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وأخصائيين من  يا الجنائية في الشرق األوسط عبر استقدام شريك مسؤولستشارية في مجال التكنولوجتنمي خدماتها اال ديلويت

  شبكة ديلويت العالمية

  

االحتيال والجرائم المالية مثل عمليات االستخدام المتزايد للتكنولوجيا في عصرنا اليوم مخاطر كبيرة رافق ي – 2018نوفمبر  28

نولوجيا المتطورة على غرار الذكاء االصطناعي والتحليالت التنبئية دوًرا وسرقة البيانات واالنتهاكات اإللكترونية. وتلعب التك

  .حيويًا في هذا المجال من خالل تطبيق أساليب جديدة لمساعدة الشركات في االستعداد للمخاطر ومعالجتها

  

ً جديداً لتولي  قيادة الخدمات االستشارية في استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمات، استقدمت ديلويت الشرق األوسط شريكا

التكنولوجيا الجنائية في الشرق األوسط، معززة بذلك فاعلية فريق ديلويت للتكنولوجيا الجنائية في المنطقة الذي يضم خبراء 

 االحتيال ومنع إساءة استخدام هذه البيانات. وكشف عمليات البيانات والتحقيق في متخصصين في استخراج وتحليل 

  

في المملكة المتحدة حيث قَدََّم المشورة وأشرف على العديد من التحقيقات  ديلويت نك أتاناسي إلى الشرق األوسط من وقد انتقل

عاًما من الخبرة في كافة جوانب  23القضائية والتشريعية العالمية األكبر واألكثر تعقيدًا في المملكة المتحدة وأوروبا. وهو يتمتع بـ 

 .ومتخصص بشكل خاص في قطاعات الخدمات المالية واألدوية والنقل والطاقة والتكنولوجياالتكنولوجيا الجنائية، 

  

في عمليات التكنولوجيا الجنائية  حقيق المزيد من النجاحاتلتفي هذا اإلطار، علق اناتاسي قائالً: "أتطلع إلى دعم فريقنا المختص 

ومراجعة أحجام البيانات المتزايدة، وتقليص التكاليف، وتخفيف ، حيث سنضع نصب أعيننا دعم العمالء في تحليل في المنطقة

 " .المخاطر

  

ً من ديلويت جنوب أفريقيا حيث طور إمكانات  تنفيذي موزي إبراهيم بصفة مدير كذلك، انضم لقيادة فريق تحليل البيانات قادما

 .م الماليةئالشركة حول التحليالت التنظيمية ومكافحة الجرا

  

هذه التعيينات، صّرح نيل هارغريفز، الشريك المسؤول عن خدمات االستشارات الجنائية في ديلويت الشرق األوسط وتعليقًا على 

قائالً: "يسعدني الترحيب بكل من نك وموزي في فريقنا. وال شك أن انضمام مختصين مسؤولين من شبكة ديلويت العالمية إلى 

لمحلية من خالل االستفادة من خبرتنا ومعرفتنا العالمية. وتعتبر األدلة الجنائية وق افريقنا يعد أولوية أساسية لتلبية احتياجات الس

الحاسوبية واالكتشاف اإللكتروني وتحليالت البيانات جزًءا ال يتجزأ من خدماتنا االستشارية الجنائية التي نقدمها لعمالئنا، حيث 

ألوسط في القضايا األكثر تحديًا المتعلقة بعمليات االحتيال وسوء يجلب نك وموزي خبراتهما العالمية لمساعدة عمالئنا في الشرق ا

 " استخدام البيانات والجرائم المالية وإنفاذ قرارات الهيئات الناظمة.

  

واإلطار نفسه، قال واين توماس، الشريك التنفيذي المسؤول عن قسم خدمات االستشارات المالية في ديلويت الشرق األوسط: "نحن 

وسيع خدماتنا اإلستشارية الجنائية وتعزيز قدراتنا. ونرحب ببنك وموزي وما سيقدمون لفريقنا من خبرات ونجاحات متحمسون لت

 ."وقيادة فاعلة 

  

 

 –إنتهى  -

 

 نبذة عن ديلويت

mailto:nelhassan@deloitte.com


 
 

بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء والشركات المرتبطة بها يستخدم اسم ديلويت للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية محدودة 

المزيد من التفاصيل حول الشركات األعضاء، يرجى بشخصية قانونية خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء. للحصول على 

 www.deloitte.com/about العنوان التالي: مراجعة موقعنا اإللكتروني على 

 
 لخاص في مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية.تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعين العام وا

دولة، تقدم ديلويت كفاءات متميزة وخدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي  ١٥٠وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

 بإحداث أثر إيجابي. 220,000تعترض عملياتهم، حيث يلتزم مهنيو ديلويت اّل
 

   

 

 :أند توش )الشرق األوسط(نبذة عن ديلويت 

تشارية، وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ديلويت أند توش الشرق األوسط هي عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االس

 في المنطقة. 1926ويمتد وجودها منذ سنة 

بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط(  15مكتباً في  26ابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر من خالل وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحس

. كما حصلت على عدة جوائز (ITR)" على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو 2010عام 

خالل حفل توزيع جوائز المدراء الماليين في الشرق األوسط، وجائزة أفضل رب عمل في الشرق األوسط،  2016خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية  لعام 

 القانونيين في إنجلترا وويلز، وجائزة أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية االجتماعية. وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين

 

 

http://www.deloitte.com/about

