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 الجريدة اإللكترونية
AL NAZAHA ASSOCIATION 

 

 

 

 ترونيم مصطلحات االحتيال اإللكتعل

 سرقة الهوية:

عندما يسرق شخص ما هويتك الرتكاب عملية احتيال. تحدث سرقة الهوية 
 .قد يعني سرقة هويتك استخدام المعلومات الشخصية دون إذنك

 

 االحتيال عبر البريد:

تبدو رسائل االحتيال عبر البريد حقيقية لكن الوعود وهمية. عالمة التحذير 
فوراً الشائعة هي رسالة تطلب منك إرسال أموال أو معلومات شخصية 

 .صول على شيء ذي قيمة بعد إرسال األموال أو المعلوماتللح
 

 االنتحال:

يحدث االنتحال عندما يخفي المتصل المعلومات المعروضة في معرف 
المتصل الخاص بك. يمنح هذا المتصل القدرة على إخفاء أو "انتحال" 
االسم و / أو الرقم للظهور كما لو كانوا يتصلون بشخص معين من مكان 

 .معين
 

For More details visit: 

-https://www.equifax.co.uk/resources/identity

terminology.html-fraud-protection/online 

 

 

 لعبة المحاكاة التفاعلية
 

فرصة ثمينة  بة التفاعليةلعال هذهوفر ت
لتكون جزًءا من فريق افتراضي يتم 
وضعه في وسط محاكاة احتيال 
إلكتروني. ستشارك في صنع القرار من 

 أول إشارة للهجوم وحتى الحل الناجح
 

مساء  9 – 7|  2021أبريل  22التاريخ: 

 بتوقيت دبي.

https://www.acfe.com/FoundationDonation.aspx  

 

 أخبار جمعية النزاهة:
 

 
 

أبريل ولمدة  7 في -األوسط الشرق  –حتيال مكافحة اال تم عقد مؤتمر
 جمعيةالويومين. أقيمت الفعالية بالتعاون مع سوق المال السعودي 

جلسة مختلفة تقدم  11السعودية لمكافحة االحتيال. قدم الحدث للمشاركين 
8 CPEs ترجمة عربية حية.بم المؤتمر يقدتم ت. وألول مرة 

 

 

 ((CFEاحصل على شهادة مكافح احتيال معتمد )
ل نيل شهادة مكافح احتيال معتمد انضم إلى النخبة من مكافحي االحتيال من خال

 من جمعية مكافحي االحتيال لعالمية.

 

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

 

 

 

 أخبار االحتيال

في اإلمارات العربية المتحدة: يحذر بريد  للمقيمينتنبيه  
 اإلمارات من عمليات احتيال جديدة عبر البريد اإللكتروني

 
أصدر بريد اإلمارات يوم الجمعة تحذيراً ضد المحتالين الذين يرسلون 
رسائل بريد إلكتروني مزيفة باستخدام اسم الدائرة الحكومية. وفقًا لمنشور 

يواصل بعض المحتالين إرسال رسائل  االجتماعي،على وسائل التواصل 
 تطلب من الضحايا الكشف عن معلومات شخصية. تصيديهبريد إلكتروني 

 
https://cutt.ly/scgW7kU 

 

االحتيال على مواقع التواصل  شرطة دبي تحذر من عمليات
 االجتماعي

 
وخاصة الذين يبحثون عن  الجمهور،حثت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد 

على توخي الحذر عند استخدام منصات التواصل  منزليين،مساعدين 
االجتماعي وعدم الوقوع فريسة لمجرمي اإلنترنت والمحتالين عبر 

 اإلنترنت.
 

https://wam.ae/en/details/1395302914568 

 

 الجنسيةاغلقت شرطه دبي شركه لدعائها منح 
   

تم إغالق شركة في دبي الدعائها زوراً أنها يمكن أن تساعد األثرياء على 
 .أن يصبحوا مواطنين إماراتيين

وادعت أنه لكي ، ى أنها "رسوم معالجة"دوالر عل 10000لقد فرضت 
مليون درهم  100يجب أن تكون القيمة الصافية للمتقدمين  مؤهالً تكون 

 مليون دوالر( أو أكثر. 27.2)
 

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2021-03-15-

1.1466241 

 اعتقال موظفين لمحاولتهم رشوة ضابط شرطة 
 
 

للقبض على مسؤولي  يأبو ظبأدت أمانة "شرطي" بالقيادة العامة لشرطة 
إحدى الشركات بعد محاولتهم رشوته بمبلغ مالي، وحالت نزاهته دون 

في ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة  شرعية مما أسهمتحقيق اغراضهم غير ال
 .نية بحقهمالتخاذ اإلجراءات القانو

 
https://www.albayan.ae/uae/accidents/2021-03-05-1.4108104 

 

"رسالة نصية قصيرة تحذيرية" حول  محتال يرسلدبي: 
أو سجنه االئتمان،انتهاء صالحية بطاقة   

 
بتهمة تزوير وثائق رسمية واالحتيال ضد عمالء أحد البنوك وشركة 

حكمت محكمة دبي الجنائية على رجل آسيوي يبلغ من العمر  اتصاالت،
 .عاًما بالسجن لمدة شهرين متبوًعا بالترحيل 32
 

https://www.msn.com/en-ae/news/other/dubai-scammer-sends-

warning-sms-about-credit-card-expiry-jailed/ar-BB1eCYc6?ocid=sw 

 

 10كل منهم تغريم أربع اشخاص احتيال الذهب اإلماراتي: 
 يفلبين 4000ماليين درهم لخداع 

 
ى أربعة فلبينيين مغتربين في اإلمارات بالسجن لمدة خمس سنوات حكم عل

لكل منهم بعد االحتيال على آالف المقيمين في عملية احتيال على استثمار 
 10الذهب. كما أدينوا بتهمة غسل األموال وُحكم عليهم بدفع غرامة قدرها 

 ماليين درهم لكل منهم.
 

https://www.kmwgate.com/post/uae-gold-scam-4-fined-dh10-

million-each-for-duping-4000-filipinos 

  

عصابات تستولي على سيارات معروضة للبيع بحيلة الشيكاتاإلمارات:   
 

مليون درهم بتهمة  90بقيمة محكمة في أبو ظبي تغرم أربعة أشخاص وشركة مجوهرات 
 ألموال واالحتيالغسل ا

 
كشفت بالغات وقضايا تتداولها محاكم في الدولة عن محتالين يحترفون سرقة السيارات بوسائل خداعية لإلفالت من أ

 .جريمة االحتيال، وتحويلها إلى قضية شيك من دون رصيد
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/courts/2021-03-06-1.1462479 

أفادت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية )وام( أن شركة مجوهرات في أبو ظبي فرضت عليها غرامة قدرها 
 شخص". 4000مليون درهم بتهمة "غسل األموال واالحتيال ضد  50

https://cutt.ly/FcgRaFc 
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