
 
 

 
 

 
 

دیلویت  تي مع شركبالتعاون  ةیالسحاب المعلوماتیة تطلق مشروعھا حول اتصاالتشركة 
 وھواوي

 
ركة ، الششركة دیلویتو، الرائدة في مجال االتصاالت في األسواق الناشئة الشركة، مجموعة اتصاالتأعلنت  - 2017 دیسمبر 10ظبي،  أبو

إحدى الشركات العالمیة الرائدة في مجال توفیر حلول تكنولوجیا المعلومات ، وھواوي، المھنیةرائدة في مجال الخدمات العالمیة ال
الذي یھدف إلى مشاركة خبرات  لتشغیل "اتصاالت لدلیل  -نحو المعلوماتیة السحابیة "مشترك بعنوان  تقریرعن إصدار  ،واالتصاالت

درات قلامن التقنیات مجتمعة كیف سترفع ھذا التقریر  ویبین،  سحابیةال المعلوماتیةاتصاالت للتحول إلى من تجربة شركة دروس و
 .في قطاع االتصاالت التكنولوجیة

 
لتقنیات كیفیة تنفیذ ا علىمشترك یركز ابتكار برنامج في إطار الشركات الثالث  بینالتعاون جزءاُ من  المذكور رصدار التقریإیمثل و

یة في المعلوماتیة السحابالشركات أن مستقبل  ھذه  التحول الرقمي من منظور تكنولوجي. وتعتقد أساسالمتعددة التي تشكل و المتسارعة
تقدیم وذلك بھدف  ،میةالرق العمالء شبكات االتصاالت لتلبیة احتیاجات وھیكلیة تحتیةالبنیة ال تعدیلتطلب یسقطاع التكنولوجیا واالتصاالت 

 . كثر موثوقیة أو ،سرعوأذكیة، خدمات 
 

مجموعة لحاتم باماتراف، الرئیس التنفیذي للتكنولوجیا في مجموعة اتصاالت: "توفر الحوسبة السحابیة فرصا فریدة  في ھذا االطار، أفاد
یحوز  قمي لتمكین مجتمع رللعمالء ھدفنا ھو تقدیم تجربة متمیزة ولتحقیق النمو المستدام في النظام اإلیكولوجي الرقمي الناشئ.  اتصاالت
التنظیمیة على النماذج التشغیلیة ووالتركیز  قطاعھذا المشھد الجدید الغني بالفرص التعاون مع مختلف الجھات الفاعلة في الیتطلب  .رضاھم
 " !تضع استراتیجیة صحیحة وجریئة لمواجھة كافة التحدیات.لالشركات التي لم تسلك بعد ھذا المسار بدء رحلتھا فوراً وعلى . الفاعلة

  
تجربة فاعلة  رتوفی: " یعتبر التحول في الشبكة فرصة ل اتصاالت في عقد مجموعة ھواويتكنولوجیات  المسؤول عن  یقول بنغ شیونجي، و

لتحقیق  نحو التحول الرقمياتصاالت في مسیرتھا مجموعة بالكامل لمساعدة   ھواوي. وتلتزم تعتمد على التقنیات االلكترونیةمرنة  وشبكة
 ." أھدافھا المرجوة

 
ن التحول الرقمي أفي دیلویت نعتقد  " :دیلویت للخدمات الھندسیة مركز  عن مسؤولالدیلویت البرتغال، وفي  شریكالبیدرو تافاریس،  وأفاد

 حتمال نجاحا . ونعتقد أیضا أنلتفعیل الخدمات ھامة متعددة األبعاد في قطاع التكنولوجیا تحوالت إذ قد تحدث  التكنولوجیاب فقطال یتعلق 
 " لذلك، ال بد من التحول تدریجیاً وتحقیق التغیرات المرجوة شیئاً فشیئاً.. قلیل التغیرات السریعة 

 
كرة متمیزة تقدیم خدمات مبتھذا القطاع بھدف التطورات الرئیسة في تفعیل لتسخیر والتكنولوجیة مجموعة اتصاالت  ارؤی التقریربرز وی

قنیة تاتصاالت وضع خارطة طریق عملیة لتكییف  ةمجموعلأتاح  تقریرالالمبینة في اعتماد المنھج والتدابیر الجدیدة  كذلك، فإنللعمالء. 
 Virtual Networkاالفتراضیةالشبكات تقنیة و  software-defined networking (SDN) الشبكات المعرفة ةتقنیبناشئة تعرف 

Functions (NFV) - الجیل القادم للبنیة التحتیة في ھندسة الشبكات ألنھا تقوم بعمل ما ال نستطیع عملھ مع العتاد التقلیدي باختصار وھي 
ومن  وغیرھا.، والجیل الخامس ،ياألل تعلمال، و AI االصطناعي، الذكاء  MEC حوسبة الحافة المتنقلةباإلضافة إلى التقنیات الحدیثة مثل 

یث التكلفة تمكن ة من حلعالتحقیق بنیة تحتیة ف المنتظرالسیناریو  نحو تأكید المساربشكل كبیر على  اتصاالتشأن ذلك أن یساعد مجموعة 
 .لسوقمستقبل ات من طرح منتجات مبتكرة تتكیف مع الشركة اتصا

 
• -telecommunications/articles/etisalat-and-media-https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/technology

playbook.html 
• .jsppapers-white-http://www.etisalat.com/en/about/profile/etisalat  

 
 النھایة

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/etisalat-playbook.html
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/etisalat-playbook.html
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/etisalat-playbook.html
http://www.etisalat.com/en/about/profile/etisalat-white-papers.jsp
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://direct.vectorsland.com/vector/disney8217s-lion-king-logo-61667.html&ei=_1_sVOvWIc7kaoTPgugH&psig=AFQjCNEZotaQgSA5QAvvnyk3OUpl9sw75Q&ust=1424863103297343


 
 بذة عن مجموعة اتصاالتن

دخلت أمنذ تأسیسھا قبل أربعة عقود تقریبا، و. يأبو ظبفي ھو الناشئة،  األسواقالرائدة في  االتصاالت"، وھي مجموعة اتصاالت"إن مقر 
درة على القب اتصاالتھذه الحلول المتطورة شركة  مدتوأفریقیا. وقد أ ،وآسیا ،األوسطفي منطقة الشرق  لعمالئھامبتكرة  حلوالً  اتصاالت

 96.8 اتصاالتالتي تعمل فیھا. ویبلغ سقف سوق  19الدولیة ال  األسواقفي  مشترك ملیون 168توسیع قاعدة مشتركیھا لتصل إلى أكثر من 
 .أمریكي دوالرملیار  26.4ملیار درھم، أي ما یعادل 

 

  :ب ، یرجى االتصالللمزید من المعلومات

 مكتب اتصاالت اإلعالمي

 gyoussef@etisalat.ae :البرید االلكتروني

 2877 618 9712+الھاتف: 

www.etisalat.com 

 

 دیلویت عن نبذة

 محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللة "دیلویت" اسم یُستخدَم
 توھماتسو توش دیلویت تقدم ال .بھا خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء شركاتھا من كل ویتمتع بضمان

 دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول .للعمالء خدمات أي العالمیة بدیلویت إلیھا والمشار المحدودة
 www.deloitte.com/aboutالتالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش

 العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھي .االقتصادیة المجاالت من واسعة مجموعة في والخاص
 خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة

 التي التحدیات لمواجھة فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة
 یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم 245,000 ال دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصول .عملیاتھم تعترض
 Facebook، LinkedIn، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا مراجعة

 مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع سویا بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما
 وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات

 التي المجتمعات في المستدامة لدعم التنمیة الثقة وبناء للشركة االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن .الممیزة المھنیة الفرص
 .إلیھا ینتمون

 
  )األوسط الشرق (توش أند دیلویت عن نبذة

 الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي "المحدودة توھماتسو توش دیلویت" في عضو ھي) األوسط الشرق (توش أند دیلویت
 (توش أند دیلویت شركة تواجد إن .المنطقة في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة في تأسست وقد االستشاریة المھنیة
 للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في) األوسط الشرق

 الشرق (توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة الشركات ان .لھ التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم القوانین وفق بالخدمات
 لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما ،) األوسط الشرق (توش أند دیلویت شركة أو\و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال) األوسط
 أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد) األوسط الشرق (توش أند دیلویت

 .) األوسط الشرق (توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس تقصیرھا،

 المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 دیلویت حازت وقد .بلداً  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك 3,300 قرابة وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات

 تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس منطقة دول في الضریبیة لالستشارات األول المستوى على ۲۰۱۰ عام) األوسط الشرق (توش أند
 استشاریة شركة أفضل جائزة بینھا من األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما .") ITR (ریفیو تاكس انترناشونال" مجلة
 التمیز جائزة"و ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل“ األوسط، وجائزة الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦لعام
 مجال في متكاملة شركة أفضل" وجائزة وویلز، إنكلترا في القانونیین ھیئة المحاسبین من "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في

 .المشرق في للشركات االجتماعیة المسؤولیة شركة قبل من "االجتماعیة المسؤولیة

http://www.etisalat.com/


 

 صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 

 ھواوينبذة عن 

ت العمالء والشراكا المتركز حولمن خالل التفاني في االبتكار وعالمیا.  ھواوي ھي مزود حلول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الرائد
مة خلق أقصى قیبوالحوسبة السحابیة. وتلتزم ھواوي  ،واألجھزة ،مزایا من طرف إلى طرف في شبكات االتصاالت القویة، أنشأت ھواوي

بلدا،  170منتجاتھا وحلولھا في أكثر من  تشروالمستھلكین من خالل توفیر حلول وخدمات تنافسیة. وقد نُ  ،والشركات ،لمشغلي االتصاالت
 .والتي تخدم أكثر من ثلث سكان العالم

  www.huawei.com:لمزید من المعلومات، یرجى زیارة ھواوي على االنترنت

  www.twitter.com/huawei:على تویترتنا تابعوم

  ihttp://www.youtube.com/Huawe:یوتوبو


