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  ها على تكنولوجيا استراتيجيةتعزز خدماتها الرقمية واملحمولة والسحابية باستحواذ بي دبليو س ي

 )www.nsigulf.com( د. م. س. إن إس آي م. شركة على بي دبليو س يتستحوذ  ●

 في الشرق األوسط سوق خدمات إدارة عالقات العمالء علىللهيمنة  دبليو س يبي  هذا االستحواذ يؤهل ●

 األكبر لشركة سيلز فورس في الشرق األوسط شريك التنفيذهي  إن إس آي ●

 

شركة  الستحواذ علىاتفاقية ل اليوم عن إبرامهاشركات الخدمات املهنية الرائدة في العالم واملنطقة،  أكبر ، إحدى بي دبليو س يأعلنت  – 2016نوفمبر  28دبي، اإلمارات العربية املتحدة، 

 لها. إن إس أي م.د.م.س الرائدة التكنولوجيةاالستشارات 
ً
 والتي تتخذ من دبي مقرا

 

 عنكافة القنوات واملنصات واألجهزة ويزيد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة عبر  بي دبليو س ي لدىقدرات التحول الرقمي االستحواذ هذا  يعزز سوف و 
ً
قدرة الشركة على  تدعيم ، فضال

 .والقطاعات عبر مختلف الصناعات الحوسبة السحابيةتقنية قائمة على ال خدمة العمالءحلول مجموعة من  تقديم

 

َبنيتسريع  علىفي مختلف أرجاء منطقة الشرق األوسط  والشركات ؤسساتالعديد من امل 2010عام منذ  إن إس آي ساعدتو 
َ
 من الشركات  إن إس آيالسحابية. وتدعم  الحوسبة ت

ً
كال

العمل بالشركة ما  ، إذ يضم فريقواملطورين وأفراد تنفيذ املشاريعالصغيرة واملتوسطة واملؤسسات الكبرى عن طريق توفير مجموعة متمرسة من االستشاريين التقنيين ومهندس ي الحلول 

. 60يزيد عن 
ً
 ومتخصصا

ً
  وقد نجحت موظفا

ً
 لها في منطقة الشرق األوسط. أكبر شريك تنفيذ، لتصبح عالقة عمل ناجحة للغاية مع شركة سيلز فورس دوت كومفي بناء  إن إس آي أيضا

 

 الشرق األوسط: بي دبليو س يفي املسؤول وفي تعليقه على هذا اإلعالن، صرح هاني أشقر، الشريك 

، وال سوق خدمات تجارب العمالء الهام واملتنامي في املنطقةرائدين في  أصبحنا اآلن أننا  إن إس آي. ويعني االستحواذ على بي دبليو س ي تحت مظلة إن إس آي"يسرنا أن نرحب بشركة 

وبذلك املساعدة  حل بعض أهم املشكالت التي تواجه عمالئناإلى الحلول املبتكرة نسعى من خاللها من تدشين مجموعة  إلىنسعى  إذيمكن أن يأتي هذا الحدث في وقت أفضل بالنسبة لنا 

 . في تحول املنطقة"
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قيمة لعمالئنا، مستندين في ذلك إلى المبتكرة تحقق  معتمدين على حلول وتنفيذها  االستراتيجيات بين وضع الثغرةمكانة فريدة تمكننا من سد في اآلن  فإننا، ستحواذومن خالل هذا اال 

عد 
ُ
باعتبارها الشريك التجاري الرائد  بي دبليو س يمكانة يعزز من سيلز فورس على مستوى العالم ومن شأن هذا االستحواذ أن  شركاء إحدى أكبر  بي دبليو س يقدراتنا في تطوير األعمال. وت

 لشركة سيلز فورس في املنطقة.

 

 :إن إس آي ني، الرئيس التنفيذي لشركةومن جانبه صرح علي الحسي

 الرائدين فينستطيع أن نوسع نطاق تأثيرنا لنصبح  ،بي دبليو س يمع مكانة وخبرة تنا املهارات التقنية الكبيرة لشرك وباندماجالشرق األوسط. في  بي دبليو س ينحن مسرورون باالنضمام إلى 

 أعمال أكثر قوة وشمولية لسوق الشرق األوسط".وأن نقدم خدمات رقمية وخدمات تطوير السوق بال منازع 

 

 قادرة على تقديم: بي دبليو س ي، ستكون إن إس آيوبعد استحواذها على شركة 

 خدمات التحول الرقمي ●

 حلول تجربة العمالء وإدارة عالقات العمالء ●

 املحمولةواألجهزة  الشبكةتطبيقات ة و يتطبيقات السحابال ●

 

 نبذة عن بي دبليو س ي

 ويعمل لديها  157هدفنا في بي دبليو س ي هو بناء الثقة في املجتمع وحل املشاكل الهامة. بي دبليو س ي هي شبكة شركات متواجدة في 
ً
موظف ملتزمين  223,000بلدا

 .www.pwc.comبتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني 

 ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنا 40تأسست بي دبليو س ي في الشرق األوسط منذ 
ً
ن وليبيا وُعمان واألراض ي التابعة للسلطة عاما

 (.www.pwc.com/me( موظف. )4,000الفلسطينية وقطر والسعودية واإلمارات، حيث يعمل بها حوالي )

ة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من املعلومات يرجى زيارة بي دبليو س ي تشير الى شبكة بي دبليو س ي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فيها، كل واحد

 . www.pwc.com/structureموقعنا 

 بي دبليو س ي. جميع الحقوق محفوظة 2016©

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pwc.com/me
http://www.pwc.com/structure

