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النائب العام دانا نيسل
للنشر الفوري:
الخميس  26آذار (مارس) 2020

تنبيه عاجل للمستهلكين :إحتيال بشأن دفع الحوافز المالية الفيدرالية
ً
عاجًل للمستهلكين يحث فيه سكان والية ميشيغان على أن يكونوا في حالة
أصدر المدعي العام في ميشيغان دانا نيسيل تنبي ًها
تأهب قصوى للممثلين السيئين الذين هدفهم إجبارهم على البوح بمعلوماتهم الشخصية في عملية إحتيال جديدة بشأن دفع الحوافز
المالية الفدرالية.
يستخدم المحتالون األخبار التي مفادها أن الحكومة الفيدرالية سترسل دفوعات مالية لمرة واحدة إلى مًليين األشخاص في جميع
أنحاء البًلد كجزء من إستجابة اإلغاثة االقتصادية الفيدرالية لـفيروس كوفيد )COVID-19 ( 19-بهدف سرقة المعلومات
الشخصية.
تلقت إدارة المدعي العام في ميشيغان بالفعل تقارير تفيد بأن السكان بدأو يتلقون رسائل بريد إلكتروني من مواقع الويب والتي
تبدو كأنها رسمية تطالبهم بتزويدهم بحساب الباي بال ( )PayPalأو الحساب المصرفي أو معلومات مالية أخرى لتلقي دفعة
دوالرا على الفور.
الحوافز الفيدرالية البالغة 1200
ً
إذا تلقيت رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية من شخص يدعي أنه من الحكومة ولديه صك (شيك) لك  -فال ت ع
ضحية لهذا اإلحتيال .من المرجح أن تطلب منك حيل الخداع المزيفة هذه معلومات حسابك المصرفي وتصر على أن سيتم
إيداع  1,000دوالر أو أكثر مباشرة ً في حسابك المصرفي.
الب اء في حالة إنتباه :ال ت وم ،تحت أي ظرف من الظروف ،بإعطاء معلوماتك الشخصية عبر الرسائل النصية أو البريد
اإللكتروني أو الهاتف.
كيف يمكنك التأكد من أنها عملية إحتيال؟ إنتبه إلى هذه العالمات:
أي طلب للدفع .ال يوجد دفعًا مقد ًما أو رسوم أو مصاريف من أي نوع إلستًلم دفعة الحوافز .لن يُطلب منك دفع أية أموال ،بما
في ذلك "رسوم معالجة الطلب" .أي شخص يدعي أنه من الحكومة الفيدرالية أو حكومة الوالية أو الحكومة المحلية يطلب أي
دفعة هو محتال .ال ترد على أي نوع من جهات اإلتصال تطلب دفعًا من أي نوع .تذكر :سيطلب منك المحتالون فقط الدفع لتلقي
أموال الحوافز .ال تقع ضحية لهذا اإلحتيال!
أي طلب للحصول على معلومات شخصية أو مالية .لن تقوم الحكومة باالتصال بك أو إرسال رسالة نصية إليك للتحقق أو طلب
رقم الضمان اإلجتماعي أو الحساب المصرفي أو رقم بطاقة االئتمان الخاصة بك من أجل اإلفراج عن األموال .ال تدخل
معلوماتك الشخصية أو المالية رد ًا على رسالة بريد إلكتروني أو نص أو صفحة ويب تبدو وكأنها للحكومة اإلتحادية .المحتالون
فقط سيطلبون تقديم معلوماتك الشخصية  -أرقام الضمان اإلجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية وأرقام بطاقات اإلئتمان
الشخصية  -لتلقي أموال الحوافز.

أي عروض لمساعدتك في الت دم بطلب للحصول على دفعات الحوافز .ال توجد على اإلطًلق عملية تقديم طلب إلستًلم دفعة
الحوافز .سيتم الدفع تلقائيًا عن طريق اإليداع المصرفي المباشر أو صك (شيك) يرسل بالبريد إلى منزلك .أي شخص يخبرك
أنه يمكنهم مساعدتك في التقدم للحصول على هذا المال هو محتال.
أي عروض لمنح تتعلق بدفع الحوافز .قد يترك المحتالون السيئون رسائل تطلب معلومات شخصية أو مالية في مقابل ما يسمى
بأموال الحوافز الفورية من خًلل منحة أو لتأكيد الهوية لتلقي األموال .قد يعد المحتالون بتمويل إضافي ،في أشكال مختلفة،
يتجاوز مبلغ الحوافز المحدد مقابل دفعة صغيرة أو معلومات شخصية .ال يوجد هناك منحة مالية.
تأكد أيضًا من عدم فتح المرف ات ( )attachmentsأو الروابط ( )linksالمرسلة من أي شخص يدعي أنه من الحكومة.
ال ترد على مثل ذلك وقم بحذف الرسالة على الفور.
للحصول على أدق وأحدث المعلومات المتعل ة بدفع الحوافز الفيدرالية وتفاصيل الصرف المحددة ،قم ف ط بزيارة موقع
مصلحة الضرائب األمريكية (.)IRS website

