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 COVID-19 يستخدم املحتالون جائحة
)الفريوس التاجي( الستغالل الناس يف جميع 
أنحاء أسرتاليا. هناك ثالثة أنواع رئيسية من 

ًعمليات االحتيال التي نراها حاليا:

ّ‘تصيد’ معلوماتك الشخصية
يقوم املحتالون باالتصال بالناس أو توجيه رسائل بالربيد 
اإللكرتوين ورسائل نصيّة ينتحلون فيها هوية مؤسسات 
تجارية معروفة ووكاالت حكومية باستخدام معلومات 
أو خدمات عن COVID-19 ملطالبتك بالنقر عىل روابط 

إلكرتونية أو تنزيل برامج مصّممة للوصول إىل معلوماتك 
الشخصية )وهو ما يُعرف أيًضا باسم ‘التصيّد’(.

َحيل تتعلق مبستحقات نهاية الخدمة )السوبر(
يستغل املحتالون األشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية بسبب
COVID-19 من خالل محاولة رسقة مستحقات نهاية خدمتهم 
أو من خالل تقديم خدمات غري رضورية واستيفاء رسوم عنها.

ويتظاهر هؤالء بأنهم من مؤسسات مستحقات نهاية الخدمة  
أو خدمات مالية ويحاولون الحصول عىل معلومات عن 

حسابات مستحقاتك من خالل ما ييل:

عرض املساعدة عليك للحصول عىل مستحقات نهاية   �
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 �

 �

 �

 �
خدمتك قبل موعدها

التأكد من عدم حظر حسابك عليك مبوجب قواعد 
COVID-19 الجديدة

التحقق مام إذا كان حسابك مؤهالً للحصول عىل      
إعانات مختلفة

ّعمليات احتيال تتعلق بالتسوق عرب اإلنرتنت
أنشأ املحتالون متاجر وهمية عىل اإلنرتنت تدعي أنها تبيع 

منتجات غري موجودة - مثل عالجات COVID-19 أو لقاحات 
له، ومنتجات يصعب العثور عليها مثل الكاممات.

ّ

ّ

كيف ميكنك حامية نفسك من عمليات 
االحتيال هذه 

ال تنقر عىل الروابط التشعبيّة )هايربلينك( املذكورة يف 
الرسائل النصيّة / رسائل وسائط التواصل االجتامعي أو 

رسائل الربيد اإللكرتوين حتى إذا أتت من مصدر موثوق به.

انتقل مبارشة إىل املوقع من خالل املتصفح الذي يف جهازك. 
مثالً، للوصول إىل موقع MyGov، اكتب ‘my.gov.au’ يف 

متصفحك بنفسك.

ال ترّد أبًدا عىل الرسائل واملكاملات التي تردك بدون طلبك 
وعلمك والتي تطلب تفاصيل شخصية أو مالية عنك حتى 

إذا اّدعت أنها من مؤسسة ذات سمعة طيبة أو سلطة 
 )delete( حكومية - ما عليك سوى الضغط عىل احذف

أو اقفل الخط.

أفضل طريقة للكشف عن تاجر مزيّف أو عملية احتيال 
يف التسّوق عرب وسائل التواصل االجتامعي هي إجراء بحث 
عن تقييامت املنتجات والخدمات عرب اإلنرتنت قبل الرشاء. 

.COVID-19 ال يوجد لقاح أو عالج موجود حاليًا لـ

احذر البائعني الذين يطلبون الدفع بطرق غري عادية 
مثل الدفع مقدًما عن طريق حوالة بريدية، أو التحويل 

اإللكرتوين، أو التحويل املايل الدويل أو ببطاقة مسبقة 
.Bitcoin التحميل أو بعملة إلكرتونية مثل
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تذكّر إذا ساورتك أية شكوك من أي نوع، ال تتابع 
عملية الرشاء.

يتوفّر مزيد من املعلومات عن عمليات االحتيال يف موقع 
Scamwatch website، مبا يف ذلك كيفية تقديم بالغ و 

مصادر الحصول عىل املساعدة.

© Australian Competition and Consumer Commission 2020 under a Creative Commons Attribution 3.0 Australia licence. 
ACCC 06/20_1675   www.accc.gov.au

http://www.accc.gov.au
https://www.scamwatch.gov.au/report-a-scam
https://www.scamwatch.gov.au
https://www.scamwatch.gov.au/get-help/where-to-get-help

	عمليات الاحتيال الحالية المتعلقة بCOVID-19 (الفيروس التاجي)
	‘تصيّد’ معلوماتك الشخصية
	حيَل تتعلق بمستحقات نهاية الخدمة (السوبر)
	عمليات احتيال تتعلق بالتسوّق عبر الإنترنت
	كيف يمكنك حماية نفسك من عملياتالاحتيال هذه
	تذكّر إذا ساورتك أية شكوك من أي نوع، لا تتابععملية الشراء.



