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هل ميكنمك اكتشاف  
معلية احتيال؟

عىل اإلنرتنت، ال ميكننا دامئًا التأكد من أن الناس مه نفهسم الذين 

يقولون بأهنم مه. يعد التعرف عىل احملتالني عرب اإلنرتنت إحدى أمه 

اخلطوات لتجنهبم. ومبجرد أن تدركوا خدعهم، جيب أن يكون من األهسل 

اكتشاف معلية احتيال عندما تروا واحدة.
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esafety.gov.au

التصيد االحتيايل
يعترب التصيد االحتيايل هو الشلك األكرث شيوعًا من أشاكل االحتيال

عىل اإلنرتنت. ميكن أن يبدو أنه من منمظة موثوق هبا ومممص خلداعمك

إلعطاء تفاصيلمك الخشصية مثل حسابمك املرصيف ورمق بطاقة االئمتان

وامس املستخدم و لكامت الرس.

وميكن أن يظهر يف أشاكل عديدة:

ماكملات هاتفية غري متوقعة • أو رسائل بريد إلكرتوين أو رسائل نصية

تطلب منمك تأكيد تفاصيلمك الخشصية أو حتديهثا أو إعادة إدخاهلا

رسائل عاجلة أو هتديدية ختربمك بيشء غري عادي حيدث حلسابمك، أو•

أنه سيمت إغالق حسابمك، لذلك حتتاجون إىل النقر عىل رابط لتصحيحه

رسائل إلكرتونية غري متوقعة تطلب منمك•

"zip." أو ".exe" فتح أو تزنيل ملف

متهلوا. أعيدوا قراءة الرسالة.

من هو املرسل؟ هل يبدوا أنه عنوان بريد إلكرتوين رمسي أم•

عنوان غريب؟

إىل من مت توجهيه؟ يكون مريبًا إذا اكن إىل "عزيزي الزبون"•

بدال من امسمك.

هل حيتوي عىل قواعد حنوية أو هتجئة ضعيفة؟ ميكن أن يكون هذا•

عالمة عىل أنه من خمادع

ال تقوموا بـ:

النقر عىل أي روابط•

فتح أي مرفقات ألهنا قد تقوم بتزنيل فريوس المكبيوتر•

استخدام تفاصيل االتصال الواردة يف الرسالة، فقد تكون مزيفة•

نصيحة: إذا مل تكونوا متأكدين من الرسالة اليت تلقيمتوها، فقوموا

بإجراء حبث عرب اإلنرتنت عن الرشكة اليت يبدو أهنا أرسلت مهنا واتصلوا

هبا مبارشة.

 مت تطوير هذا الربناجم بواسطة eSafety جكزء من 
.Be Connected مبادرة



حيل الرضائب وامليدكري
يقوم احملتالون بانتحال هوية مكتب الرضائب األسرتايل و امليديكري واملنمظات احلكومية األخرى لكسب األموال واملعلومات الخشصية من الضحايا 

من خالل مواقع ورسائل بريد إلكرتوين ورسائل نصية وماكملات هاتفية مزيفة.

من املهم أن تتذكروا، أن مكتب الرضائب األسرتايل (ATO) لن يقوم أبدًا مبا ييل: 

  ارسال لمك بريدًا إلكرتونيًا أو رسالة نصية تطلب معلوماتمك الخشصية مبا يف ذلك بيانات رمق امللف الرضييب (TFN) أو بطاقة االئمتان أو البنك•

 الطلب منمك دفع رسوم لتليق العائد الرضييب، أو للتخلص من إلقاء القبض عليمك بهتمة الهترب الرضييب • 

 إرسال بريد إلكرتوين إليمك حيتوي عىل رابط خلدمة عرب اإلنرتنت تطلب تفاصيلمك الخشصية • 

 إرسال لمك ملفات قابلة للتزنيل أو إخبارمك بتثبيت برناجم• 

ما الذي ميكنمك فعله لتكونوا أذكياء وآمنني؟

ال تنقروا عىل أي روابط أو تقوموا بتزنيل أي مرفقات.• 

ال تعطوا تفاصيل خشصية مثل رمق ملفمك الرضييب (TFN) أو تارخي • 
ميالدمك أو تفاصيل حسابمك املرصيف أو تفاصيل بطاقة االئمتان. 

 

إذا مل تكونوا متأكدين مما إذا اكنت رسالة اهلاتف حقيقية، فال • 
تستخدموا تفاصيل االتصال املقدمة، وبدال من ذلك احبثوا عرب

اإلنرتنت عن رمق املؤسسة.

 
 ً

إعرفوا وضع شؤونمك الرضيبية – هل من احملمتل أن تكونوا • 

مستحقني لعائد رضييب أو مدينني بدفعة؟

 
 

قوموا بتجسيل الدخول إىل حساب  myGov الرمسي اخلاص بمك • 

بكتابة العنوان يدويًا بدال من النقر فوق رابط. 
 

ً

 • ATO حتققوا مما إذا اكن الربيد اإللكرتوين الذي تلقيمتوه من عنوان
. @ato.gov.au  احلقييق ينهتي بـ

 

 حىت إذا اكن يبدو أنمك عىل موقع ATO أو myGov، حتققوا من • 
أن العنوان ينهتي بـ  gov.au.  (بدال من  com.au.  أو  org.au.  أو

 net.au.  عىل سبيل املثال).
 ً

 احبثوا عن القواعد والهتجئة السيئة. • 

ًكونوا حذرين من الرسائل اليت ال يمت توجهيها إليمك مبارشة.•   

esafety.gov.au  مت تطوير هذا الربناجم بواسطة eSafety جكزء من 
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احليل الرومانسية واملواعدة
يقوم املخادعون بإنشاء ملفات تعريف مزيفة عرب اإلنرتنت عىل وسائل 

التواصل االجمتايع أو مواقع املواعدة للتواصل مع الضحايا. هدفهم هو

كسب ثقتمك قبل طلب املال.

 

ما الذي ميكنمك فعله لتكونوا أذكياء وآمنني؟

احبثوا عن:

األخشاص الذين يعربون عن مشاعر معيقة لمك برسعة كبرية قبل طلب • 

املال، أو "قرض".

األخشاص الذين يتجنبون اإللتقاء وجهًا لوجه وخيتلقون أسباب لعدم • 

متكهنم من السفر لرؤيتمك.

 

األخشاص الذين ال يتطابق ملفهم الخشيص عرب اإلنرتنت مع ما • 

أخربومك به عن أنفهسم.

 

قوموا بـ:

التحقق مما إذا اكنت صورمه يه بالفعل صورمه أو إذا مت التقاطها من • 

ماكن آخر عىل اإلنرتنت من خالل البحث يف صور Google. قوموا بزيارة

images.google.com وانقروا عىل أيقونة الاكمريا.
 

كونوا متشككني عندما يبدأون يف ذكر مشالك املال أو احلاجة إىل • 
املال حلالة "طارئة".

 

ال تقوموا بـ:

حتويل أي أموال إىل خشص ما حتدثمت معه فقط عرب اهلاتف أو • 

الربيد اإللكرتوين.

 

إرسال معلومات خشصية مثل تارخي ميالدمك أو تفاصيل البنك أو • 

بطاقة االئمتان.

 

حيل الدمع التقين
تبدأ معليات االحتيال هذه عادة مباكملة أو بريد إلكرتوين يبدو أنه من مؤسسة كبرية ومعروفة إلخبارمك أن لديمك مشلكة يف المكبيوتر أو اإلنرتنت 

وميكهنم إصالحها. 

ً

ما الذي ميكنمك فعله لتكونوا أذكياء وآمنني؟

ال توفروا الوصول عن بعد إىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك.• 

 ال تزودومه مبعلومات خشصية مثل حسابمك املرصيف أو تفاصيل بطاقة االئمتان اخلاصة بمك.• 

 ال تشرتوا براجم من ماكملة أو بريد إلكرتوين غري مرغوب فيه.• 

 جتاهلوا الرسائل املنبثقة اليت ختربمك باالتصال بالدمع التقين.• 

تتوقع املؤسسات الكبرية منمك االتصال هبا عندما تكون هناك مشلكة يف اإلنرتنت أو المكبيوتر. لن يتصلوا بمك. 

esafety.gov.au  مت تطوير هذا الربناجم بواسطة eSafety جكزء من 
.Be Connected مبادرة
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ساعدوين، أعتقد أنين 

وقعت يف معلية احتيال
إذا كنمت تعتقدون أنمك وقعمت حضية لعملية احتيال، ال تشعروا باحلرج وال 

حتتفظوا هبا لنفسمك هناك خطوات ميكنمك اختاذها إلصالح املشكة:

اتصلوا باملرصف الذي تتعاملون معه وأوقفوا أي دفعات أخرى • 

إىل املخادع

 

أبلغوا املفوضية األسرتالية لملنافسة واملسهتلكني عن معلية • 

االحتيال عىل scamwatch.gov.au - ميكهنم مساعدتمك مبزيد

من النصاحئ

 
 

 

زيادة التوعية. إذا اكن هناك أي خشص آخر تعرفونه قد يكون حضية، • 
فأخربوه بذلك

إذا مل تكونوا متأكدين مما إذا اكنت الرسالة اليت تلقيمتوها يه 

فعال من  ATO، أو كنمت حضية لعملية احتيال تتعلق بالرضائب، اتصلوا

باخلط الساخن لـ ATO عىل الرمق 540 008 1800.

 

 ً

ato.gov.au/scamsابقوا عىل اطالع عىل حيل ATO من خالل زيارة 

إذا كنمت قلقني بشأن الكشف عن معلوماتمك الخشصية وإساءة 

استخدامها، فاتصلوا خبدمة أسرتاليا للهوية الوطنية والدمع السيرباين

IDCAREidcare.org عىل الرمق 273 432 1300 أو 

  

تذكروا:

هناك دامئًا خشص ميكنه املساعدة - سواء اكنوا أخشاص يف 

scamwatch.gov.au، أو صديقًا أو أحد أفراد العائلة ذا خربة
تقنية، أو حىت نادي مكبيوتر حميل.

 

هتدف معليات االحتيال إىل االستفادة من طبيعتمك اجليدة، ولكن ميكن 

أن يكون اإلنرتنت ماكنًا آمنًا لالستكشاف إذا كنمت حريصني حول مشاركة

املعلومات الخشصية عرب اإلنرتنت، واستخدام احلس السلمي بشأن ملن

ترسلوا األموال والبقاء حذرين.

 

 

خذوا وقتمك يف استكشاف 

Be Connected
 

Be Connected هو موقع شامل حيتوي عىل موارد جمانية مصممة خصيصًا 

لدمع األسرتاليني كبار السن لالتصال عرب اإلنرتنت بأمان والتنقل يف عامل الدجييتل

بثقة. هذا املوقع مفيد أيضًا للعائالت واملنمظات املجمتعية اليت ترغب يف مساعدة

أعضاء املجمتع األكرب سنًا عىل الوصول إىل مجيع مزايا اإلنرتنت.

 

 

beconnected.esafety.gov.au

esafety.gov.au مت تطوير هذا الربناجم بواسطة  eSafety جكزء من 
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