
 
 

  ۱۹ -مكتب حمایة المستھلك لمقاطعة مونتغمري یقوم بفضح عملیات التحایل المتعلقة بوباء كوفید 
تستھدف سّكان المقاطعة التي  

 
من شباط ۱۸للتحریر الفوري : الخمیس،  ، ۲۰۲۱ 

 
یجد نفسھ المواطن عرضة األخیرةالصحیة جلبت الكثیر من المعاناة والضیق، وفي اآلونة  ۱۹ - أزمة كوفید    

  بھذا الفیروس. مكتب حمایة المستھلك لمقاطعة مونتغمري یقوم بتوفیر معلومات عن كیفیة التعرف والكشف عن متعلقةلمحاوالت احتیال 
.۱۹  – كوفید بوباءإللكتروني للمقاطعة المتعلق ا الموقعھكذا محاوالت على   

 
حیث تكون موجھھ نحو   التي تم تحدیدھا تلك المتعلقة بالمنتجات الوھمیة، مواقع االختبار، وتوافر اللقاح. االحتیال  عملیاتمن بین و

ان, تكون الحیل ملفتھ وتسعى لحث  المستخدم عبر البرید اإللكتروني، الرسائل النصیة، أو عبر المكالمات الھاتفیة. في معظم االحی 
قد یتم عرض لقاحات مزیّفة أو    ،المواطنین األبریاء تزوید الطرف المحایل بأموال  لشراء منتجات أو خدمات وھمیھ. و في حاالت أخرى

.  مسروقة للبیع في األسواق اإللكترونیة السوداء   
 

للحصول على معلومات عن كیفیة التسجیل    المستخدم حیث یستغلون سعي  االحتیاليوالتصیُّد  باالنتحال متعلقةحیل  بابتكاریقوم المخادعین 
. او كیفیة تفادي األنظمة التي وضعتھا الحكومات المحلیة، انظمة الرعایة الصحیة، أو الصیدلیات الخاصة   - اللقاح   ألجراءمسبقاً  .  

، أو االئتمانمستھلك حیث یطلب منھ منح رقم الضمان االجتماعي، رقم بطاقة الرسائل  اإللكترونیة المضللة بغیتھا التحایل على ال
.المعلومات المصرفیة الخاصة    

 
 

حدد المدیر التنفیذي للمقاطعة مارك إلریش ونائب رئیس المجلس غابي ألبرنوز الحاجة إلى تحذیر المستھلكین من تزاید عدد محاوالت  
. المالیة ترافقاً مع المعلومات التي یتم تزویدھا عن الحمایة الصحیة مواطنین بمعلومات عن الحمایة التحایل كما و دعى المقاطعة بتزوید ال  

 
 

 
تنشئ   وقال إلریش، المدیر التنفیذي للمقاطعة: "تتطلب االستجابة للتحدیات الصحیة والمالیة العدیدة ذات الصلة الناجمة عن الوباء الحالي أن

ندرك أن المحتالین یسعون إلى استغالل  نالالزمة. “نحات التخصصات وخبراء للتعاون واتخاذ اإلجراءمقاطعة مونتغمري فرقاً متعددة 
على ذلك، باإلضافة إلى توفیر المعلومات حول اللقاحات   والشركات. وبناءً األحداث اإلخباریة والتسبب في ضرر مالي للمستھلكین 

التي قد   ۱۹ - واالختبارات، نحتاج أیًضا إلى توفیر تنبیھات لمنع السكان من أن یصبحوا أھدافًا وضحایا لعملیات االحتیال المتعلقة بـ كوفید 
. تسبب ضرًرا مالیًا " 

 
على الرابط  الیوم ویمكن مشاھدتھ ۱۹ - وفید تم إصدار فیدیو جدید عن عملیات االحتیال المتعلقة بـ ك  

 
https://youtu.be/XlX6rRxxVN0 

 
  

.۱۹- بكوفید یمكن العثور على معلومات حول عملیات االحتیال على موقع معلومات المقاطعة الخاص    
  https://montgomerycountymd.gov/covid19/  

 
 

https://youtu.be/XlX6rRxxVN0
https://montgomerycountymd.gov/covid19/


إصالحھ.  "، یجد المحتالون طرقاً جدیدة للتسبب في ضرر مالي ال یمكن 19- وقال نائب رئیس المجلس ألبورنوز: "في أعقاب "كوفید
د التي تستھدف سكان المقاطعة  التصّی وخدع  روبوتیةومكالمات  ،وھمیةطعیم ت األشھر القلیلة الماضیة، شھدنا زیادة كبیرة في مواقع  ل“خال

. أن نستمر في بذل كل ما في وسعنا إلنھاء ھذه الممارسات اإلجرامیة وحمایة سكاننا بللخطر. یجكثر عرضة  خاصة لدینا األ -  " 
 

یسعون إلى تحویل آخر األحداث اإلخباریة إلى   موانتھازیون. وھوقال مدیر مكتب حمایة المستھلك اریك فریدمان: "ھؤالء المحتالین أذكیاء 
. عملیات احتیال تستغل مخاوف المستھلكین ومخاوفھم فیما یتعلق بفیروس كورونا " 

 
   لللمقاطعة. وتشملمنع التفاعل مع المحتالین، ینصح المدیر فریدمان السكان باالعتماد على المعلومات التي یقدمھا الموقع الرسمي 

:  المعلومات المتاحة   
 

 
  

 معلومات عامة عن كوفید وتأثیره على سكان المقاطعة متاحة على    ●
                                                                             https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/  

المقدمة في العیادات التي تدیرھا حكومة المقاطعة على الرابط حاتللقایمكن العثور على رابط التسجیل المسبق  ●  
https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/ 

 
رالیة حول الخطوات التي یمكن للمستھلكین اتخاذھا لحمایة أنفسھم من عملیات  معلومات من لجنة التجارة الفید  ●

-https://www.consumer.ftc.gov/blog/2021/01/scammers االحتیال المتعلقة بـ كوفید على الرابط
cash-covid-19-vaccination-confusion. 

 
                                                              # # # 

 

 ۱۲۲-۲۱معرف االصدار: 
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