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Arabic 

 
 
 

 :تحذیر بشأن عملیات االحتیال
 حاالت االحتیال عقب كوارث ھارفي وإیرما وماریا 

  
العام التابع لوزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة جمیع  فتشومكتب الم) HUD(تحذر وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

االحتیال التي عادة ما یتعرض لھا المتضررین من أعاصیر ھارفي وإیرما وماریا أن ینتبھوا جیًدا لحوادث النصب و
علیك أن تحتاط جیًدا من المحتالین الذین یستغلون الطبیعة المربكة للمعلومات التي تنتشر  .المواطنون عقب وقوع أي كارثة

 .عقب حدوث أي من الكوارث الكبرى
 

أو إدارة ) FEMA(إلدارة الطوارئ  قد ینتحل المحتالون صفة مفتشي الھیئة الفیدرالیة .احذر من مفتشي اإلسكان المحتالین
تك البنكیة أو یطلبون منك مبالغ مالیة مقابل رسوم معینة أو املوعموقد یطلبون منك معلومات خاصة ب .األعمال الصغیرة

وقد یطلب آخرون منھم معلومات شخصیة یمكن أن  .یحاولون توجیھك إلى شركة معینة من شركات إصالح التلفیات
 .ل شخصیتكھا في انتحانیستغلو

 
 احِم نفسك 

 لن وخرى األشخصیة المعلومات المكون من تسعة أرقام وال كالمفتشون الحقیقیون یكون لدیھم رقم تسجیل
 .یكونوا بحاجة إلى طلبھا منك

  یوثق المفتشون األضرار التي لحقت بمنزلك، ولكنھم ال یرتبون لك أمر إصالحھا أو حتى یقترحون علیك
 .تاجھا المنزلعملیات اإلصالح التي یح

 اطلب دوًما أن تطلع على الھویة الحكومیة قبل أن تدلي بأي معلومات. 
   

وعادة ما یطلبون مبالغ  .سوف تجد مقاولین محتالین یسارعون الستغالل أصحاب المنازل .احذر من المقاولین المحتالین
ونظًرا لكونھم  .ن تماًما بعد الحصول على األموالمالیة كبیرة كمقدم ثم یقدمون لك أعماالً غیر مطابقة للمواصفات أو یختفو

وسیلة یمكن أن تسعفك في البحث عنھم في  ةممن یتھربون من التزاماتھم، فھم لیسوا من المقاولین المحلیین، ومن ثم لن تجد أی
 .مكالمات الھاتفیة كذلكفلیس لھم عنوان ثابت، ولن تجدھم یجیبون على ال .حالة عدم التزامھم بأداء العمل المتعاقد علیھ معھم

 . یقدم لك بعض المقاولین المحتالین عطاءات منخفضة ثم تجدھم یضیفون رسوًما إضافیة إلى العقد حالما توقعھ معھم
 
 : احِم نفسك 

  ویمكنك االتصال  بشأنھمبسابقة اعمال تعامل مع المقاولین الذین یمكن أن تحصل على معلومات موثوقة
 .لبمن تعاملوا معھم من قب

  في والیة فلوریدا، ال بد للمقاولین العمومیین أن یكون لدیھم رخصة لكي یتمكنوا من التعاقد على
عملیة ما، ومن ثم تستطیع البحث عنھم على اإلنترنت على 

الموقع
https://www.myfloridalicense.com/wl11.asp?mode=1&SID=&brd=&t

yp= if they have a license. 
  من ناحیة أخرى، ال تمنح والیة تكساس أي تراخیص للمقاولین العمومیین، ولكنھا تمنحھا لبعض

ة وتكییف المقاولین المتخصصین كأولئك المتخصصین في أعمال الكھرباء وأعمال السباكة وتدفئ
كذلك، ال یفرض على المقاولین العمومیین بوالیة تكساس تأمین ضد الخسارة الناتجة عن  .الھواء

، وال یفرض علیھم كذلك صرف أي معاشات أو تعویضات للعاملین )تأمین المسؤولیة(أي ضرر 

 النزاھةنشرة 
 وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة

 مكتب المفتش العام
 

 

https://www.myfloridalicense.com/wl11.asp?mode=1&SID=&brd=&typ=%20if%20they%20have%20a%20license
https://www.myfloridalicense.com/wl11.asp?mode=1&SID=&brd=&typ=%20if%20they%20have%20a%20license
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قًا بھ، فاطلب إن لم یكن المقاول مقاوالً محلیًا موثو .اطلب االطالع على التغطیة التأمینیة .لدیھم
 . نسخة مصورة من رخصة قیادتھ أو رخصتھ التشغیلیة أو نسخة مصورة من ھویتھ

 
 
 
 حیث تعد ھذه ھي الطریقة  .تحّل بالحذر والحیطة من المقاولین الذین یطرقون بابك بحثًا عن عمل لھم

 الشائعة 
لمطلوب كامالً مقدًما، مدعین أنھم وعادة ما یطلبون منك دفع المبلغ ا .التي یتبعھا المقاولون غیر الموثقین

إن لم یوافقوا، فال  .فتفاوض معھم واعرض علیھم أن تشتري أنت الخامات بنفسك .بحاجة لشراء خامات
 .تبرم الصفقة معھم مطلقًا

 
 احرص دوًما  .احذر من المقاولین الذین ال یقدمون لك عقًدا كتابیًا ویقولون إن علیك أن تثق في وعدھم

لدیك عقد كتابي تحدد فیھ العمل المطلوب إنجازه بالضبط والنظام المتبع في سداد المبالغ على أن یكون 
 . المطلوبة، وھو الذي ال یعتمد على الوقت، بل یعتمد على قدر العمل الذي یتم إنجازه بشكل مرٍض 

  
 النسبة لصاحب فعادة ما تعني تلك التغییرات تكلفة أكبر ب .دّون جمیع التغییرات التي تطرأ على العمل

إذا تقبلت تفسیر المقاول لسبب إغفال  .المنزل، لذا، احذر جیًدا قبل أن توافق على أي تعدیالت أو تغییرات
ذكر المشكلة وتكلفتھا من األساس، فتأكد من أن تحصل على عقد معدل أو تقوم بتعدیل طلب العمل الذي 

شكلة والحل والتكلفة والخامات المطلوبة عالوة ال بد وأن یوضح طلب العمل الم .قمت بتوقیعھ مع المقاول
 .على نظام السداد المعدل أیًضا

 
  احذر جیًدا إذا ما أخبرك المقاول بأنھ ال حاجة لتراخیص البناء أو أن الوالیة قد تنازلت عنھا نتیجة للكارثة

عملیات تفتیش تأكد من حصول المقاول على تراخیص البناء الالزمة وأن تجري المدینة أي  .التي حدثت
اتصل بھیئة البناء المحلیة أو مكتب التخطیط التابع لھ لتتأكد من  .مؤقتة ونھائیة الزمة على عمل المقاول

 .التراخیص الالزمة
 

  احذر جیًدا إذا كان العرض لمرة واحدة فقط أو متاًحا لیوم واحد فقط أو كان عرًضا خاًصا على خامات
 .ا سبق لیس سوى أسالیب ضغط معروفة إلغرائك بعقد الصفقةفكل م .ومواد مخلفة من عملیة أخرى

 
 فقد یدعي أولئك المحتالون أن تكلفة اإلصالحات عقب الكوارث  .احذر جیًدا من العطاءات الباھظة للغایة

احرص دوًما على أن تحصل على عطاء آخر أو اثنین لتحمي نفسك من زیادة  .سوف تكون باھظة ومكلفة
من حرصك على العثور على مقاول لیبدأ في عملیات تصلیح منزلك، فإن استغراقك على الرغم  .األسعار

للوقت الكافي في حمایة نفسك سوف یوفر علیك مبالغ طائلة ویحمیك من اإلخفاق والتعطیل على المدى 
 .الطویل

 
حكومیة أو أي من ھیئات اإلغاثة احذر جیًدا من المحتالین الذین یدعون أنھم تابعون لھیئات  .احذر من برامج اإلغاثة المزیفة

 .سوف یطلب منك مثل أولئك الموظفین المزیفین مبالغ أو رسوًما مقابل االستمارات لیقدموا لك منًحا أو قروًضا .األخرى
نترنت إن المئات من مواقع اال .احذر من الجمعیات الخیریة الموجودة على اإلنترنت أو تلك التي تقدم العروض في المنازل

ومثل تلك  .دة التي تمت إضافتھا قبل أسبوع من حدوث إعصار ھارفي كانت متعلقة بجھود اإلغاثة التي سیتم تقدیمھاالجدی
 . المواقع ال تكون مقننة، ومن الصعب معرفة الحقیقي والمزیف منھا

 
 احِم نفسك 

 ال تطالب الھیئات الحكومیة بأي رسوم أو مبالغ مقابل االستمارات. 
 

  ًا أن الموظفین الفیدرالیین والحكومیین ال یطالبون بأي مبالغ مالیة وال یقبلونھا،وعندما تعلم جید 
 

 اطلب دوًما االطالع على بطاقات الھویة لمن یدعون أمامك أنھم تابعون لھیئات حكومیة. 
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الساخن لمكتب مكافحة احتیاالت إذا ارتبت في أي حاالت نصب واحتیال من المذكورة أعاله، فاتصل بالخط 
 .5721-720-866ورقمھ ) FEMA(الكوارث التابع للھیئة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 

إذا وقعت ضحیة لعملیة احتیال أو كنت تشتبھ في عملیة احتیال إلصالح المنزل أو تعاقدت مقابل معلومات غیر 
 صلموثقة أو كنت تعتقد أن ھناك شركة تتالعب باألسعار، فات

 
  أو 8011-252-800بمكتب المدعي العام بوالیة تكساس على الرقم 
  الخط الساخن لمكافحة عملیات االحتیال التابع لمكتب المدعي العام بوالیة

 .7226-966-866 :فلوریدا على الرقم
  

 
 
 

 

 إن لم تكن واثقًا من شرعیة الجمعیة الخیریة، فتحقق  .وتحقق جیًدا من الجمعیات الخیریة قبل أن تتبرع لھا
 .Give.orgوالموقع  ،Charity Navigator ,Charity Watchعلى الموقع  منھا

 
إذا كنت أنت أو شخص ما تعرفھ قد فقد سیارتھ غرقًا وكان في  .احذر من السیارات الغارقة التي یتم إعادة طرحھا للبیع

ون لتنظیف السیارات التي سبق وغرقت في اإلعصار ؤعجلة للحصول على غیرھا، فاحذر جیًدا من المحتالین الذین قد یلج
 .ن بیعھا مرة أخرىلووحاوی
 

 احِم نفسك
 أدخل رقم السیارة على الموقعVINCheck.  إنھا خدمة مجانیة مقدمة من المكتب الوطني لمكافحة جرائم

 .تھا السابقة من موقع الفیضانالتأمین، وھي التي تكشف عن السیارات التي تعرضت للغرق وملكی
Carfax  وAutoCheck أیًضا یعدان من المصادر الجیدة لمعرفة ھذا األمر . 

  
 نفسكتحقق ب!  

  الروائح النتنة تدل على أن العفن ال یزال موجوًدا 
  إن اإلفراط في سكب المعطرات على المناطق التي تفوح منھا الروائح النتنة تشیر إلى أن البائع

 .شیئًا مریبًا یخفي
 لذا، انتبھ جیًدا إلى فرش السیارة الذي یبدو جدیًدا للغایة أو بھت لونھ أو بھ بعض البقع المائیة. 
  افحص األنظمة الكھربیة بالسیارة وتأكد من عدم وجود میاه في المصابیح والعدادات، وتأكد من

 . عدم وجود طین في فتحات التھویة أو أي أماكن أخرى یصعب تنظیفھا في السیارة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا فیدرالیًا للضرر، والبعض تعرضت مئات اآلالف من المنازل المؤمن علیھ .احذر من عملیات االحتیال في القروض العقاریة
وألن العدید من أصحاب المنازل من المحتمل أن یكونوا قد تعرضوا لفقد مؤقت  .منھا قد ال یكون لدیھ تأمین ضد الفیضانات

وفي إطار الجھود المبذولة  .أو دائم للدخل نتیجة للكوارث، فقد یجدون صعوبة في سداد أقساط القروض العقاریة الخاصة بھم
 .لحجز على منازلھم، قد یصبح أولئك الناجون ھدفًا لعملیات احتیال تتمثل في تعدیل القروض أو جھود اإلنقاذلتجنب ا

 
 احِم نفسك
  اعلم جیًدا أن القروض العقاریة المؤمن علیھا فیدرالیًا في مناطق الكوارث تخضع لتأجیل للدیون المستحقة

 .یوًما عقب الكارثة 90لفترة تصل إلى 
 

 شركات التي تدعي أن بإمكانھا مساعدتك في تجنب الحجز على منزلك أو مساعدتك في تعدیل احذر من ال
 .إنھا عادة ما تطالبك برسوم باھظة ثم تختفي بعد أن تحصل علیھا .القرض الخاص بك

 

  تواصل مع شركة القرض العقاري الخاصة بك لتحدد الخیارات المطروحة أمامك إن لم یكن لدیك تأمین
 .من خطر الفیضان أو إذا كنت تواجھ مشكالت في سداد أقساط القرض العقاريعلى منزلك 

 

 إذا لم یكن بإمكانك الوصول  .إذا كان لدیك قرض عقاري، فتحدث مع مقدم ھذه الخدمة لك على الفور
انقر أو  .لتتعرف على الخیارات المطروحة selorHUD coun للشركة المقدمة للقرض، فاتصل بـ

قد تتمكن من تعلیق  )./https://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fc(استخدم ھذا الرابط 

http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=1004
http://www.charitywatch.org/ratingguide.html
http://give.org/
https://www.nicb.org/theft_and_fraud_awareness/vincheck
http://www.carfax.com/cfm/general_check.cfm?partner=PRL_A
http://www.carfax.com/cfm/general_check.cfm?partner=PRL_A
http://www.autocheck.com/vehiclehistory/autocheck/en/landing
https://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fc/
https://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fc/
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قوبة عند انتھاء ھذه ع ةشھًرا مع عدم التعرض ألی 12سداد أقساط القرض العقاري الخاص بك لمدة 
  .المدة

 

 من الضروري أن  .اتصل بشركة التأمین ضد المخاطر أو شركة التأمین على أصحاب المنازل الخاصة بك
 .تغطیة تأمینیة لدیك ةتبدأ في االنتھاء من األوراق الخاصة بأی

 

 ا العدید من الموارد التي فلدیھ .في النھایة، اتصل بالھیئة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ وقدم طلبًا للمساعدة
 أو تفضل بزیارة الموقع 800-621-3362اتصل بالرقم  .یمكن أن تساعدك بھا

stance.govdisasterassi. 
 

د تجد من یخبرك بأنھ یمكنك عندما یتم صرف المعونة الحكومیة لك، ق آخرین. على االحتیال أو للنصب أحد یستمیلك ال
 .التعدیل في أھلیتك لھذه المعونة أو إساءة استخدام األموال التي حصلت علیھا

 
  احِم نفسك
 فلتطلب المعونة التي تكون أھالً للحصول علیھا فحسب. 

 

 دائم لكالسكن ھوالمنزل من المنازل المعدة للعطالت أو منزل لإلیجار ن تدعى ان ال تحاول ا . 
 

 لب بمقابل إلصالح التلفیات التي كانت موجودة قبل الكارثةال تطا. 
 

  ھ ھیئن ماكثر من ) مثل قسائم اإلیجار أو تمویالت إصالح التلفیات(المزایا الحصول علي نفس ال تطالب
 . حكومیة

 

 ال تستخدم تمویالت اإلصالح أو التعلیة التي تحصل علیھا ألغراض أخرى. 
 

 في كوارث سابقة، ولم تحصل على التأمین الالزم ضد مخاطر  إذا حصلت على مساعدة فیدرالیة
 .الفیضانات فیما بعد، قد ال تكون مؤھالً إلعانة إضافیة

 
 

ال تحتل على من  :شارك في الحل .أو الغرامة/االحتیال على برامج اإلعانات إلى السجن و حاولسوف یتعرض كل من ی
 .من یحتال على اآلخرین، فأبلغ عنھیستحقون اإلعانات طمعًا فیھا، وإذا ما وجدت 

إذا ارتبت في عملیة احتیال، فاتصل بالخط الساخن لمكتب المحقق العام التابع لوزارة 
 ان والتنمیة الحضریة أو راسلھاإلسك

 
  hotline@hudoig.gov :على البرید اإللكتروني

 3735-347-800-1   :ھاتف
 4829-708-202   :فاكس

الخط الساخن لمكتب المحقق العام التابع لوزارة اإلسكان والتنمیة   :المراسلة على
    HUD Inspector General Hotline (GFI)                        :الحضریة

           451 7th Street SW  
            Washington, DC 20410  

http://disasterassistance.gov/
http://disasterassistance.gov/
mailto:hotline@hudoig.gov

