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 احترس من االحتيال
 

 يتم تصميم الحيلة لخداعك حتى تقدم أموالك أو معلوماتك الشخصية. 
 

يستهدف المحتالون األفراد من جميع الخلفيات واألعمار ومستويات الدخل في جميع أنحاء أستراليا. وعادة ما يطلبون األموال أو يعرضون 
 عليك مدفوعات وخدمات في مقابل المال أو معلوماتك الشخصية. 

 
مكنه خداعك لتقديم أموالك أو معلوماتك. وقد حتى ي Department of Human Servicesمن الممكن أن يدعى المحتال أنه ينتمي إلى 

  يقوم بما يلي:
 

  عرض دفع مكافآت أو 

 عرض هدايا مجانية أو 

 إخبارك بأن الحكومة مدينة لك بالمال أو   

  .التهديد بإلغاء دفعاتك الحكومية إذا لم تقدم له المال 
 

 إذا خسرت المال بسبب االحتيال، فغالباً لن تتمكن من استعادته. 

 الحيل الشائعة

   .phishing وحيل االستعادة بعض الحيل الشائعة هي 

 حيل االستعادة

بإمكانية حصولك على المال من الحكومة أو أحد البنوك أو منظمة أخرى موثوق بها. وهذه هي بعض عالمات يحاول المحتالون إقناعك 
 بأنك قد تكون مستهدفاً في إحدى حيل االستعادة: التحذير 

 رسالة غير متوقعة بالبريد اإللكتروني، أو رسالة قصيرة أو مكالمة هاتفية لتبلغك بإمكانية استعادتك للمال.  تتلقى 

  .يدّعي المتصل أو مرسل الرسالة أنه من إحدى الوزارات الحكومية أو أحد البنوك أو منظمة موثوق فيها 

   حصولك على المال. طلب منك دفع رسوم مقدماً لتغطية رسوم إدارية أو ضرائب قبل ي 

Phishing 

سيحاول المحتالون خداعك لتقديم معلومات شخصية مثل أرقام الحسابات المصرفية أو كلمات المرور أو أرقام بطاقات االئتمان. فيما يلي 
 :phishingبعض عالمات التحذير بأنك قد تكون مستهدفاً في إحدى حيل 

  ،من شخص يطلب منك تحديث أو التحقق من  أو رسالة قصيرة أو مكالمة هاتفيةتتلقى رسالة غير متوقعة بالبريد اإللكتروني

 التفاصيل الخاصة بك. 

  .ال تستخدم رسالة البريد اإللكتروني أو الرسالة القصيرة اسمك الصحيح أو قد يكون بها أخطاء إمالئية أو نحوية 

 بدو ال إذا تم تحويلك إلى موقع إلكتروني لتحديث التفاصيل الخاصة بك، ال يURL  الخاص بالموقع اإللكتروني مثل ما تستخدمه

 في المعتاد ويطلب منك تفاصيل ال تقدمها في المعتاد. 

 فعادة ما يكون كذلك.  –أجمل من أن يكون حقيقي إذا كان األمر يبدو كن على حذر! 
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 وتذكر، فإننا لن نقوم أبداً بأي مما يلي:

  سؤالك عن كلمات المرور أوPersonal Identification Numbers (PINs) أو 

  االتصال أو ترك رسالة لطلب إرسال نقود لفائدة أو لشيء ما مستحق لك أو 

  االتصال بك عبر البريد اإللكتروني أو مواقع التواصل االجتماعي مثلFacebook  أوTwitter وطلب معلوماتك الشخصية أو  

 .ًزيارة منزلك بدون إخطارك مسبقا 

 
 الذي ينبغي القيام به إذا كنت تعتقد أنه تم االحتيال عليك؟ما 
 

  .إذا كنت تعتقد بأنك قد قدمت تفاصيل حسابك المصرفي إلى محتال، قم باالتصال بالبنك أو المؤسسة المالية الخاصة بك على الفور 

  .إذا خسرت المال بسبب االحتيال، قم بإبالغ البوليس المحلي على الفور 

  ابلغAustralian Competition and Consumer Commission (ACCC)  عن االحتيال. تستخدمACCC  التقارير

القضاء على االحتيال حيثما أمكن. الخاصة باالحتيال لتحذير الناس حول وسائل االحتيال الحالية، ومراقبة األساليب الحديثة و

من خالل صفحة "أبلغ عن االحتيال" الخاصة بموقع  ACCCيمكنك اإلبالغ عن االحتيال عن طريق اإلنترنت إلى 

Scamwatch’s  وذلك بزيارةscamwatch.gov.au 

                                                                        إذا كنت تتحدث بلغة غير اإلنجليزية، اتصل عل خدمة الترجمة والترجمة الشفهية 

Translating and Interpreting Service (TIS National)  واطلب منهم االتصال بـ 450 131على الرقم ،Scamwatch. 

  

 لمزيد من المعلومات

  أذهب إلىhumanservices.gov.au وابحث في "االحتيال" أو 

  أذهب إلىhumanservices.gov.au/yourlanguage  االستماع إليها أو مشاهدتها حيث يمكنك قراءة المعلومات أو
 بلغات أخرى أو 

  للتحدث إلى شخص بلغتك أو  202 131اتصل بنا على الرقم 

  .قم بزيارة مركز الخدمة المحلي لديك 
 

من أي مكان في أستراليا بسعر ثابت. قد يختلف هذا السعر عن سعر  ’13‘يتم حساب المكالمات من هاتفك المنزلي إلى األرقام  مالحظة:
من هاتفك المنزلي يكون مجانياً. االتصال عبر  ’1800‘المكالمة المحلية وقد يختلف أيضاً بحسب مزودي الخدمة الهاتفية. االتصال بأرقام 

الهواتف العمومية والمحمولة ربما يكون محدد المدة وذي سعر أعلى.
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Beware of scams 
 
A scam is designed to trick you into giving away your money or personal information.  
 
Scammers target people of all backgrounds, ages and income levels across Australia. They’ll 
usually ask for money, or they’ll offer you payments and services in return for money or your 
personal information.  
 
Scammers might pretend to be from the Department of Human Services so they can trick you into 
giving away your money or details. They might:  
 

 offer bonus payments 

 offer free gifts 

 tell you the government owes you money, or   

 threaten to cancel your government payment unless you give them money. 
 

If you lose money because of a scam, you probably won’t get it back. 

Common scams 

Some of the most common scams are reclaim scams and phishing.   

Reclaim scams 

Scammers will try to convince you that you can get money from the government, a bank, or 
another trusted organisation. These are some warning signs you might be a target of a reclaim 
scam: 

 You get an unexpected email, text message or phone call that says you can reclaim 

money. 

 The caller or sender pretends to be from a government department, bank, or trusted 

organisation. 

 You’re asked to pay an upfront fee, to cover administration fees or taxes, before you get 

the money. 

Phishing 

Scammers will try to trick you into giving out personal information such as your bank account 
numbers, passwords or credit card numbers. These are some warning signs you might be a target 
of phishing: 

 You get an email, text message or phone call from someone claiming to be from the 

government or other business you deal with, asking you to update or verify your details. 

 The email or text message doesn’t use your proper name and may have typing and 

grammar mistakes. 

 If you’re directed to a website to update your details, the website URL doesn’t look like the 

usual one you use, and you’re asked for details you don’t normally give.  

Be wary! If it sounds too good to be true—it probably is. 
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Remember, we’ll never:  

 ask you for passwords or Personal Identification Numbers (PINs) 

 call or message to ask you to send money for a benefit or something you’re owed 

 contact you through email or social media sites like Facebook or Twitter asking for your 

personal information, or  

 visit your home without letting you know first. 

 
What should you do if you think you’ve been scammed? 
 

 If you think you’ve given your bank details to a scammer, contact your bank or financial 

institution immediately.  

 If you’ve lost money because of a scam, report it to the local police immediately.  

 Report the scam to the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). The 

ACCC uses reports about scams to warn people about current scams, watch trends and 

stop scams where possible. You can report scams online to the ACCC through 

Scamwatch’s ‘Report a scam’ page at scamwatch.gov.au 

 If you speak a language other than English, call the Translating and Interpreting Service (TIS 

National) on 131 450, and ask them to call Scamwatch.   

 
For more information: 

 go to humanservices.gov.au and search ‘scams’    

 go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch 
information in other languages  

 call us on 131 202 to speak to someone in your language, or   

 visit your local service centre. 

 
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a 
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone 
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and 
mobile phones may be timed and charged at a higher rate. 


