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انضمام شركاء مختصين جدد إلى فريق عمل الجرائم المالية وتحليل البيانات المالية في 
 ديلويت الشرق األوسط 

 
يسّر قطاع االستشارات المالية في ديلويت الشرق األوسط أن يرحب بالسيد   – 2021أبريل  7 

 المالية وتحليل البيانات.مزّمل إبراهيم الذي انضم مؤخراً كشريك ليرأس فريق عمل الجرائم 
 

قبل انتقاله إلى ديلويت الشرق األوسط، كان مزّمل شريكاً في ديلويت أفريقيا حيث كان يرأس 
الناظمة وتطوير التحقيق الجنائي. وقد   تقسم الجرائم المالية والتحليالت الخاصة  بالهيئا

اكتسب خالل مسيرته المهنية خبرة واسعة  من خالل عمله مع مجموعة كبيرة من العمالء 
موزعين على قطاعات متنوعة على غرار  القطاعات التشريعية، والحكومية، والتكنولوجية، 

الء ديلويت في أفريقيا والمؤسسية مما يجعله قادراً على وضع  خبرته الواسعة  في خدمة عم
 والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا.

 
ويأتي تعيين مزّمل في فترة تشهد فيها منطقة الشرق األوسط نشاطاً متزايداً لمختلف الهيئات 

الناظمة مصحوباً بتركيز  عالمي متواصل على مكافحة مختلف أنواع الجرائم المالية والتدفقات  
المنتظر أن يعمل مزّمل على تصميم منهجية عمل متكاملة المالية غير المشروعة. لذلك، من 

لمقاربة مختلف القضايا في محفظة الجرائم المالية وتحليل البيانات، األمر الذي سيشكل إضافة  
جديدة لقدرات التحقيقيات الجنائية المتميزة الموجودة باألصل في ديلويت الشرق األوسط وذلك 

لمستوى وحلول ”الجيل القادم“ إلى فريق الجرائم المالية  من خالل إدخال االستشارات عالية ا
والتحقيقات بشكل خاص وكذلك إلى قطاع االستشارات المالية في ديلويت الشرق األوسط 

 بشكل عام. 
 

في هذه المناسبة، رّحب نيل هارغريفز، شريك ومسؤول التحقيقات الجنائية في ديلويت الشرق  
الً: ”إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بمزّمل إبراهيم الذي  األوسط، بتعيين مزّمل إبراهيم قائ

سيغني قطاعنا بخبرته العميقة في مكافحة غسيل األموال وغيرها من التعامالت المالية غير  
المشروعة التي تُعتبر من المجاالت المعقدة التي تتطلب خبرة معرفية مختصة في هذه  

 وجيا.“الموضوع مع التركيز بشكل متزايد على التكنول
 

من جهته، شدد مزّمل على أهمية التكنولوجيا في مجال عمله قائالً: ”إن مكافحة الجرائم المالية  
وضمان منع وقوعها بشكل فاعل يتطلب مزيداً من التركيز على الحلول القائمة من تحليل 

قية قائمة  البيانات والتكنولوجيا بحيث يتم االستفادة من هذه الحلول في صياغة استراتيجية استبا
على إدارة المخاطر بدالً من االستراتيجية القائمة على رد الفعل واالمتثال. ومما يساعدنا في 

هذا المجال توفر مختلف أنواع التكنولوجيا المتقدمة، باإلضافة إلى الموارد التي تتحلى  
ة األهمية  بمؤهالت وخبرات عملية متميزة في فريقنا، األمر الذي سيتيح لنا تأدية دور في غاي

 من حيث تحديد هذه الجرائم المالية والتقليل من وقوعها.“
 

وفي هذه المناسبة، قال راجيف اللواني، شريك ومسؤول االستشارات اإلقليمية لقطاع 
االستراتيجية والتحليل والحيازات واالندماج: ”إن رفع مستوى قدرات تحليل البيانات في قطاع 

ل على المقاربة )المنهجية( متعددة التخصصات والمعارف  االستشارات المالية هو خير دلي
التي تتبعها ديلويت في مجال تحليل البيانات. ومن شأن التحاق مزمل بفريق العمل أن يساعد  

ديلويت على تعزيز موقعها الريادي في تحليل البيانات في دول المنطقة، وأن يضفي مزيداً من  
 .العمق على قدراتنا الواسعة“
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرجى 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( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

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

 كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر 

ي تقديم الخدمات المهنية ال د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي 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  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  كرموقيى

 
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

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

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي  ال ُيستخد شر
كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بهامجمو  كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .عة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخير

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر أو  وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر
ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر

ي عىل .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة 
ون  : ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير    العنوان التاىلي

www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

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

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعن ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

ي ف  : وأثرهم اليجانى ي عىل العنوان التاىلي
ون   . www.deloitte.comا االلكير
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