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 القادمة التغییرات من یحذر والتنظیمیة المالیة الجرائم مكافحة حول 2017 دیلویت مؤتمر
 

المؤتمر السنوي الثاني حول مكافحة الجرائم المالیة بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، استضافت دیلویت  - 2017 مارس 8
 .2016الندوات التي بدأت دیلویت العالمیة بتنظیمھا حول مكافحة الجرائم المالیة في المؤتمرات و وذلك ضمن سلسلة والتنظیمیة

 
ً متحدث 18وقد جمع المؤتمر ھذه السنة  ُ إقلیمی ا ُ ودولی ا  الھامة في ھذا اإلطارتشاركوا خبراتھم ومعارفھم حول مجموعة من المواضیع  ا
مشاركاً من القادة والمھنیین العاملین في القطاع المالي وفي قطاع األعمال التجاریة والھیئات الناظمة  150أمام مشاركة واسعة تزید عن 

نتیجة للتقنیات   شركة. وقد ناقش المشاركون التغیرات التي ستشھدھا األسواق المالیة 100محلیة واإلقلیمیة والذین یمثلون أكثر من ال
 والتشریعات الجدیدة التي ستضطر المؤسسات المالیة والھیئات الناظمة في الشرق األوسط إلى إعادة النظر في طریقة عملھا.

 
رئیسون على ضرورة االستعداد للتغییرات القادمة، وھو ما أّكده بوب كونتري، المسؤول عن قطاع الخدمات وقد أجمع المتحدثون ال

قد یكون من المبكر التنبؤ بالضبط بالتغیرات التي ستعصف بمشھد الخدمات المالیة نتیجة ˮالمالیة العالمیة في دیلویت، في كلمتھ حین قال 
األمر الذي یحتم على المؤسسات المالیة والھیئات الناظمة في جمیع أنحاء ، فیھ أن التغییر قادملظھور تقنیات جدیدة، لكن مما ال شك 

العالم ضرورة التأقلم مع ھذه التغیرات وإال فإنھا ستعّرض نفسھا إلى خطر التراجع السریع. وال بد في ھذا المجال من اإلشادة بالجھود 
المتحدة لمواكبة التطورات الحدیثة في عالم یشھد تغیّرات تبعث على القلق وال یمكن التنبؤ  الممیّزة التي تبذلھا دولة اإلمارات العربیة

 “ بھا.
 

اشتمل برنامج المؤتمر على سلسلة من حلقات النقاش شارك فیھا كبار الخبراء في قطاع الخدمات والتشریعات المالیة حیث ناقشوا أبرز 
في أوقات ھیئات الرقابیة ، والوسائل المبتكرة لمحافحة الجرائم المالیة، ودور التجاھات في التشریعات المالیة في المنطقةاال

 FATF -Financial(العمل المعني بالعملیات المالیة الخاّصة بمكافحة تبییض األموال"  جاھزیة فریقاالضطرابات، باإلضافة إلى 
Action Task Force on Money Laundering( ،مارات أن تصبح عضواً دائماً في ھذا الفریق.بما في ذلك طموح دولة اإل 

وقد أشاد مایكل شیبرد، المسؤول عن مكافحة غسیل األموال والجرائم المالیة في دیلویت العالمیة بجھود دولة اإلمارات في ھذا المجال 
مارات تبعث على التفاؤل، وسیكون لمكافحة غسیل األموال في جمیع أنحاء دولة اإل إن الخطوات التي تتخذھا المؤسسات المالیةˮقائالً: 

من الضروري مستقبالً أن تتبنى طریقة استباقیة ال تعتمد على رصد التھدیدات ومعالجتھا وقت ظھورھا فقط، وإنما إدارة التكالیف 
 “المتزایدة لالمتثال للتشریعات المالیة أیضاً.

 
تمثل االستجابة لاللتزامات التشریعیة التي تزداد ˮیت الشرق األوسط: وفي ھذا الصدد، قال بافن شاه، الشریك والمستشار المالي في دیلو

ى ھذه تعقیداً یوماً بعد یوم تحدیاً كبیراً بالنسبة للمؤسسات المالیة لیس في دولة اإلمارات فحسب، وإنما في جمیع دول العالم، إذ ینبغي عل
یة حتى تعرف كیف تلبي متطلبات التشریعات المالیة، ریعات والجرائم المالالمؤسسات اإلقلیمیة والعالمیة تجدید استراتیجیاتھا إلدارة التش

وتحدد كیف ستزاول أعمالھا بنجاح في بیئة تشریعیة واقتصادیة وسیاسیة قد تكون أكثر تقییداً مما مضى. بالطبع لن تتمكن جمیع 
من إیجاد الطرق المناسبة التي  المؤسسات المالیة من النجاح في ھذا األمر في المستقبل، ولكن المؤسسات التي ستنجح في ذلك، ستتمكن

تجعل ھذه البیئة الجدیدة تعمل لصالحھا مستفیدة في ذلك من خبراتھا المتراكمة في القدرة على التكّیف والمرونة وسرعة التحّرك 
 “والكفاءة.

 
وى عال من الحضور من من مركز دبي المالي العالمي: "من المشجع أن نرى مست إدارة علّق جاك فیسر، مدیر الشؤون القانونیة فيكما 

قادة العدید من القطاعات في مؤتمر ھذا العام، وھو مؤشر واضح على التزام ھؤالء بمعالجة الجرائم المالیة في المنطقة وفي الخارج. 
طاع بصفتھا مركز مالي رائد في منطقة الشرق األوسط وأفریقیا وجنوب آسیا، یتماشى مركز دبي المالي العالمي مع جھود ھذا الق
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وسنستمر في سعینا للحفاظ على المعاییر العالیة. ونحن ندرك أن ھناك دائما مجال لتحسین عملیات مكافحة المخاطر ومن األھمیة بمكان 
 " .أن یواصل ھذا القطاع سعیھ للمساعدة في وضع طرق أكثر فاعلیة الحتواء ومكافحة الجرائم المالیة

  
 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان یُستخدَم 
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

حدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: دیلویت توش توھماتسو الم
www.deloitte.com/about 

خاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام وال
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  اتھم. تضم دیلویتعملی

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
(الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق دیلویت أند توش 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

ورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمش
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

د حصلت أیًضا وق .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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