
قمقم  بإنهاءبإنهاء  المكالمةالمكالمة
إذا اتصل بك شخص ولم تكن متأكًدا من هوية 

المتصل، فما عليك سوى إنهاء المكالمة. غالبا 
ما يدعي المحتالون أنهم من أقاربك أو من البنك 
الذي تتعامل معه أو من شركة أو تابعين لسلطة. 

قم بإعداد شيء لقوله إلنهاء المكالمة سريًعا، أو 
قم ببساطة بإنهاء المكالمة. لست بحاجة إلى أن 

ا. تكون مهذًب

الال  تقمتقم  بتسجيلبتسجيل  الدخولالدخول
ا ببطاقة الهوية اإللكترونية  ًق ال تعرّف نفسك مطل

للبنك أو تشارك الرموز الصادرة عن جهاز 
مصادقة بنكي أو بطاقة دفع بناًء على طلب 

شخص آخر.

 لن تتصل بك الشركات والمؤسسات
ا وتطلب منك ًق  والسلطات الموقرة مطل
تسجيل الدخول أو مشاركة البيانات 

الشخصية بهذه الطريقة. 

       الال  تثقتثق  بالمتصلبالمتصل
ا بقوله إنك على  ًق قد يحاول المحتال أن يجعلك قل

وشك خسارة المال أو أن أحد أقاربك في ورطة.

ال تثق في المتصل حتى إذا بدا قابالً للتصديق 
ولديه معلومات شخصية عنك.

 احم احم  نفسكنفسك  منمن
الخادعةالخادعة المكالماتالمكالمات  

إذاإذا  كنتكنت  تشكتشك  فيفي  أنكأنك  ضحيةضحية  لعمليةلعملية  احتيالاحتيال::
اتصل بالبنك الذي تتعامل معه.	 
اتصل بالرقم 14 114 لتقديم بالغ لدى الشرطة. اتصل بالرقم 112 في حاالت الطوارئ.	 
اطلب الدعم من شخص قريب منك.	 

✓ ✓✓
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ا! مرحًبامرحًب
يتزايد االحتيال ويقع الكثير من الناس ضحية لمكالمات االحتيال. قد يتصل 

المحتال ويطلب منك بيانات شخصية أو يطلب منك تعريف نفسك باستخدام 
بطاقة الهوية اإللكترونية للبنك، أو مشاركة الرموز الصادرة عن جهاز 

مصادقة بنكي أو بطاقة البنك. الهدف من هذه البطاقة البريدية هو تقديم 
نصائح لك حول كيفية تجنب التعرض لالحتيال.

 احتفظ بهذه البطاقة البريدية في مكان مرئي أو على الثالجة	 
    أو حيث تتحدث عادة عبر الهاتف. 

 قم بإعداد شيء لقوله إلنهاء المكالمة سريًعا، أو كن مستعًدا	 
     إلنهاء المكالمة.

ننصحك بالتحدث إلى شخص قريب منك حول كيفية حماية  	 
نفسك من االحتيال.   

مع أطيب التحيات، 
الشرطة السويدية

هذه رسالة من هيئة الشرطة السويدية حول كيفية حماية نفسك من االحتيال. إذا كنت بحاجة إلى هذه 
 polisen.se/en المعلومات بلغة أخرى، يرجى زيارة
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