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 19-احذر من عمليات النصب واالحتيال أثناء جائحة فايروس الكورونا 

 فال تصبح ضحية. –للنصب على الناس  19-باستغالل جائحة فايروس الكورونا  إن المجرمين يقومون

ن في جميع أنحاء العالم  والمجرميستغل الجديد وهو يعتبر جائحة عالمية رسميًا.  ، هو الوباء الذي سببه فايروس الكورونا19-كوفيد

هي و(، Action Fraudآكشن فرود )أعلنت الظروف لالحتيال على الناس، باستهداف الفئات المستضعفة واالستفادة من هذه الجائحة. 

عن تزايد في عدد البالغات المتعلقة بفايروس الكورونا متحدة، في المملكة ال  االحتيالعن بالغات الالمنظمة الوطنية المتخصصة بتلقي  

 .2020% خالل شهر مارس 400إلى 

 . حتيالضد اال نولتأكد من أن الناس يقظارى يدًا بيد لنشر معلومات عن تلك االحتياالت وأختعمل الشرطة وهيئات حكومية 

 

 العام بمشاركة اإلرشادات اآلتية:  االدعاءهيئة قامت 

 .حافظ على سالمتكمعلوماتك قد يقبل إعطاء أموالك أو : التريث قف

ً : هل من الممكن أن يكون الموضوع مزيفءلتسا سيحاولون أن ، فالمجرمون فقط هم من ي طلبأل كأو تجاهل رفضك بأس في ال؟ ا

 .ك أو يخيفوكيستعجلو

 عن ذلك. آكشن فرود قم بإبالغ ثم ،بأنك وقعت ضحية للنصبا كنت تظن ذ: تواصل مع مصرفك فوًرا إالحماية

 

 :ووضعناها في قائمة ميسرة لالنتباه إليهاعن االحتيال  مراجعة التقارير المختلفةلقد قمنا ب

 المتحدة. الصحية الوطنية في المملكة  ةالخدم لدىالفحص ضد الفيروسات: معدات الفحص ضد الفيروسات متوفرة فقط  •

 حاليًا. 19-اللقاح/الدواء: ال يوجد دواء وال لقاح ضد فايروس الكورونا •

 ، بما فيصلية للحماية من فايروس الكورونااألير غ المبالغ في أسعارها أو منتجاتالفي ت زيادة منتجات مقلدة: لقد حصل •

 األقنعة الخ.و ذلك، السائل الهالمي المضاد للبكتيريا

أعتاب بيوتهم وذلك من خالل طلبهم القيام  علىالفئات المستضعفة  باستهدافالمجرمون  يقومية: التسوق وتوصيل األدو •

 بالتسوق أو إيصال األدوية لهم. 

 خدمات التنظيف: عرض خدمات التنظيف والتعقيم لتجنب انتشار الفيروس. •

لمحتالين على ا سّهلخبيثة والتي قد ت  ه لتلك الرسائل التي تخدعك لفتح مرفقات إيميالت / رسائل قصيرة احتيالية: تنب   •

 صول إلى بياناتكم الشخصية. الو

 :قامت منظمة آكشن فرود بتحديد الرسائل االلكترونية المشبوهة اآلتية 

يتظاهرون بأنهم من مجموعة بحثية تشبه مركز السيطرة وتجنب األمراض ومنظمة الصحة العالمية، ويزعمون  ونمحتال .1

 النشطة في منطقتهم. حاالت العدوىبتزويد الضحايا بقائمة من 

يزودون مقاالت بخصوص انتشار الفايروس بصحبة رابط لموقع الكتروني لشركة مضللة، وحيث يتشجع الضحية  ونمحتال .2

 النقر واالشتراك بصحيفة إخبارية الكترونية يومية من أجل إحداثيات مستقبلية. على 

يرسلون برامج استثمارية ونصائح تجارية يشجعون بها الناس على استغالل الهبوط الذي أحدثه فايروس الكورونا  ونمحتال .3

 هذا.

ية من خالل توجيه الضحايا إلى  يتظاهرون بأنهم من مصلحة الضرائب والجمارك يعرضون استردادات ضريب ونمحتال .4

 موقع مزيف وذلك لجمع معلوماتهم الشخصية وتفاصيلهم المالية.

بر االنترنت من خالل ، ينبغي عليكم اإلبالغ عن ذلك إلى آكشن فرود علضحية لالحتيا توقعقد ما تعرفه اً إذا كنت أنت أو شخص

 .2040 123 0300أو باالتصال على  /www.actionfraud.police.uk موقع

 زيارة:قم ب، يعتبر احتياالكان شيء ما للتأكد مما إذا للحصول على النصيحة والمعلومات 

scam/-a-be-might-something-if-www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check. 

 تمت ترجمة هذا النص بشكل خيري على يد فريق المترجمين الرائعين الخاص بنا

 العربية: معن حمدي النسور
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