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ي Relativityديلويت تطلق منصة )

 
 السعودية  المملكة العربية ( األوىل ف

ي المملكة باستقدام كبار المهنيي   
 

 وتعزز خدمات االستشارات الجنائية ف

 
 

اير    15 ي المملكة العربية السعودية، أصبحت    –  2022فبر
ي لديها ف 

ون  ي توسيع قدرات الكشف اإللكتر
بعد نجاحها ف 

ق األوسط أول مزّود يقدم خدمات منصة )  ي المملكة دون االضطرار إىل  Relativityديلويت الشر
ونية ف  ( اإللكتر

 نقل البيانات خارج حدود المملكة. 

ي إطالق ديلويت لهذه المنصة نتيجة لل
ي حجم البيانات وتعقيدها، األمر الذي فرض عىل  يأنر

زيادة المتواصلة ف 

ي سيناريوهات  
ي التعامل مع هذه البيانات، وال سيما ف 

العديد من المؤسسات جملة من التحديات غتر المسبوقة ف 

المؤسسات حول   يلجأ آالف  لذلك،  البيانات.  اق  اختر ، وحوادث  ي
التقاض  وإجراءات  التحقيقات،  األزمات مثل 

ي من أجل التعامل مع الكميات الضخمة من البيانات، Relativityلعالم إىل استخدام منصة )ا
ون  ( للكشف اإللكتر

البنية   باستخدام  ي 
ون  اإللكتر للكشف  منصتها  ديلويت  أطلقت  الخلفية،  هذه  إزاء  بشعة.  المشكالت  وتحديد 

ي تتسم باألمان والمرونة ودعم رسية
 البيانات والمهمات.  التحتية السحابية من أوراكل التر

ي هذا السياق، أعرب بوراي ألتونيسلر، مدير  
ي مجال التكنولوجياضمن  ف 

ي ف 
ون  ي   الجنائية فريق الكشف اإللكتر

ف 

( منصة  إلطالق  البالغ  رسوره  عن  األوسط،  ق  الشر األوسط  ق  الشر العربية Relativityديلويت  المملكة  ي 
ف   )

ي غا 
 هذا الحدث بأنه ”خطوة ف 

ً
ي ديلويت. لقد  السعودية واصفا

ي تنفيذ خطط التوسع واالستثمار ف 
ية األهمية ف 

ي قائمة داخل 
ون  المملكة بأداة للكشف اإللكتر ي 

ايدة لدعم عمالئنا ف  المتر  المنصة استجابة للحاجة  أطلقنا هذه 

األول   القانون  مع  المنصة  لهذه  ديلويت  إطالق  يتماشر  البيانات خارجها. كما  نقل  إىل  أن نضطر  المملكة دون 

 من  
ً
اعتبارا المفعول  والذي سيصبح ساري  الوطنية  البيانات  المملكة بشأن حماية  الذي أصدرته    23والشامل 

، حيث يؤكد هذا القانون حاجتنا إىل توفتر منصة آمنة وقابلة للتوسع ومصممة وفق أحدث المعايتر 2022مارس  

تواج  ي 
والتر البيانات  بكشف  المرتبطة  التحديات  لمعالجة  القضائية التكنولوجية  اإلجراءات  ي 

ف  عمالئنا  ه 

يعات.“  ي مسائل االمتثال لمختلف اللوائح والتشر
 والتحقيقات وف 

ي المملكة   الجنائية من جهة ثانية، يشهد قسم التكنولوجيا 
ات ترمي إىل توسيعه ف  ق األوسط تغيتر ي ديلويت الشر

ف 

ايد لعمالء ديلوي  ي هذا الصدد،  وزيادة قدراته حتر يتمكن من االستجابة للطلب المتر 
ت عىل خدمات التحقيقات. ف 

التكنولوجيا ي مجال 
ف  االستشارية  الخدمات  عن  المسؤول  يك  الشر نيل هارغريفز،  نقل  ديلويت   الجنائية تم  ي 

ف 

ي تزيد  
ته التر ي الرياض وذلك لالستفادة من ختر

ي مكاتب ديلويت ف 
أس فريق البحث والتقصي ف  ق االوسط، لتر الشر

ي دول المنطقة. كما انتقل معه بول هاك، وهو    عن الثالثير  سنة، وتقديم
ي المملكة وف 

الدعم لعمالء ديلويت ف 

ته عن   ي التحقيقات الجنائية، وتتبع األصول، وتصميم وتنفيذ تحليالت أنشطة الغش   19مدير تزيد ختر
 ف 
ً
عاما

وم أنشطة  استباق  عىل  ديلويت  عمالء  لمساعدة  وذلك  والتفتيش،  المراجعة  ومنصات  خططات واالحتيال، 

 االحتيال وحماية أنفسهم منها بشكل أفضل.  

 عىل نقله، أعرب هارغريفز عن رسوره النتقاله إىل فريق ديلويت  
ً
ي المملكة وتكليفه   الجنائية للخدماتتعقيبا

ف 

  
ً
ي  بمهمة توسيع هذا الفريق وزيادة قدراته، وقال: ” تبدي المملكة العربية السعودية هذه األيام اهتماما

 ف 
ً
ايدا متر 

ي أنشطة االحتيال والهدر وإساءة االستخدام والعمل عىل منع حدوثها سواء داخلها أو ضدها.  
خدمات التحقيق ف 

اء من دول العالم والمنطقة وسأعمل عىل تعزيز هذا الفريق بأحدث   لهذا الغرض، يضم فريقنا مجموعة من الختر

ا احتياجات عمالئنا، كما سأحرص عىل  لدعم  السعودية لالنضمام إىل هذا  التقنيات  المواهب  ستقطاب أفضل 

إىل عمالئنا  االستشارية  تقديم خدماتنا  من  ة  المستر لبدء هذه  نتطلع  إننا  مهاراتهم.  تطوير  والعمل عىل  القسم 

ات مهمة.“ ي تشهد تغيتر
ة التر ي هذه الفتر

 الحاليير  والجدد ف 
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ي تجدر اإلشارة إىل أن ديلويت قد حازت عىل شهادة تقدير ”ال
ون  ي خدمات الكشف اإللكتر

 ف 
ً
كة الرائدة عالميا “ 1شر

من   أكتر  لديها  يعمل  )  120حيث  منصة  من  مرخصير   ي 
يك Relativityمهت  ”الشر تقدير  شهادة  وكذلك   ،)

ي العالمي  اتيجر اكة العمل طيلة  2االستر  لشر
ً
كة )  10“ تقديرا يك لشر (. ونتيجة لذلك، تمتلك Relativityسنوات كشر

ات ما يؤهلها إلضافة مستوى ال ُيضاهي من العمليات والقدرات الفنية المتعلقة إىل  ديلويت من المؤهال  ت والختر

 (. Relativityمنصة )

كة ) ق األوسط العديد من المهنيير  المرخصير  من رسر ي ديلويت الشر
ي ف 
ون  (،  Relativityيضم فريق الكشف اإللكتر

لويت حول قضايا فائقة األهمية منذ عدة سنوات، كما وال يزال هذا الفريق يقدم خدماته االستشارية لعمالء دي

ته عىل التعامل مع أضخم   ي العالم. وتشتمل ختر
كات والمؤسسات القانونية ف  يرتبط بعالقات عمل وثيقة مع الشر

ات ماليير  الوثائق.  ي المملكة المتحدة واقتص  العمل فيها مراجعة عشر
 ثالث قضايا تنظر فيها المحكمة العليا ف 

1  - 
كة  ي العالم لعام 2021“ من رسر

ي ف 
ون  ي تقييم مزّودي خدمات الكشف اإللكتر

 ف 
ً
كة الرائدة عالميا  IDCحازت ديلويت عىل لقب ”الشر

MarketScape  ، ي
ان  اتيجياتها مثل قدرات المراجعة والتدقيق عن ُبعد، وقدرات التحقيقات، واألمن السيتر  لقدراتها واستر

ً
 وذلك تقديرا

 وإدارة البيانات، وخدمة العمالء. 
 

2 -  https://www.relativity.com/partners/deloitte/ 
 

 - انتىه  -

  
 

 
 

© 2022 Deloitte & Touche (M.E.). All rights reserved. 

كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشتر إىل واحدة أو أكتر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي رسر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرجر 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 القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

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

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

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي رسر

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  .رسر ي منطقة  د إم إي إن وجود رسر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقتر

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

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

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصتر

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكتر 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 رسر ة وكل من الشر ألختر
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد  . ال تستطيع الشر أو  كل رسر

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

ون    ُيرجر مراجعة موقعنا االلكتر
www.deloitte.com/about  

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

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠رسر رسر
ي أكتر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من رسر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية متر دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنتر
ي عىل ا ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجر مراجعة موقعنا االلكتر
ي ف  : وأثرهم اإليجانر  . www.deloitte.comلعنوان التاىلي

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجر إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكتر

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفر
 " ف 
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