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تجنـُّب اإلحتياالت
سرقة الهوية – هي نوع من االحتيال ينطوي على سرقة   •

هويتك من خالل الحصول على ما يكفي من بياناتك الشخصية 
بشكل يتيح انتحال شخصيتك عند التعامل مع المؤسسات المالية 

وخالفه.
احتياالت الهواتف الجوالة – تتم عمليات االحتيال هذه عادة من   •
خالل االتصال بك أو إرسال رسالة إلى هاتفك الجوال تعرض 
عليك خدمًة ما. وعند الرد، فقد تشتري خدمة ال تريدها أو ال 

يمكنك إيقافها. ويؤدي هذا عادة إلى زيادة كبيرة في فواتير 
الهواتف الجوالة. احذر من عروض نغمات رنين الهاتف التي 

قد تؤدي بك أيضًا إلى الموافقة عن غير معرفة على استالم 
نغمات رنين إضافية ال تريدها، مما سوف يكلفك الكثير من 

المال.
االحتياالت الهرمية – تعتمد هذه األنواع من االحتياالت على   •
تجنيد األعضاء. سوف يدفع األعضاء رسومًا لالنضمام، مع 
دفع رسوم العضوية إلى عضو آخر الذي سيتلقى بدوره ماًال 
من البرنامج. وبمجرد أن يتوقف األشخاص عن االنضمام، 
فسوف يتوقف إعطاء األموال وإذا تم القبض عليك في ذلك 

االحتيال الهرمي، فسوف تخسر أموالك.
فرص االستثمار الذهبية – سوف تعرض عليك هذه االحتياالت   •
عادة فرصًا استثمارية استنادًا إلى معرفة داخلية سرية يمتلكها 

المحتالون، وكل ما عليك القيام به هو توفير بياناتك البنكية 
والشخصية لالشتراك. ويمكن أن يتاح لك أيضًا الوصول المبكر 

إلى معاشك التقاعدي أو خصوماتك أو إسترداداتك الضريبية 
الموعودة.

المقامرة على اإلنترنت – تنطوي هذه االحتياالت عادة على   •
الرهان على الخيول، لكنها قد تشمل أشكاًال أخرى من المقامرة، 

من خالل نظام حاسوبي. دفع بعض األشخاص ما يصل إلى 
20,000 دوالر للنظام ليكتشفوا أنه ال يعمل وقد خسروا 

أموالهم.
االحتياالت الصحية والطبية - تعرض هذه االحتياالت منتجات   •

أو خدمات من شأنها أن تشفي مشكالتك الصحية أو توفر عالجًا 
بسيطًا. وهذه األدوية والعالجات لن تحقق لك أية نتيجة.

ما هو االحتيال؟
الهدف من االحتيال هو خداعك لتعطي أموالك أو ُتفصح عن بياناتك 

الشخصية. تنجح االحتياالت ألنها تبدو حقيقية وتلبي احتياجاتك 
ورغباتك.  

واألشخاص الذين يقومون بهذه االحتياالت (المحتالون) يتسمون 
بسعة الخيال والقدرة على التالعب؛ وهم يعرفون كيف يضغطون 

على األزرار الصحيحة للحصول على الرد الذي يريدونه.  

تنشأ العديد من عمليات االحتيال من خارج أستراليا وبمجرد إرسال 
المال إلى الخارج فإنه يستحيل استرداده فعليًا.

من هم المستهدفون؟
تستهدف عمليات االحتيال الجميع بغض النظر عن الخلفية والعمر 

والدخل. وهي تأخذ أشكاًال عديدة وتصل إليك بطرق عديدة – 
بالبريد وعلى اإلنترنت عبر البريد اإللكتروني والهاتف ومباشرة 

من الباب للباب.

ما هي أنواع االحتياالت الموجودة؟
سوف ُيجرب المحتالون عددًا من الطرق للحصول على أموالك 

ومعلوماتك الشخصية، وهذا يشمل:

اليانصيب والمراهنات على الخيول والمسابقات – وسوف   •
يتم إبالغك في هذه العمليات االحتيالية بأنك فزت بمسابقة 

أو يانصيب وسوف يحاولون خداعك لكي تفصح عن بياناتك 
البنكية والشخصية من أجل الحصول على الجائزة. تذكر أنك 

إذا لم تكن قد اشتركت من األساس، فال يمكنك أن تربح.
طلبات تحويل األموال – تنطوي هذه االحتياالت عادة على   •

مساعدة المحتال في تحويل األموال من خالل حسابك، مقابل 
حصولك على رسوم. سوف ُيطلب منك تقديم بياناتك البنكية 

والشخصية إلتمام المعاملة، لكن لن يتم إيداع األموال في 
حسابك ويكون المحتال قد حصل على بياناتك.

االحتياالت البنكية واحتياالت بطاقات االئتمان والحسابات على   •
اإلنترنت – تهدف عمليات االحتيال هذه إلى جعلك تكشف عن 

معلوماتك البنكية والشخصية من خالل إرسال رسائل بريد 
إلكتروني إليك، يقولون فيها غالبًا أنها من بنكك، وتطالبك بتأكيد 

تفاصيل حسابك، بما في ذلك كلمة المرور.
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ماذا إن لم أرحل عن العقار بحلول الموعد 
المحدد؟

سيتوجب على مالك العقار اللجوء إلى 
Consumer, Trader and Tenancy Tribunal الستصدار "أوامر" 

بإنهاء االتفاقيّة االستئجاريّة واالستحواذ على العقار.

ماذا يحدث إن اضطررت للرحيل قبل تاريخ االنتهاء 
المسجل في االتفاقيّة االستئجاريّة؟

قد تضطر أحياناً إلنهاء االتفاقيّة االستئجاريّة قبل موعدها، إن 
حصلت على وظيفة في والية أخرى مثالً واضطررت لالنتقال. 

 ً سيترتب على هذا بعض التكاليف. حاول أن تعطي إشعارا
بأطول مهلة ممكنة لكي تقلل هذه التكاليف. يجب على 
مالك العقار محاولة تقليل أيّة خسائر كذلك بالعثور على 

مستأجر جديد بأسرع ما يمكن. فاطلب منه كتابياً أن يفعل 
هذا.

سيتوجب عليك غالباً دفع تكاليف مثل: اإليجار حتى يتم العثور 
على مستأجر جديد ورسوم إعادة تأجير (عادة بقيمة إيجار 

أسبوع واحد) والتكاليف اإلعالنيّة والفرق في اإليجار حتى نهاية 
العقد إن تم إعادة تأجير العقار بمبلغ أقل.

ماذا أفعل إن ساءت األمور؟ 
ماذا أفعل إن لم أكن راضياً عن شيء في العقار؟

تأكد من معرفة ما تنص عليه االتفاقيّة االستئجاريّة بشأن   .١
المسألة حتى تكون مدركاً لحقوقك ومسؤولياتك.

ناقش المسألة مع الوكيل أو مالك العقار وحاول أن تصل    .٢
معه إلى اتفاق. ولكي تتفادى أيّة مشاكل محتملة الحقاً، 
أتبع حواركما بخطاب يحدد ما اتفقتما عليه. ويمكنك أن 

تحصل على المساعدة في هذا من مؤسستك االجتماعيّة 
المحليّة.

إن لم تتمكنا من التوصل التفاق فاتصل  .٣ 
 Tenants Advice and أو بـ O�ce of Fair Trading بـ
Advocacy Service (خدمة إرشاد ودعم المستأجرين) 

للحصول على المزيد من المعلومات والعون.

 Consumer, Trader and Tenancy يمكنك اللجوء إلى  .٤
م للمستأجرين ومالك العقارات خدمة  Tribunal والتي تقدّ

سريعة ومنخفضة التكاليف لفض النزاعات.

ث اإلنجليزيّة؟ ماذا يجب أن أفعل إن لم أكن أتحدّ

اتصل بـ Telephone Interpreter Service (خدمة الترجمة 
الهاتفيّة) على الرقم 50 14 13 واطلب مترجماً شفهياً.

أماكن احلصول على املزيد من 
املعلومات

O�ce of Fair Trading
 هاتف: 20 32 13 أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني  

www.fairtrading.nsw.gov.au

 Tenants Advice and Advocacy Services
 للعثور على خدمة محليّة تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

www.tenants.org.au

المؤسسات االجتماعيّة
قد يمكن للوكاالت االجتماعيّة مثل مراكز األحياء أو 

Migrant Resource Centres (مراكز موارد المهاجرين) 
المساعدة كذلك. اتصل بمجلس مدينتك المحلي لالستعالم 

عن المراكز االجتماعيّة الموجودة في منطقتك.

www.fairtrading.nsw.gov.au
Fair Trading enquiries على الرقم 20 32 13   

(TTY)  1300 723 404 ّمصلل ةيفتاهلا ةقربملا
خدمة املساعدة اللغوية 50 14 13

 

يجب عدم االعتماد على نشرة 
املعلومات هذه كنصحية قانونية. 
للحصول على مزيد من املعلومات 

عن هذا املوضوع، يتعني الرجوع إلى 
التشريع املناسب.

. New South WalesNSW Fair Trading  عبر 

NSW Fair Trading

© والية 
ميكنك نسخ وتوزيع وعرض وتنزيل هذه املعلومات لكن توجد بعض القيود املهمة. راجع 

 www.fairtrading.nsw.gov.au سياسة حقوق الطبع  اخلاصة بـ على املوقع التالي
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ماذا لو وقعت ضحية االحتيال، ما هي الجهة 
التي يتعين عليَّ إبالغها؟

إذا وقعت ضحية احتيال مصدره NSW أو إذا كنت تعرف اسم 
شركة أو متداول ضمن NSW، فيمكنك اإلبالغ عن االحتيال 
بتقديم شكوى (Lodge a complaint) إلى مكتب التجارة 

العادلة بنيوساوث ويلز  NSW Fair Trading على اإلنترنت، 
أو االتصال على الرقم 13 32 20 ، أو التبليغ شخصيًا لدى أحد 
مراكز مكتب التجارة العادلة Fair Trading Centres التابعة 

لنا.

إذا كان االحتيال مصدره من خارج NSW أو من دول أجنبية، 
 SCAMwatch. SCAMwatch فيمكنك اإلبالغ عنه من خالل

 Australian Competition and هو موقع إلكتروني تديره
 Consumer Commission (ACCC) ويوفر معلومات 
إلى المستهلكين والشركات الصغيرة حول كيفية التعرف على 

االحتياالت وتجنبها واإلبالغ عنها.  

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 
www.scamwatch.com.au

 

كيف يمكنني تجنب االحتياالت؟
اتبع هذه القواعد الذهبية لتجنب الوقوع ضحية لالحتياالت:

ال ترد على العروض أو الصفقات أو الطلبات التي تطلب منك   •
إعطاء بياناتك الشخصية. توقف، واستغرق الوقت للتحقق من 

الطلب أو العرض بشكل مستقل.
ال ترسل أمواًال أو تعطي بيانات بطاقة االئتمان أو الحساب أو   •
بيانات شخصية أخرى إلى أي شخص يقدم عروضًا أو طلبات 

لم تطلبها للحصول على معلوماتك.
ال تعتمد على العبارات المبهرة: ابحث عن أدلة قوية من   •

مصادر مستقلة (وليس تلك المقدمة مع العرض).
ال ترد مطلقًا على أي من الطلبات غير المتوقعة للحصول على   •

بياناتك الشخصية.
احرص دائمًا على الكتابة في عنوان الموقع اإللكتروني للبنك   •

أو الشركة أو الهيئة محل اهتمامك للتأكد من أنك تسجل الدخول 
إلى موقع الويب األصلي.

ال تفتح رسائل بريد إلكتروني لم تطلبها.  •
ال تنقر مطلقًا فوق رابط موجود في رسالة بريد إلكتروني لم   •

تطلبها حيث إنه من المرجح أن يؤدي بك إلى موقع إلكتروني 
زائف مصمم لخداعك وجعلك تقدم بياناتك الشخصية.

ال تستخدم مطلقًا أرقام الهاتف المقدمة في طلبات أو عروض   •
لم تطلبها حيث من المرجح أن توصلك بأشخاص زائفين سوف 

يحاولون اإليقاع بك من خالل األكاذيب.
ال ترد على رسائل نصية لم تطلبها من أرقام ال تعرفها.  •

احرص دائمًا على البحث عن أرقام الهاتف في دليل مستقل   •
عندما تريد التحقق مما إذا كان الطلب أو العرض حقيقيًا.

ال تتصل بأرقام تبدأ بـ 0055 أو 1900 ما لم تكن متأكدًا من   •
أنك تعرف مقدار التكلفة.


