
 

 

  
Dear colleagues,   ،زمالئنا األعزاء 

 

We are pleased to announce the establishment of Al 

Nazaha Association "Al Nazaha" based in the United 

Arab Emirates, Al Nazaha is the Association of 
Certified Fraud Examiners (ACFE) new UAE Affiliate. 

يسرنا اإلعالن عن تأسيس جمعية النزاهة ذات النفع العام والتي تنطلق من 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. حاليا جمعية النزاهة منتسبة إلى جمعية 

 محققي االحتيال المعتمدين العالمية.

One of the main objectives of Al Nazaha is to promote 

both corporate and individual integrity along with anti-

fraud practices. Other objectives are: 

إن جمعية النزاهة تسعى لتعزيز قيمة النزاهة والشفافية لدى االفراد 

ا تركز على األهداف والمؤسسات ومكافحة االحتيال بكافة انواعه. كم

 التالية:

1. Promoting best practices in anti-fraud and 

developing the profession within the 

UAE   community. In doing so, the association 

may conduct training sessions and awareness 

campaigns in integrity and anti-fraud domains. 

اهة المؤسسية لمكافحة االحتيال من خالل إجراء برامج تعزيز النز .1

 .تدريب وتوعية في مجاالت النزاهة ومكافحة االحتيال

2. Developing studies, research and publications 

about integrity and anti-fraud in accordance with 

International standards as well as local official 

authorities. 

تطوير الدراسات والبحوث والمنشورات حول النزاهة ومكافحة  .2

الغش وفق المعايير المحلية والدولية، واستنادا إلى المعلومات 

 .الصادرة عن الجهات الرسمية

3. Developing strategic partnerships for the purpose 

of collaboration and knowledge sharing in the 

integrity and anti-fraud domains to provide the 

best services to Al Nazaha members. 

 

تطوير شراكات استراتيجية لغرض التعاون وتبادل المعرفة في  .3

مجاالت النزاهة ومكافحة االحتيال لتقديم أفضل الخدمات ألعضاء 

 الجمعية.

Our Vision is to “Promote integrity for an aware and 

promising community."  

 

 ". تعزيز النزاهة من أجل مجتمع واعٍ وواعدهي " رؤيتنا

Our mission aims to "Provide awareness raising and 

meaningful activities for all social categories in order 

to foster the concept of integrity and anti-fraud." 

 

توفير التوعية واألنشطة لجميع الفئات االجتماعية من تهدف الى " مهمتناو
 ".أجل تعزيز مفهوم النزاهة ومكافحة االحتيال

Al Nazaha will provide personal and professional 

networking opportunities, and we are looking forward 

to getting you involved and becoming a member of our 

association. 

 

تسعى جمعية النزاهة لتصميم منصات للتواصل بين األعضاء والمهتمين 

 تتطلع لممشاركتكم الفعالة.في مجال النزاهة ومكافحة االحتيال، و

If you would like to join, please visit and register for 

free on the following website link: 
إذا كنت ترغب في االنضمام، يرجى التسجيل مجانا عبر رابط الموقع 

 التالي:

https://alnazaha.ae/registration-form/  https://alnazaha.ae/registration-form/ 

You can also follow us on social media platforms for 

more information and updates 
لالطالع على آخر  منصات التواصل االجتماعيكما يمكنك متابعتنا على 

 أخبارن

 al_nazaha 

   al_nazaha 

 alnazahauae 

    alnazaha.ae 
  
Best regards, ،ولكم منا فائق االحترام والتقدير 
Nader Rahma AlAnsari نادر رحمة األنصاري 

Board member & Chairman of AntiFraud 

Committee 

 لجنة مكافحة االحتيال و رئيس ادارةعضو مجلس 
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