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 الخدمات المالیة  قطاعیسلط الضوء على مسؤولیات یة حول مكافحة الجرائم المالیة والتشریعمؤتمر دیلویت 

نیسان \أبریل  18بتاریخ الذي استضیف في دبي  2018یسلط مؤتمر دیلویت السنوي الثالث حول مكافحة الجرائم المالیة والتشریعیة لعام  - 2018 أبریل18 
أرضیة صلبة ومناخ سلیم مفعم باألمل في عالم تشوبھ حالة متنامیة من الضوء على مسؤولیات مھنّي القطاع وأھمیة التشریعات المالیة لتوفیر  2018

 .الالمساواة والقطبیة

وضع المؤسسات المالیة والھیئات الناظمة في الشرق األوسط استراتیجیات  وسیتناول المؤتمر، من بین سلسلة الندوات حول مكافحة الجرائم المالیة، ضرورة
 التي یشھدھا ھذا القطاع. مبتكرة ومتطورة لمواكبة التغییرات

 
مي بمرحلة حرجة، في ھذا اإلطار، أفاد بافین شاه، شریك في خدمات االستشارات المالیة في دیلویت الشرق األوسط قائال: "یمر قطاع الخدمات المالیة العال

فیر الفرص في عالم تتزاید فیھ عدم المساواة على وتو حیث تتخطى مسؤولیة المھنیین السعي نحو نظام مالي أكثر رصانةً وأمانة، فتعمل على بث األمل
والعاملین في ھذا القطاع ترسیخ جھودھم لتفعیل االستقرار المالي، وااللتزام بمكافحة الجرائم  الھیئات الناظمة المستوى االجتماعي. لتحقیق ذلك، یجب على

  لجمیع األفراد والشركات تاحة الخدمات المالیة بأسعار معقولةاإلدماج المالي إلتحسین المالیة، و
 

ومعرفة عملیة قیّمة خالل حلقات نقاش حیویة متخصصة، باإلضافة الى عروض تناولت مواضیع ى متحدثًا إقلیمیًا وعالمیًا قدموا رؤ 23وقد ضم المؤتمر 
المعني بمكافحة المالي  لتقییم المتبادل لفریق العملرئیسة بما في ذلك: جھود دولة اإلمارات العربیة المتحدة في مكافحة الجرائم المالیة مع اقتراب موعد ا

، والتحدیات المتزایدة التي تواجھھا الھیئات الناظمة في األوقات العصیبة، والجرائم التقنیة والمالیة والمواضیع القانونیة )FAFT( 2019غسل األموال لعام 
  المتعلقة بقضایا الجرائم المالیة

 
یمثلون أكثر الذین مدیرین ومسؤولین مھني في ھذا القطاع وقادة األعمال، ومسؤولین في الھیئات الناظمة، باإلضافة الى  250 كما حضر المؤتمر أكثر من

 .یة عمل المؤسسات المالیة والھیئات الناظمة في الشرق األوسط في المستقبلشركة لمناقشة كیفیة تخطي التحدیات التي تعید تحدید كیف 100من
 

قدموا من خاللھ تقنیات جدیدة في ھذا القطاع ومزودین خدمات آخرین لدیلویت  وللمرة األولى، تمیز مؤتمر ھذا العام بتوفیر معرض رقمي ضم تسعة حلول
ن قاعدة بیانات موزعة تمتاز بقدرتھا على إدارة قائمة متزایدة باستمرار من السجالت المسماة (كتل ، وھي عبارة عblockchainسلسلة الكتل أو  بما في ذلك

یذ ومعیار "اعرف عمیلك" الذي یتلخص في معرفة الجھة المالیة لكل ما یخص العمیل من بدایة التعامل المالي عبر عملیة فتح الحساب، حتى تنف أو "بلوك")،
 ).cryptocurrenciesوالعمالت االفتراضیة (، أو استقبال حواالت مالیة أیة عملیة إیداع أو تحویل

 
، الذي عرض توقعات دیلویت اإلقلیمیة حول القطاع 2018التنظیمي للخدمات المالیة للعام  الشرق االوسط دیلویتكما أطلقت دیلویت خالل المؤتمر مقیاس 
 .المالي واألنظمة والتشریعات في المستقبل

 
ھذه األولویات، حظي موضوع التكنولوجیا المالیة باھتمام الحضور طوال المؤتمر، حیث ناقش ساشین سوندي، المسؤول عن قطاع الخدمات  وبالنظر إلى

د ، مستقبل الخدمات المالیة، وركز على االتجاھات الرئیسة في تحول نموذج األعمال خالل السنوات القادمة. كما وصف دیفیالعالمیة المالیة في دیلویت
ك الذكاء االصطناعي، دیكسون، رئیس قطاع مكافحة جرائم االحتیال والجرائم المالیة العالمیة في شركة أي بي إم، كیفیة استخدام التقنیات الناشئة، بما في ذل

 .في مكافحة الجرائم المالیة
قائالً: " من الضروري  العالمیة دیلویتم مكافحة غسل األموال في قسفي ھذا اإلطار، علّق مایكل شیبرد، المسؤول عن العقوبات ومكافحة الجرائم المالیة في 

على األطر التنظیمیة أن تتكیف مع المشھد المتغیر كذلك، تبني نھج منظم لنشر التقنیات المبتكرة بفاعلیة وكفاءة لمواكبة االلتزام بمكافحة الجرائم المالیة. 
بیة المتحدة لتعزیز األطر للتكنولوجیا المالیة، ویسرني أن أرى ھذا المستوى من العنایة وااللتزام الذي تبدیھ الھیئات الناظمة والعمالء في دولة اإلمارات العر

 " ن ھذه التقنیات. مالتنظیمیة وتعظیم الفوائد المتوخاة 
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تھىان -  - 

 
 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" اسم 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

 www.deloitte.com/about :التالي
 

 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق دماتخ دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة میةعال 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 األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������لـا 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 عالیة جودة ذات مھنیة خدمات تقدیمل 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 معاتالمجت 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 دیلویت 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 أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو فعالھاأ 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 تالمؤسسا 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

 األخیرة 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 أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في نالقانونیی 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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