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”ليب    ضمن معرض عالم جديد بالكامل  ل تكنولوجية  ال حلول  ال أحدث    ديلويت تعرض 
ي الرياض “  2023

 العالمي ف 
 

اير   6  -   السعودية الرياض، المملكة العربية   الرائدة  ديلويت   تشارك:  2023  فبر كة الخدمات المهنية  ، شر
معرض  بالعالم، ي 

”ليب    ف  العالمي  يك  البصفتها    “2023التكنولوجيا  والتكنولوجيا  ل الرسمي  شر البتكار 
ي تالناشئة لل

ي الرياض    قام فعالية العالمية الت 
اير.   9  إىل  6  من ف  مخالل مشاركتها،  و   فبر

ّ
    تقد

ً
ديلويت عددا
االستدامة،   مثل  السوق  احتياجات  من  واسعة  مجموعة  ي  تلتر ي 

الت  المتكاملة  التكنولوجية  الحلول  من 
ها.  ي، والتسويق وغبر ، وتحليالت البيانات، ورأس المال البشر ي

ان   والمدن الذكية، واألمن السيبر
 

ي حول  
، الرئيا المعرض العالمي هذ  مشاركة ديلويت ف  ي

ق  ، قال معتصم الدجان  س التنفيذي لديلويت الشر
 ” الناشئة، كان من    ديلويت   باعتبار األوسط:  التكنولوجيا  توفبر حلول  ي 

ف   
ً
عالميا الرائدة  كات  الشر إحدى 

ي معرض ’ليب  نش  الطبيعي أن 
  أبرز الجهات الفاعلة ألنه يمثل المنصة المثالية للتعاون مع    . ‘2023ارك ف 

ي مجال التكنولوجيا و 
ي هذا المعرض هذه السنة  لف 

نا لمشاركتنا ف  ات. وقد اخب  مشاركة المعرفة وتبادل الخبر
 بالفعل عن تأثبر التحوالت  

ّ
ي تساهم بها خدماتنا  اإليجابية  شعار ’عالم جديد بالكامل‘ ألنه يعبر

عىل  الت 
ي ال مستوى العالم

 “ عىل نحو خاص.  ةسعوديمملكة العربية  وف 

”ليب    يشهد و  العالمي  التكنولوجيا  الذي  2023معرض  بتنظيمهت“،  وتقنية   شارك  االتصاالت  وزارة 
ي   المعلومات السعودية، مجموعة متنوعة من الفعاليات

المتحدثير   من      700أكبر من  شارك فيها  ي  الت 
ين   كاتيمثلون  الذين  الممبر  ي صناعة التكنولوجيا بالعالم.  الوالجهات    أبرز الشر

ديلويت    شاركتو رائدة ف 
،  وتقديمها المناقشة  المشاركة بحلقات  إلقاء الكلمات، و   وذلك عبر المسؤولير  البارزين فيها    عبر عدد من

ي ديلويت، عىل مستوى العالم نانو غونكالفز، مسؤول االبتكار والتكنولوجيا الناشئة   هؤالءمن و 
ي  و ف 

كوست 
يكوس، مسؤول الذكاء االصطناعي  ي ديلويتببر

، مسؤولعىل مستوى العالم ف  ي ي دونر
التحول    ة، وسوداميت 

ق األوسط.  الرقمي  ي ديلويت الشر
 ف 

م تجدر اإلشارة إىل أن ديلويت 
ّ
ي  للمرة األوىل    تقد

ي  ف 
“، وهو عبارة  المنطقة ف  هذا المعرض ”الحل األخض 

يوفر   الذي  الشامل  االستدامة  حل  صفر عن  نحو   
ً
ديلويت    مسارا فريق  عرض  انبعاثات كربونية. كما 

المخاطر   وهما    تجارب الستشارات  الروبوت“،  و”قرصنة  ات“  ّ المسبر   ة تكنولوجي   حلول”قرصنة 
نت األشياء.  ي أنظمة األمن الحالية إلنب 

 الستكشاف الثغرات ف 

 أخرى من بينها  
ً
ي جناحها حلوال

، وهو أداة الستخراج  ”DocQMner“عالوة عىل ذلك، عرضت ديلويت ف 
، وهو عبارة عن أداة تسويق توفر قدرات  ”Lead to Loyalty“وحل    ،المحتوى توفر رؤى قابلة للتطبيق

ي مجال الشخصنة، باإلضافة إىل حل  
ضاىه ف 

ُ
 لمدن الذكية. ، وهو حل العمليات الذكية ل”Synergy“ال ت

ي شهدها يوم افتتاح معرض ”ليب  و 
”مزن“،   “، وقعت ديلويت مذكرة تفاهم مع2023خالل الفعاليات الت 

كة التكنولوجيا والذكاء االصطناعي السعودية،   ي مكافحة الجريمة  االتفاقية  ركزت  و شر
عىل تعاون الطرفير  ف 

ي قطاع الخدمات المالية 
ق األوسط وشمال أفريقيا. المالية، والتنظيم ف   بالمملكة العربية السعودية والشر

ي مركز إكسبو بمدينة الرياض، وسوف تستمر  
وكانت الدورة الثانية من معرض ”ليب“ قد انطلقت اليوم ف 

اير    9لغاية   ي المتواجد  . تفضلوا بزيارة جناح ديلويت  2023فبر
لمزيد من  و   . E59جناح رقم  ،  4القاعة    ف 

 Deloitte.comالمعلومات، ُيرجر زيارة موقعنا: 

 -  انته   -

 
 

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 المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة. يرجى االطالع عىل   محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر
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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
ق األوسط ويمتد وجودها منذ د إم إي هي   ي منطقة الشر

ي تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف 
كات الرائدة ف  واحدة من الشر

ي المنطقة من خالل  ١٩۲٦سنة 
ي   26ف 

 وتضم قرابة  14مكتبا" ف 
ً
ي منطقة   ٥,٠٠٠بلدا

كة د إم إي ف  يك ومدير وموظف. إن وجود شر شر
ص مكّرس من خال ق األوسط وقيى ي البلد الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
كات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا ل الشر

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كات والكيانات مسؤولة  إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد ك كة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهم وتكون هذه الشر ل شر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير
 عن ديلويت 

كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي   م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من الشر
َ
ُيستخد

كات المرخص لها بشخصية قانونية مجموعة عالمية م ة وكل من الشر كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها. تتمتع األخير ن شر
كة أو   كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر مستقلة خاصة بها. وال تستطيع الشر

ها. ال تقدم ديلويت توش  كيان بشكل مستقل مع العمالء ال كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير خاصير  بها، وتكون هذه الشر
  : ي عىل العنوان التاىلي

ون  توهماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعمالء. ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

كة عالمية  ي مجال التدقيق والمراجعة، واإلستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات إستشارات المخاطر، خدمات   تعتيى ديلويت شر
رائدة ف 

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

ي   ١٥٠المرخص لها ف  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
:  ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف   .  www.deloitte.comوأثرهم اإليجانى

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
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