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 جمعية النزاهة

اإللكترونيةالجريدة    
2020 يونيو –اإلصدار األول   

 

 

ألف قناع  20مصادرة 

 ومطهرات مزيفة

 .مصنعان ومتجران في اإلمارات لصنع وبيع مواد غير مرخصةأقنعة الوجه المزيفة: إغالق 

عجمان: أغلقت السلطات يوم األحد مصنعين غير مرخصين ومتجرين لصنع وبيع أقنعة طبية غير مرخصة. 
لم تتوافق األقنعة التي تنتجها المباني غير المرخصة مع المواصفات والمعايير المعتمدة في اإلمارات العربية 

مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك أنه تم اكتشاف نشاط غير قانوني لصنع األقنعة الطبية المزيفة  المتحدة. قال
خالل عمليات التفتيش العشوائية من قبل فريق من إدارة التنمية االقتصادية. ووجد المفتشون أن األقنعة مصنوعة 

ب الوضع الحالي والطلب المتزايد على من مالبس مستعملة، بما في ذلك مالبس أطفال والزي المدرسي. بسب
شراء األقنعة من قبل المستهلكين، دفع الجشع األشخاص إلى هذا النشاط الغير قانوني فقط للحصول على ربح 

 غير مشروع، وقد تم إحالتهم إلى النيابة العامة التخاذ المزيد من اإلجراءات.

نع إلجراء عمليات التزييف،حيث أن هذه المنطقة حولت مجموعة صانعي األقنعة المزيفة الطابق العلوي لمص
 صغيرة للغاية وويعمل بها خمسة عمال يجلسون بجانب بعضهم البعضبدون ترك مسافة آمنة بينهم.

 تم إغالق المباني الغير مرخصة وتم مصادرة األقنعة من قبل إدارة الرقابة وحماية المستهلك.

نعة من الصيدليات فقط للتأكد من أنها تلبي المعايير الوطنية وقالت اإلدارة إنه يجب على الناس شراء األق
المنصوص عليها،وحثّت الناس على عدم شراء األقنعة التي ال تتضمن تفاصيل التصنيع على ملصق المنتج، 

 .من أجل حماية أنفسهم من االحتيال التجاري

https://gulfnews.com/uae/fake-face-masks-2-factories-2-stores-shut-down-in-the-
uae-for-making-selling-unlicensed-items-1.1585508628992 

ألف قناع  20لشارقة بالتعاون مع بلدية الشارقة ، بمصادرة أكثر من قامت دائرة التنمية االقتصادية با  
وجه ومطهر مزيف من تاجر غير مصرح له. وقال نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في 

ألف درهم. وأن التاجر  28دائرة التنمية االقتصادية واالجتماعية "أن أقنعة الوجه تبلغ قيمتها حوالي 
سائل التواصل االجتماعي لبيع المنتجات التي حصل عليها من وكيل غير مصرح كان يستخدم و

 له.وتم تسليم المنتجات التي تم ضبطها وتسليم التاجر للبلدية ليُحاسب على تصرفاته".

تم إغالق المنشأة غير المصرح لها على الفور من قبل دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة، باإلضافة 
باهظة. وتمت مصادرة البضائع لفحص جودتها وسالمتها حيث سيتم التبرع بها  إلى فرض غرامات

 للجمعات الخيرية في حالة كانت أقنعة الوجه آمنة لالستخدام" حسب ما أضافه المصدر.

 المنتجات المزيفة

،  '' Air Freshener '' كما تم مصادرة عدد من المطهرات المزيفة التي تحمل العالمة التجارية
دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة خالل عمليات التفتيش الدورية، وتم سحب المنتجات  قبل مفتشيمن 

من السوق ألنها تضر بالصحة العامة ألفراد المجتمع. سيتم إيقاف جميع المستغلين والمخالفين لضمان 
غلين سالمة األسواق ووضع حد للممارسات الخاطئة ، وسيتم فرض غرامات باهظة على المست

 وتحويلهم للنيابة العامة ، إذا لزم األمر. 

https://gulfnews.com/uae/fake-face-masks-2-factories-2-stores-shut-down-
in-the-uae-for-making-selling-unlicensed-items-1.1585508628992 

 

 

 

 عن جمعية النزاهة

جمعية النزاهة هي جمعية ذات نفع عام تأسست 

بموجب القرار الوزاري رقم  2019عام 

 .من وزارة تنمية المجتمع 133/2019

 
لجمعيىة محققي  باإلنتسابقامت جمعية النزاهة 

، و تعتبر (ACFEاالحتيال المعتمدين العالمية )

اإلمارات  جمعية النزاهة المرجع المعتمد في دولة

 العربية المتحدة.

 

 دورة تدريبية مجانية
 

 

 

 

 

 

 

مكافحة ل الدولي الحادي والثالثين مؤتمرال

 2020لسنة اإلحتيال 

ستنظم جمعية محققي االحتيال المعتمدين  
المؤتمر الدولي الحادي والثالثين لمكافحة 

 24يونيو حتى  22االحتيال خالل الفترة من 

يونيو من خالل منصة إلكترونية. الذي سيسمح 
للمشاركين من جميع أنحاء العالم بحضور 
الندوات المختلفة من خالل بث مباشر من يبوتهم 
أو مكاتبهم، وكذلك ستتاح لهم الفرصة لالطالع 

يديو لجميع الندوات عند الطلب. على تسجيل ف
ل على سيتكم المشاركين في المؤتمر من الحصو

ساعة تدريبية معتمدة  30 ما ال يزيد عن

(CPE .) 

يمكنك التسجيل اليوم في المؤتمر من خالل زيارة 
 الموقع اإللكتروني 

raudconference.cohttps://www.f
home.aspx-m/31st 

تواصل مع جمعية النزاهة لالطالع على كيفية 

 الحصول على خصم خاص.

 

 

بتاريخ  مثلث اإلحتيالتدعوكم جمعية النزاهة لحضور دورة تدريبية بعنوان 

االحتيال، وأمثلة  ثمساءا. سيتم استعراض نظرية مثل 5يونيو الساعة  14

السناريوهات المختلفة لعمليات احتيال. كما سيتم تقديم على  على آلية تطبيقه

النصائح عن كيفية تقليل من مخاطر االحتيال في جهات العمل. كما سيتم 

استعراض بعض المؤشرات الصادرة من تقرير جمعية محققي االحتيال 

(. يمكنك Report to the Nations) 2020المعتمدين في تقريرهم لسنة 

 من خالل الرابط اإللكتروني  التالي:التسجيل في الدورة 

webinar/-live-triangle-https://alnazaha.ae/courses/fraud  

 

 

 

وس كورونا في اإلمارات رفي

 العربية المتحدة
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