 .Eالتنبّه لل ُمراسالت الواردة واملتضمنة مرفقات
( )Attachmentsمشبوهة مثلscr, dll, cox com, exe, :
 bat, vbs, dif, shs, pifإلمكانية إحتوائها برامج خبيثة.
 .Fتحديث املتصفّح ( )Update Browserاملستعمل عىل
االجهزة االلكرتونية بشكل منتظم.
 .Gاستعامل برنامج أصيل ملكافحة الفريوسات ()Antivirus
وتحديثه باستمرار.
 .Hتفعيل خاصية النشاط الحديث ( )Recent Activityللربيد
االلكرتوين ويف حال وجود اي شك حول هذا النشاط يقتيض
عىل الفور تغيري كلمة املرور.
 .Iعدم تصفّح الربيد االلكرتوين املخصص لل ُمراسالت املرتبطة
بالتحاويل املالية مع املرصف من خالل (.)Public WIFI
 .Jاإلحتفاظ باملعلومات املخزنة عىل( )Mail serverألكرث من
ثالثة اشهر إذا أمكن.
فوري
تنفيذ
طلب
فيه
يرد
الذي
االلكرتوين
 .Kالتنبه من الربيد
ّ
للتحويل (.)Real Time Transfer

الدليل اإلرشادي الخاص باألفراد
والمؤسسات غير المالية
للوقاية من قرصنة البريد
اإللكتروني
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 إلكرتونية وتقنية عدة .يدخل ضمن
نطاق هذه الجرمية مثالً عمليات اإلحتيال والرسقة
والتجسس بالوسائل
واإلختالس واإلبتزاز والتخريب
ّ
اإللكرتونية.

االجراءات التصحيحية عند اكتشاف عملية
قرصنة أو محاولة تنفيذ عملية قرصنة
لدى اكتشاف او تبلّغ وقوع او محاولة وقوع أفعال جرمية بالوسائل
اإللكرتونية فانه يتوجب فورا ً ابالغ املرصف الذي نفذ عملية التحويل
وتزويده عىل وجه الرسعة باملعلومات كافة ذات الصلة ليك يتسنى له
إجراء املقتىض.
كام يقتيض أيضاً:
.1

.2

.3
.4

التواصل مع «امل ّورد» عىل أرقامه املعتمدة البالغه بحصول او
محاولة حصول أفعال جرمية بالوسائل اإللكرتونية ولفت نظره
إىل رضورة مراجعة عمالئه هاتفياً وإعالمهم باحتامل تعرضهم
ألفعال قرصنة إلكرتونية.
التقدّم بشكوى امام املراجع القضائية املختصة واملحافظة عىل
جميع األدلة الرقميّة واملُراسالت الجارية عىل الربيد االلكرتوين
دون إلغائها او إجراء اي تعديل عليها إلمكانية استخدامها يف اية
تحقيقات.
تغيري فوري لكلمة املرور.
مراجعة العمليات كافة مع «امل ّورد» للتأكد من عدم التعرض
سابقاً ألفعال جرمية أخرى بالوسائل االلكرتونية وإبالغ املرصف
املعني بنتيجة هذه املراجعة.

الدليل اإلرشادي الخاص باألفراد
والمؤسسات غير المالية

يتناول هذا الدليل اإلرشادي بشكل خاص الجرائم
االلكرتونية املالية املرتكبة بواسطة الربيد االلكرتوين
والتي تطال عمليات التحاويل املرصفية .ان االرشادات
الواردة فيه سوف تساعد االفراد واملؤسسات غري املالية
يف اتخاذ االجراءات الالزمة لحامية التعامل بالربيد
االلكرتوين .يتطرق الدليل اىل املواضيع التالية:
المؤشرات على األفعال الجرمية بواسطة
البريد اإللكتروني

بالتعاون مع
بالتعاون مع

إن األفعال الجرمية بواسطة الربيد االلكرتوين قد تتخذ أشكاالً عدة،
ويتوجب التنبه للمؤرشات التالية ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،التي
تساعد يف اكتشاف هذه األفعال:
 .1اي بريد الكرتوين يختلف عن الربيد االلكرتوين العائد «للم ّورد»
(أي الرشكة امل ّوردة أو املستوردة أو التاجر أو أي من مقدمي
الخدمات الذين يجري التعامل معهم).
 .2اختالف يف عنوان الربيد االلكرتوين املنسوب إىل «امل ّورد» لجهة
حرف أو رقم أو رمز أو إشارة بحيث يت ّم مثالً استبدال حرف
« »gبحرف « »qإلخ.

 .3اي بريد الكرتوين منسوب «للم ّورد» يدعي فيه امل ُِرسل
(امل ُقرصن) انه تم تغيري رقم حساب «امل ّورد» ألسباب وحجج
غري مقنعة ،منها عىل سبيل الذكر ،إجراءات تدقيق تقوم بها
السلطات الرقابية او الرضيبية عىل حسابات «امل ّورد» ،أو تدهور
العالقة مع املرصف (قد يكون مرصفاً أو مؤسسة مالية أو
مؤسسة وساطة مالية) السابق بسبب العموالت املرتفعة.
 .4اي بريد الكرتوين يتضمن تعليامت بإرسال تحاويل إىل حساب
مفتوح يف الخارج بإسم ُمشابه أو ُمطابق إلسم «امل ّورد» ،وامنا
برقم حساب جديد مختلف عن رقم حساب «امل ّورد» امل ُعتمد
بحسب املستندات املحفوظة لدى الفرد او لدى الرشكة املعنية.
 .5اي بريد الكرتوين منسوب «للم ّورد» يطلب فيه املرسل
(امل ُقرصن) عدم االتصال به («امل ّورد») هاتفياً للتأكد من اي
تعديل أو تغيري لجهة اسم املرصف املستفيد أو اسم املستفيد او
رقم حسابه.
 .6اي بريد الكرتوين او اتصال هاتفي منسوب للمرصف او
«للمو ّرد» او لغريه يطلب فيه امل ُِرسل معلومات محدّدة عن
حساسة اخرى.
حسابات مرصفية او معلومات ّ
 .7اي بريد الكرتوين منسوب «للم ّورد» ينطوي عىل:
 اخطاء لغوية غري عادية أو فاضحة. صياغة ولغة تختلفان عن املُراسالت السابقة. .8االحرف واالرقام الواردة يف الفاتورة املرفقة بالربيد االلكرتوين
املشبوه غري متناسقة من حيث الشكل والحجم واللون.
 .9طلب التحويل املرفق بالربيد االلكرتوين املشبوه يحمل توقيعاً
ُمشابهاً (مز ّورا ً) لتوقيع «امل ّورد».
 .10اي بريد الكرتوين منسوب «للم ّورد» موجه اىل الرشكة امل ُتلقية
بشكل عام وليس اىل املوظف الذي يتلقى عادة التعليامت من
امل َورد لتنفيذها.
 .11اي بريد الكرتوين منسوب «للم ّورد» يتضمن تعليامت غري
مشابهة للتعليامت السابقة.
 .12اي بريد الكرتوين منسوب «للم ّورد» و ُمو ّجه إىل طرف ثالث ال
عالقة له بالتحويل املطلوب تنفيذه.
 .13عنوان املرصف املستفيد يقع يف دولة تختلف عن تلك التي
يعمل فيها «امل ّورد».
 .14عنوان «امل ّورد» (املزعوم ،الوارد يف تعليامت الدفع) يقع يف
دولة تختلف عن تلك التي يعمل فيها «امل ّورد»
 .15اي بريد الكرتوين يتضمن رابط ( )Linkإىل موقع الكرتوين
يطلب معلومات مالية أو شخصية.

 .2كام يستحسن ،يف اطار مامرسة العمليات اليومية اتباع
اإلجراءات الوقائية الروتينية التالية:

السياسات واالجراءات الوقائية
من األفعال الجرمية
 .1يقتيض ،عند القيام بعمليات تجارية ،اتباع الخطوات الوقائية
التالية:
 .iتحديد أكرث من وسيلة تواصل مع «امل ّورد» للتأكد من
التعليامت الواردة منه قبل تنفيذها (رقم الهاتف ،رقم
الفاكس ،الربيد االلكرتوين ،اسم الشخص الذي ميكن التواصل
معه.)...
 .iiالتواصل هاتفياً مع «امل ّورد» عىل االرقام املحدّدة من قبله
وليس عىل األرقام الواردة يف الربيد االلكرتوين وذلك للتثبت
من مك ّونات التحويل لجهة اسم املرصف املستفيد واسم
املستفيد ورقم حسابه واملستندات املرفقة.
 .iiiعدم تزويد «امل ّورد» او اي طرف آخر عرب الربيد االلكرتوين
بأية معلومات مالية خاصة (اسم املرصف ،رقم الحساب
ورصيده ،العمليات الجارية عليه)...
 .ivيف حال تعذّر االتصال «بامل ّورد» بأية وسيلة من وسائل
االتصال املتفق عليها فانه يقتيض االمتناع عن الطلب من
املرصف اجراء التحويل لحني تأكيد ص ّحة التعليامت الواردة
او امل ُرسلة بالربيد االلكرتوين.
 .vأخذ العلم بأن املرصف سيمتنع عن اجراء التحويل او تنفيذ
اية تعليامت اخرى عندما يتعذر عليه االتصال بعميله بأية
وسيلة من وسائل االتصال املتفق عليها لتأكيد طلب إجراء
التحويل الوارد عرب الربيد اإللكرتوين.
 .viالتنبه إىل عدم شحن السلع اىل الرشكات املستوردة يف
الخارج قبل تأكيد صحة تعليامت الدفع ،هاتفياً ،بإحدى
طرق االتصال املتفق عليها.
 .viiالتأكد من ان بوالص التأمني تغطي املخاطر املرتبطة بتنفيذ
عمليات مالية ومرصفية عرب الربيد اإللكرتوين.

الكرتونيي عىل االقل:
حسابي
 .Aرضورة إستخدام
َ
َ
• األول لجميع املُراسالت املرتبطة بالتحاويل املالية مع
املرصف والتأكد من عدم ذكره عىل بطاقة التعريف
(.)Business Card
خصص ملواقع التواصل االجتامعي.
• الثاين ُم ّ
 .Bاالمتناع عن الر ّد عىل اية ُمراسلة واردة بواسطة الربيد
االلكرتوين عرب الضغط عىل اختيار ( )Replyواستبداله
بالضغط عىل اختيار ( )Forwardالنتقاء عنوان الربيد
االلكرتوين من قامئة العناوين ( )Mailing listألن اسم
امل ُِرسل الظاهر يف الربيد االلكرتوين قد ال يعود فعلياً له ،بل
ألحد امل ُقرصنني الذي أنشأ بريدا ً الكرتونياً ُمشابهاً .كام ميكن
كشف أي تالعب يف عنوان الربيد اإللكرتوين من خالل فتح
نافذة االختيار (( )Replyدون استعاملها) والتأكد من هوية
ُم ِ
رسل الربيد االلكرتوين.
 .Cعند ارسال رسائل إلكرتونیة لعدة أشخاص يجب وضع
عناوين الربيد اإللكرتوين يف خانة  BCCليك ال يطّلع عليها
الغري ويحاول إخرتاقها.
 .Dعدم استخدام كلمة مرور ( )Passwordم ّوحدة ألكرث من
بريد أو موقع الكرتوين .كام يجب استخدام كلمة مرور قوية
وتغيريها بشكل دائم مع تفعيل خاصية الدخول بخطوتني
( .)Two-Step Verificationال يجب أن تتضمن كلمة الرس،
عىل سبيل املثال ،ما ييل:
 مناذج بسيطة عىل لوحة املفاتيح ،سلسلة من أرقاموحروف أو حروف متكررة مثل
qwerty, abcdef, 1234, AAAa
 كلامت مطبوعة باملقلوب مثل[]sdrawkcab=backwards
 كلامت قصرية ،غري مكتملة أو مكتوبة بشكل خاطئ مثل[]helo
 كلامت قصرية متتالية مثل []catcat كلامت يسبقها أو يليها رمز واحد مثل []apple3, %hello -معلومات شخصية (تاريخ الوالدة ،االسم ،الشهرة)

