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ما هو اإلحتيال عن طريق الهاتف؟
 االحتيال عن طريق الهاتف :هو عندما يتصل شخص ال تعرفه برقم
هاتفك ويحاول خداعك لتعطيه المال .أنها سرقة!
 يكذبون عليك وقد يهددونك!


حالما تعطيهم المال ،فإنك تخسره!

عمليات اإلحتيال الشائعة
 يقول المتصل إنك مؤهل للحصول على منحة حكومية ،ولكنهم يحتاجون بعض المال منك إلجراء عمليات التحقق األمني وتغطية رسوم النقل.
 ال توجد منح حكومية .هذه خدعة!

 يقول المتصل إنه من مصلحة الضرائب وإنك مدين بالمزيد من الضرائب.
 أن مصلحة الضرائب الحقيقية ال تتصل أبداً عبر الهاتف فهم يتواصلون عن طريق البريد.

 يقول المتصل شيئا ً بخصوص جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،كأن يقول أن فيه فايروس ،وانه بحاجة الى المعلومات للوصول اليه أو الى حسابك
المصرفي.
 أن شركات الكمبيوتر لن تتصل بك .عليك أنت أن تسعى للحصول على خدماتهم.

المصرفي إليداع المال.
 يقول المتصل أنك قد حصلت على منحة دراس ّية جامع ّية وأنه يحتاج الى معلومات حسابك
ّ
 ال يمكنك الحصول على أي نوع من المنح الدراسيّة إذا لم تق ّدم طلبا ً للحصول عليها .أن دوائر المنح الدراسية والمساعدات المالية الدراسية الحقيقية تتواصل عن
طريق البريد فقط .هم لن يتصلوا بك عبر الهاتف.

إحذر!
 ال تعطِ المعلومات الشخصية عبر الهاتف أبداً!
 ال تخبر أحداً بمعلومات حسابك المصرفيّ أو أرقام الضمان
اإلجتماعي أو كلمات مرور الكمبيوتر عبر الهاتف أبداً.
تعط أحداً ماالً من خالل خدمة مثل ( MoneyGram
 ال ِ
الخ )..أبداً.

ماذا لو لم أكن متأكداً؟


أذا إ ّتصل بك شخص ما ولم تكن متأكداً إذا ما كان ذلك إحتياالً:


قل« :أنا ال أعرف من أنت .من فضلك أعطني إسمك وعنوانك حتى أتمكن من التحقق
مع الشرطة قبل أن أستجيب لطلبك».



أو قل « :أنا لست مرتاحا ً إلعطاء المعلومات عبر الهاتف .من فضلك أرسل لي رسالة
بالبريد حول هذا الموضوع».
 ال تعطهم عنوانك! إذا كانوا حقا ً شركة شرعية أو الحكومة ،فهم يعرفون عنوانك.



ال تدعهم يهددونك! بإمكانك أن تغلق الهاتف متى شئت!

الحكومة ال تعطي المال مجّانا ً عبر
الهاتف.
«ال تص ّدق شيئا ً إذا كان يبدو جيداً لدرجة تفوق المعقول»

