
محاية أنفسمك من
معليات االحتيال

االحتيال هو نشاط غري رشيف أو غري قانوين خيدع الناس للتخيل عن املال أو املعلومات

الخشصية أو الصور امحلمية أو أي يشء آخر ذي قمية. عادة ما يمت القيام بعملية احتيال عرب

اإلنرتنت من قبل خشص لديه ملف تعريف مزيف أو رشكة ومهية. لذا، بيمنا ميكن أن يكون

اإلنرتنت ماكنًا رائعًا لالستكشاف، إال أنه من املفيد تويخ احلذر!

يعد التعرف عىل احملتالني إحدى اخلطوات املهمة لتجنهبم. مبجرد معرفة حيلهم، من املرحج

أن تكونوا قادرين عىل اكتشاف معلية احتيال. البقاء يف حالة تأهب هو أفضل دفاع لمك.

إليمك بعض النصاحئ املهمة للتعرف عىل معليات االحتيال وجتنهبا.

محاية معلوماتمك الخشصية
حياول احملتالون الوصول إىل معلوماتمك الخشصية عن طريق طرح أسئلة

عليمك أو إعطاؤمك تعلميات عرب ماكملة هاتفية أو بريد إلكرتوين أو رسالة

نصية أو عرب وسائل التواصل االجمتايع. سيستخدم احملتالون تفاصيلمك

الخشصية لرسقة أموالمك أو ارتاكب جرمية أخرى.

ماذا يطلب احملتالون؟
حياول احملتالون كسب ثقتمك من خالل التظاهر بأهنم من منمظة أو

واكلة معروفة مثل NBN Co أو Telstra أو Microsoft أو

Australia Post أو مكتب الرضائب أو الرشطة أو خدمات أسرتاليا

.(Medicare أو Centrelink أو MyGov)

وخلداعمك يف التخيل عن معلوماتمك الخشصية أو املالية، قد يقوم

احملتالون مبا ييل:

جعلمك تنقرون عىل رابط•

الطلب منمك منحهم حق الوصول عن بعد إىل جهاز المكبيوتر•

اخلاص بك

الطلب منمك دفع دين•

الطلب منمك رشاء قسمية لدفع غرامة•

الطلب منمك حتويل أموال أو إرسال أموال إىل اخلارج•

عالمات عىل أهنا قد تكون معلية احتيال

احذروا من:

رسائل الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية أو املاكملات غري املتوقعة•

أو من خشص ال تعرفونه

وعود بفائدة مالية•

هتديدات بغرامة أو دين•

هتديدات إلغالق أو قفل حسابمك•

الروابط اليت ال تبدو أصلية، مثل امتالك عنوان موقع غري معتاد•

شعور غري عادي باإلحلاح أو املوعد الهنايئ•

نصيحة: إذا مل تكونوا متأكدين معا إذا اكنت الرسالة النصية أو املاكملة

حقيقية، فال تستخدموا تفاصيل االتصال املقدمة، وبدال من ذلك احبثوا
عرب اإلنرتنت عن رمق املؤسسة أو عنوان الربيد اإللكرتوين.
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كونوا حذرين من األصدقاء الذين مقمت بتكويهنم عرب اإلنرتنت
غالبًا ما يتواصل احملتالون عرب اإلنرتنت مع األخشاص من خالل وسائل التواصل االجمتايع. يستخدمون تكتياكهتم يف احليل الرومانسية أو املواعدة.

مكا أهنم يسهتدفون األخشاص الذين يلعبون ألعابًا عرب اإلنرتنت مثل  Words with Friends و Scrabble. وهدفهم هو بناء عالقة

(ليس بالرضورة أن تكون رومانسية) لكسب ثقتمك حىت يمتكنوا من طلب املال أو املعلومات الخشصية أو الصور امحلمية أو أي يشء آخر ذي قمية.

عالمات عىل أهنا قد تكون معلية احتيال

احبثوا عن األخشاص الذين:

يعربون عن املودة العميقة برسعة•

حياولون نقل حمادثتمك من موقع الويب الذي التقيمت فيه إىل قناة •

اتصال أكرث خصوصية، مثل املراسلة املبارشة أو بالربيد اإللكرتوين 

خيربومك قصص مفصلة عن املشالك املالية•

يقولون أهنم يرغبون يف االلتقاء بمك ولكهنم يقدمون األعذار، أو يطلبون •

املال حىت يمتكنوا من "السفر" ملقابلتمك

يسألون عن وضعمك املايل•

يصبحون مرصين، أو أكرث مبارشة، أو حىت عدوانيني عندما ال  •

ترسلون األموال

يبدو أن هناك تناقضات يف ملفهم الخشيص عرب اإلنرتنت  - •

عىل سبيل املثال، تبدو صورهتم خمتلفة عن وصفهم،  

أو يقولون أهنم متعملون جامعيون ولكن قواعدمه ضعيفة

من الشائع أيضًا أن يتظاهر احملتالون كعامل إغاثة أو يتظاهرون بأهنم 

أفراد عسكريون أو حمرتفون يعملون يف اخلارج.

 Google نصيحة: أجروا حبثًا عىل الصور يف بعض املواقع مثل

 ،(tineye.com) Tineye أو (images.google.com)

ملساعدتمك عىل التحقق معا إذا اكن الخشص هو نفسه الذي  

يقول بأنه هو.

كيف محتون أنفسمك

ال تقدموا معلومات خشصية أو مالية ألخشاص مل تلتقوا هبم  •
خشصيًا من قبل.

ال تسددوا أي دفعات عن طريق حوالة بريدية أو حتويل إلكرتوين أو •
حتويل أموال دويل أو معلة إلكرتونية مثل بيتكوين. (من الصعب 

اسرتداد األموال املرسلة هبذه الطريقة، إذا اتضح أهنا معلية احتيال.)

ال توافقوا عىل محل الطرود دوليًا أو حتويل أموال لخشص آخر،•
ألنمك قد ترتكبون جرمية دون عملمك هبا.

ال تشاركوا الصور امحلمية أو تستخدموا اكمريات الويب يف•
ماكن محمي.

أوقفوا لك االتصاالت إذا بدأ خشص يطلب منمك خدمة أو ماال.•

كونوا منتهبني لألخطاء اإلمالئية وقواعد اللغة السيئة والتناقضات•
يف القصص
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احرتسوا من حيل االستمثار
يضع احملتالون االستمثاريون الكثري من الوقت واجلهد واملال يف إنشاء قصص مقنعة ومواقع ويب رائعة وكتيبات المعة خلداع األسرتاليني األكرب سنًا

الذين يتطلعون إىل تمنية "أمواهلم" أو مدخراهتم.

كيف جيعلمك احملتالون مهمتني؟

فميا ييل بعض األساليب اليت يستخدمها احملتالون االستمثاريون:

يوجهونمك إىل موقع ويب ومهي يقدم ادعاءات اكذبة باالستمثارات•

ذات األداء اجليد والعوائد اجليدة.

ينرشون إعالنًا أو مقاال عىل أحد مواقع التواصل االجمتايع•

.Facebook مثل

يرسلون لمك طلب "صديق" عىل وسائل التواصل االجمتايع من خالل•

التظاهر كخشص تعرفونه أو مرتبطني به، من أجل الوصول إىل معلومات

ملفمك الخشيص وإرسال عروض خمصصة لمك لالستمثار.

عالمات عىل أهنا قد تكون معلية احتيال

يتصل احملتالون أو يرسلون رسائل عرب الربيد اإللكرتوين لمك بإرصار.•

ينقلون ماكملتمك عىل طول اخلط - خشص مبتدئ يتحدث إليمك أوال،•

مث حياول خشص مسؤول إهناء الصفقة.

يضغطون عليمك للترصف برسعة وإال ستفوتمك الفرصة.•

يقولون أهنم ليس لدهيم ترخيص من اخلدمات املالية األسرتالية•

(AFS) أو أهنم ال حيتاجون إىل ترخيص

حياولون منعمك من االنحساب من الصفقة.•

املعاش التقاعدي

يقدم احملتالون االستمثاريون طرقًا رسيعة وهسلة "لإلفراج" عن معاشمك التقاعدي يف وقت مبكر. قد يطلبون منمك املوافقة عىل قصة لضامن

اإلفراج املبكر عن أموالمك، وبعد ذلك، يترصفون بصفهتم مستشارمك املايل، وخيدعون رشكة التقاعد اخلاصة بمك لدفع خمصصات معاشمك التقاعدي

مبارشة هلم.

ومبجرد حصوهلم عىل أموالمك، قد يأخذ احملتالون "رسومًا" كبرية من األموال املفرجة عهنا أو ال يرتكون لمك شيائ عىل اإلطالق.

مالحظة! عادة ال ميكنمك الوصول بشلك قانوين إىل اجلزء احملفوظ من معاشمك التقاعدي حىت يصبح معرمك بني 55 و 60 عامًا،

اعمتادًا عىل السنة اليت ولدمت فهيا. هناك بعض االستثناءات مثل الصعوبات املالية الشديدة أو األسباب الرحمية - لكن أي خشص

يقدم الوصول املبكر إىل معاشمك التقاعدي يترصف بشلك غري قانوين.
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تضخمي سعر األهسم بشلك مصطنع

يشرتي احملتالون االستمثاريون أهسام يف رشكة صغرية بسعر منخفض، 

مث يرسلون نصاحئ خاطئة عن الرشكة بأهنا تمتتع بآفاق كبرية. ومع زيادة 

عدد األخشاص الذين يستمثرون، يرتفع سعر الهسم ويبيع احملتالون 

أهسمهم يف ذروة ارتفاع السعر. مث ينخفض سعر الهسم ويرتك 

املسامهون حيتفظون هبا بقمية خمفضة.

معليات االحتيال بتأييد من املشاهري

يستخدم احملتالون االستمثاريون موافقات ومهية من رجال أمعال أو 

مشاهري ناحجني وحمرتمني يف حماولة جلذب الناس إىل االعتقاد بأن 

املرشوع مدعوم من قبل خشص يثقون به. غالبًا ما تظهر معليات 

االحتيال هذه كإعالنات عرب اإلنرتنت أو قصص تروجيية عىل موجزات 

وسائل التواصل االجمتايع أو مواقع ويب تبدو جديرة بالثقة وقانونية.

كيف محتون أنفسمك

كونوا حذرين من الفرص اليت تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.•

كونوا حذرين من اإلعالنات أو القصص املؤيدة من قبل املشاهري.•

ال تدعوا أحدا يضغط عليمك. •

إذا اكن معرمك أقل من 55 عامًا، احرتسوا من العروض اليت تعزز •
هسولة الوصول إىل خمصصات معاشمك التقاعدي.

أجروا حبثمك واطلبوا مشورة مالية أو قانونية موثوقة أو مستقلة.•

ال تقدموا معلومات خشصية أو مالية حىت:• 

حتققون معا إذا اكن املستشار املايل ورشكته مجسلني عرب  - 

ASIC  موقعasic.gov.au/onlineservices/
search-asics-registers/.

تراجعون قامئة ASIC للرشاكت اليت جيب أال تتعاملون معها   -
moneysmart.gov.au/scams/companies-you-

should-not-deal-with.

ساعدوين، أظن أنه مت االحتيال عيل
إذا كنمت تعتقدون أنمك حضية لعملية احتيال، فال تشعروا باحلرج وال 

حتتفظوا هبا لنفسمك. هناك خطوات ميكنمك اختاذها إلصالح املشلكة:

اتصلوا بالبنك الذي تتعاملون معه وأوقفوا أي دفعات أخرى  •

إىل احملتال

•ID Care اتصلوا بidcare.org إذا مت الكشف عن معلوماتمك
الخشصية أو إساءة استخدامها.

• ،myGov أو Centrelink أو Medicare  بالنسبة ألي خدع

اتصلوا ب  Services Australia عىل الرمق 126 941 1800 

أو أرسلوا بريدًا إلكرتونيًا إىل  
reportascam@servicesaustralia.gov.au.

أبلغوا املفوضية األسرتالية لملنافسة واملسهتلكني عن معلية  •

 حىت يمتكنوا من إخبار االحتيال عىل
اآلخرين بكيفية جتنهبا. 

scamwatch.gov.au

للبقاء عىل اطالع بأحدث معليات االحتيال اليت جيب جتنهبا، قوموا 

 Scamwatch باالشرتاك يف تنبهيات الربيد اإللكرتوين اخلاصة ب

scamwatch.gov.au/news/subscribe-to-scam- 

alert-emails

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
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