
يستهدف المحتالون الناس من جميع الخلفيات واألعمار ومستويات 
الدخل في جميع أنحاء أستراليا. كل عام في أستراليا يقع اآلالف ضحية 
االحتياالت. وتأتي االحتياالت بأشكال عديدة وتوقعك ضحيتها بوسائل 

عديدة: بالبريد العادي، بالبريد اإللكتروني، بالرسائل النصية على الهاتف، 
بوسائل التواصل االجتماعي، شخصياً، باالتصاالت الهاتفية، بوسيلة 

الطرق على األبواب. وهي مصممة لخداعك حتى تعطي المحتال مالك 
أو معلومات شخصية عنك. لذا من المهم أن تعرف ما يمكنك القيام به 

لتجّنب الوقوع ضحية االحتيال.  

ق، فإنه بالفعل كذلك.  تذّكر! إذا كان العرض ال ُيصدَّ

أفضل 10 نصائح
تجنُّب الوقوع ضحية االحتيال
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Top 10 Tips - Avoid getting scammed



تساعد النصائح المفيدة أدناه على حمايتك من المحتالين:

1 – ال تفصح عن المعلومات الشخصية الخاصة بك
ال تعط معلومات شخصية خاصة بك، كتاريخ ميالدك مثاًل، إلى أي شخص ال تعرفه 

أو تثق به. يستخدم المحتالون المعلومات الشخصية الخاصة بك لسرقة المال من 

حساباتك المصرفية. إذا كنت قد أعطيت تفاصيل عن حسابك المصرفي أو رقمك 

الضريبي أو رخصة قيادتك إلى محتال، اتصل بمصرفك أو مؤسستك المالية أو الوكاالت 

األخرى ذات الصلة على الفور إللغاء أية تفاصيل أعطيتها. عليك حماية معلوماتك 

الشخصية، فهويتك مسألة خصوصية ويجب أن تحتفظ بأمانها دائماً. 

2 – ال تفتح رسائل نصية مشبوهة
ال تفتح رسائل نصية مشبوهة أو تنقر على أية وصالت أو مرفقات في رسائل 

إلكترونية. احذفها عوضاً عن ذلك. إذا لم تكن متأكداً مما تتلقاه، تفقد هوية المرسل 

بواسطة مصدر مستقل، كالبحث على اإلنترنت أو في غوغل مثاًل. ال تستخدم وسائل 

االتصال المتوفرة في الرسالة التي ُأرسلت لك، فقد ُتسرق المعلومات الشخصية 

الخاصة بك من جانب قراصنة معلومات أو محتالين. 

3 – احتياالت التسّوق عبر اإلنترنت
عند التسوق عبر اإلنترنت اشتر فقط من مواقع مأمونة التي تحمل رمز مفتاح مغلق 

. يّدعي محتالو التسوق عبر  في شريط العنوان إلى جانب عنوان الموقع، مثال: 

اإلنترنت بأنهم بائعون مشروع لهم البيع عبر اإلنترنت، إما بواسطة موقع إلكتروني 

مزّيف أو إعالن مزّيف على موقع حقيقي للبيع بالتجزئة. إذا طلب بائع منك الدفع 

بواسطة أمر دفع، أو بطاقة محّملة مسبقاً بالمال أو بطاقة هدايا أو حوالة مصرفية، فال 

تفعل ذلك، إذ قد يكون األمر عملية احتيال وقد ال تتلقى ما دفعت ثمنه. 

4 – احتياالت االستثمار
يّدعي محتالو االستثمار في الغالب أنهم مسؤولون حكوميون أو من مؤسسة خيرية 

أو من شركة موثوقة تتعامل معها. ال تثق باالستثمارات التي تعرض أرباحاً متدنية 

المخاطر وسريعة وكبيرة، أو بصفقات االستثمار في شركات في الخارج. اطلب وسائل 

االتصال بالشركة وتفّقد ما إذا كانت مشروعة. ال تلتزم بأية استثمارات واحصل دائماً 

على نصيحة قانونية أو مشورة مالية مستقلة. 

5 – احتياالت الوظائف والتوظيف
يتصل بك محتالو الوظائف عادًة بواسطة البريد اإللكتروني أو الرسائل العادية أو 

الهاتف، ويعرضون عليك وظيفة تتطلب جهداً بسيطاً أو ضمانة بجني سريع للمال. إذا 

طلبوا منك إرسال دفعات بواسطة أمر دفع أو حوالة مالية عادية أو حوالة مالية دولية 

أو بطاقة محّملة مسبقاً بالمال أو عملة إلكترونية لقاء دفع مواد غير ضرورية، فال تثق 

بالطلب وال تستجيب له. هذا النوع من عروض الوظائف ال يمكن أن يكون حقيقياً، 

ولن تتمكن من استرجاع أموالك. 



6 – محتالو المنتجات الصحية والطبية
قد يبيعك محتالو المنتجات الصحية والطبية منتجات رعاية صحية لن تتلقاها أبداً. يِعد 

محتالو الشفاء السحري عادًة بعالجات سريعة وسهلة لحاالت صحية خطيرة. احذر من 

عروض األدوية أو الفيتامينات أو العالجات األخرى، واحصل دائماً على نصيحة طبية 

مستقلة من طبيبك أو من أخصائي مؤهل في الرعاية الصحية بشأن المنتج لمعرفة ما 

إذا كان مأموناً ومناسباً لك.    

7 – احتياالت المواعدة والعالقات الرومانسية
يلجأ العديد من الناس إلى مواقع المواعدة عبر اإلنترنت ومواقع شبكات التواصل 

االجتماعي للتعرف على شخص. لكن عوضاً عن العثور على ما ينشدونه، يجد 

العديدون محتاالً يحاوالً خداعهم إلرسال المال له أو لها. 

كن على حذر عند إرسال صور شخصية عبر اإلنترنت أو أشرطة فيديو إلى شركاء حياة 

محتملين، خصوصاً إذا لم تكن قد التقيت بهم من قبل. ُيعرف المحتالون بأنهم يبتزون 

أهدافهم بواسطة مواد خصوصية وحساسة. ال ترسل المال أبداً إلى شخص لم تلتق به 

شخصياً. 

طات الهرمية 8 – المخطَّ
المخططات الهرمية عبارة عن مخططات "ثراء سريع" غير قانونية وخطيرة للغاية، 

ويمكن أن يترتب عنها خسارتك لمبالغ طائلة من المال. تجني المخططات الهرمية المال 

بالطلب من مشتركين جدد تسديد دفعة لالنضمام إلى العضوية. ويتم وعد األعضاء 

الجدد بدفعات لقاء جلب مشتركين آخرين عوضاً عن بيع منتجات أو خدمات فعلية. 

وقد يحاول أفراد عائلة وأصدقاء آخرون توريطك في مخطط هرمي عن غير معرفة لهم 

بأنه كذلك. وفي أستراليا، يعتبر الترويج لمخطط هرمي واالشتراك به مخالفة للقانون.  

9 – احتياالت الجرائم اإللكترونية 
إذا كنت قد وقعت ضحية جريمة إلكترونية كقرصنة المعلومات أو عملية احتيال 

ونصب عبر اإلنترنت أو انتحال شخصيتك أو اعتداء على نظامك الحاسوبي، فراجع 

موقع )Australian Cybercrime Online Reporting Network (ACORN )الشبكة 

األسترالية لإلبالغ عن الجرائم اإللكترونية) التالي www.acorn.gov.au لإلبالغ عن 

هذه الجرائم. 

10 – ماذا أفعل إذا طرأت مشكلة
إذا بدأت عملية االحتيال في NSW أو إذا كنت تعرف اسم المصلحة التجارية أو 

الشخص، قم بتقديم شكوى لدى NSW Fair Trading أو اتصل على الرقم 20 32 13. 

إذا تم االحتيال عليك، أبلغ عن ذلك على موقع Scamwatch، فهذا يساعد على 

مكافحة عمليات االحتيال.

إذا تم االحتيال عليك، أبلغ عن ذلك على موقع Scamwatch، فهذا يساعد على مكافحة 

 www.scamwatch.gov.au عمليات االحتيال. اشترك في هذا الموقع مجاناً لتتلقى من

رسائل تحذيرية بالبريد اإللكتروني عن أحدث عمليات االحتيال.



للمزيد من المعلومات
للمزيد من المعلومات عن أسلوب حماية نفسك من عمليات االحتيال بلغتك تفّقد 

 www.scamwatch.gov.au

 يمكن االطالع على جميع الموارد بلغتك في قسم اللغات على موقع 
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ُأعجب بنا عىل فيسبوك
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 Twitter اتبعنا عىل
twitter.com/NSW_FairTrading

YouTube شاهد أرشطة الفيديو الخاصة بنا عىل
youtube.com/NSWOFT

TTY
 1300 723 404
 لضعيفي السمع

للمساعدة اللغوية 
13 14 50
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NSW Fair Trading - ما نهتم به

•  التسوق وضمانات المستهلك

•  استئجار المنازل وشراؤها وبيعها

• بناء المنازل وتجديدها

•  المباني السكنية ومرافق السكن 
المجتمعية

• قرى المتقاعدين

•  التعاونيات والجمعيات ومؤسسات 
جميع التبرعات الخيرية

• سالمة المنتجات

• حل النزاعات


