيها املرصف املستفيد أو املؤسسة املالية 
      املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة.

15.  بريد الكرتوين منسوب «للمورّد» او لغريه يطلب فيه املُرسل معلومات عن حسابات مرصفية ومالية 
      و/او أي معلومات حساسة أخرى.

16.  بريد الكرتوين يتضمن رابط (Link) إىل موقع الكرتوين يطلب معلومات مالية أو شخصية.

2.  السياسات واالجراءات الوقائية من االفعال الجرمية 
     يقتيض اتباع الخطوات الوقائية التالية :

1.  تحديد العميل الكرث من وسيلة تواصل مع «مورّديه» كافة للتأكد من التعليامت الواردة منهم قبل 
    تنفيذها (رقم الهاتف، رقم الفاكس، الربيد االلكرتوين، اسم الشخص الذي ميكن التواصل معه). 
2.  التواصل هاتفياً مع «املورّد» عىل االرقام املحّددة من قبله واملدونة يف سجالت الفرد/الرشكة وليس عىل 
       األرقام الواردة يف الربيد االلكرتوين وذلك للتثبت من مكّونات التحويل لجهة اسم املرصف املستفيد أو 

        املؤسسة املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة واسم املستفيد ورقم حسابه واملستندات املرفقة.
3.  عدم تزويد «املورّد» او اي طرف آخر عرب الربيد االلكرتوين بأية معلومات مالية خاصة تتعلق باسم 

     املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية الذي يتعامل معه الفرد/الرشكة ورقم الحساب 
     ورصيده والعمليات الجارية عليه. 

4.  التنبّه لالتصال الهاتفي او للربيد االلكرتوين الذي يطلب معلومات مالية بحّجة تحديث امللفات 
     الشخصية واملالية العائدة للفرد/الرشكة.

5.  االمتناع عن الرّد عىل اية ُمراسلة واردة بالربيد االلكرتوين عرب الضغط عىل اختيار (Reply) واستبداله 
     بالضغط عىل اختيار (Forward) النتقاء عنوان الربيد االلكرتوين من قامئة العناوين (Mailing list) ألن 

     اسم املرسل الظاهر يف الربيد االلكرتوين قد ال يعود فعلياً له، بل ألحد املُقرصنني الذي أنشأ بريداً 
     الكرتونياً مشابهاً. كام ميكن كشف أي تالعب يف عنوان الربيد اإللكرتوين من خالل فتح نافذة االختيار 

     (Reply) (دون استعاملها) والتأكد من هوية مرسل الربيد االلكرتوين.
6.  التأكد من كامل تفاصيل عنوان الربيد االلكرتوين واالنتباه إىل أي بريد الكرتوين مشكوك وغري موثوق 

     املصدر مشابه لربيد «املورّد».
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7.  عند ارسال رسائل إلكرتونیة لعدة أشخاص يجب وضع عناوين الربيد اإللكرتوين يف خانة (BCC) ليك 
     ال يطّلع عليها الغري ويحاول إخرتاقها.

8.  يف حال تعّذر االتصال «باملورّد» بأية وسيلة من وسائل االتصال املتفق عليها فانه يقتيض االمتناع 
     عن الطلب من املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية إجراء التحويل لحني تأكيد صحة 

     التعليامت الواردة او املرسلة بالربيد االلكرتوين.
9.  أخذ العلم بأن املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية سيمتنع عن اجراء التحويل 

     او تنفيذ اية تعليامت اخرى عندما يتعذر عليه االتصال بالفرد/الرشكة بأية وسيلة من وسائل 
     االتصال املتفق عليها لتأكيد طلب إجراء التحويل الوارد بواسطة الربيد اإللكرتوين. 

10.  رضورة إستخدام حسابني الكرتونيني عىل االقل:
-  األول لجميع املُراسالت املرتبطة بالتحاويل املالية مع املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة 

.(Business Card) الوساطة املالية والتأكد من عدم ذكره عىل بطاقة التعريف   
-  الثاين مخّصص ملواقع التواصل االجتامعي.

11.  عدم استخدام كلمة مرور (Password) مّوحدة ألكرث من بريد أو موقع الكرتوين. كام يجب استخدام 
  .(Two-Step Verification) كلمة مرور قوية وتغيريها بشكل دائم مع تفعيل خاصية الدخول بخطوتني       

      ال يجب أن تتضمن كلمة الرس، عىل سبيل املثال، ما ييل: 
b�e��/0]�e�Sr0$�r��Sr0$r�c�X/��le��a5a4�ͅ&z��U˯���$s`�˱L��Ez5���-�˹������

(qwerty, abcdef, 1234, AAAa)        
(sdrawkcab=backwards��b�e��saY˯����Ls�Ee��˴a\������

  (Helo�b�e��D�(�b]9����s�]e�r���af�]e�˼P�ͅ�˼ =X��˴a\������
(Catcat�b�e��z`���e��˼ =X��˴a\������

(Apple3, %hello�b�e�,$�r�2e/��pzay�r���pY�5y��˴a\������
�0p9`��ͅg4ʘ��ͅ�+ʘs`��*y/����z=)8���esaMe������

12.  التنبّه للُمراسالت الواردة واملتضمنة مرفقات (Attachments) مشبوهة مثل:
      (scr, dll, cox, com, exe, bat, vbs, dif, shs, pif) إلمكانية إحتوائها برامج خبيثة.

13.  تحديث املتصّفح (Update Browser) املستعمل عىل االجهزة االلكرتونية بشكل منتظم.
14.  استعامل برنامج أصيل ملكافحة الفريوسات (Antivirus) وتحديثه باستمرار.

15.  تفعيل خاصية النشاط الحديث (Recent Activity) للربيد االلكرتوين. يف حال وجود اي شك حول 
       هذا النشاط، يجب عىل الفور تغيري كلمة املرور.
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 .(Public WIFI) 16.  التنبّه من تصّفح الربيد االلكرتوين من خالل
17.  اإلحتفاظ باملعلومات املخزنة عىل (Mail Server) ألكرث من ثالثة اشهر إذا أمكن.

18.  االمتناع عن شحن السلع اىل الرشكات املستوردة يف الخارج قبل تأكيد صحة تعليامت الدفع هاتفياً 
       بإحدى طرق االتصال املتفق عليها. 

19.   التأكد من ان بوالص التأمني تغطّي املخاطر املرتبطة بتنفيذ عمليات مالية ومرصفية عرب الربيد اإللكرتوين.
 .(Real Time Transfer) 20.  التنبه من الربيد االلكرتوين الذي يرد فيه طلب تنفيذ فورّي للتحويل

3.  االجراءات التصحيحية 
لدى اكتشاف او علم او تبلّغ وقوع أفعال جرمية بالوسائل اإللكرتونية فانه يقتيض اتخاذ إجراءات رسيعة وفّعالة 

تشمل عىل األقل ما ييل:

1.  ابالغ املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية املعني فوراً وتزويده عىل وجه الرسعة 
     باملعلومات كافة ذات الصلة إلجراء املقتىض.

2.  التواصل مع «املورّد» عىل أرقامه املُعتمدة البالغه بحصول أو محاولة حصول أفعال جرمية بالوسائل 
      اإللكرتونية ولفت نظره إىل رضورة مراجعة عمالئه هاتفياً وأعالمهم باحتامل تعرّضهم ألفعال قرصنة 

     إلكرتونية.
3.  التقّدم  بشكوى امام املراجع القضائية املختصة واملحافظة عىل األدلة الرقميّة كافة.  

4.  تغيري فوري لكلمة املرور. 
5.  الحرص عىل االحتفاظ باملُراسالت الجارية عىل الربيد االلكرتوين دون إلغائها او إجراء اي تعديل عليها 

     نظرا إلمكانية استخدامها يف اية تحقيقات.
6.  من املُستحسن أن تتم مراجعة العمليات كافة مع «املورّد» للتأكد من عدم تعرّضه سابقاً ألفعال جرمية

      أخرى بالوسائل االلكرتونية وإبالغ املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية املعنية
     بنتيجة هذه املراجعة.

ويف الختام، ال بد من لفت نظر جميع املعنيني مبكافحة الجرمية االلكرتونية املالية اىل رضورة القيام دورياً مبتابعة 
التطورات واالرشادات الدولية واملامرسات الفضىل (Best practices) املتعلقة بهذا املوضوع وذلك بغية تحديث 

وتحسني االجراءات املتبعة للحد من هذه الجرمية.
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