
 حافظوا عىل سالمتمك: 

كونوا عىل معرفة بعمليات االحتيال والغش 
من املرحج أن تزداد معليات االحتيال والغش اليت تمتحور حول كوفيد-19 خالل األهشر القادمة.

حيث يستخدم احملتالون رسائل الربيد اإللكرتوين أو املاكملات اهلاتفية أو الرسائل النصية اُملزيّفة هبدف احلصول عىل املعلومات الخشصية. 
فهم يتظاهرون بأهنم من املرصف الذي تتعاملون معه، أو من منمظة الصحة العاملية، أو احلكومة، أو املؤسسات اخلريية، أو األمعال 

التجارية الرشعية مثل وكالء السفر، أو رشكة الكهرباء أو اهلاتف أو مزّودي اإلنرتنت أو السوبر ماركت احمليل.

امحوا أنفسمك
لن يقوم املرصف الذي تتعاملون معه أبدًا بإرسال بريد إلكرتوين أو رسالة 

نصية يطلب فهيا معرفة التفاصيل حول أي حساب أو تفاصيل مالية، وهذا 
يمشل حتديث عنوانمك أو تفاصيل تجسيل الدخول اخلاصة بمك عرب اهلاتف 

أو اهلاتف احملمول/املوبايل أو اخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت.

لن تطلب منمك احلكومة واملنمظات الرشعية األخرى أبدًا حتديث 
تفاصيلمك بالنقر عىل أحد الروابط. إذا اكنت لديمك أي شكوك، فتحدثوا إىل 

صديق أو أحد أفراد العائلة، أو اتصلوا باملنمظة مبارشة واسألوها. 

إذا تلقيمت ماكملة هاتفية من خشص ال تعرفونه يطلب منمك معلومات 
خشصية، فقوموا بإقفال اخلط. اتصلوا بالرشكة مبارشة وحتققوا مما إذا 

اتصلوا بمك. 

ال تفتحوا أبدًا اُملرفقات من األخشاص أو املنمظات اليت ال تعرفوهنا. 
احذروا دامئًا من العروض اليت تفوق حّد التصديق أو اليت تطلب معلومات 

أكرث من الالزم.

ميكن ملرصفمك املساعدة، اتصلوا به عىل الفور إذا:
شاركمت تفاصيلمك املرصفية استجابًة ملاكملة هاتفية أو بريد   ∙

إلكرتوين أو رسالة نصية خادعة
نقرمت من غري قصد عىل أي روابط أو مقمت بتزنيل أي ُمرفقات  ∙

الحظمت أي معامالت غري عادية عىل حساباتمك.  ∙

كيفية اكتشاف معلية احتيال 
ُيطلب منمك حتديث أو تأكيد تفاصيلمك الخشصية، مبا يف ذلك   ∙

العنوان وتارخي امليالد وتفاصيل احلساب املرصيف ورمق امللف 
الرضييب أو أي رمق تعريف خشيص أو لكمة رس.

حيتوي الربيد اإللكرتوين أو الرسالة النصية عىل روابط مشكوك فهيا.   ∙ 

إذا كنمت غري متأكدين، فاطلبوا املساعدة من صديق أو أحد أفراد العائلة.
ُيطلب منمك أن تدفعوا عىل الفور أو تدفعوا عربون/وديعة ُمقّدمًا.  ∙

إذا اكن العرض يفوق حّد التصديق، فرمبا هو كذلك.  ∙

ال يتطابق عنوان الربيد اإللكرتوين مع الرشكة.  ∙

يطلب املتصل بمك الوصول إىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك   ∙ 

والتحّمك به عن بُعد.



www.ausbanking.org.au

أمه النصاحئ محلاية معلوماتمك املالية من معليات 
االحتيال والغش

∙   أقفلوا اخلط إذا اكنت املاكملة اهلاتفية مشبوهة، وبدالً   

من ذلك اذهبوا إىل موقع الرشكة اإللكرتوين أو احبثوا عن 
رمق هاتفها واتصلوا هبا مبارشًة.

∙   ال تشاركوا أبدًا لكامت الرس أو أرقام التعريف الخشصية.   

امحوا أجهزتمك باستخدام لكمة رس. إذا كنمت تستخدمون 
جهاز مكبيوتر مشرتك، فال تقوموا أبدًا حبفظ لكامت الرس 

وقوموا بتجسيل اخلروج دامئًا من حسابمك.

∙   حتققوا بانتظام من حساباتمك املرصفية حىت تالحظوا   

املعامالت املشبوهة برسعة.

∙   جتنبوا مترير بطاقتمك املرصفية إلجراء معليات الرشاء.   

غالبًا ما يكون نقر البطاقة وإدخاهلا أكرث أمانًا.

∙   قوموا حبظر السلفة النقدية عىل بطاقات االئمتان.  

∙   حتدثوا مع املرصف الذي تتعاملون معه حول أفضل   

طريقة محلاية حسابمك. 

∙   إذا كنمت تعتقدون أنه مت خداعمك، قوموا بإبالغ املرصف   

عىل الفور.

مالحظة مهمة: تقّدم حصيفة احلقائق هذه معلومات ذات طبيعة عامة وليس املقصود مهنا االعمتاد علهيا كنصيحة يف أي مسألة ُمعّينة. جيب عليمك 
االتصال باملرصف الذي تتعاملون معه ملعرفة كيف تنطبق هذه املعلومات عىل ظروفمك.

هناك العديد من الوسائل اليت سيحاول احملتالون 
استخدامها لرسقتمك، وإليمك الوسائل الرئيسية.   

التصيد االحتيايل – يمت استخدام بريد إلكرتوين أو رسالة نصية للحصول 
عىل معلوماتمك الخشصية من خالل التظاهر بأهنم من مصدر موثوق به 

مثل مرصف أو مؤسسة خريية أو احلكومة. تبدو الرسالة صادقة وستطلب 
منمك غالبًا إدخال معلوماتمك الخشصية عىل مواقع إلكرتونية مزيّفة أو 

تطلب منمك النقر فوق رابط - وهذا سيحمس لملحتال بالوصول إىل جهاز 
المكبيوتر اخلاص بمك ومعلوماتمك الخشصية. 

حيل التسّوق عرب اإلنرتنت – يتظاهر احملتالون بأهنم متاجر حقيقية 
عرب اإلنرتنت، إما من خالل موقع إلكرتوين مزيّف أو إعالن زائف عىل موقع 

إلكرتوين حقييق ألحد احملالت التجارية. غالبًا ما تطلب مواقع التسّوق 
املزيّفة عرب اإلنرتنت الدفع بطرق غري عادية مثل الدفع ُمقّدمًا عن طريق 
حوالة بريدية أو حتويل إلكرتوين أو حتويل أموال ُدوليًا أو بطاقات هدايا. 

 معليات االحتيال االستمثارية – يديع املخادع أنه وسيط مايل أو 

مدير سندات جتارية يقّدم نصاحئ مالية أو استمثارية. وسيطلب منمك 
 إعطاؤه األموال لفرصة استمثارها وقد تكون أو ال تكون حقيقية، 

مث حيتفظ بأموالمك.

حيل التحّمك عن بعد – سزيمع املخادع أن هناك عطل ما يف جهاز 
المكبيوتر أو اإلنرتنت، أو أن فيه براجم ضارة. وسيحاول إقناعمك بتثبيت 

تطبيق أو منحه حق الوصول إىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك. وسيستخدم 
هذا للوصول إىل معلوماتمك الخشصية أو طلب "رسوم" حلّل املشلكة.

حيل املواعدة وإقامة العالقات –ُيقمي املخادع عالقة معمك ألخذ 
 األموال أو اهلدايا. فهو يطّور العالقة مبرور الوقت وقد يطلب منمك 

 نقل املمتلاكت إىل إمسه أو يطلب منمك أن يصبح أحد املستفيدين 

 يف وصّيتمك. غالبًا ما يطلب املال حلل مشلكة حصية أو عائلية أو 

هبدف السفر.
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