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 المحمولة األجهزة على األعمال مجال في تكنولوجية حلول لتوفير بين آبل وديلويت  اتفاقية شراكة

 
 

أعلنت شركة آبل وديلويت عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما لمساعدة الشركات على تنفيذ عملية التحول  – 2016سبتمبر  29
 iOSالرقمي بمزيد من السرعة والسهولة وذلك من خالل مضاعفة القوة وسهولة االستخدام وأمن المعلومات التي يوفرها نظام 

). ويتمثل دور ديلويت في هذه الجهود المشتركة في إيجاد iPadواألجهزة اللوحية ( )iPhone( لبيئات العمل عبر الهواتف المحمولة
في ديلويت يعملون أكثر من خمسة آالف استشاري استراتيجي تخصيص قسم جديد يشمل  عن طريقحلول هي األولى من نوعها 

يركزون جهودهم على مساعدة الشركات على تغيير طرق عملها في و آبلعمال على أجهزة فقط على حلول تكنولوجية في مجال األ
إدارة مخزون البحث  أو فيمختلف أقسامها سواء تلك التي تتعامل مع العمالء مثل بيع التجزئة والخدمات الميدانية والتوظيف 

 والتطوير وأنظمة المكاتب الخلفية.
 

المصممة  "EnterpriseNext"يلويت مع آبل على تطوير خدمة جديدة توفرها ديلويت هي وبموجب هذه االتفاقية، ستتعاون د
في أماكن العمل. ومن  iOSلمساعدة عمالئها على االستفادة بصورة كاملة من األجهزة والبرمجيات والخدمات التي تعمل بنظام 

ثير في قطاعاتهم واالنتقال بعدها إلى تطوير حلول بسرعة شأن هذه الخدمة الجديدة مساعدة العمالء على اكتشاف أعلى إمكانيات التأ
 من خالل التنميط السريع.

 
هو أفضل نظام تشغيل  iOSوتعليقًا على هذا التعاون المشترك، قال بونيت رينجن، الرئيس التنفيذي لديلويت العالمية: "ندرك أن نظام 

ألف جهاز  100ألكثر من  موظفيناتي نلمسها يوميًا جراء استخدام الفوائد الللهواتف المحمولة بالنسبة للشركات وذلك من خالل 
تطبيق خاص بالشركة. ومن شأن الحلول التي سنقوم بتطويرها أن توفر للشركات العالمية الخبرة  75وأكثر  iOSيعمل بنظام 

الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية، المتوفر على  iOSوالموارد التي تحتاجها لتمكين القوى العاملة لديها من االستفادة من نظام 
 باإلضافة إلى مساعدة هذه الشركات على تحقيق طموحاتها خالل سعيها لزيادة كفاءة أعمالها وقدرتها اإلنتاجية."

 
 لهذه الشراكة: "ندرك أن ديلويت شركة األفضلمن ناحيته، أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل على أن ديلويت كانت الخيار 

رائدة عالميًا في مجال تطوير استراتيجية التحّول الرقمي إلجراءات العمل مما يجعلها شريكًا مثاليًا يقدم فريق من االستشاريين 
 كوك." وتابع iPadو iPhoneوأجهزة  iOSاالستراتيجيين لمساعدة العمالء على إحداث ثورة فعلية في طريقة استخدامهم لنظام 

أحدثت نقلة نوعية في طريقة إنجاز مستخدمي هذه األجهزة ألعمالهم،  قد iPadو iPhone رفتنا أن أجهزةقائًال: "انطالقًا من مع
االستفادة من القدرات الهائلة التي ال يستطيع أي نظام في فإننا نطمح من هذه الشراكة مع ديلويت إلى مساعدة المزيد من الشركات 

 برمجيات آخر أن يوفرها." 
 

قطاع، وتقدم ما  20الذي ستقدمها ديلويت توفر للشركات خبرات في أكثر من  EnterpriseNextإن خدمة  •
 يلي:

لمساعدة العمالء على اكتشاف أعلى إمكانيات  iOSبنظام  الخاصة EnterpriseNextالخرائط القيمية من خدمة  •
تحقيق التوافق بين ضمن قطاعاتهم، و iPadو iPhoneالتأثير التي يمكن أن يحصلوا عليها عند استخدام أجهزة 

 الفرص التي توفرها أجهزة هواتفهم المحمولة، باإلضافة إلى ترتيب مواردهم الرقمية حسب األولوية.
لتمكين العمالء من تقديم حلول مصممة بطريقة  iOSالخاصة بنظام  EnterpriseNextورش العمل من خدمة  •

 مخصصة لكل عميل على حدة عن طريق التنميط السريع. 
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العاملون ضمن استديوهات ديلويت الرقمية في مختلف دول العالم على مساعدة إنتاج تطبيقات  iOSسيعمل مصممو ومهندسو نظام 
سهلة التنزيل وفائقة الجودة تستطيع االرتباط بسهولة مع األنظمة اإللكترونية التي تستخدمها الشركات في أعمالها اليومية مثل 

 )، والبيانات اإلحصائية والموارد البشرية.CRM) وبرنامج إدارة العالقة مع العمالء (ERPع (برنامج تخطيط موارد المشاري
 

 لالطالع على المزيد من المعلومات حول الشراكة الجديدة بين آبل وديلويت، يُرجى زيارة الموقع التالي:
   www.deloitte.com/apple  أو www.apple.com/ipad/business/ 

 
  www.deloitte.comلمزيد من المعلومات عن شركة ديلويت، يُرجى زيارة موقع ديلويت: 

 
 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة يُستخَدم إسم "ديلويت" للدال
بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني 

عضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األ
www.deloitte.com/about 

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في 
دولة، تقدم ديلويت من  150عة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من مجموعة واس

خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي 
 مهنيًا، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانًا لإلمتياز. 200,000نحو  تعترض عملياتهم. تضم ديلويت

ودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويًا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات ج ما يجمع
داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  نحرص على دعم بيئة عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق  ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي

 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

قرابة م وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
 على ٢٠١٠بلدًا. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ١٥مكتبًا في  ٢٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٣٠٠٠

وقد  .(ITR) "المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في  عدة جوائز في السنوات األخيرةحصلت أيًضا على 

 .التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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