
مكافحة الجريمة اإللكترونية
     المالية في لبنان

                   الدليل اإلرشادي للوقاية من األفعال الجرمية 
                      بواسطة البريد اإللكتروني

مكافحة الجريمة اإللكترونية
     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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لغاية هذا العرض يُعنى بعبارة Bank Email Compromise اخرتاق الربيد اإللكرتوين العائد إلحدى 

:)Typology( مؤسسات “القطاع املايل”. يتضمن هذا النوع الحاالت املوصوفة التالية

  :)Bank Email Compromise - BEC1(انتهاك الربيد اإللكرتوين للمرصف  •
يقوم شخص مجهول الهوية )املُقرصن( بالولوج غري املرصح به اىل الربيد االلكرتوين العائد لعميل 

“القطاع املايل” او يقوم بانشاء بريد الكرتوين مشابه له )يحمل نفس االسم أو إسامً مشابهاً( 

وبإستخدام أي منهام يف مراسلة املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية املفتوح لديها 

حساب العميل لطلب اجراء عملية مرصفية أو مالية عرب هذا الحساب كعملية تحويل اىل حساب 

آخر يف الخارج او يف لبنان )يفرتض املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية انها 

للعميل او لجهة يتعامل معها العميل(. 

من جهته يقوم املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية بإجراءات العناية الواجبة 

االعتيادية وينّفذ التحويل املطلوب ويتبني الحقاً ان املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة 

املالية و/او العميل وقعوا )أو وقع أي منهم( ضحية أفعال جرمية بالوسائل اإللكرتونية. 

:)Bank Email Compromise - BEC2(انتهاك الربيد اإللكرتوين للمرصف  •
يقوم شخص مجهول الهوية )املُقرصن( بالولوج غري املرصح به إىل الربيد االلكرتوين ملدير تنفيذي 

يف املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية أو يقوم بإنشاء بريد الكرتوين مشابه له 

وبإستخدام أي منهام يف مراسلة مدراء فروع أو إدارات مالية لتنفيذ عمليات مرصفية أو مالية مشبوهة. 

من جهته يقوم املدير املعني بتنفيذ العملية املرصفية او املالية ويتبنّي الحقاً انه وقع ضحية أفعال 

جرمية بالوسائل االلكرتونية.

:)Bank Email Compromise – BEC3(انتهاك الربيد اإللكرتوين للمرصف  •
يقوم شخص مجهول الهوية )املُقرصن( بالولوج غري املرصح به إىل الربيد االلكرتوين ملدير تنفيذي يف 

املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية أو يقوم بإنشاء بريد الكرتوين مشابه له  وبإستخدام 

أي منهام يف مراسلة أحد عمالء املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية مدعياً أنه بصدد 

تحديث ملف العميل ويطلب منه معلومات محّددة بهذا الخصوص، سيام عن حسابه أو حساباته.

نماذج أفعـال جرمية واقـعة 
على “القطـاع المالـي”  1

النوع األول
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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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1.    المؤشرات على األفعال الجرمية بواسطة البريد اإللكتروني
2.    السياسات واإلجراءات الوقائية من األفعال الجرمية

3.    االجراءات التصحيحية

إن هذا الدليل االرشادي يتناول بشكل خاص الجرائم 
االلكترونية المالية الُمرتكبة بواسطة البريد االلكتروني 
والتي تطال عمليات التحاويل المصرفية. ولهذه الغاية 

يقسم الدليل إلى جزئين: 

الجزء االول: إرشادات “للقطاع المالي” 
)المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات 

الوساطة المالية(
الجزء الثاني: إرشادات لألشخاص وسائر 

المؤسسات والهيئات غير المالية
2

1

ويتناول في جزئيه العناوين التالية:
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الجزء االول:   
إرشادات للقطاع المالي  )المصارف والمؤسسات 

المالية ومؤسسات الوساطة المالية(
1.  المؤشرات على األفعال الجرمية بواسطة البريد اإللكتروني

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.  بريد الكرتوين منسوب للعميل يّدعي فيه املُرسل انه عىل عجلة من امره او لديه حالة طارئة وهو  

     بحاجة ملبلغ من املال وانه ال ميكن االتصال به عرب الهاتف او الفاكس او بأية وسيلة اخرى.

2.  بريد الكرتوين منسوب للعميل يطلب فيه املُرسل عدم االتصال به هاتفياً لتأكيد طلب التحويل 

     ويعطي أسباباً واهيًة لهذا األمر.

3.  بريد الكرتوين منسوب للعميل يّدعي فيه املُرسل انه تم تغيري رقم حساب »املورّد« ألسباب وحجج    

     مختلفة، منها، عىل سبيل الذكر، إجراءات تدقيق تقوم بها السلطات الرقابية او الرضيبية عىل      

     حسابات “املّورد”، أو تدهور العالقة السابقة مع املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة 

     املالية بسبب العموالت املرتفعة.

4.  بريد الكرتوين منسوب للعميل يطلب فيه املُرسل تغيري او تعديل اسم املستفيد أو املرصف املستفيد 

     أو املؤسسة املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة او رقم حساب املستفيد او عنوانه 

     بحسب رشوحات مختلفة واردة يف الربيد االلكرتوين. 

5.  بريد الكرتوين منسوب للعميل او لغريه يطلب فيه املُرسل معلومات عن حساب العميل و\او رصيده 

     و\او معلومات حساسة تتعلق بالعميل.

6.  بريد الكرتوين منسوب للمرصف أو للمؤسسة املالية أو ملؤسسة الوساطة املالية أو للعميل أو لغريه

     يطلب فيه املرسل معلومات حساسة )كلمة الرس، رقم حساب...(

7.  بريد الكرتوين يتضمن رابط )Link( إىل موقع الكرتوين يُطلب فيه معلومات مالية أو شخصية عن العميل.

8.  بريد الكرتوين منسوب للعميل ينطوي عىل أخطاء لغوية متعّددة غري عادية أو فاضحة.

9.  بريد الكرتوين منسوب للعميل ينطوي عىل صياغة ولغة تختلفان عن ُمراسالت العميل املعتادة.

10.  بريد الكرتوين منسوب للعميل يكون فيه عنوان الربيد اإللكرتوين غري صحيح )يختلف بحرف أو برقم 

      أو برمز أو بإشارة...(

1
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11. بريد الكرتوين منسوب للعميل مرفق به مستندات تدعو إىل الشك بصحة مضمونها، مثالً: فواتري جرى 

      التالعب بأرقامها أو تواريخها، طلب تحويل يتبنّي فيه أن االحرف واالرقام الواردة غري متناسقة من 

      حيث الشكل أو الحجم أو اللّون، مستندات تحمل توقيعاً مزوراً عن توقيع العميل.

12.  بريد الكرتوين منسوب للعميل يتضمن تعليامت غري مشابهة لتعليامت سابقة من العميل.

13.  بريد الكرتوين منسوب للعميل موّجه اىل املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية 

      بشكل عام وليس اىل املوظف الذي يتلقى عادة التعليامت من العميل لتنفيذها.

14.  بريد الكرتوين يختلف عن  الربيد االلكرتوين  املرّصح عنه  يف العقد املوقع مع العميل.

15.  بريد الكرتوين منسوب لعميل  مل يسبق له ان استخدم بريده االلكرتوين يف مراسالته.

16.  عدم قيام العميل سابقاً بتحاويل ذات طابع تجاري. 

17.  عدم وضوح الغاية من التحويل املطلوب تنفيذه.

18.  عدم وجود رصيد كاف يف حساب العميل إلجراء التحويل املطلوب.

19.  عدم مالءمة التحويل املايل مع طبيعة نشاط العميل )موضوع التحويل، وجهته، قيمته والعملة(.

20.  املستفيد بحسب املستندات املرفقة بالربيد االلكرتوين املشبوه يقيم او يعمل يف دولة تختلف عن 

       تلك التي يعمل فيها املرصف املستفيد أو املؤسسة املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية        

       املستفيدة.

21.  عدم اشرتاك املرصف املستفيد أو املؤسسة املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة يف 

       نظام السويفت. 

22.  امتناع املرصف املُراسل عن تنفيذ التحويل والتبليغ عن احتامل وقوع أفعال احتيالية. 

23.  امتناع املرصف املستفيد أو املؤسسة املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة عن قيد 

       التحويل يف حساب العميل )رقم الحساب غري صحيح او ال يعود لصاحب الحساب...(

24.  بريد الكرتوين منسوب للعميل أو لغريه يّدعي وجود حساب مفتوح يف الخارج بإسم ُمشابه إلسم 

        العميل او بإسم ُمطابق إلسمه، سيام عندما يتبنّي للمرصف أو للمؤسسة املالية أو ملؤسسة الوساطة املالية  

       من واقع املعلومات املرّصح عنها ان العميل ال يقيم يف الخارج او ليس لديه حساب يف الخارج.

25.  بريد الكرتوين منسوب للعميل موّجه اىل املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية واىل 

       طرف ثالث ال عالقة له بالتحويل املطلوب تنفيذه.

26.  التنبّه ألية محاولة فتح حساب من نوع )Mule Account( سيّام اذا رّصح الشخص املعني انه ينوي 

       فتح حساب لتلقي تحاويل بناًء لطلب جهة خارجية او طرف ثالث.

27.  بريد الكرتوين منسوب للعميل يطلب فيه إجراء تحويل بعمالت مختلفة عن عملياته السابقة او 

       بعمالت غري معتمدة يف البلد املرسل إليه أو عمليات خارجة عن إطار األعراف التجارية السائدة.

28.  بريد الكرتوين وارد من العميل ولكنه مبني عىل معلومات ورشوحات واهية ومضلّلة تلقاها هذا 

       األخري عىل بريده اإللكرتوين، بحيث يطلب فيه تغيري او تعديل اسم املستفيد أو املرصف املستفيد أو 

       املؤسسة املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة او رقم حساب املستفيد. 
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2.  السياسات واالجراءات الوقائية من األفعال الجرمية 
يقتيض اتباع الخطوات الوقائية التالية:

1 -  مراقبة العمليات املنوي تنفيذها عمالً باملوجبات املفروضة قانوناً ونظاماً وبحسب مندرجات العقد 

       املوقع مع العميل بهذا الخصوص ومقارنتها مع طبيعة نشاط العميل املرّصح عنه يف بيان “إعرف 

.)KYC( ”عميلك       

2 -  مراقبة موضوع التحويل ووجهته لجهة الدول املُرسل اليها والوسطاء املاليني أو املرصفيني املعتمدين        

       ومراجعة اسامء املستفيدين النهائيني وارقام حساباتهم مقارنة مع تعامالت العميل السابقة.

3 -  التنبّه ألي طلب تحويل مشبوه عرب الربيد اإللكرتوين خاصة اذا تبني انه ال يتالءم مع النشاط 

        االعتيادي للعميل أو مع العمليات التي تجري عادًة عىل حساب العميل لجهة قيمتها وموضوعها ووجهتها.

4 -  االتصال بالعميل بواسطة وسيلة موثوقة اخرى متّفق عليها غري الربيد االلكرتوين للتأكد من صّحة 

       التعليامت الواردة بواسطة الربيد اإللكرتوين، وعدم تلف املعلومات واملُراسالت واألدلّة كافة املُثبتة 

       لالتصال أو محاولة االتصال بالعميل وحفظها يف مكان آمن بحوزة املوظفني املعنيني حرصاً.

5 -  اعتامد سياسة تفرض عىل املسؤولني يف املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية قبل 

       تنفيذ أي تحويل تفوق قيمته مبلغاً معيناً )يحدده املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة 

       املالية(، التأكد بوسائل معّززة من صحة التعليامت الواردة بواسطة الربيد اإللكرتوين. 

6 -  كام يقتيض عىل املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية وضع عقد أو أحكام خاصة يف 

       عقد فتح الحساب ووضع أنظمة وإجراءات داخلية مخّصصة لتنفيذ طلبات تحويل االموال بواسطة 

       الربيد االلكرتوين.

تشمل هذه االحكام الخاصة، عىل االقل، ما ييل:

أ - موجبات العميل لجهة:

1 -  تحديد بشكٍل واضٍح وبارٍز يف العقد:

-  وسائل االتصال )عناوين الربيد الكرتوين وأرقام الهاتف( الخاصة بالعميل التي سيعتمدها املرصف   

أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية لتأكيد صّحة الطلبات املُرسلة بالربيد االلكرتوين وتعّهد 

العميل بعدم اجراء اي تعديل عىل هذه املعلومات اال بعد اخذ موافقة املرصف أو املؤسسة املالية 

أو مؤسسة الوساطة املالية الخطيّة وفق اآللية التي يجري االتفاق عليها. 

-  أخذ العلم انه ويف حال تعذر عىل املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية االتصال 

بالعميل لتأكيد طلب التحويل، فإن املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية لن 

ينفذ التحويل وال تقع عليه أي مسؤولية تجاه أي كان من جراء ذلك.

2 -  وجوب قيام العميل بإبالغ املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية فور علمه او 
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اكتشافه او تبلغه ارتكاب او محاولة ارتكاب أية أفعال جرمية بالوسائل االلكرتونية وذلك تجنباً إلمكانية 

املّس بحقوقه املادية والقانونية يف لبنان والخارج. 

3 -  التنبُه والتأكد من صّحة أي تعديل يطرأ عىل إسم أو رقم الحساب أو اسم املرصف أو املؤسسة املالية 

      أو مؤسسة الوساطة املالية املطلوب تحويل األموال إليها.

4 -  التنبّه الستعامل كلمة رّس متينة لربيده اإللكرتوين )Strong Password( وتغيريها دورياً.

ب - موجبات املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية لجهة:

1 -  اعالم العميل عن املخاطر الناتجة عن استخدام بريده االلكرتوين إلجراء التحاويل املالية وتوجيهه 

      الستعامل وسائل اخرى اكرث اماناً، واالستحصال عىل موافقته الخطية عىل تحّمل هذه املخاطر 

      وتزويده بالدليل اإلرشادي الخاص باألفراد واملؤسسات غري املالية. 

2 -  التنبّه لطلبات تحويل االموال املُقّدمة من العميل شخصياً او املُرسلة من بريده االلكرتوين التي 

      تتضمن رقم حساب جديد ومختلف منسوب ملستفيد قام عميل املرصف أو املؤسسة املالية 

      أو مؤسسة الوساطة املالية بالتعامل معه سابقاً والطلب من هذا العميل االتصال باملستفيد 

      هاتفياً لتأكيد صحة تعليامت الدفع.

3 -  التنبّه لطلبات تحويل االموال املُقّدمة من العميل شخصياً او املُرسلة من بريده االلكرتوين التي 

      تتضمن اسم مستفيد جديد ينوي عميل املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية 

      التعامل معه ألول مرة والطلب من هذا العميل االتصال باملستفيد هاتفياً لتأكيد صحة تعليامت 

      الدفع.

4 -  التأكد من ان الربيد االلكرتوين الذي ورد منه طلب التحويل عائد فعالً للعميل وأنه مل يتم 

      تحريفه بإضافة حرف او رقم او رمز او اشارة، ويف هذه الحالة يقتيض ابالغ العميل بواسطة 

      وسائل االتصال املتفق عليها واملحددة يف العقد.

5 -  عدم تنفيذ طلبات تحويل االموال الواردة إىل املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة 

      املالية بواسطة الربيد االلكرتوين، وعىل كامل مسؤولية العميل، إال بعد االتصال بهذا األخري عىل 

      الرقم املحّدد من قبله او بأية وسيلة من وسائل االتصال املتّفق عليها يف العقد عىل أن تكون 

      جميع االدلة والرباهني عىل االتصاالت أو محاولة االتصال محفوظة لدى املرصف أو املؤسسة 

      املالية أو مؤسسة الوساطة املالية. كام يجب عىل املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة 

      املالية إعادة اإلتصال بالعميل حتى ولو بادر هذا العميل باالتصال، وذلك لتاليف املخاطر املرتتبة 

      عىل استعامل املُقرصن تطبيقاً يظهر رقم العميل املذكور املدون يف سجالت املرصف أو املؤسسة 

      املالية أو مؤسسة الوساطة املالية. 
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      كام يجب عىل املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية الطلب من عميله االجابة 

      عىل جميع التفاصيل التالية املتعلقة بالتحاويل املطلوب تنفيذها بواسطة الربيد اإللكرتوين:

•  رقم حساب املستفيد. •  املبلغ والعملة.     

•  البلد املُرسل اليه. •  االسم الكامل للمستفيد.    

•  املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية املُرسل اليه.  

6 -  قيامه، فور علمه بوقوع أفعال جرمية بالوسائل االلكرتونية تطال العميل ، باالتصال باملرصف 

      املُراسل بالوسائل كافة املتّفق عليها بينهام )الهاتف، الربيد االلكرتوين او الــ SWIFT( وتزويده 

      بوقائع القضية والطلب اليه تجميد قيمة التحويل وإعادته يف حال كان ال يزال يف حساباته. 

      ويف حال تعّذر القيام بذلك فيقتيض عندها ابالغ املرصف املستفيد أو املؤسسة املالية املستفيدة 

      أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة بوقائع القضية والطلب اليه إعادة  قيمة التحويل اىل 

      املرصف املُراسل متهيداً إلعادته اىل حساب العميل الذي تعرض للفعل الجرمي.

7 -  إرسال رسالة نصية SMS إىل هاتف العميل الجوال إلبالغه بتنفيذ التحويل، أو إبالغه بأن املرصف 

      أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية حاول االتصال به لتأكيد عملية التحويل بغية تنفيذها. 

8 -  كام يقتيض عىل املرصف او املؤسسة املالية او مؤسسة الوساطة املالية التنبّه إىل األمور التالية:

أ.    لفت نظر العميل اثناء حضوره لتعبئة االستامرة الخاصة بالتحويل اىل اي تعديل لجهة اسم 

      املرصف املستفيد أو املؤسسة املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة او    

      اسم املستفيد او رقم حسابه والطلب من العميل قبل تعبئة االستامرة املذكورة او قبل 

      اجراء التحويل  مراجعة “املورّد” هاتفياً عىل الرقم املحدد من قبله واملدّون يف سجالت 

      العميل وذلك للتثبت من مكونات التحويل لجهة اسم املرصف املستفيد أو املؤسسة املالية    

      املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة او اسم املستفيد  او رقم حسابه.

ب.  يف حال تعّذر االتصال بالعميل بأية وسيلة من وسائل االتصال املتفق عليها فانه يقتيض 

      االمتناع عن اجراء التحويل عىل مسؤولية العميل، تطبيقاً ألحكام العقد املوقع مع هذا 

      األخري، لحني تأكيد صحة التعليامت الواردة او املرسلة بالربيد االلكرتوين. يقع عىل عاتق 

      املرصف أواملؤسسة املالية ومؤسسة الوساطة املالية يف هذه الحالة توثيق االتصال أو 

      محاوالت االتصال بالعميل بالوسائل كافة وعدم تلف هذه اإلثباتات.

ج.   مراجعة العميل عند وجود أدىن شك يف املستندات املرفقة بالربيد االلكرتوين وذلك قبل اجراء 

      التحويل املطلوب. 
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د.   تطبيق اجراءات العناية الواجبة املعّززة فيام خّص التحاويل اإللكرتونية وباألخص يف حال وجود 

      شك  بارتكاب أفعال جرمية بالوسائل االلكرتونية والطلب من العميل مراجعة “املورّد” 

      هاتفياً عىل الرقم املحدد من قبله واملدّون يف سجالت العميل وليس عىل الرقم الوارد يف 

      الربيد االلكرتوين وذلك للتثبّت من مكّونات التحويل لجهة اسم املرصف املستفيد أو املؤسسة 

       املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة واسم املستفيد ورقم حسابه .

ه.   االمتناع عن إعطاء أية معلومات عرب الربيد االلكرتوين عن اسامء العمالء وارقام حساباتهم 

      وارصدتها. 

و.   االمتناع عن الرد عىل اية مراسلة واردة بالربيد االلكرتوين وذلك عرب الضغط عىل االختيار 

      )Reply( إمنا يقتيض الضغط عىل االختيار )Forward( وإعادة كتابة االسم والعنوان اإللكرتوين   

      املُبلّغ للمرصف أو للمؤسسة املالية أو ملؤسسة الوساطة املالية من قبل العميل.

ز.    التنبه عند مراسلة العميل بالربيد االلكرتوين اىل توجيه نسخة عن املراسلة اىل شخص آخر 

      مسؤول يف املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية لضامن ازدواجية املراقبة.

ح.   التأكد من ان بوالص التأمني تغطّي املخاطر املرتبطة بالتحاويل املالية بواسطة الربيد 

      اإللكرتوين.

ط.  االحتفاظ بنسخة إلكرتونية سليمة واحدة عىل األقل، ونسخة ورقية، عن املراسالت 

      االلكرتونية واالتصاالت الهاتفية أو محاوالت االتصال بأية وسيلة أخرى وتفاصيل العمليات 

      املالية بالوسائل االلكرتونية كافة التي يجريها العميل مع املرصف أو املؤسسة املالية أو 

      مؤسسة الوساطة املالية.  

ي.   يف حال الشّك مبصدر الربيد اإللكرتوين، يقتيض مراجعة الجهة املسؤولة عن أمان املعلومات 

      يف املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية، أو أية جهة أخرى تقوم بهذا 

      الدور، بهدف التحقق التقني من الربيد اإللكرتوين املشبوه وباألخص ملقارنته مع لوائح 

      العناوين اإللكرتونية املشتبه بأنها سبقت واستعملت الرتكاب أفعال جرمية. يف حال عدم 

      وجود جهة مسؤولة عن أمان املعلومات يف املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة 

      املالية تتمتع باملقدرات التقنية والبرشية الالزمة، فإنه يقتيض عىل املرصف أو املؤسسة 

      املالية أو مؤسسة الوساطة املالية اتخاذ الخطوات الرضورية كافة لتصحيح هذا النقص عىل 

      وجه الرسعة.
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3.  االجراءات التصحيحية 
لدى اكتشاف او علم او تبلّغ املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية بأن عميله وقع ضحية أفعال 

جرمية بالوسائل اإللكرتونية فانه يقتيض اتخاذ إجراءات رسيعة وفّعالة تشمل عىل األقل ما ييل:

1. تزويد كل من املرصف املراسل واملرصف املستفيد أو املؤسسة املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة  
     املالية املستفيدة باملعلومات كافة ذات الصلة وطلب الغاء التحويل واعادة قيمته اىل عميل 

     املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية، فضالً عن تزويد هيئة التحقيق الخاصة بهذه 

     املعلومات وباملستندات وباملراسالت ذات الصلة باإلضافة اىل اسم املرصف املستفيد أو املؤسسة املالية 

     املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة واسم املستفيد ورقم حسابه وقيمة التحويل وتاريخ 

     تنفيذه. 

2. طلب اسرتداد األموال موضوع األفعال الجرمية بالوسائل اإللكرتونية أو الناتجة عنها.
3. إبالغ املرصف املستفيد أو املؤسسة املالية املستفيدة أو مؤسسة الوساطة املالية املستفيدة بأن 

     الحساب املفتوح لديه يُستعمل لتلقي أمواالً ناتجة عن أفعال جرمية بالوسائل اإللكرتونية.

4. مراجعة العميل عرب وسائل االتصال املتفق عليها تعاقدياً، ويف حال الرضورة، ودون مخالفة ما ذكر 
     سابقاً من رشوط متعلقة بتنفيذ التحويل االلكرتوين، عىل أرقامه املعتمدة واملدّونة يف سجالت املرصف 

     أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية وليس عىل األرقام الواردة يف الربيد االلكرتوين. 

5. الطلب من العميل مراجعة جميع العمليات املنّفذة عىل حساباته لدى املصارف أو املؤسسات املالية 
     أو مؤسسات الوساطة املالية التي يتعامل معها والتأكّد من صحتها.

6. توجيه العميل لتقديم إبالغ وشكوى قضائية اىل الجهات املختصة.
7. توعية املوظفني والعمالء عىل كيفية تطبيق اجراءات العناية الواجبة للوقاية من األفعال الجرمية 

     بالوسائل اإللكرتونية.

 )Filtering System( عىل الئحة األسامء املشبوهة ضمن )8. إدراج اسم أو رقم حساب املستفيد )وفق الحالة
     املوضوع لدى املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية لتفادي تنفيذ تحاويل مامثلة يف 

     املستقبل. كام يقتيض تحديث قاعدة بيانات املرصف أو املؤسسة املالية أو مؤسسة الوساطة املالية لتتضمن 

     املعلومات كافة املتعلقة باألفعال الجرمية.

9.  إبالغ رشكات التأمني عند الرضورة.
10. إخضاع املعلومات املشبوهة للمراقبة من قبل أكرث من شخص يف املرصف أو املؤسسة املالية

       أو مؤسسة الوساطة املالية.
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الجزء الثاني:   
إرشادات لألشخاص وسائر المؤسسات 

والهيئات غير المالية
1.  المؤشرات على األفعال الجرمية بواسطة البريد اإللكتروني

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«.

2

ية
مال

 ال
ير

 غ
ت

سا
س

مؤ
وال

اد 
فر

لأل
ت 

دا
شا

: إر
ي

ثان
 ال

زء
لج

ا

14



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: 

   •   مناذج بسيطة عىل لوحة املفاتيح، سلسلة من أرقام وحروف أو حروف متكررة مثل

)qwerty, abcdef, 1234, AAAa(        

)sdrawkcab=backwards(  كلامت مطبوعة باملقلوب مثل   •   

  )Helo( كلامت قصرية، غري مكتملة أو مكتوبة بشكل خاطئ مثل   •   

)Catcat( كلامت قصرية متتالية مثل   •   

)Apple3, %hello( كلامت يسبقها أو يليها رمز واحد مثل   •   

   •   معلومات شخصية )تاريخ الوالدة، االسم، الشهرة(

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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الدليل اإلرشادي للوقاية من األفعال الجرمية بواسطة البريد اإللكتروني
مكافحة الجريمة اإللكترونية المالية في لبنان


