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  المالیة الجرائم مكافحة حول الثاني السنوي المؤتمر تستضیف دیلویت
  

تماشیاً مع سلسلة الندوات التي تعقدھا دیلویت حول الجرائم المالیة، تستضیف دیلویت المؤتمر السنوي  - 2017فبرایر  19
 .2017مارس  2في دبي یوم الخمیس الموافق  التشریعیةوالثاني حول الجرائم المالیة 

 
أیضاً إلتاحة الفرصة أمام مسؤولي المؤسسات المالیة في  وكانت دیلویت قد أقامت المؤتمر األول السنة الماضیة في دبي

  متطلبات الھیئات الناظمةوالجدیدة الشرق األوسط  للتشاور حول التحدیات العملیة التي تعترضھم أثناء االلتزام بالتشریعات 
 في دول المنطقة.

 
طریقة عمل  والنظر فيتشریعات والقوانین، اللتزام بالا العوائق التي تحول دون وسوف یعالج موضوع المؤتمر ھذه السنة 

 في الشرق األوسط مستقبالً.  والھیئات الناظمةالمؤسسات المالیة 
 

اإلستشارات المالیة في دیلویت الشرق  عن خدماتوبمناسبة انعقاد ھذا المؤتمر، صّرح واین توماس، الشریك المسؤول 
دیلویت العالمیة، لیكون شبكة قطاع الخدمات المالیة في یسعدنا أن نستضیف بوب كونتري، المسؤول عن ”األوسط،: 
 “ة.التحوالت الرقمیفي ھذا المؤتمر. ونحن نتطلع لالستفادة من آرائھ حول مستقبل الخدمات المالیة و الرئیسالمتحدث 

 
ذیین رئیسین في ویكتسب ھذا المؤتمر أھمیتھ من حیث أنھ یشكل منصة تجمع الھیئات الناظمة في دول المنطقة، ومدراء تنفی

قطاع الخدمات المالیة باإلضافة إلى كبار المحامین لتبادل األفكار واآلراء القیّمة والمعرفة العملیة وذلك من خالل سلسلة من 
من بینھا مستقبل الخدمات المالیة، واألسالیب المبتكرة  ھامةالعروض التوضیحیة وجلسات المناقشات الجماعیة حول مواضیع 

المؤسسات  وجاھزیة في زمن التغیرات المتواصلة التي یشھدھا ھذا القطاعجرائم المالیة، ودور الھیئات الناظمة في محافحة ال
 FATF -Financial(" الدولي األموال تبییض بمكافحة الخاّصة المالیة بالعملیات المعني العمل ریقفللتماشي مع متطلبات " 

Action Task Force on Money Laundering(. 
 
مع ارتفاع عدد ”في دیلویت الشرق األوسط:  االستشارات المالیةخدمات في قسم ي ھذا اإلطار، أضاف بافین شاه، الشریك ف

المواضیع المدرجة على جدول أعمال الھیئات الناظمة والتنفیذیة عالمیاً، سیظل اھتمام المعنیین منصباً على كیفیة تنفیذ 
ة وتجعلھا أكثر شعوراً باألمان خالل أداء أعمالھا الیومیة. لذلك، یھدف ھذا المؤتمر التغیرات بطریقة تحمي المؤسسات المالی

 “إلى مساعدة قطاع الخدمات المالیة على اإلستجابة والعمل في بیئة تنظیمیة تزداد تعقیداً یوماً بعد یوم.
 

لمزید من المعلومات واالستفسار عن المؤتمر والبرنامج، یُرجى التواصل مع صوفي ماھون على العنوان االلكتروني التالي: 
smahon@deloitte.com  

 
 

  
 

 -النهاية  -

 

mailto:nelhassan@deloitte.com
mailto:smahon@deloitte.com
mailto:smahon@deloitte.com


 
 

 نبذة عن ديلويت
أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة  ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من

بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 
على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 

 www.deloitte.com/aboutنا ا��لكتروني على العنوان التالي: ُيرجى مراجعة موقع

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
ة. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادي

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 

 ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. مهنياً، كلهم 200,000نحو  تضم ديلويت

فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  ر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عملالمستم
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

اتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهم
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية 
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦وظف يعملون من خ��ل ��يك ومدير وم ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  خيرةا��
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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