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ي يستعرض ديلويت مؤتمر 
 
ي  أحدث ابتكارات تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ف  دب 

 ، إنفورماتيكا وكالودرا SAPغوغل،  بالتعاون مع
 

اير  12 حول معايشة "تجارب تحليل البيانات تعقد ديلويت مؤتمرها األول  – 2020فب 
    Analytics  Experience كنولوجيا الذكاء االصطناع  وت

 
ق األوسط وذلك ف   الشر

 
 ف

 .  مدينة دب   لالستديوهات

ليل البيانات وتكنولوجيا الذكاء ا"تجارب تحتجارب معايشة  ديلويت أول من ابتكر مؤتمر 
   ها حيث أن االصطناع  

 
    عقدت هذا المؤتمر ف

 
  السابق ف

. ويأبر دام وبرلي   كل من لندن وأمستر
ق األوسط    الشر

 
  انعقاد هذا المؤتمر اليوم للمرة األوىل ف

 
، ”دب   تحت عنوان ف أنا، ونفس 

 مزيج يغط  الذي  “والذكاء االصطناع  
 
أحدث المبتكرات التكنولوجية والجلسات  من ا
 من المواضيع 

 
  تناقش عددا

. وال و ليل البيانات اتحتجارب حول العملية التر الذكاء االصطناع 
ورة تحسي   التعاون إىل يشت  عنوان هذا المؤتمر  مقارنة اإلنسان مع اآللة، وإنما إىل ض 

  وصناعة القرارات باستخدام مختلف أنواع اآلالت، لتطلق عليه ديلويت 
 نوانعاإلنساب 

 . ويقصد به عرص التعاون مع التكنولوجيا  (Age of with)"مع عرص التعاون "

يك المسؤول عن  ، الشر  
  هذا السياق، أفاد راجيف اللواب 

 
اتيجيات تحاليل البيانات ف استر
ق األوسط:  صفقات الدمج و    ديلويت الشر

 
ية ”واالستحواذ ف نعتقد أن المجتمعات البشر

  إطار . و"عرص التعاون"عىل أعتاب مرحلة مهمة من 
 
حرص ديلويت عىل إحداث أثر  ف

  
  حقيقر

 
  نعمل فيها، فإننا نف

أهمية التعاون مع مختلف حلفائنا  درك بامتياز المجتمعات التر
كائنا واالستفادة منهم من أجل تصميم أفضل الحلول لعمالئنا ولهذه  ومنظومات شر

  هذا المؤتمر المجتمعات. لهذه الغاية، حرصنا عىل أن يشارك 
 
حلفاؤنا مثل غوغل، بعض ف

 “(، إنفورماتيكا، و كالودرا. SAPساب )

ي بموضوعاته وا لذي يستمر ليوم كامل فرصة لالطالع عىل أحدث يتيح هذا المؤتمر التر
، من المشاركي   فيه االبتكارات واألصول واألفكار. و  مجموعة من كبار الرؤساء التنفيذيي  

والمدراء الماليي   والمدراء التشغيليي   ومدراء تقنية المعلومات باإلضافة إىل كبار 
  الذكاء االصطناع  و 

 
لف دول المنطقة حيث البيانات من مختتحاليل المتخصصي   ف

كز قسم كبت  من 
  مجال البيانات والرقمنة. كما سيتر

 
سيناقشون أحدث االتجاهات العامة ف

هذه المناقشات عىل كيفية استطاعة مختلف المؤسسات تصميم وبناء المهارات 
والمنهجيات والتكنولوجيا والثقافة المؤسسية المناسبة حتر تصبح قادرة عىل اتخاذ قرارات 

 عىل األفكار والرؤى العميقة.  قائمة

ق األوسط عىل     ديلويت الشر
 
ق تيم بار، الرئيس التنفيذي لقطاع االستشارات ف

ّ
كذلك، عل

لقد انطلقت عجلة الثورة الصناعية الرابعة وأخذت ”: أهمية انعقاد هذا المؤتمر، وقال
  نعيش فيها. وهذا ما يدفع 

  االقتصاد والوظائف والمجتمعات التر
 
ات جذرية ف حدث تغيت 

ُ
ت

تهم نحو الجمع بي   التقنيات المادية    مست 
 
عمالءنا للطلب من ديلويت أن تساعدهم ف

اتيجيات تحاليل البياناتوالرقمية من خالل  ، والتكنولوجيا والذك ، استر اء االصطناع 
 وقادرة المعرفية و 

 
ونيا نت األشياء من أجل إنشاء مؤسسات رقمية تتصل فيما بينها إلكتر إنتر

عىل اتخاذ قرارات قائمة عىل معلومات أكتر دقة. ومن هنا تنبع أهمية انعقاد هذا المؤتمر 
 .   دب  

 
ق األوسط وبمشاركة حلفائنا ف   الشر

 
 األول من نوعه ف
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: تابع و
ً
  قائال

 من مناقشات كل واحد ”اللواب 
 
 أساسيا

 
لقد أصبح الذكاء االصطناع  اليوم جزءا

من عمالئنا مما يخلق إمكانيات هائلة، ولكنها مصحوبة بقسط مهم من التحديات. لذلك، 
كائها وعمالئها تحت سقف واحد  فإن انعقاد هذا المؤتمر بمشاركة ديلويت وحلفائها وشر

اتيجيات باستخدام الذكاء سيشكل منصة إلجراء  مناقشات معمقة حول كيفية تمكي   االستر
  للبيانات، األمر الذي سيسفر عن نتائج

  القدرة  االصطناع  والتحليل اإلحصاب 
 
جيدة ف

 “اإلنتاجية لمختلف المؤسسات والتحويل الرقم  لجميع أعمالها التجارية. 

يك المسؤول قاوي، الشر ق يوسف الت 
ّ
عن عن خدمات االستشارات و  من ناحية ثانية، عل

   تحاليل البينات  سوق 
 
ق األوسط: ديلوت والمعرفة ف إن تسخت  قوة الذكاء ”نطقة الشر

  خدمة العديد من المجاالت مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والخدمات 
 
االصطناع  ف

  مختلف 
 
ها من شأنه أن يخلق العديد من التوافقات ف مسارات المالية والحكومات وغت 

العمل ويحسن مهارات وأداء القوى العاملة مما يساعدها عىل إضافة قيمة جديدة 
  تعمل فيها. 

لقد أصبحت مبتكرات الذكاء االصطناع  متوفرة، كما أنها جاهزة  للمؤسسات التر
  أعمالنا. 

 
 “الستخدامها ف

  20اكتر من  جلسة، وتحدث فيه  22والجدير بالذكر أن المؤتمر قد شهد 
 
من  مختصا

  كافةالمتحدثي   البارزين من تخصصات متنوعة 
 
ات ف القطاعات القطاع العام  وخت 

، التعليم، النقل، البنوك، الطاقة والموارد الطبيعية، واإلعالم واالتصاالت باإلضافة ا وسياساته
  مضمونها، 

 
إىل القطاع الخاص الذين تحدثوا ضمن جلسات تفاعلية ولجان تخصصية ثرية ف

مع المشاركي   وذلك باالستناد إىل تجارب  هم المهنية المتنوعة األمر الذي أثرى  كما تحاوروا 
 بالفعل وقائع هذا المؤتمر. 

 
 – إنتهى -

 
 

 ديلويت عن نبذة

وهي  المحدودة، توهماتسو توش الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت من أكثر أو واحدة على اسم "ديلويت" للداللة يُستخدَم

 الشركات المرخص لها بشخصية من ألخيرة وكلا عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع مجموعة
 يُرجى .للعمالء خدمات أي العالمية" بـ"ديلويت إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم بها. ال خاصة مستقلة قانونية

 www.deloitte.com/about :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب 

شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠بع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألر
 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ١٥٠عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 

 www.deloitte.com  االلكتروني على العنوان التالي: وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( توش )الشرق أند ديلويت
وجود  إن .١٩٢٦ سنة المنطقة منذ في وجودها ويمتد األوسط منطقة الشرق في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات تقديم في الرائدة

الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( توش )الشرق أند ديلويت شركة

المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات  القانونية بالشخصيةوتتمتع  الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص 

مالء الخاصين بها )دون الرجوع إلى ديلويت أند توش لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وبشكل مستقل مع الع

 الشرق األوسط(( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.)

 اإلدارية واالستشارات والمراجعة والضرائب تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منأند توش )الشرق األوسط(  ديلويت وتعتبر

كما  بلدا.ً ١٤ في مكتبا ٥٢ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٣٠٠قرابة  وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات استشارات والمالية

لعام  استشاريةمن حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط و شركة أفضل جائزة بينها من األخيرة السنوات خالل جوائز عدة نالت
 والتطوير التدريب في التميز و "جائزة  ٢٠١٦لعام  استشارية شركة أفضل ، وجائزة٢٠١٧وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ٢٠١٦

 المسؤولية مجال في متكاملة شركة جائزة "أفضل وويلز باإلضافة إلى إنكلترا في القانونيين هيئة المحاسبين األوسط" من الشرق في

 االجتماعية".

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 
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