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 2018إبریل  فيالجرائم المالیة والتشریعیة في دبي دیلویت تستضیف المؤتمر السنوي الثالث حول مكافحة 
 

یسر دیلویت أن تعلن عن استضافة المؤتمر السنوي الثالث حول مكافحة الجرائم المالیة والتشریعیة، أحد أبرز  – 2018آذار / مارس  19
  فندق تاج دبي.في  2018أبریل 18أسواق الخدمات المالیة، وذلك یوم األربعاء الموافق  شھدھاتاألحداث التي 

 
، واالبتكار والتطور للتغلب على العوائق التي تشوب الشرق سیتمحور مؤتمر ھذا العام حول ضرورة التركیز على وضع االستراتیجیات

 األوسط وتغیر النھج الذي ینبغي للمؤسسات المالیة والھیئات الناظمة اتباعھ في المستقبل.
 

، لیكون 2016ائم المالیة عالمیاً، أطلقت دیلویت مؤتمر الجرائم المالیة والتشریعیة في دبي عام لندوات حول مكافحة الجراكجزء من سلسلة 
ى منصة للحوار المشترك بین المؤسسات المالیة في الشرق األوسط حول التحدیات العملیة والفریدة التي تواجھھا ھذه المؤسسات لالستجابة إل

 قة.األنظمة الجدیدة وتسییر أعمالھا في المنط
 

طار، علق واین توماس، الشریك المسؤول عن خدمات االستشارات المالیة في دیلویت الشرق األوسط قائالً "یسعدنا أن نرحب مرة في ھذا اإل
أخرى في دبي ببوب كونتري، الرئیس المسؤول عن قطاع خدمات االستشارات المالیة العالمیة في دیلویت، أحد أھم المتحدثین الرئیسیین في 

 والتوجھات العالمیة في القطاع المالي". حول مستقبل التكنولوجیا المالیة مر دیلویت، فیطلعنا على آرائھمؤت
 

یتضمن برنامجاً متمیزاً تتخللھ خطابات المتحدثین الرئیسیین، وعروض تفاعلیة سیقدمھا مسؤولون وحدثاً نابضاً باألنشطة، المؤتمر ھذا یُعدّ 
كما سیشھد تبادل الخبرات والمعرفة القیّمة بین شخصیات مھمة في قطاع الخدمات حلقات نقاش حیویة،  من القطاع المالي، إضافة إلى

تقییم مخاطر غسل األموال على بینھا  وستدور تلك الخبرات حول مواضیع رئیسیة المالیة، وھیئات ناظمة في المنطقة، ومحامین بارزین.
 یعات والخدمات المالیة، والجرائم الفنیة والمالیة، إلى جانب مستقبل التكنولوجیا المالیة.الصعید الوطني، والتكنولوجیا التي تطال التشر

 
في ھذا السیاق، أفاد بافین شاه، شریك في خدمات االستشارات المالیة في دیلویت الشرق األوسط قائالً: "مع استمرار توسع وتنامي وتطور 

عملیة في تسییر أعمالھا، إذ الالتركیز على إحداث تغییر من شأنھ أن یضمن للمؤسسات األمن و البرنامج الدولي التشریعي والتنفیذي، ال بد من
 یھدف المؤتمر إلى تعزیز استجابة قطاع الخدمات المالیة لاللتزامات التشریعیة التي تزداد تعقیداً یوماً بعد یوم.

 
دثین الخبراء والبرنامج الكامل للمؤتمر، بما في ذلك فعالیات التواصل. كما سیُعلن خالل األسابیع القادمة عن مزید من التفاصیل حول المتح

 smahon@deloitte.comألي استفسارات حول المؤتمر والبرنامج، یرجى التواصل مع صوفي ماھون على البرید اإللكتروني 
 
 

 - انتھى -
 

 دیلویت عن نبذة
 

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" ماس یُستخدَم
ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول
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 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في ءاألعضا
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 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء لیةعا جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 
 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة

 
 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند یلویتد شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو عالأف عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عامال منذ  )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 ألخیرةا السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة لالستشارات
 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة فضلأة "وجائز وویلز، إنكلترا في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز
 

 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 

 االشتراك إلغاء
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