
إشعار إخباري

تنظیم منتدى "دیل تكنولوجیز" من أجل افریقیا الناشئة

الحدث ھو فرصة من أجل تسلیط الضوء على القوة الكاملة للتكنولوجیات التحویلیة

2021شتنبر–البیضاءالدار

أضحى التحول الرقمي في الوقت الراھن أولویة ال محید عنھا بالنسبة للشركات والحكومات اإلفریقیة في
الشرق وغرب والوسط على حد سواء.

وفي ظل التحول الرقمي المتزاید الذي تشھده القارة اإلفریقیة سنة تلو األخرى، تظل شركة "دیل تكنولوجیز"
مخلصة في التزاماتھا اتجاه زبنائھا األفارقة وغیرھم، من خالل إمدادھم بمختلف التكنولوجیات الحدیثة الكفیلة

بدعمھم في أنشطتھم وشركاتھم.

Dell"منتدىتنظیمالمقبل،أكتوبر6األربعاءیومسیتماالتجاه،ھذاوفي Technologies Emerging
Africa،"والخبراتاألفكارلتبادلالتكنولوجي،القطاعفيالمتخصصینمنوعددالشركاترؤساءبحضور

حول كیفیة إسھام التكنولوجیا في صیاغة وتحقیق النجاح المستقبلي للشركات.

الحدث الذي ستحتضنھ العاصمة االقتصادیة الدار البیضاء، ھو فرصة لشركة "دیل تكنولوجیز" من أجل
عرض مجموعتھا الغنیة من الحلول المبتكرة، الُمكرسة بشكل كامل للشركات وعموم المواطنین.

وسیتولى السید محمد أمین، نائب رئیس شركة "دیل تكنولوجیز" في منطقة الشرق األوسط وروسیا وأفریقیا
وتركیا مھمة تسییر الجلسة الرئیسیة للمنتدى، سیتم خاللھا مناقشة المواضیع ذات صلة بعملیة تسریع وتیرة
ورش التحول الرقمي، وتسلیط الضوء على الطریقة التي یجب على الشركات تبنیھا من أجل تعزیز قدرتھا

على التحمل والمرونة وتحقیق النجاح المطلوب.

وسیتقاسم عدد من المتدخلین رفیعي المستوى والمدراء التنفیذیون خبراتھم في مجال التكنولوجیا الرقمیة،
ومدى قدرة ھذه األخیرة على تحسین إنتاجیة الشركات وقوتھا اإلیرادیة.

وسیعرف المنتدى تنظیم جلسات غنیة بالمعلومات ُیدیرھا خبراء كبار، سیتم خاللھا استعراض ومناقشة
الطریقة التي تعمل بھا الشركات األفریقیة الصاعدة على التحضیر لمستقبلھا الرقمي، ودفع عجلة نجاح أعمالھا

اعتمادا على التكنولوجیات الحدیثة على غرار السحابة، الجیل الخامس من اإلنترنت، الذكاء االصطناعي،
التعلم اآللي، وإدارة البیانات وضمان األمن اإللكتروني.



وفي ھذا الصدد، قال حبیب ماھاكیان، نائب رئیس شركة "دیل تكنولوجیز" :"یتلخص ھدفنا الرئیسي في
مساعدة الشركات على العمل بنحو أفضل خالل مسار  تعجیل مبادراتھا للتحول االجتماعي واالقتصادي
والتجاري، وفي الوقت ذاتھ تقدیم الدعم الالزم لبلدان أفریقیا الصاعدة من أجل تبني برنامج إبداعي یتسم
بالفعالیة والشمولیة. الواقع أن األزمة الصحیة المرتبطة بفیروس كورونا المستجد أظھرت لنا بشكل جلي

التأثیر اإلیجابي للتكنولوجیا الرقمیة من أجل تحقیق التحول الرقمي والنمو المطلوب، لھذا، من الضروري
على الشركات أن تواصل مسار التطور الذي بدأتھ من خالل تطویر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات حتى

تكون قادرة على المنافسة في عالم رقمي بامتیاز".

ویجب على الشركات أن ُتوفر لموظفیھا والمتعاونین معھا الدعم الالزم من أجل تطبیق األفكار المطروحة
على أرض الواقع، من خالل العمل والتعاون واالبتكار من أي مكان وخالل أي زمان، وبالطریقة التي

یرغبون فیھا، دون تقییدھم بالحضور إلى المقر، ألن العمل عن ُبعد أضحى معتمدا من لدن أكبر الشركات
العالمیة.

وتضع شركة "دیل تكنولوجیز" كل جھودھا من خالل العمل الوثیق مع أعضاء الحكومة، والزبناء في
قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالیة والنفط والغاز والرعایة الصحیة والتعلیم، حتى تتمكن إفریقیا الصاعدة

من اغتنام القوة الكاملة للتكنولوجیا بشكل أفضل، وزیادة دفع النمو على المدى البعید ألعمالھا التجاریة.
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