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 الجريدة اإللكترونية
 جمعية النزاهة

 

 

 هل أنت مستعد للمشاركة في أسبوع التوعية حول االحتيال؟

المحققين  جمعية عاًما من قبل 12تم تنظيم أسبوع االحتيال ألول مرة منذ 
أكبر منظمة لمكافحة االحتيال في العالم والمزود األول للتدريب  المعتمدين

في محاولة لمكافحة االحتيال بشكل  االحتيال،والتعليم في مجال مكافحة 
استباقي والمساعدة في حماية الشركات واالقتصاد من هذه المشكلة 

 .المتنامية

 
 

عزيز الوعي انضم إلى الجهود العالمية لتقليل تأثير االحتيال من خالل ت
 2020نوفمبر  21إلى  15بمكافحة االحتيال والتعليم خالل الفترة من 

 

https://fraudweek.com/ 
 

يمكنك أيًضا أن تصبح سفيًرا محليًا )اإلمارات العربية المتحدة( ألسبوع االحتيال 
 :عن طريق التسجيل هنا

 
https://alnazaha.ae/international-fraud-awareness-week-15-

21-2020/ 

 سجل في دوراتنا التدريبية  القادمة !!!

 ( ساعة مهنية16) مهارات المقابالت المهنية المتعلقة باالحتيال •

Nov 2, 2020 -Nov 1  

 ( ساعة مهنية16) احتيال العقود والمشتريات •

Nov 4, 2020 -Nov 3  

( ساعات 8التحقيق ومكافحة االحتيال في قطاع لرعاية الصحية والتأمين ) •

 مهنية

Dec 10, 2020 -Dec 9  

https://alnazaha.ae/training/ 

 

 

  أخبار االحتيال في االمارات

في دبي إلعطاء نتائج  19رشوة عمال في مركز فحص كوفيد  
  سلبية مزيفة مقابل المال

 
فيروس كورونا نتائج سلبية مزيفة مقابل فحص قدم عامالن في مركز 

من مسافرين بين دبي وأبو ظبي. ألقت  رشاوياتهموا بتلقي المال. وقد 
 كشوفا. يهم بعد أن أصبح االحتيال مشرطة دبي القبض عل

-testing-tps://www.thenationalnews.com/uae/courts/dubaiht

-cash-for-results-covid-negative-out-gave-workers-centre

1.1085524-say-police 

 

 96000مقيم في اإلمارات بمبلغ خدعت عصابة تم ضبط 
  درهم في عمليات احتيال عبر الرسائل القصيرة

 
 96اختلسوا  القبض على عصابة من تسعة أشخاص ت شرطة الشارقةألق

. حيث تقوم العصابة ألف درهم من عميل بزعم انهم ممثلون من البنك
بإرسال رسائل نصية مزيفة للمتعاملين وابالغهم بضرورة تجديد بيانات 
الحساب  أو ايقاف الخدمات المصرفية لدى البنك، وبالتالي يقوم صاحب 

 ه.الحساب بتنفيذ ما يطلبه من
-section/accidents/2020-https://www.emaratalyoum.com/local

1.1401123-22-09 

 

مصارف اإلمارات يحذر من اربع أنواع لالحتيال تستهدف 
 الشركات 

 

الشركات الصغيرة والمتوسطة من ، «مصارف اإلمارات»حذر اتحاد 
أربعة أنواع شائعة لالحتيال تستهدفها، وهي احتيال التعويض، وإصدار 

 .فواتير غير دقيقة، والكشط، واحتيال الشيكات
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2018-06-04-

1.1105388 

باحثاً  150شرطة دبي تعتقل عصابة توظيف وهمية احتيال 
  عن عمل

 
باحثاً عن عمل بفرص  150ألقت شرطة دبي القبض على عصابة خدعت 

بحسب بيان  كورونا،عمل مغرية ورواتب مغرية خالل جائحة فيروس 
  رسمي

s/portal/home/mediacenter/https://www.dubaipolice.gov.ae/wp

news/details/Z520?lang=ar 

 

ألف درهم لكل منهم  350 مخالفة ثالثة محتالين يدفعون
  الستخدام الهوية اإلماراتية لآلخرين لصرف الشيكات

 
ألف درهم  350ُحكم على ثالثة رجال بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 

ن بينهم استخدام بطاقات الهوية م تهم،لكل منهم بعد إدانتهم بارتكاب عدة 
اإلماراتية لآلخرين لصرف الشيكات. كما أدين المتهمون بتهمة التواطؤ 
الجنائي واالحتيال ومحاولة االحتيال. أمرت محكمة دبي االبتدائية بترحيلهم 

 الغرامات.في نهاية فترة سجنهم وبعد دفع 
-courts/3-and-https://www.khaleejtimes.com/news/crime

-id-emirates-others-using-for-each-dh350000-pay-to-scammers

-cheques-encash-to 

 

درهم في عملية احتيال في  مليون 1.1اختلست امرأة هندية 
 التأمين على الحياة

 

اتُهمت امرأة هندية وزوجها باختالس مليون درهم من شركة تأمين على 
شيًكا  43الحياة في قضية احتيال. ووجهت إليهم تهمة اختالس أموال من 

 .صادًرا للمستفيدين

-embezzles-woman-https://gulfnews.com/uae/crime/indian

1.72974850-fraud-insurance-life-in-million-dh11 

  

االحتيال في التجارة أدوات فعالة للكشف عن  10أكثر 
 2020اإللكترونية في عام 

اكتشف اتجاهات االحتيال األخيرة من خالل مراجعة تقرير  
 2020األمم المتحدة لعام 

 (CFEاحصل على شهادة مكافح احتيال معتمد )

يشهد ونية يمثل تحديًا أكبر بينما أصبح اكتشاف االحتيال في التجارة اإللكتر
تعرف على أفضل أدوات منع االحتيال في التجارة ارتفاًعا. هذا القطاع 

 اموالك. اإللكترونية لتأمين
-e-effective-most-https://programminginsider.com/10

-in-olsto-detection-fraud-commerce

 https://fraudweek.com/2020/ 

تعرف على كيفية ارتكاب االحتيال والطرق األكثر فعالية الكتشافه. تحديد  
خسائر االحتيال على المستويات العالمية والصناعية والتنظيمية. اكتشف 

لمهني. قم بتنزيل كيف تستجيب المؤسسات عندما يتم تحديد االحتيال ا
 عن طريق الرابط التالي:  التقرير

https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/ 

  

انضم إلى النخبة من مكافحي االحتيال من خالل نيل شهادة مكافح احتيال معتمد من 

 االحتيال لعالمية.جمعية مكافحي 

 

https://www.acfe.com/become-cfe-qualifications.aspx 
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