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ماهى العملة االلكترونية ؟
 العملة الرقمية هى أموال فى شكل الكرتونى ، إما أن تكون عبارة عن أوقيات من الذهب أو أى نوع من العمالت

 األخرى،وهو نظام عمالت حقيقى وعاملى يسمح لك بالتنقل وبشكل سريع بني احلسابات ، واملدفوعات تكون فورية وغري
 قابلة لإلرجاع ،هذا النوع من العملة يتم إصداره بشكل مستقل من قبل العديد من الشركات، بعض أشهر هذه الشركات

«Online stores» هو ليربتى رسريف وبيكونكس و ويب مونى، هذه الوحدات ذات القيمة الرقمية تستخدم فى أسواق
مفتوحة عرباإلنرتنت 

  
 وملتقيات خدمة املبيعات ، ومن خالل عمل مقابل عمل أو شخص لشخص ، حتى إن بعض هذه املنظمات تقوم بالدفع ،

 ملوظفيها وللمؤسسات اخلريية من خالل هذا النوع من األموال،إن العملة الذهبية الرقمية تكون مدعومة بذهب حقيقى
 خمزن فى سراديب ، فى خمزن قد يكون معروفا أو غري معروف . وتتعامل بوحدة جرام الذهب أو األونصه ، وبنظام دفع ليس

 له عالقة بالتغريات أو التالعبات السياسية التى تتعلق بسعر الصرف ، عالوة على ذلك ، فإن الودائع تتمتع بنظام محاية
 ضد التضخم املالي ، أو االخنفاض يف قيمة العملة وغريها من املخاطر االقتصادية اليت تؤثر على العمالت ، و هي حمكومة

 بالسياسة النقدية اليت تتبعها احلكومات والتى قد تضر بقيمة العمالت الورقية مثل : هبوط سوق االستثمار ، اإلفالس ،
 اإلضرابات الناجتة عن احلرب واضطرابات اجملتمع تعد أحد مميزات وحدات القيمة الرقمية هى كونها غري قابلة لإلرجاع
 ، وبذلك تنخفض كلفة تشغيل النظام ، ألنه ليس هناك فرصة للتنازع يف الدفع ، ويعد هذا أيضا سبب يف تسهيل إجراء

الصفقات بشكل فوري ، جاعال األموال متاحة للمستلم وقتما شاء بعكس الدفوعات عن طريق البطاقة
 ونتيجة لذلك ، فإن ماليني الناس يتعاملون بهذه العمالت الرقمية هذه األيام ، وهذا بالطبع أدى إىل ظهور املزيد من

األنواع املختلفة للعملة الرقمية ، والقائمة التالية توضح لك أى نوع ميكن لك أن ختتار

 إيروجولـــد كـــاش : مت تأسيسه يف بنما ، ولكن املكاتب الرئيسية له ظلت فى أوربا ويوجد فيه متسع للصفقات املالية
اخلاصة بشكل ّامن ، وأمني ، ومتعدد االختصاص

  جلوبل دجييتال بى : وهو نظام خاص للدفع عن طريق االنرتنت مع شبكة التجارة االلكرتونية ltd «احملدودة»
ويتعامل باحتياطي العملة اليت تدعم النظام بالكامل

ليـــربتـــى رسيــــرف : مباشر ، وعملة متداولة  فى التجارة الدولية ،آمن ، وموثوق به ، وميكن االعتماد عليه
  جـــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــد: وحدة LR ممثلة فى شكل ذهب

USD:الدوالر األمريكى فى ليربتى رسريف وهو مساو لقيمة الدوالر العادية 

الــــــــيــــــــــــــــــــــــــــورو : واليورو فى ليربتى رسريف مساو لقيمته العادية املتداول بها
 بيــــــكونـــــكـــــــــــــــــس: وهو عبارة عن نظام  مدعوم بالذهب ، إذا كنت تريد ذهبا رقميا خمزن فى سراديب حقيقية فى

ســـــويزرالند ، فإن أفضل اختيار لك هو بيكونكس حيث إن رصيدك من الذهب ميكن أيضا حتويله إىل ذهب حقيقى
 الــــسى جولـــــــــــــــــد : وهى عبارة عن عملة ذهبية رقمية مدعومة بذهب خمزن يف سراديب ، وميكن اسرتداده على شكل
 سبائك ذهب حقيقيه ، والذي من شأنه أن جيعل املستخدم لسى جولد دوت كوم ميتلك رصيدا من الذهب كما لو كان

يشرتى ذهبا حقيقيا ولكن بدون ضرائب أو أى أعباء إضافية
 ويـــــــب مــــــــــونــــــى : وهو نظام للدفع عرب اإلنرتنت حيث يسمح لك بالتعامل مع ااّلخرين من مستخدمى ويب مونى أو

التجار بأكثر من عملة

ومع ذلك فإن النزعة اجلديدة حينما تكون إىل العملة الورقية يقوم الكثري من الناس باختيار
 ليربتى  رسريف املتاح بأشكاله املتعددة ، ذلك لكونه فى متناول األشخاص ، وموثوق به 

باإلضافة إىل كونه ثابتا يف القيمة وعن طريق شركة عرب مول خلدمات االنرتنت 
 املتكاملة ميكنك شحن وسحب وحتويل 

رصيدك فى العمالت االلكرتونية
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نبذة عامة

سياسة البنك

التسجيل والتفعيل

 عندما تتحدث عن البساطة والسرعة واألمان التام فإنك تتحدث عن بنك من البنوك املخضرمة التى تسهل الطريق عليك
 كمستخدم وفى نفس الوقت تغلق أى منفذ لدخول القراصنة إىل حساباتك كى تكون أموالك بأمان تام ولكن ما الذى

تعرفه عن بنك الليربتى - هيا بنا لنتصفح ونقرأ فكر هذا البنك الرائع

 فى الواقع إن هذا البنك املخضرم ال يتفق أحد على  تاريخ تأسيسه احلقيقى لكن على حسب ما هو مذكور باملوقع 2002  هو
 على الساحة االلكرتونية منذ فرتة كبرية وقد أثبت جدارة فيما يتعلق باملعامالت النقدية ولقد إختذ البنك مقره فى كوستاريكا

حتديدا فى سان جوزيه كمؤسسة نقدية معرتف بها ختدم املستهلك وحتافظ على سرية وأمان أمواله

ليربتى قام  لقد  اإللكرتونية.  والعمالت  الدفع  القائمني على عمليات  أكرب  األيام واحد من  ليربتى رسريف فى هذه   يعد 
 رسريف على يد فريق من احملرتفني واملهرة من النرويج والواليات املتحدة األمريكة فى فرباير 1999 كمشروع خاص،ثم بعد
 ذلك متت إعادة تأسيسه فى بنما أكتوبر عام 2000 ، وكنتيجة لرواجه فقد أضاف خدمة تبادل العملة إىل خدماته لشركات
 التصدير واالسترياد وحبلول يوليو2002 مت توجيه النظام اىل مساحة أكثر تركيزا فى نوعية العمل وقد مت اختاذ قرار مبزيد من
 التفعيل لنظام الدفع وقد كان اهلدف حينئذ هو تقديم املزيد من اخلدمات املالية وبذلك يتمكن املستخدمون لليربتى رسريف
   ، من االستفادة به ليس فقط كخدمة حمدوده أو خاصة ولكن أيضا ليشمل كل اإلحتياجات املالية ، ثم بعد ذلك أطلق خدمة

(LR-USD)  دعم الدوالر األمريكى كعملة الكرتونية 
 ومت اإلعالن عنها رمسيا فى مارس 2004 و بدأت تسجيالت احلساب األول فى هذا الوقت حيث القى هذا النظام منوا سريعا
 وحبلول عام 2006 ، مل يكن املالكون قادرين على التوصل إىل اتفاق خبصوص توجه الشركة ولذلك كان احلل األفضل هو بيعها
 ، وفى مايو من نفس العام أصبحت ملكا لشركة أخرى تقع فى كوستاريكا -ليربتى رسريف إس إىوبشكل مذهل فقد طور
 املالك اجلديد نظام الشركة حبيث أصبحت إحدى وسائل الدفع الرئيسية على مستوى العامل مباليني احلسابات املفتوحة لعرض

املزايا الفنية التى تتميز بها عن غريها من املنافسني

 عندما نتحدث عن سياسة البنك فإننا نتحدث عن االمان التام وهى امليزة الرئيسية التى تالحظها كمستخدم او حتى زائر
املعلومات عن كل حساب وتنظيم الدخول واخلروج واعالم املوقع يطبق سياسة رائعة فهو ملتزم جبمع   للموقع حيث ان 
 املستخدم باملعلومات املطلوبة منه وحتت اى ظرف ستستخدم بكل شفافية وبدون تالعب وهى سياسة مشهورة حيث ان ماتراه
 هو ما ستحصل عليه , كما ان البنك موثق من شبكة محاية اخلصوصية على االنرتنت وهى منظمة مستقلة تتمثل مهمتها فى

بناء الثقة فى مواقع االنرتنت التى تقدم خدماتها وهى تعرتف بالبنك وتدعمه

 اعتقد ان التسجيل فى هذا البنك هو من اسهل عمليات التسجيل التى ستتم فى حياتك ، ايها القارىء ماعليك اال ادخال
املعلومات الصحيحة فى االستمارة التى سيزودك بها موقع البنك االلكرتونى وهى على الرتتيب

االسم االول                               السؤال السرى
 االسم االخري                              االجابة السرية

 اسم احلساب                              رسالة الرتحيب الشخصية- رسالة تأكيد الشخصية 
الربيد االلكرتونى                        ادخل الكود الذى فى الصورة

تاكيد الربيد االلكرتونى
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 بعد مأل االستمارة ستظهر لك صفحة البد ان تقوم حبفظ املعلومات املوجودة فيها فى ملف تكست خارجى وجتد فى هذه
  الصفحة- رقم االكونت – كلمة السر – رمز التاكيد – املاسرت كى

                                                       Master key املاسرت كى هو رقم معني يزودك به البنك تستخدمه أثناء عملية التحويل اإللكرتونى من حسابك إىل
حساب اخر ولتعديل بعض البيانات املهمة اخلاصة باحلساب وهو مهم جدا وال جيب ان يعرفه اى احد غريك

التفعيل

خدمات البنك

مميزات البنك

 اآلن وبعد ان مت حفظ املعلومات السالف ذكرها يتوجب عليك الدخول على بريدك االلكرتونى الن البنك ارسل لك رسالة
 تاكيد بها رابط جيب ان تضغط عليه وبعدها انت جاهز االن

	  وليس مطلوب منك ان تفعل حسابك عن طريق الفيزا او احلوالة البنكية او اى شىء اخرفبمجرد ان تفعل الرسالة
 التى وصلتك عرب امليل فأنت فعلت حسابك

 ملحوظة هام جدا اكتب بياناتك الشخصية صحيحة ألنها فى حالة التواصل مع خدمة عمالء البنك هيسألوك بعض االسئلة
عن بياناتك الشخصية للتأكد من هويتك ومن ثم التواصل معك حلل املشكلة

يقدم هذا البنك باقة رائعة من اخلدمات جتعله على قائمة افضل البنوك االلكرتونية
	  خدمــــــــة املعلــــومـــــــــــــــات : وهى تتيح التعرف على املعلومات العامة الى صاحب حساب
	  الـــتــــذكـــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــر : تتيح ارسال معلومات حسابك اىل الربيد االلكرتونى اخلاص بك فى حالة نسيانها او

 فقدانها
	  جتـــــميـــــــد الـحســـــــــــــــاب : تتيح هذه اخلدمة جتميد رصيد حسابك ومنع اى حماولة سحب او ايداع فى حالة الشك
 ان شخص اخر غريك يستخدم حسابك وألعادة فتح احلساب مرة اخرى البد من مراسلة الدعم الفنى وستتعب كثريا فى ارجاع

احلساب
	  اعـــــــــــــادة الـــــــضبــــــــــــــــــط : تتيح هذه اخلدمة اعادة ضبط املاسرت كى ورمز االمان فى حالة نسيانها
	  جدول التحويالت النقدية : تتيح هذه اخلدمة التعرف على معلومات تفصيلية عن قائمة التحويالت التى قمت بها

 من حسابك
	  خدمــــــــــة كـــــــود املوقــــــع : وفكرتها تتلخص ان البنك يعطيك كود استمارة دفع تضعه فى موقعك اخلاص لتسهيل

 عمليات الدفع من زوار موقعك اىل حسابك فى البنك
 

	 البنوك  سياسة وقوانني واضحة وصرحية وال يوجد جمال للتالعب خبالف قوانني 
االوروبية مثل البى بال والرت باى واملونى بوكرز

	  البنك يأخد عمولة على استالم االموال فقط وهى 1 % حبد اقصى 3 دوالر مهما
 كان املبلغ

	  اجرائات امنية مشددة للحفاظ على حسابك من السرقة ومتر هذه االجرائات بـ 4
خطوات وهى رمز الدخول والرقم السرى ورسالة الرتحيب واملاسرتكى

	  خدمة عمالء اكثر من ممتازة وتتمثل فى االسئلة املتكررة وتذاكر الدعم الفنى ودعم
 فنى مباشر واهم ميزة هى الدعم الفنى املباشر الذى تتحدث الية ويرد عليك فى احلال كأنك

 تتكلم مع صديق على االمييل وهذة امليزة فى بنك اليربتى فقط حتى االن

*

*

*

*
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	 سياسة عدم اسرتجاع االموال وهى ممتازة جدا للتجار وقد ال تكون كذلك للعمالء
	  يتعامل مع البنك شركات كبرية  فى خمتلف اجملاالت من فوركس اىل جتارة االلكرتونية اىل مواقع تسوق اىلآخره

من اجملاالت االنرتنتية

*
*

*

*
*
*

	 حارس حسابك او LibertyGuard هى اضافة على الفايرفوكس هلا مزايا عديدة من اهمها اخبارك بأنك على
موقع اليربتى الصحيح او موقع يتحايل على موقع اليربتى ويغلق املواقع الغري مرغوب فيها التى تسمى

بالـ Spam وحنن ننصح بـإستخدامها 

عموالت البنك  

 خدمة العمالء  

 وسائل اإليداع  

 يأخذ البنك عمولة رمزية 1 % حبد ادنى 0,1 سنت وحد اقصى 2,99 دوالر  ويقبل التعامل بالذهب واليورو
  https://www.libertyreserve.com/en/fees  عموالت البنك مقارنة بالبنوك االخرى               

 خدمة العمالء الرائعة فى هذا البنك تثري اعجاب املتعاملني معه نظرا للبساطة و االلتزام والقدرة الفائقة على حل املشاكل
 التى تواجهك حيث ان البنك يعمل به جمموعة مدربة على خدمتك متتلك كل الوسائل والصالحيات ملساعدتك فورا لتنجز

 اعمالك وتقوم حبل مشاكلك وهذا عن طريق
	 االسئلة الشائعة FAQ وهى اسئلة شائعة ملشاكل واجهها مستخدمني قبلك ومت حلها 
	 ارسال استفسارك عن طريق االستمارة فى موقع البنك االلكرتونى
	 التحدث فورا مع ممثل خدمة العمالء اذا كان استفسارك عاجال وال حيتمل تأخري

انها باقة رائعة حقا فى خدمتك انت فقط وحتت تصرفك

 البنك يقدم طريقة جديدة نوعا ما فى االيداع والسحب وهى عن طريق وكالء معتمدين للبنك فى اغلبية دول العامل وميكنكك
االتصال بالوكيل املعتمد املناسب والتواصل معه ألمتام التحويل

 شركة عرب مول تقدم خدمات االيداع والسحب فى بنك اليربتى بأفضل االسعار ووسائل دفع تناسب اجلميع فى كل وقت
 وفى كل مكان
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املستوى الثانى:الباسوورد

املستوى الثالث: رسالة الرتحيب املعتادة

املستوى الرابع:املفتاح الرئيسى أو املاسرت كى

 يتطلب منك استخدام كلمة مرور معقدة حتتوى على األقل على ستة عالمات باألرقام واحلروف حبيث يصعب على ااّلخرين
 ختمينه أو معرفته باستخدام نظام سوفت وير مزيف وميكنك أيضا إدخاله عن طريق املاوس بالضغط على املفاتيح االفرتاضية

املوجودة يف صفحة الدخول

 وهى رسالة تقوم أنت بإعدادها أثناء عمل احلساب لتظهر لك يف كل مرة يطلب منك فيها إدخال كلمة املرور يف عملية الدخول
 وبهذه الطريقة ميكنك التأكد من حقيقة املوقع الذى يطلب منك إدخال الباسوورد عن طريق التأكد من هذه الرسالة التى

يعرضها هذا املوقع

 وهو عبارة عن رقم مكون من ثالثة أرقام يتم إنشاؤه تلقائيا مبجرد اكتمال التسجيل ليطلب منك بعد ذلك حينما تريد أن
 تقوم باجراء صفقة أو معاملة أو حتديث ملعلوماتك. ويتم إدخاله فقط من خالل لوحة املفاتيح االفرتاضية التى تظهر على املوقع
 االلكرتونى لليربتى رسريف ، كل وسائل احلماية هذه تقدم مستوى عال وقوى من احلماية حلسابك على ليربتى رسريف والتى

ساهمت فى حتسني مسعة ليربتى رسريف

  الشركات المتعاملة مع البنك

   اجرائات الحماية واالمان 
 عندما تدخل املوقع قاصدا الولوج اىل حسابك تبهرك اجرائات االمان من ملفات الكوكيز اىل رسالة التاكيد الشخصية اىل
 رمز احلماية اىل املاسرت كى , فى البنك جتد اجرائات االمان واحتياطات رائعة جتعل اموالك وكأنها  فى بيتك انه لبنك يثري

 االعجاب حقا، يتمتع ليربتى رسريف بالعديد من مستويات احلماية ليحافظ على سرية أموالك ومعلوماتك
املستوى األول: مفتاح الدخول

أثناء تسجيل احلساب  وهو عبارة عن كود مكون من أربع أو مخس أرقام تقوم أنت بإعداده 
 ويتطلب منك إدخاله كل ما أردت املرور إىل حسابك فى ليربتى رسريف. هذا الرقم ال ميكن
 إدخاله بالكيبورد أو نسخه من الذاكرة ثم لصقه فى مكانه أو حتى برنامج فيلر، ولكن فقط
وبهذه رسريف  ليربتى  موقع  على  موجودة  افرتاضية  مفاتيح  لوحة  خالل  من  إدخاله   ميكنك 
الكيبورد أو يتعذر على املخرتقني معرفة مفتاح دخولك بسهولة بتسجيل مدخالت   الطريقة 

حتى قراءة حمتويات جهاز الكمبيوتر
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 ليبرتى جارد 
مزايا ليربتى جارد:

متطلبات ليربتى جارد:

ماهو ليربتى جارد؟

ملاذا يتعني على أن أستخدم ليربتى جارد؟

    ماذا أيضا ميكنين أن أفعل ألمحى نفسى من هؤالء األشرار؟

يقوم ليربتى جارد بتنبيهك بواسطة أيقونة مومضة يف اجلانب األمين من قاعدة الفايرفوكس مكتوب فيها
                             «you are on LibertyReserve.com»  

 أنت اآلن تتصفح ليربتى رسريف دوت كوم وتستطيع أن ترى هذه العالمة حينما تكون متواجدا على موقع ليربتى رسريف
احلقيقي وإال فأنت على موقع آخر مزيف

مينع املواقع املزيفة والتى يتم اإلخبار عنها بواسطة املستخدمني أمثالكم
 يتم حتديثه كل ساعة وفى كل مرة تفتح فيها الفايرفوكس ملزيد من األمان تتاح لك الفرصة إلضافة أربع مواقع أخرى لقائمة

املواقع ااّلمنة
مصدر مفتوح ، حيث ميكنك مشاهدة الكود األصلي اخلاص بالدخول للتأكد من سالمة االستخدام

*

*

*
هيا بنا نتعرف عما إذا كنت تريد مزيدا من املميزات اإلضافية يف ليربتى جارد

يتطلب ليربتى جارد متصفح فايرفوكس لكى يعمل بالشكل املطلوب فهو برنامج مساعد له

 ليربتى جارد هو عبارة عن برنامج مساعد للفايرفوكس ويقوم مبنع املواقع املزيفة ومواقع االخرتاق اليت حتاول سرقة كلمة املرور
اخلاصة بك على ليربتى رسريف. وسوف ينبهك أيضا حينما تقوم بزيارة املوقع احلقيقى لليربتى رسريف

كيف ميكن للمواقع املزيفة أن تسرق كلمة املرور اخلاصة بى؟
هذه املواقع تسمى «Phishing websites» أو «مواقع االخرتاق» وقد قام بإعداد مثل هذه املواقع جمموعة من 

 اهلاكرز املخرتقون لتبدو لك وكأنها مثل موقع ليربتى رسريف احلقيقى. هذه املواقع أيضا سوف حتاول ختويفك بأن حسابك على
 ليربتى رسريف قد يتم إغالقه لو مل تقم بإدخال كلمة املرور، والبعض قد يقع فريسة هلذه اخلدعة وينفذ ما يطلب منه هؤالء
املخرتقون وبذلك خيسرون حسابهم على ليربتى رسريف حيث يزودوهم مبعلومات املرور إىل حسابهم دون أدنى وعى بذلك

 كمزيد من احلماية من اللصوص  يضع الناس أجهزة اإلنذار يف سياراتهم ، لنفس السبب ننصحك باستخدام ليربتى جارد
 حتى لو كنت تستطيع أن متيز بني املوقع احلقيقي واآلخر املزيف ، ألن بعض املواقع املزيفة سوف حتاول إصابة جهاز الكمبيوتر
 اخلاص بك بالفريوسات . هنا تكمن وظيفة ليربتى جارد حيث يقوم مبنع هذا املوقع املزيف إىل جانب الفريوسات امللحقة به

من التسلل إىل جهازك

 إذا كنت تريد احلماية فننصحك باستخدام متصفح الفاير فوكس مع ليربتى جارد وشريط أدوات جوجل ، فإن متصفح الفاير
 فوكس يعد أكثر أمانا من متصفح اإلكسبلورر، ويقوم شريط أدوات جوجل حبمايتك من املواقع اخلبيثة ولكن قدرته على

التعرف على التهديدات اجلديدة التى تواجه جهازك تعد أقل من قدرة ليربتى جارد
 ميكنك أيضا استخدام حساب على ليربتى رسريف ال يعرفه أحد غريك ، وبالتالي لن يتمكن املخرتقون من إرسال رسائل

خبيثة إليه
استخدم اجلدار النارى  «Firewall» وبرنامج األنتى فريوس ، سوف يقوم اجلدار النارى بإعاقة املخرتقني عن التوصل إىل 

 جهازك وأيضا إعاقة الفريوسات التى تساعد على إرسال كلمات املرور اخلاصة بك إىل هؤالء املخرتقون . أما األنتى فريوس
فسوف يقوم بالكشف عن الفريوسات املعروفة وأى برامج خبيثة وسوف يقوم حبذفها
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هل ميكن لليربتى جارد أن حيمى جهازى من الفريوسات؟

ماذا على أن أفعل إذا كان جهاز الكمبيوتر اخلاص بى بالفعل أصيب بفريوس؟

كيف ىل أن أتأكد من أن ليربتى جارد ليس فريوسا؟

هل يقوم ليربتى جارد بإرسال أى بيانات لليربتى رسريف؟

ماهو اإلمييل املخادع؟

ماهو الشىء الذى يتعني على أن أحتاط منه؟

ال تقم بالضغط على أى رابط يصلك عرب اإلمييل فقد يكون هذا اإلمييل مزيفا
قم دائما بالتحقق من أنك على موقع ليربتى رسريف احلقيقي ، وذلك بفحص شريط العنوان فى متصفحك

 واجلواب: ال ، فإن ليربتى جارد فقط يساعدك فى التعرف على املوقع احلقيقي  لليربتى رسريف ، ويصد املواقع األخرى املزيفة
 التى حتاول سرقة كلمة املرور اخلاصة بك . والذى من شأنه أن يقوم حبماية جهازك من الفريوسات هو برنامج  األنتى فريوس

«Firewall» واجلدار النارى 

 اجلواب: ال تدخل إىل موقع يطلب منك  (االمييل ، ليربتى رسريف ، حسابك يف البنك) ، وقم باستخدام بعض من الربامج
 اخلاصة بالكشف عن الفريوسات أون الين لتنظيف جهازك . وبعد ذلك قم بتحميل وتركيب برنامج األنتى لتتم عملية تطهري

«Safe Mode» جهازك متاما من الفريوس ، وقم بتشغيله من خالل نافذة الوضع ااّلمن
 وميكنك أيضا حتميل أي برنامج أنتى فريوس إضايف ليقوم بالفحص مرة ثانية ، فقد يكون الربنامج األول مل يقم بالتطهري

الكامل جلهازك
قم برتكيب اجلدار النارى «Firewall» الذى يعمل على حجز كل املعلومات الداخلة واخلارجة مثل كلمات املرور

 املرور اخلاصة بك والتى ترسل بواسطة الفريوسات . إذا كنت غري مطمئنا بعد إذا ما كان جهازك آمنا ، قم بتحميل برنامج
االخرتاقات

«Ubunto live desk»، قم بتشغيله - وهو نظام لينكس سهل يف التعامل على مستخدمي الويندوز، وسوف 

 تكون قادرا على التصفح أونالين من خالله ، وألنه خمزن على ديسك ، فلن يتمكن أي فريوس من الوصول إليه أو التعديل فيه
 قم بتغيري اإلمييل والباسوورد اخلاص بك على ليربتى رسريف مبجرد أن تتأكد أن الكمبيوتر أصبح خاليا من الفريوسات  قم

من خالل جهاز ّاخر نظيف أو من أوبونتو Ubunto بالتأكد من أنه ال يوجد أى مرسلني فى إمييلك قد يتسببوا فى
إرسال بياناتك إىل املخرتقني

 ليربتى جارد هو برنامج مفتوح املصدر ، والذي يعنى أن أي مستخدم يستطيع أن يشاهد الكود األصلى له ويتأكد أنه ال يقوم
 بأى شىء سوى محايتك من املخرتقني . ليربتى جارد أيضا مت فحصه والتأكد منه من قبل فريق موزيال قبل أن يسمحوابنشره

 على املوقع اخلاص بهم

 اجلواب: ال ، حيث إن ذلك يعد انتهاك خلصوصيتك ، وخمالفة للغرض املنوط به ليربتى جارد. إن مايقوم به ليربتى جارد فقط هو
حتميل قائمة حتتوى على املواقع املضرة جبهازك ويقوم بوقايتك منها

 اإلمييل املخادع هو إمييل يتظاهر بكونه مرسل من شركة معروفة فى حماولة للحصول على معلوماتك الشخصية . يقوم بإرساله
 جمموعة من املخرتقني ليتمكنوا من سرقة حسابك من خالل معلوماتك الشخصية مثل البطاقة ، أرقام بطاقة احلساب ، كلمات

املرور اخلاصة حبسابك
ميكنك أن حتمى نفسك من اإلمييل املخادع

 الرسائل واملواقع الزائفة واملخادعة عادة ما يكون خداعهم يف مظهرهم ، أما املضمون أو احملتوى غالبا ما يكشف حقيقة زيفهم 
، والشيء املهم الذي جيب أن تقوم به حلماية نفسك هو أن تكون قادرا على التعرف على هذا احملتوى املزيف

 الرسالة الرتحيبية: حيث إنه يف الغالب تبدأ الرسائل املزيفة بتحية عامة مثل عزيزى عضو
 ليربتى رسريف

خبطر تهديدك  طريق  عن  خبداعك  املخادعة  الرسائل  معظم  تقوم  املزيفة:  امللحة   املطالب 
حمدق حبسابك اذا مل تقم بعمل حتديث له  «Update» بأسرع ماميكن

*

*
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 الروابط املزيفة: قد يبدو الرابط حقيقيا ، ولكن بعد ذلك يقودك إىل آخر مزيف ، ودائما عليك أن تتحقق من مثل هذا فى
الرابط قبل الضغط عليه . قم بتحريك املاوس عليه ، وانظر إىل ال «URL» مبتصفحك أو فى شريط احلالة

اخلاص باإلمييل ، إذا بدا هذا الرابط مريبا ، ال تقم بالضغط عليه وكن على وعى من أن الرابط املزيف قد حيتوى أيضا
على كلمة LibertyReserve إذا مل تكن مطمئنا إلمييل معني ، فلتقم بإرساله إىل ليربتى رسريف احلقيقى للتأكد منه

  وفحصه
 أسئلة لن يقوم ليربتى رسريف بتوجيهها إليك فى رسالة

 لكى نتمكن من محايتك بشكل أفضل من الرسائل املزيفة ، نقوم بوضع قوانني صارمة . وهذه بعض املعلومات الشخصية
التى لن يقوم ليربتى رسريف أبدا بالسؤال عنها فى إمييل

 البطاقة ، وأرقام بطاقة التسجيل للحساب   
 أرقام حساب البنك
 أرقام رخصة القيادة

عنوان اإلمييل
 كلمات املرور  
إمسك بالكامل  

*
*
*
*
*
*

www.3rbmall.net


