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 لمخاطر الجريمة المالية في منطقة الشرق األوسط ديلويت تسلط الضوء على اإلدارة الفاعلة 

 
 وللسنة الخامسة عىل التوالي ندوة  –  2022مارس    16

ً
ي    حول   استضافت ديلويت مؤخرا

ي ف  ي دب 
الجريمة المالية ف 

ها كبار الشخصيات من قطاع  ي حض 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. تركزت مناقشات هذه الفعالية السنوية، الت 

ق األوسط.  ي منطقة الشر
ي العالم، عىل مسائل الجرائم القانونية والمالية ف 

 الخدمات المالية ف 
 

،  وقد اتسمت وقائع الندوة لهذه السنة بالمناق ي تخللها كلمات ومداخالت المتحدثي   الرئيسيي  
شات الحيوية الت 

اكة بي    وع، والشر ي تناولت مواضيع متنوعة مثل التمويل غي  المشر
باإلضافة إل مناقشات اللجان المختصة الت 

كات، وفضح خرافات التكنولوجيا، باإلضافة إل دور تح ي تواجه الشر
ليل  القطاعي   العام والخاص، والمخاطر الت 

ي فاعلية الجريمة المالية. 
 البيانات اإلحصائية ف 

 
إبراهيم،   مزّمل  أعرب  السياق،  هذا  ي 

يك  ف  ق شر الشر ديلويت  ي 
ف  البيانات  وتحليل  المالية  الجريمة  عن  مسؤول 

األوسط، عن سعادته النعقاد الدورة الخامسة من هذه الندوة السنوية بحضور العديد من الشخصيات المعنية  
ي يطرحها  

بالجريمة المالية، وقال: ”تكتسب هذه الندوة أهميتها من محتوياتها الغنية باألفكار والرؤى القّيمة الت 
ق  ي الشر

 لقطاع الخدمات المالية ف 
ً
 مستمرا

ً
ي تشكل تحديا

اء متخصصون خالل مناقشتهم للجريمة المالية الت  خي 
 يتسم بشعة  

ً
 ماليا

ً
البينية، وشبكات جريمة شديدة األوسط والعالم حيث نواجه نظاما تطوره وزيادة ارتباطاته 

الذي يسبب   األمر  والعالمية  المحلية  يعية  التشر السلطات  ايدة من  التعقيد والتطوير، باإلضافة إل ضغوط مي  
ي مواجهة هذه التحديات، نحتاج إل اتباع طرق عمل عىل مستوى 

تعقيدات بالغة لجميع المؤسسات المالية. ف 
تنسيق والتعاون واالبتكار، ال سيما وأننا نشهد اآلن ظهور تقنيات جديدة وتحليالت متقدمة عىل درجة  عاٍل من ال

ي علينا  اعالية من الحيوية والف 
علية، لكننا ال نستطيع استخدامها بمعزل عن معطيات القطاع المالي حيث ينبغ 

، والبيانات   والتكنولوجيا حت  نستعد بشكل أفضل لتلبية التوقعات الجمع بي   المعرفة الخاصة بالقطاع المالي
يعية، واألهم من ذلك، رفع مستوى مكافحتنا للجريمة المالية.“   التشر

 
وع،   من جانب آخر، تناولت مناقشات اللجان المختصة عدة مواضيع منها المشهد المتغي  للتمويل غي  المشر

اكة بي   القطاعي   العام والخاص تعزي  ي وكيف يمكن للشر
ز وتسهيل مواجهة هذه المسألة، والمخاطر الرئيسية ف 

ي  
كات ف  ي تواجه الشر

الت  المخاطر  العملة المشفرة، وفهم  الذي يمكن أن تلعبه  البحرية، والدور  قطاع الخدمات 
أسواق أو مناطق جغرافية محددة، وكيف يمكن مواجهة هذه المخاطر. كما توسعت مناقشات اللجان لتشمل 

ي فالتكنولوجيا وتحل
ي يجب مراعاتها عند  ا يل البيانات اإلحصائية ف 

علية الجريمة المالية، واالعتبارات الرئيسية الت 
 .  اختيار الحلول التكنولوجية المناسبة والمنهجيات المتقدمة للتعلم اآللي والذكاء االصطناعي

 
د،   ي ديلوييت العالمية: ”ال  من جهته، قال مايكل شيي 

،    مسؤول عن الجريمة المالية ف  نشهد  عىل الصعيد العالمي
العالم، كيفية   التعاون بي   مختلف دول  المالية من خالل رفع مستوى  الدول والمنظمات مع محاربة الجريمة 

ي 
حة. وف  ات المقي  يعية الحالية، باإلضافة إل التغي  ات التشر اكات بي   القطاعي   العام والخاص، والتغي  وتطوير الشر

يعية، والجهات المسؤولة عن فرض القواني   والمؤسسات المالية  مكافحة الجريمة المالية، تق ف السلطات التشر
 ألهمية هذه  

ً
ي خندق واحد حيث تحرص عىل استمرار التعاون وتضافر الجهود فيما بينها واالبتكار نظرا

 ف 
ً
جميعا

ي هذا المجال. من هنا، نستطيع القول أن ندوة الجريمة المالية ا
ي نجاح جهودها ف 

ي نظمتها ديلويت  األمور ف 
لت 

ي مجال مكافحة  
 فاعالة وغنية باألفكار، وهي فرصة ثمينة لالستماع إل المزيد من اآلراء حول التطورات ف 

ً
كانت فعال

 الجريمة المالية.“
 

 
 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إل "ديلويت" تشي  إل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرج  االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانوب 

ي صحيحة إل حي   التوجه إل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقي  مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقي 

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقواني   والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر  د  كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصي 

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت تو ال ُيستخد ش توهماتسو المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخي 
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد  . ال تستطيع الشر أو  كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصي  تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التالي

وب    ُيرج  مراجعة موقعنا االلكي 
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتي  ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بي   خمس   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مي  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنت 
ي عىل ا ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

وب  ي مختلف القطاعات، ُيرج  مراجعة موقعنا االلكي 
ي ف  : وأثرهم اإليجاب   . www.deloitte.comلعنوان التالي

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرج  إرسال رسالة رد إل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكي 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلف 
 " ف 
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