
 

الثالثاإلصدار   / /  2021  / /  أغسطس  
 

PAGE 1 

 الجريدة اإللكترونية
 جمعية النزاهة

 

 

 

 أشهر عمليات االحتيال المالي في العالم:

  - WorldCom كوم وورلد
 الكشف تم أن بعد كبيرة لفضيحة "كوم وورلد" االتصاالت شركة تعرضت

 بنحو أصولها وتضخيم الشركة، كشوف في محاسبي وغش مخالفات عن

 مديرها وُسجن ،2002 عام إفالسها الشركة أعلنت وقد دوالر، مليار 11

  .المالي والمدير التنفيذي
 

  Frank Abergnale أباغنيل فرانك
 تحولت قصته أن حتى التاريخ، في المحتالين أشهر من أباغنيل فرانك يعد 

 الممثل بدوره وقام 2002 عام "Catch Me If You Can" فيلم إلى

 .كابريو دي ليوناردو

 كطيار للعمل أوراقا زور حيث النصب عمليات من بالكثير أباغنيل قام

 هذه من أي في تدريب بأي يحظ لم أنه رغم جامعي وأستاذ وطبيب

 وبطاقات والتراخيص السفر وجوازات الشيكات بتزوير قام كما المجاالت،

 .الهوية
 

نارد  Bernie Madoffمادوف بير
 السجن عقوبة حاليًا اإللكترونية ناسداك لبورصة السابق الرئيس يقضي

 طريقة خالل من المستثمرين على باالحتيال قيامه بعد عاًما 150 لمدة

 اعتقاله تم وقد دوالر، مليار 65 نحو المستثمرين فقدان في وتسببه بونزي،

  .ضده بالًغا ابناه قدم أن بعد 2008 عام

 

 

 اهةجمعية النز
 

 يعلى الموقع اإللكترونتابعونا 

 ومنصات التواصل االجتماعي

لمعرفة  بجمعية النزاهة ةالخاص

آخر مستجدات مؤتمر جمعية 

مدققي االحتيال المعتمدين في 

 منطقة الشرق األوسط.

 
 الموقع االلكتروني:

https://alnazaha.ae 

 /https://www.instagram.com/al_nazaha: انستقرام

association-nazaha-https://www.linkedin.com/in/al-نكدإن: لي

531b4a190/ 

 https://twitter.com/alnazahauaeتويتير: 

  QRصورة امسح واتسأب: 

 

 :ACFEجمعية مدققي اإلحتيال المعتمدين أخبار 
 

 
 

 سبتمبر 22 في - آسيا والمحيط الهادي –مكافحة االحتيال  تم عقد مؤتمرسي

ساعة مهنية من خالل  20ستتمكن من الحصول على  .ثالثة أيامولمدة 

 محاضر. 20 ا منة فيه والتي سيتم تقديمهالدورات المنعق حضور
 

 $150أغسطس ووفر  23سجل قبل 
مزيد من لمعلومات حول المؤتمر، باستطاعتك زيارة الموقع للتسجيل وال

 : الرسمي للمؤتمر من خالل

https://www.fraudconference.com/asiapac2021.aspx 

 

 

 أخبار االحتيال

  المركزي المصرف من أنها تدعي احتيالية مكالمات 
 

طة حذرت  المرصف من أنها تدع   احتيالية مكالمات من أبو ظب    شر

طة باسم نصية رسالة إرسال ويتم المركزي  صحة عىل كدليل أبوظب    شر

 البنكية المعلومات طلب يتم وبعدها المعلومات
01.418982-19-06-https://www.albayan.ae/uae/news/2021 

 

 

 لشرطة منسوبة برسائل ألمانية شابة يخدعون محتالون

 
   األلمانية، صوفيا تتخيل لم

   تقيم الب 
 
 أن طويلة، سنوات منذ دب    ف

   المكالمة
 إىل ستتحول الجاري، أبريل 10 صباح نومها من أيقظتها الب 

، كابوس  
 احتيال لعملية خاللها تعرضت أنها تكتشف حي    حقيق 

افية،  مطلع وفاته قبل والدها لها ادخره مبلغ عىل باالستيالء انتهت احت 

 ..الجاري العام

 
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2021-

04-29-1.1483819 

 

 مليون 100 بـ شخص ألف 80 على "نصب" تركي شاب

 دوالر

   
ً  "توسونجوك" كان "عربية نيوز سكاي" وفق  فترة منذ لإلنتربول مطلوبا

 دوالر مليون 100 بحوالي تُقدر أموال باختالس التهامه طويلة،

 في المساهمين من تركي، مواطن ألف 80 قرابة من جمعها أميركي،

 االفتراضي تشيفتليك بنك"
 

https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2021-07-02-

1.1509439 

 

 دقائق 7 مدتها احتيال مكالمة في مدخراته اماراتي يخسر

 
وفقًا للبيان، بدأ كل شيء عندما تلقى راشد مكالمة هاتفية من شخص يدعي 

أنه موظف في مصرفه. ادعى الشخص أن البنك كان يقوم بتحديث بيانات 

 طلب من راشد معلومات عن ذلك.العمالء و
https://www.khaleejtimes.com/news/uae-emirati-loses-life-

savings-in-7-minute-fraud-call 

 
مستهلكين في اإلمارات لالحتيال  10تعرض أربعة من كل ي

 عبر اإلنترنت

 
مستهلكين في اإلمارات العربية المتحدة قد  10أن أربعة من كل في حين 

تعرضوا لمحاوالت احتيال عبر اإلنترنت في العام الماضي، فإن الثقة في 

المدفوعات الرقمية واستخدامها سواء في المتجر أو عبر اإلنترنت ال ترى 

 أي عالمات على التوقف حيث ال يزال المستهلكون يفضلونها على النقد.

-consumers-uae-10-in-https://gulfnews.com/uae/four

1.80605101-attempts-fraud-online-experienced 

 

 

 أعمال رجل على واالحتيال األموال بغسل يعترف هاشبوبي

 خليجي

 
 رامون العالم، افي اإللكترونيين والمجرمين المحتالين أخطر أحد عترفا

 دبي، شرطة عليه قبضت الذي ،«هاشبوبي» باسم الشهير عباس،

 واالستيالء األموال، وغسل االحتيال شملت الجرائم، من حزمة بارتكاب

 والبيانات اإللكتروني البريد واختراق الخداع طريق عن الغير أموال على

 وشركات ألشخاص البنكية
-section/accidents/2021-https://www.emaratalyoum.com/local

1.1520748-02-08 

 

  

ي االحتيال  
 
ون اء أوهام ي اإللكير ي .الرسي    ع بالير  الحماية سالح والوع 

 

ي  
 
ن ر وفاة :مادوف بير

ّ
ي" ُمدب ي "احتيال عملية أكي   

 
ي التاري    خ ف ي األمريك   

 
  السجن ف

 األفراد من الكثير وقوع األخيرة اآلونة في انتشر المالية، المعامالت وتطور نعيشه الذي التكنولوجي التطور ظل في

 أنه إال السريع، بالثراء وعوداً  منحهم طريق عن الناس وأحالم بآمال تتاجر إلكتروني، واحتيال نصب عمليات ضحايا

 الحتيال ضحية وقعوا أنهم متأخرين هؤالء مثل يكتشف لألسف

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-08-10-1.3933142 

بيرني مادوف، الذي أقر بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات االحتيال في تاريخ الواليات المتحدة، في توفي 

عاما في عام بعد أن اعترف بأنه احتال  150عاما. وكان قد ُحكم على مادوف بالسجن  82السجن عن عمر يناهز 

 على مستثمرين من خالل برنامج يُعرف باسم بونزي

https://www.bbc.com/arabic/world-56745450 
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