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 نظرة عامة 

 
 
 
ن أن ي حي 

، إال أنها أيضا طريقة منخفضة التكلفة  وسائل التواصل االجتماعي هي طريقة رائعة للتواصل والمشاركة والمتعة مع اآلخرين   فن
ن األشخاص واالستفادة منهم. ال تقع ضحية لعمليات االحتيال الثالثة األكتر شيوعا عىل وسائل التواصل   نت لخداع ماليي  لمجرمي اإلنتر

 .  االجتماعي
 

 عمليات االحتيال االستثمارية 
 
ة زمنية رسيعة للغاية مع مخاطر قليلة أو معدومة؟   ي فتر

 حول فرصة استثمارية تعود عليك بعائد ضخم فن
ً
هل سبق لك أن رأيت منشورا

ي الحقيقة أن هذه الضمانات هي حيل استثمارية. بكل سهولة يرسق المحتالون أموالك بعد ايداعها لديهم
 ما تتضمن عمليات  فن

ً
. غالبا

وي    ج لالستثمارات ، ولكن هذه مجرد شهادات مزي  االحتيال هذه إعالن ن للتر  ما  ات أو قصص نجاح من عمالء سابقي 
ً
فة لزيادة ثقتك. غالبا

ي العمالت المشفرة أو العقارات
 ما يتم الدفع بالعمالت المشفرة أو من  تكون عمليات االحتيال االستثمارية هذه حول االستثمار فن

ً
، وغالبا

معتم  خالل طرق دفع اخرى غت 
ً
   دة ومتعارف عليها. إذا كان االستثمار يبدو جيدا

ً
، فمن المرجح أن يكون  بحيث ال يمكن تصديقه   جدا

ي موارد موثوقة ومعروفة 
العائد. استثمر أموالك فقط فن ء اسمه استثمارات مضمونة وعالية  ي

، وليس لدى  خدعة. تذكر أنه ال يوجد ش 
نت الذين   اء.   ضونر يعالغرباء الذين تقابلهم عتر اإلنتر  للتر

ً
 رسيعا

ً
 مخططا

 

 عمليات االحتيال الرومانسية 
 

ن يبدو عليه أنه وحيد أو ضعيف يمكن خداعه للحصول عىل المالطو  عندما ي   نت مع شخص معي  ، يعرف  ر المجرمون عالقة عتر اإلنتر
ي ذلك تبأي تكتيكات ممكنة لبناء الثقة المجرم  يستخدم    حيثرومانسية  الهذا باسم عملية احتيال  

ادل الصور المزيفة أو إرسال  ، بما فن
  .
ً
الهدايا ، ثم يشارك قصة مأساوية حول الحاجة إىل المال لدفع النفقات مثل فواتت  المستشفن أو تكاليف السفر لزيارة الضحية شخصيا

ي 
ي صناعة تمنعهم من القيام بذلك لتجنب اللقاء مع الشخص بشكل حقيفر

البناء أو الطب    ، مثل، قد يقول هؤالء المجرمون إنهم يعملون فن
ي أو بطاقات هدايا للحصول عىل النقد برسعة والبقاء مجهوىلي الهوية. هذه األنوا 

 ما يطلبون المال كتحويل مرصفن
ً
ع  الدوىلي أو الجيش. غالبا

نت. كن ح  عىل تطبيقات المواعدة عتر اإلنتر
ً
 مع  من عمليات االحتيال ليست شائعة فقط عىل وسائل التواصل االجتماعي وإنما أيضا

ً
ذرا

نت نت.  ، وخذ األمور ببطء األشخاص الذين تقابلهم عتر اإلنتر  إىل شخص تواصلت معه فقط عتر اإلنتر
ً
 ، وال ترسل األموال أبدا

 
 
 
نت ترفع هذه األعالم ، فقد ي عالقة عتر اإلنتر

 تعرفه قد يكون عرضة لمثل هذا الهجوم أو فن
ً
م باإلضافة إىل ذلك ، إذا كنت تعتقد أن شخصا

ي أن يرى مدى خطورة الموقف. له ال
ي اتصال عاطفن

 عىل شخص منخرط فن
ً
ي بعض األحيان قد يكون من الصعب جدا

 مساعدة. فن

 

 

 

 أفضل ثالث عمليات احتيال عىل وسائل التواصل االجتماعي 

 

ي اإلخبارية الشهرية للجميع
ة الوعي األمنن  نرس 
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نت  ي التسوق عبر االنبر
 
 عمليات االحتيال ف

 
نت بأسعار التصدق   اء أشياء عتر اإلنتر نت عند رس  ال تستلم هذه    كمنخفضة للغاية ولكنو تحدث عمليات االحتيال للتسوق عتر اإلنتر

و   . ستر
ً
ج اإلعالنات المغرية عىل وسائل التواصل االجتماعي ألسعار ال تصدق وتحتوي عىل روابط تنقلك إىل مواقع تبدو  المنتجات أبدا

وعة وتبيع عالمات  تجارية معروفة   مرس 
ً
  ، لكن هذه المواقع غالبا

ً
ي ال تحتوي عىل معلومات   ما تكون مزيفة. كن حذرا

من مواقع الويب النر
 تحوي  اتصال أو  

 
ات نت أو عنوان الويب  صال مزي  معلومات  ي شخصية. اكتب اسم المتجر عتر اإلنتر

ونن فة أو تستخدم عناوين بريد إلكتر
ى ما قاله اآلخرون   ي محرك بحث لتر

ن
عنه. ابحث عن مصطلحات مثل "احتيال" و "خداع" و "لن يحدث ذلك مرة أخرى" و  الخاص به ف

 بحيث ال يمكن تصديقها. من اآلمن لك  
ً
ي تبدو جيدة جدا

نت النر ويجية أو الصفقات عتر اإلنتر
 من العروض التر

ً
 جدا

ً
"مزيف".  كن حذرا

اء هذه العنارص مع تكلفة أكتر بقليل . ولكن من مواقع موثوقة استخد  متها من قبل أنت أو أحد اصدقائك.  رس 
  
ي حالة تأهب لمثل هذه الحيل وستتمكن من تحقيق أقىص  

ن
والختر السار هو : أنت أفضل دفاع عن نفسك. أنت المسيطر. فقط كن ف

 استفادة من وسائل التواصل االجتماعي بأمن وأمان. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المحّرر الضيف 
ي    ،@ CounterHackSec  ىلد   أمنية  غرات ث( مكتشف  @chriselgeeكريس اليج ) 

ي الجيش الوطنن
ويعمل فن

ي فهم تنظيمي أ   SANSومدرس معتمد لدي  
،  إنه يستمتع بالتعرف عىل التفاصيل الفنية الجريئة، وبناءها فن كتر

 .ومشاركتها مع الطالب والعمالء
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