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في مؤتمرها لالمتثال التنظيمي والجرائم المالية في الشرق األوسط

ديلويت تسلط الضوء على دور الحلول الرقمية في االستجابة للجرائم المالية
 22أكتوبر  – 2019في األسبوع األول من شهر أكتوبر الجاري ،استضافت ديلويت ،شركة الخدمات المهنية
الرائدة عالمياً ،الدورة الرابعة لمؤتمر االمتثال التنظيمي والجرائم المالية في دبي .ويعتبر المؤتمر منتدى سنويا ً
يستقطب كبار الشخصيات العاملة في قطاع الخدمات المالية العالمية لمناقشة آخر التشريعات وطرق االستجابة
للجرائم المالية في منطقة الشرق األوسط.
وقد شهد المؤتمر هذه السنة حضورا ً كبيرا ً تجاوز  200مشاركا ً من الشركات المالية والهييئات التشريعية باإلضافة
إلى كبار قادة الرأي حيث ناقشوا مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالتشريعات المالية والجرائم المالية
وتبادلوا األفكار واآلراء القيمة في هذا المجال.
وقد تحدث في المؤتمر عدد من الشخصيات المعروفة في قطاع الخدمات المالية من بينهم بوب كونتري ،المسؤول
عن قطاع الخدمات المالية العالمية في ديلويت العالمية؛ وبراين ستايروالت ،الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات
المالية؛ وربيكا كيلي ،شريك ،و شركة االستشارات القانونية مورغان لويس؛ وكاليبورن بورتر ،شريك ،وشركة
االستشارات القانونية سكواير باتون بوغز.
ومن بين المواضيع البارزة التي تناولها المشاركون في المؤتمر ،طرق االستجابة الفاعلة للجرائم المالية .وفي هذا
الصدد ،قال نيل هارغريفز ،الشريك المسؤول عن البحث والتحقيق في ديلويت الشرق األوسط” :مع اتجاه دول
المنطقة نحو زيادة اهتمامها بطرق االستجابة للجرائم المالية وفرض المزيد من الرقابة التنظيمية على قطاع الخدمات
المالية ،سيكون من الضروري جدا ً تبني التكنولوجيا التغييرية واستخدامها في قطاع الخدمات المالية ،وكذلك تعزيز
التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية والهيئات الناظمة والقطاع العام .وإدراكا ً منه ألهمية هذا األمر ،وضع مؤتمر
ديلويت لالمتثال التنظيمي والجرائم المالية في صلب اهتمامه مسألة تعزيز تبادل المعلومات وترسيخ ثقافة التعاون
حيث ال يزال هذا المؤتمر يلعب دوراً جوهريا ً في مساندة مجتمع األعمال في دول المنطقة للتصدي للتحديات
المعاصرة التي تفرضها الجرائم المالية“.
كذلك ،كانت التكنولوجيا التغييرية ودورها في إحد اث التغييرات في االستجابة للجرائم المالية من بين المواضيع
الساخنة التي تناولها المشاركون في المؤتمر حيث أكدت لجان النقاش والمتحدثون أن طرق االستجابة للجرائم
المالية تشهد تحوالت كبرى بفضل التكنولوجيا الحديثة مثل البيانات الضخمة .وتشمل هذه التغييرات تحييد جهود
”اعرف عميلك“ وإدخال تحسينات على القدرة التنافسية وخفض التكاليف .كما ناقش المشاركون سبل معالجة
الجريمة المالية التي أصبحت تشكل تحديا ً كبيرا ً لقطاعة الخدمات المالية األمر الذي يستدعي التعاون الوثيق بين
جميع المؤسسات المالية بهدف إيجاد حلول فاعلة وكفوءة في عالم يعاني من شح الموارد.
وفي العروض التوضيحية التي شهدها المؤتمر ،شددت لجان الخبراء والمتحدثون على أهمية جهوزية قطاع
الخدمات المالية لالستفادة من البيانات والذكاء االصطناعي من أجل إيجاد حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي
تفرضها الجريمة المالية المعاصرة ،كما تبعيات صدور التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ( FATFوهي
منظمة دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس وتهدف لمحاربة تزوير العمالت وتمويل اإلرهاب يتم فيها تقييم
التشريعات المالية الرامية إلى محاربة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل متبادل بين الدول األعضاء) ،وكذلك
االستفادة من قوانين الجرائم المالية خارج الحدود التي يُصدرها المشرعون والمدعون العامون في باقي دول العالم
ومنها الواليات المتحدة.

– إنتهى -

نبذة عن ديلويت
يُستخدَم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي
مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها ،تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية
قانونية مستقلة خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .يُرجى
مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة ،و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية ،واستشارات المخاطر ،والضرائب
والخدمات المتعلقة بها .وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠شركة ،بفضل شبكة
عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من  ١٥٠دولة .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ
 ٢٨٠٬٠٠٠وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com :
نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي شركة عضو مر ّخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات
الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة  .١٩٢٦إن وجود
شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم
الخدمات وفقا ً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع الشركات والكيانات
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و /أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل شركة مر ّخص
لها أو كيان مرخص له م ن قبل ديلويت أند توش (الشرق األوسط) وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت أند توش
( الشرق األوسط)) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.
وتعتبر ديلويت أند توش (الشرق األوسط) من الشركات المهنية الرائدة التي تقدّم خدمات التدقيق والمراجعة والضرائب واالستشارات اإلدارية
والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة  ٣٣٠٠شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٢٥مكتبا في  ١٤بلدا ً.كما
نالت عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة من حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط واستشارية لعام
 ٢٠١٦وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ،٢٠١٧وجائزة أفضل شركة استشارية لعام  ٢٠١٦و "جائزة التميز في التدريب والتطوير
في الشرق األوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز باإلضافة إلى جائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية
االجتماعية".
المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت إرسالها للصحافة.
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