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عملية احتيال جديدة يشهدها برنامج المساعدات العاجلة لوالية شمال 

 الراين وستفاليا

من خالل  : مجرمون يحاولون نهب المساعدات المالية للوالية2020عام 

 توجيه متلقيها بإعادتها
 

المحلي بينكفارت: االحتيال لنهب المساعدات المالية الموجهة إلنقاذ الوزير 

المؤسسات الصغيرة وأصحاب األعمال الحرة والقائمين على أعمال ذاتية المعرضين 

لتهديد الوجود لهو جريمة نكراء للغاية في هذه األوقات العصيبة، ولن نتراجع عن 

 مالحقة مرتكبيها.

 

 ان لها:تصرح الحكومة المحلية في بي

 

: عملية احتيال جديدة برنامج المساعدات العاجلة لوالية شمال الراين وستفاليا يشهد

تحاول في الوقت الحالي مجموعة من المجرمين عبر عنوان بريد إلكتروني مزيف 

ورسالة البريد سرقة بيانات عن الجهات المتلقية إلعانات برنامج المساعدات العاجلة. 

اإللكتروني المزيفة التي تحمل اسم المرسل "الحكومة المحلية لوالية شمال الراين 

وستفاليا" تطالب بإدخال بيانات شخصية في استمارة عامة من الحكومة المحلية لغرض 

تقديمها لدى اإلدارة المالية وإعادة إرسال االستمارة بعد ملئها. ومرفق بالرسالة 

يًضا إرشادات قانونية مزعومة من جانب المجرمين وهي تحتوي على اإللكترونية أ

برنامج المساعدات العاجلة لوالية شمال معلومات غير صحيحة بشأن استرداد مبالغ 

. والهدف من ذلك توجيه هذه المبالغ إليداعها في حسابات المجرمين الراين وستفاليا

ال مشابهة في واليات ألمانية وهنا تجدر اإلشارة إلى وقوع عمليات احتيالخاصة. 

 أخرى.

 

التأكيد  –في الرسالة اإللكترونية التي تحمل عنوان "منح إضافية في أزمة كورونا 

والتوعية" يطالب المجرمون الجهات المتلقية للمساعدات ملء شهادة يزعمون أنها من 

باإلرشادات في الجزء الخاص مصلحة الضرائب. وباإلضافة إلى ذلك فإن المجرمين 

القانونية المزعومة يطلبون ردًا من الجهات المتلقية للحصول على بيانات بنكية تفيد في 

. والمجموعة المستهدفة هي أيًضا المؤسسات التي لم تقم مطلقًا عملية استرداد األموال

برنامج المساعدات العاجلة لوالية شمال الراين بالتقدم بطلب للحصول على إعانات 

 أو التي لم يسبق لها الحصول عليها. وستفاليا

 

االحتيال لنهب ويقول وزير االقتصاد المحلي، أ.د أندرياس بينكفارت، معقبًا على ذلك: "

المساعدات المالية الموجهة إلنقاذ المؤسسات الصغيرة وأصحاب األعمال الحرة 

اية في هذه والقائمين على أعمال ذاتية المعرضين لتهديد الوجود لهو جريمة نكراء للغ

. وأنا أطالب كل المواطنين لصالح كل فرد منهم، بعدم التفريط بسالسة األوقات العصيبة

في بيانات حساسة أو حتى القيام بمنتهى البساطة بإجراء تحويالت مالية. التحقيقات 

 جارية بالفعل والمجرمون سيخضعون ألقسى العقوبات بقوة القانون."
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ة على الفور بإبالغ وزارة الداخلية المحلية ومكتب الشؤون قامت وزارة االقتصاد المحلي

الجنائية المحلي بالحادث وطالبت األشخاص المرسل إليهم هذه الرسائل اإللكترونية 

 هو بعدم الرد عليها. وعنوان البريد اإللكتروني المزيف للراسل

 @nrw.de.comzuschuss-corona عناوين البريد اإللكتروني الرسمية للحكومة .

 .nrw.deالمحلية تنتهي دائًما بالالحقة 
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 Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de ،204 61772 0211للتواصل مع القطاع الصحفي: 

 

 www.land.nrwهذا النص الصحفي متاح أيًضا في اإلنترنت من خالل زيارة موقع الحكومة المحلية على الرابط 

 

 ملحوظة خاصة بحماية البيانات في وسائل اإلعالم االجتماعية
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