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خدمات ديلويت للتحقيقات اŸالية
تأاتي خدماتنا كجزء من مجموعة من
الخدمات المتكاملة التي نقدمها لعمÓئنا.
نعمل معًا لتقديم خدمات متكاملة ومتنوعة
تضضيف قيمة حقيقية لعمÓئنا.

بالخبرات العالمية التي توفرها الشضركات
األعضضاء في مجموعة ديلويت توشض توهماتسضو
حول العالم .إان الرؤويا العالمية لمجموعتنا هي
وضضع معايير للتميز والحفاظ على تلك
المعايير ،ولهذا الغرضض ،فإاننا نصضب كامل
اهتمامنا على الشضؤوون والقضضايا التي تخصض
عمÓئنا.

فهم السسوق
يواجه كل من األفراد والمؤوسضسضات قرارات
تجارية ومالية واسضتثمارية تزداد تعقيدا ً يومًا
بعد يوم ،كما تزداد مطالب تحسضين الشضفافية خبرات وخدمات متخصسصسة
والحوكمة والرقابة التنظيمية.
تتركز خدمات ديلويت للتحقيقات المالية التي
نقدمها على توفير مجموعة كاملة من
الخدمات لدعم عمÓئنا في منطقة الشضرق
يعمل فريق ديلويت للتحقيقات المالية مع
األوسضط.
العمÓء لمسضاعدتهم على فهم المشضاكل
وتوضضيح المسضائل المعقدة وتوفير الخبرة
التحقيقات المالية
والحلول.
Forensic Investigation

يقوم موظفونا المختصضون بإاجراءات
كما نعمل مع عمÓئنا على حماية وحفظ
التحقيقات المالية المتعلقة باإلختÓسض
األصضول والقيم إاذا ما تعرضض عمÓئنا
والفسضاد والحتيال والتÓعب المالي وغيرها
لخسضائر ،وذلك من أاجل الحد من آاثار تلك
الخسضائر واسضترداد األصضول والمحافظة على من التحقيقات القائمة على الوقائع لصضالح
القيم .نحن مختصضون في مجالنا ونركز على عمÓء من كافة القطاعات ،ولدى فريق
تقديم الحلول والمشضورة لعمÓئنا حول إادارة ديلويت للتحقيقات المالية خبرة واسضعة في
والتعامل مع الخÓفات والنزاعات في األعمال إاجراء التحقيقات والرد على أاي ادعاءات أاو
وتحقيق المتثال باألنظمة والسضتمرار بذلك فروقات غير مبررة في الحسضابات باإلضضافة
إالى جانب تحسضين معايير الحوكمة.
إالى التحقيقات التي تتم بموجب األنظمة التي
تشضمل القانون األمريكي لمكافحة ممارسضات
تُعد خدمات ديلويت المالية إاحدى الخدمات الفسضاد األجنبية والقانون البريطاني للرشضوة.
التي تقدمها شضركة ديلويت لخدمات
كما يمتاز موظفونا بمهارات متنوعة لمسضاعدة
المعامÓت ،وهي شضركة تسضتمد قوتها من
عمÓئنا على فهم وتحليل األحداث أاو المشضاكل
وإاعدادهم لعÓجها.
خبرة ديلويت في الشضرق األوسضط ،مقرونة

كي نتمكن من فهم المشضكلة ومسضاعدة
العمÓء ،فإاننا نقوم بما يلي:
• إاعادة تجميع المعامÓت والعمليات
والقوائم المالية عن طريق اسضتخدام
السضجÓت غير المكتملة أاو التي تحتوي على
تناقضضات؛
• التحقيق في المعامÓت والسضجÓت المالية
المفصضلة؛
• تحليل وتبسضيط البيانات المتعلقة
بالمعامÓت المالية المعقدة وإاعداد تقارير
بخصضوصضها؛
• إاجراء مقابÓت مع أاطراف داخلية
نتصضرف بسضرعة وثقة مع اهتمام واضضح ومرّكز
وخارجية؛ و
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• التواصضل م
كما نقدم خبرة مالية ذات قيمة في كافة
القانونيين.
مراحل النزاع ابتداء من وضضع نظريات
الدعوى واكتشضاف األدلة وصضوًل إالى إافادات
غالبًا ما تنصضب اهتمامات العمÓء في حالت الشضهود المختصضين.
الخسضارة إالى التخفيف من تلك الخسضارة
ل
ف
ا
واسضترداد أاصضولهم .ونحن لدينا سضجل ح
ً
إان عملنا معا كفريق واحد متكامل يتأالف من
ت
ا
م
بالنجاح في مسضاعدة العمÓء (من حكو
مختصضين في كافة المجالت مثل المحاسضبة
د
ا
وشضركات وأافراد) على مÓحقة واسضترد
والمالية والبناء والعقارات واإلسضتثمارات يعني
األصضول الخاصضة بهم .كما قمنا بوضضع
أان فريقنا على دراية بأانواع النزاعات التجارية
ء
Ó
منهجيات واسضتراتيجيات تسضاعد العم
والمالية الشضائعة في منطقة الشضرق األوسضط
.
ة
على التعامل مع هذه الظروف الصضعب
إالى جانب معرفة متعمقة بالبيئة القانونية
والتجارية المحلية .فخبراؤونا مقيمون في
حل النزاعات والخÓفات
المنطقة وقاموا باإلدلء بشضهاداتهم الشضفهية
Dispute Resolutions
أامام اللجان والمحاكم في عدة دول.
في حالت النزاعات والخÓفات التجارية
والمالية المعقدة ،يعمل فريق ديلويت
للتحقيقات المالية مع المؤوسضسضات والشضركات
ومحاميها على حل النزاعات والخÓفات سضواء
من خÓل القضضاء أاو بطرق بديلة وفي عدة
دول .وبفضضل خبرتنا العميقة في تقديم
إافادات الشضهود المختصضين والتحليÓت المالية
وتحديد كمية الضضرر وقدراتنا على اكتشضاف
األدلة ،فنحن نقدم لعمÓئنا الخبرة الÓزمة
لتعزيز موقفهم في كافة مراحل النزاعات
التجارية والمالية.
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تقنيات التحقيقات المالية
Forensic Investigation

يعمل فريق تقنيات التحقيقات المالية على
مسضاعدة العمÓء في التعامل مع التحديات
التقنية التي تتضضمنها بيئات التحقيق والقضضاء
والتنظيم المعقدة وذلك من خÓل تطبيق
مناهج عملية تدعمها تقنيات وإاجراءات
متخصضصضة.
إان عملية جمع ومراجعة وإاصضدار الوثائق
اإللكترونية و/أاو الورقية تسضتهلك الكثير من
الجهد والوقت والمال ،كما تنطوي على الكثير
من المخاطر .نحن نوظف قدرات تحليلية
عالية وخبرات تقنية متقدمة لمسضاعدة
عمÓئنا على مواجهة ما يعترضضهم من
صضعوبات بسضرعة وفاعلية باإلضضافة إالى
إاكسضابهم إادراكًا أاعمق لما حدث وتحديد سضبل
منع تكرار تلك المشضاكل أاو ذلك القصضور في
المسضتقبل.
يعمل فريقنا انطÓقًا من مختبر تقني في
دبي ،مختصض باسضتخدام أاحدث المعدات
التقنية المتخصضصضة لتقديم حلول تقنية
اقتصضادية وموثوقة للتحقيقات المالية صضُممت
خصضيصضًا للتعامل مع احتياجات العميل.

أانظر إالى ما هو أابعد من المشضكلة الراهنة
وحقق أاقصضى قيمة للبيانات المتوفرة لديك
من خÓل اهتمامنا الواضضح والمرّكز
وسضمعتها ،وذلك من خÓل المبادرة بتقديم
المشضورة للشضركات عن مدى إاحتمال تعرضضها
لÓحتيال أاو الفسضاد وغيرها من المخاطر
المرتبطة باألعمال .ومن خÓل شضبكتنا
العالمية التي تضضّم محللي المعلومات
باإلضضافة إالى تقنيات التحليل المتطورة التي
نتمتع بها ،نسضتطيع فهم مقدار تعرضض عمÓئنا
للمخاطر بسضرعة وفاعلية ومن ثم تقديم
نصضائح مفيدة وقابلة للتنفيذ في جميع
أاعمالهم.
يقوم خبراء إادارة المخاطر لدينا باإجراء
تقييمات لمخاطر الحتيال والفسضاد باإلضضافة
إالى مقارنة أانشضطة مكافحة الحتيال التي
تمارسضها الشضركة بالمعايير الدولية ووضضع
ومراقبة تطبيق برامج لمكافحة الفسضاد
وتدريبات لكشضف الحتيال.
اسستشسارات أانظمة ولوائح الخدمات المالية

إادارة مخاطر الحتيال

Financial Services Regulatory Advisory

Fraud Risk Management

يقدم فريق اسضتشضارات أانظمة ولوائح
الخدمات المالية مجموعة واسضعة من
الخدمات للمسضاعدة فيما يتعلق باإللتزام

تُسضاعد خدمات ديلويت للتحقيقات المالية
الشضركات على حماية عÓماتها التجارية
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باألنظمة واللوائح الصضادرة من الهيئات
التنظيمية واإلشضرافية ،وكذلك فيما يتعلق
بالعديد من مخالفات األنظمة واللوائح
وقضضايا الجرائم المالية وغيرها من األمور
المتعلقة باإللتزام باألنظمة واللوائح.
ونحن نعمل عن قرب وبانتظام مع العمÓء
بهدف:
• تنفيذ مراجعات شضاملة وتقديم اسضتشضارات
اسضتراتيجية وحلول عملية مسضتدامة ومتابعة
دائمة للتأاكد من اإللتزام بمتطلبات األنظمة
واللوائح الصضادرة عن الهيئات والجهات
التنظيمية والرقابية واإلشضرافية؛
• مراجعة وإاعداد دراسضات مقارنة بين أاعمال
وإاجراءات الشضركة وبين متطلبات اإللتزام
وتقييم آاثار الفروقات؛
• تقديم المشضورة للمسضاعدة في تقييم
وتصضميم وتطبيق واختبار فاعلية برامج
المطابقة واإللتزام ومكافحة غسضيل األموال
وغيرها من البرامج المتعلقة بمتطلبات
األنظمة واللوائح.

والتحقيق في ما جرى وتقديم المشضورة في ما
يتعلق بالرد على اإلجراءات الصضادرة عن
الجهات التنظيمية أاو القضضائية .كما نسضتطيع
تقديم خدمات اإلسضتشضارات المتعلقة
بالتحليÓت والتشضخيصض والمسضاعدة في
تصضميم وتطبيق واختبار أا ُطر عمل إادارة
المخاطرة في المؤوسضسضات المالية
واإلسضتثمارية.
لدينا خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية
المحلية والدولية .ونحن قادرون من خÓل
شضبكتنا من الشضركات على العمل على
المسضتويين العالمي والمحلي ،والتعامل مع
الشضبكات الدولية المعقدة التي يسضتخدمها

احم ِسضمعتك من خÓل اهتمامنا الواضضح
والمرّكز
المجرمون واإلرهابيون والمحتالون.

كما يوفر فريقنا من المختصضين المسضاعدة في خدمات معلومات األعمال البحثية
Business Intelligence
معالجة أاي خلل أاو مخالفة قد تحدث .فإاذا
يقدم فريق خدمات ديلويت معلومات األعمال
ما وقع أاي خطأا أاو خلل أاو مخالفة ،نعمل مع
عمÓئنا لمسضاعدتهم في معالجة ذلك الخلل البحثية تقارير عن خلفية األفراد والشضركات
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ومدى مصضداقيتهم وسضمعتهم في سضياق
أاتوحكقيجقازءتمالنع انلاتيةحاقليوقااجتبةالالمنتاعلفيقةة لبلاجحتهياالةل دّعم موقفك من خÓل اهتمام واضضح ومرّكز
أاو نزاع أاو في حال رغبة العميل بجمع معلومات
هذه المشضاكل دون حل ،فقد تؤوثر أاي منها
معينة عن السضوق بهدف اتخاذ قرارات
بشضكل سضلبي على أاعمال الشضركة و موظفيها.
اسضتراتيجية.
من خÓل تطبيق مجموعة من األبحاث
المتعمقة في السضجÓت العامة والتحقيقات
الميدانية والمهارات التحليلية ،نقدم لكم
المعلومات والمعرفة الكافية في الوقت
المناسضب وبشضكل فاعل ،حتى في الدول التي
تغيب فيها مصضادر السضجÓت العامة.
نقوم بإاجراء أاعمالنا بناء على مناهج موثوقة
ومثبتة تحت معايير صضارمة للحفاظ على
السضرية وفقًا لقوانين الدول التي نعمل فيها.
خط البÓغات السسرية اآلمنة
Whistle Blowing Services

غالبًا ما تواجه الشضركات في بيئة األعمال
اليوم بعضض المشضاكل التي تؤوثر سضلبًا على مكان
العمل مثل الحتيال والسضرقة والفسضاد والرشضوة
والتصضرفات الÓأاخÓقية وحتى المشضاكل
المتعلقة بالصضحة والسضÓمة .وإاذا ما تُركت
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يعمل فريق تلقي البÓغات اآلمنة لدى ديلويت
مع العمÓء لتنمية ثقافة مبنية على الصضدق
والنزاهة والمتثال وتأاصضيل حوكمة الشضركة من
خÓل تنفيذ خط آامن وسضري لتلقي البÓغات.
ونقدم هذه الخدمات لعمÓئنا في األسضواق
المحلية والدولية للقطاعين العام والخاصض.

نحن هنا لنمّد يد العون
نرّحب بفرصضة اللتقاء بكم لمناقشضة احتياجاتكم بمزيد من التفصضيل ولكي نشضرح لكم أاكثر عن الوسضائل التي يمكننا
من خÓلها مسضاعدة شضركتكم .وفيما يلي تفاصضيل األشضخاصض المعنيين في كل من خطوط الخدمات التي نقدمها:
عبدالله بن فريد شساكر
مدير تنفيذي
هاتف+966 11 288 8627 :
جوال+966549177533 :

نيل هارجريفسس
مدير مسسؤوول تنفيذي
nehargreaves@deloitte.com

ashaker@deloitte.com

رالف سستبوسسر
مدير مسسؤوول تنفيذي

ديفيد كلمنتسس
مدير تنفيذي

rstobwasser@deloitte.com

davclements@deloitte.com

ريك باركر
مدير تنفيذي
ribarker@deloitte.com
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