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خدمات التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية )TLR( العاملية

تساعد خدمات التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية املتوفرة من رشكة Rimini Street املؤسسات بجميع األحجام عىل 

تحديث تطبيقاتها وتوافقها بصفة مستمرة. وتضمن رشكة Rimini Street رسعة التعرف عىل آخر التحديثات والتحقق منها 

ومراقبتها وأن تكون مشّفرة وُمختربة وُمدرجة يف حزم مخصصة وتسليمها لك. 

وللقيام بذلك، تتعاون رشكة Rimini Street مع الحكومات الوطنية واإلقليمية وحكومات الدول والحكومات املحلية يف جميع 

أنحاء العامل،— باإلضافة إىل جميع الخدمات الرضيبية والتنظيمية الرئيسية. وتثمر منهجية الرشكة املتفردة عن مخرجات عىل 

أعىل مستويات الجودة ملؤسستك، وأرسع دورة لتقديم تحديثات Legislature-to-LiveTM يف هذا املجال.
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القيمة املقدمة ملؤسستك

تقدم رشكة Rimini Street قيمة أفضل لرسوم الدعم 

السنوي ، وكذلك فوائد كبرية عىل برامج دعم مورّدي الربامج 

ا. مع رشكة Rimini Street، فإنك: يً التي قد ال تتلقاها حال

تحافظ عىل امتثال الربامج للمتطلبات الرضيبية، والقانونية، 

والتنظيمية املتغرية باستمرار.

تساعد عىل تجنب العقوبات واإلبالغ عن املديونيات باستخدام 

تحديثات برامج تم اختبارها وتسليمها ألنظمتك يف الوقت 

املناسب.

تعتمد عىل االكتامل والتوقيت املناسب وضامن الدقة يف إعداد 

التقارير الرضيبية والقانونية والتنظيمية، املدعومة بأفضل 

مستويات الخدمة لدينا ومنظمة البحوث الرضيبية العاملية، 

وشهادة األيزو 9001:2015 لتطوير وتقديم التحديثات 

الرضيبية والقانونية والتنظيمية عىل الصعيد العاملي، وتثق 

فيها.

توفر املال. ميكنك توفري %50 من رسوم الدعم السنوي 

مقارنة بالدعم الخاص مبورّد تخطيط موارد املؤسسات الذي 

تتعامل معه. ويتم تضمني التحديثات الرضيبية والقانونية 

والتنظيمية العاملية.

تحصل عىل أقىص قدر من الفوائد عىل االستثامرات الضخمة 

الذي قمت به بالفعل يف اإلصدار الحايل من برنامج تخطيط 

 Rimini موارد املؤسسات الثابت لديك وستدعمه رشكة

ا عىل األقل من وقت التبديل. Street ملدة  15 عاًم

املقدمة 

Rimini Street تقدم

يُعد تطوير وتسليم التحديثات الرضيبية والقانونية 

ا يف برنامج دعم برامج املؤسسات من  ا قياسيً والتنظيمية مكونً

رشكة Rimini Street الحاصل عىل جوائز. وتشمل امليزات 

الرئيسية لرشكة Rimini Street لخدمات التحديثات 

الرضيبية والقانونية والتنظيمية:

ابق عىل اطالع باستخدام تنبيهات بحثية استباقية عاملية 

ُمصممة خصيًصا ملؤسستك والواليات القضائية التنفيذية

فريق ذو خربة عالية يف الخدمات الرضيبية والقانونية 

والتنظيمية العاملية. تتمتع رشكة Rimini Street بباع 

طويل وسجل حافل يف تقديم تحديثات دقيقة ومهمة لعمالء 

برامج املؤسسة يف جميع أنحاء العامل.

ِحزم التحديث املخصصة. ُصممت التحديثات الرضيبية 

والقانونية والتنظيمية من رشكة Rimini Street لتناسب 

عمليات النرش الخاصة بك. وباستخدام هذا النهج الذي يتم 

فيه الرتكيز عىل الجودة والخدمة املخصصة، فإنك ال تتلقى سوى 

التحديثات التي تحتاجها لبيئة نظامك الفريدة.

التسليم يف الوقت املحدد. من خالل وحدات معقدة مثل 

ا تكافح املنظامت ملواكبة التغيريات  بً كشوف الرواتب، غال

 Rimini املستمرة يف الجداول الزمنية القصرية. وتقدم رشكة

Street تحديثات عالية الجودة للعمالء، وعادًة تقوم بذلك، يف 

املتوسط، قبل عدة أيام من عمل مورّد الربامج الخاص بك.

مئات اآلالف

خربة واسعة

عدد التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية 

 Rimini للمهام األساسية التي قدمتها رشكة

Street منذ عام 2005. نعتقد أن فريق 

Rimini Street هو األكرث خربة يف هذا 

املجال.
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العمق واالتساع الشامالن

تتطلب كشوف الرواتب واملوارد البرشية والفوائد واملعاشات والحسابات الدائنة وإدارة األصول والتطبيقات 
األخرى تحديثات رضيبية وقانونية وتنظيمية عالية الجودة ويف الوقت املناسب بالنسبة لالمتثال للسلطة 

القضائية الوطنية واإلقليمية واملحلية والدولية. وأنشأت رشكة Rimini Street مؤسسات معنية بالبحث 
ا عىل تقديم الحلول لتلبية هذه املتطلبات. والتطوير وخدمة العمالء وترّكز حرصيً

تقدم رشكة Rimini Street تحديثات رضيبية وقانونية وتنظيمية مخصصة لالمتثال للربامج بالنسبة 
للرشكات من جميع األحجام — بداية من الرشكات الصغرية إىل املتوسطة الحجم ووصواًل إىل املؤسسات العاملية 

التي تحتوي كشوف الرواتب فيها عىل 100,000 موظف.

Rimini Street تصنيفات التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية التي تقدمها رشكة

مصدر وحيد ملصداقية التحديثات 

الرضيبية والقانونية والتنظيمية يف جميع 

أنحاء العامل

حددت رشكة Rimini Street وصممت 

عملية شاملة وصارمة ودقيقة من أجل 

الحصول عىل مصادر التحديثات الرضيبية 

والقانونية والتنظيمية وتسليمها إىل عمالء 

برامج املؤسسة.

تتسم خربتنا الرتاكمية ومستودع قواعد 

البيانات الهائل واملتطور باستمرار الخاص 

بالتغيريات الرضيبية والقانونية والتنظيمية 

بتفردها عىل مستوى العامل.

 تغيريات يف رضيبة

  املعامالت

رضائب الخدمات والبضائع	 

رضائب القيمة املضافة	 

رضائب املعاهدات	 

أخرى	 

 تغيريات يف الرقابة املالية

إدارة األصول	 

الفوترة اإللكرتونية	 

 	)FASB( تقارير مجلس املعايري املحاسبية املالية

 تقارير مجلس معايري املحاسبية 	 

)IASB( الدولية

 	1099

املالية	 

رضائب التغري املناخي	 

تدابري الحد من انتشار الوباء	 

 أخرى	 

 تغيريات يف املوارد البرشية 

 وكشوف الرواتب

رأس املال البرشي وإعداد التقارير	 

الوقت والعمل	 

الضامن االجتامعي	 

التأمني الصحي	 

كشوف الرواتب*	 

الفوائد	 

إدارة املعاشات التقاعدية	 

معدالت االحتجاز	 

إعداد تقارير نهاية العام	 

تقارير حول الخربة وتكافؤ فرص العمل	 

دعم قانون الرعاية الصحية األمرييك	 

تدابري الحد من انتشار الوباء	 

منتجات أخرى	 

* التطبيق- والبلد املحدد
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200
النطاق العاملي 

توفر رشكة Rimini Street إمكانية إجراء 

التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية العاملية 

لحوايل 200 بلد.

النطاق العاملي 

تتغري اللوائح واملعايري والترشيعات الخاصة بالرضائب عىل الرواتب واملعامالت التجارية واملحاسبة املالية، وإعداد 
ا يف جميع أنحاء العامل. (تساعدك رشكة Rimini Street عىل االستعداد  التقارير واالمتثال بصفة مستمرة يوميً

ملجموعة متنوعة من األحداث واالستجابة لها — مبا يف ذلك التحديثات املتكررة واألنظمة املخصصة وتغيريات 
السياسة واألحداث، مثل جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد19-( — بحيث ميكنك الحفاظ عىل االمتثال 

للربامج.

 التحديثات املتوفرة لهذه التطبيقات

الحسابات الدائنة	 

حسابات املقبوضات	 

إدارة األصول	 

الفوائد	 

الفواتري	 

التجارة اإللكرتونية	 

املساعدة املالية	 

املوارد البرشية	 

كشوف الرواتب*	 

 املعاشات	 

 * التطبيق- والبلد املحدد

Rimini Street أنظمة تدعمها رشكة 

 	 JD Edwards EnterpriseOne )Oracle(

 	 JD Edwards World )Oracle(

 	 PeopleSoft )Oracle(

 	 Oracle E-Business Suite

 	 SAP Business Suite

 	 SAP S/4HANA

 Rimini Street اللغات التي تتحدثها رشكة

اإلنجليزية والفرنسية واألملانية والعربية 

والكورية واليابانية واملاندراين والربتغالية 

والروسية

يعترب عمالء رشكة Rimini Street خربتها الرضيبية 

ا لدعم برامج  ا أساسيً والقانونية والتنظيمية مكونً

املؤسسات عىل مستوى العامل. 

نجاح مضمون للعمالء

تقدم رشكة Rimini Street باستمرار تحديثات 
رضيبية وتنظيمية عالية الجودة يف كندا والواليات 
املتحدة قبل املوعد املحدد، باإلضافة إىل توثيق ممتاز 
 Rimini ودعم رسيع االستجابة. ويتمتع فريق
Street بخربة كبرية يف بناء ودعم التحديثات 

الرضيبية والتنظيمية، ونحن نعول عليهم يف دعم 
تطبيقات PeopleSoft ذات املهام األساسية. ونحن 
سعداء للغاية باالستجابة الشاملة وجودة الدعم الذي 
".Rimini Street نتلقاه من رشكة

 – جريج كلور

 نائب رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات،
Dave & Buster برشكة

"إن املدارس العامة مبدينة بيتسربغ مرسورة جًدا 
بالتوقيت املناسب والدقة وجودة التحديثات الرضيبية 
 .Rimini Street والتنظيمية التي نتلقاها من رشكة
نحن نعتمد عىل خربة رشكة Rimini Street الواسعة 
يف بناء التحديثات الرضيبية والتنظيمية ودعمها ونثق بها 
بشكل كبري. ال ميكننا أن نكون أكرث سعادة بقرارنا بنقل 
."Rimini Street الدعم إىل رشكة

 – جو تشارنوك
 مدير قسم تطوير التطبيقات، 

العامة بيتسربغ  ملدارس  التعليمية  باملنطقة 
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9001:2015
الثقة يف العمليات النوعية

تتوافق عملياتنا الدقيقة للبحث وتقديم 

التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية يف 

 جميع أنحاء العامل مع معايري شهادة

األيزو 9001:2015.

األساليب واملنهجيات 

تتغري اللوائح واملعايري والترشيعات الخاصة بالرضائب عىل الرواتب واملعامالت التجارية واملحاسبة املالية، وإعداد 
ا يف جميع أنحاء العامل. وتساعدك رشكة Rimini Street عىل االستعداد  التقارير واالمتثال بصفة مستمرة يوميً

ملجموعة متنوعة من األحداث واالستجابة لها، — مبا يف ذلك التحديثات املتكررة واللوائح املخصصة وتغيريات 
السياسات واالنتقاالت الرئيسية، مثل معايري اإلبالغ املايل الدولية )IFRS( الجديدة — بحيث ميكنك الحفاظ عىل 

االمتثال للربامج.

باإلضافة إىل ذلك، فإن رشكة Rimini Street عضوة يف 

العديد من املنظامت املهنية والهيئات اإلدارية يف جميع 

أنحاء العامل مبا يف ذلك نقابة املحامني األمريكيني - قسم 

النظام الرضيبي، والرابطة األمريكية للرواتب، والرابطة 

األسرتالية للرواتب، والرابطة الكندية للرواتب، ومعهد سياسة 

مجلس الرضائب، ومعهد مديري الرضيبة التنفيذيني، ورابطة 

املتخصصني يف كشوف املرتبات، واملعهد القانوين للمهنيني 

يف مجال الرواتب )اململكة املتحدة(، وجمعية الحاسبات 

الربيطانية )اململكة املتحدة(، ومطور الربامج املسجل لدى 

إيرادات وجامرك صاحبة الجاللة "HMRC" )اململكة 

املتحدة(، وجمعية مطوري برمجيات الرواتب )أيرلندا(، و

 Istituto Nazionale della Previdenza

 L'Associazione Nazionaleإيطاليا(، و( Sociale

 Editionsإيطاليا(، و( Consulenti del Lavoro

Législatives )فرنسا(.

شهادة األيزو 9001:2015

رشكة Rimini Street حاصلة عىل شهادة األيزو 

9001:2015 لتوفري خدمات دعم برامج املؤسسة، مبا يف ذلك 

تطوير وتقديم التحديثات الرضيبية، والقانونية، والتنظيمية 

عىل مستوى العامل. وبالطبع شهادة األيزو ذات أهمية كربى 

ألنها تسهم يف ضامن جودة واتساق التحديثات املقدمة.

تُعد شهادات األيزو جزًءا من التزامنا بتطوير وتنفيذ أفضل 

العمليات يف فئتها لضامن تلقي العمالء بصفة مستمرة خدمة 

عالية الجودة وفائقة االستجابة.

األبحاث الرضيبية والقانونية والتنظيمية

تراقب رشكة Rimini Street عرشات اآلالف من االختصاصات 

الرضيبية والقانونية والتنظيمية يف جميع أنحاء العامل. ولضامن 

خضوع كافة التغريات العاملية للمراجعة والتحليل، تقارن رشكة 

Rimini Street البيانات وتتحقق منها من آالف املصادر 

املوثوق بها. 

ال يوجد مصدر واحد للبيانات الرضيبية والقانونية والتنظيمية 

يوفر املعلومات الالزمة للتأكد من وجود النطاق الكامل والدقة 

ا.  التامة — وتُعد املقارنة بني مصادر متعددة أمرًا رضوريً

وبالتايل ولضامن صحة األبحاث والتسليامت، تستخدم رشكة 

Rimini Street منهًجا من ثالثة تحقيقات فريًدا من نوعه، 

يشمل التحقق الحوكمي املبارش واستخدام خدمات التقارير 

البحثية التنظيمية الرائدة واملصادر العليا التي تشمل أفضل 

الرشكات القانونية ورشكات املحاسبة عىل مستوى العامل. 

رشكاؤنا يف مجال القانون واملحاسبة

تتبع رشكة Rimini Street منهًجا من ثالثة تحقيقات 

لضامن صحة نطاق وتحليل التحديثات الرضيبية والقانونية 

والتنظيمية من خالل العمل مع خرباء رائدين دوليني داخل 

البلد. 

 ويندرج ضمن هؤالء الخرباء ما ييل:

رشكتا محاسبة من أكرب أربع رشكات 	 

أهم رشكتني عامليتني يف االستشارات القانونية 	 

 املدراء التنفيذيون املاليون الدوليون 	 

معهد UK Chartered "املعهد القانوين يف اململكة 	 

املتحدة" للمهنيني يف مجال الرواتب 
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3. التطوير واالختبار

 Rimini Street يتم تنفيذ كل مرشوع تطوير من رشكة

Scrum باستخدام إطار عمل 

. Agile Framework

يعتمد تطوير التعليامت الربمجية للتطبيق واختبار ضامن 

الجودة عىل فهم عميق ومعرفة بالتغيريات املعقدة للتعليامت 

الربمجية املطلوبة لدمج كل تغيري رضيبي وقانوين وتنظيمي 

بنجاح.

وتكتمل قصص التطوير مبجرد إجراء اختبارات دقيقة وتنفيذ 

إجراءات ضامن الجودة. 

4. التسليم والدعم بعد التسليم

قد تشمل التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية 

التغيريات التي تطرأ عىل الجداول الرضيبية والبيانات األخرى 

و/أو التعليامت الربمجية للتطبيقات األخرى. وستشمل 

التحديثات أيًضا إصالحات تطبيقات التعليامت الربمجية 

األساسية املطلوبة والرضورية لدعم تغيريات التعليامت 

الربمجية الخاصة باملعالجة الرضيبية والقانونية والتنظيمية 

الجديدة.

تجمع رشكة Rimini Street بني التغيريات وتعليامت 

التثبيت الواضحة والتفصيلية ومالحظات اإلصدارات وكذلك 

الدالئل الالزمة للمساعدة عىل ترسيع عملية االختبار املحلية 

والتحويل لتحقيق اإلنتاج.

بالنسبة لعمالء PeopleSoft يف الواليات املتحدة، ميكن 

لرشكة Rimini Street أيًضا إدارة نرش التحديثات، مبا يف 

ذلك التخصيصات، من خالل خدمات إدارة TLR الخاصة بنا. 

كل ما تبقى لك هو نقلهم إىل اإلنتاج.

يكون كل تحديث تقدمه رشكة Rimini Street مخصًصا 

ليناسب أسلوب التنفيذ وبيئة العمل الخاصة بكل عميل. 

وأنت تحصل عىل ما تريده فقط.

الدعم ال ينتهي مع تسليم التحديثات الخاصة بك. ومع 

رشكة Rimini Street، ستحصل عىل دعم مستمر عىل 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع وعىل مدار العام مع وقت 

استجابة مضمون مدته 10 دقائق أو أقل للمشكالت املهمة 

ذات األولوية األوىل، باإلضافة إىل وجود مهندس ذي خربة وهو 

مهندس دعم رئييس ميكنه اإلجابة عن أي تساؤالت قد تطرحها، 

واملساعدة عند حدوث أية مشكالت تنفيذية قد تواجهها 

وتتعلق بالتحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية.

1. االستحواذ والتحقق 

يركز متخصصو األبحاث املتخصصة للدول )CRS( من رشكة 

Rimini Street بشكل حرصي عىل تحديد التغيريات 

الرضيبية والقانونية والتنظيمية والتحقق منها يف جميع أنحاء 

العامل. ويستخدم متخصصو األبحاث للدول )CRS( عملية 

ثالثية للتحقق من الصحة والبحث عن املصادر:

املصادر األصلية: الجهات الحكومية أو التنظيمية األصلية 	 

التي تصدر قانونًا أو الئحة.

املصادر الثانوية: مصادر معلومات الجهة الخارجية، 	 

مثل خدمات املوارد وخدمات التنبيه التنظيمية واملواقع 

اإللكرتونية.

مصادر من الدرجة الثالثة: خرباء محليون يف أفضل رشكات 	 

املحاسبة الرضيبية والقانونية العاملية.

يتم تدوين كل تغيري رشعي تم التحقق منه يف مذكرة 
التغيريات. وبعد ذلك، يتعاون متخصصو األبحاث للدول 

)CRS( مع ماليك املنتجات لكل خط إنتاج، ويعمل مالكو 

املنتج مع فريق Scrum لبدء تطوير التحديثات. 

2. التحليل الوظيفي وتحديد النطاق

يتألف فريق Scrum من محللني وظيفيني ومطّورين 

ومهنديس ضامن الجودة، ويقومون بتقييم كل تغيري 

والقانونية  الرضيبية  التحديثات  لتحديد  وترشيعي  تنظيمي 

املُستخدمة  املختلفة  للتطبيقات  املطلوبة  والتنظيمية 

من ِقبل العمالء. — فعىل سبيل املثال، كشوف الرواتب 

واألصول واملعاشات واملستحقات. ويتطلب ذلك فهاًم كاماًل 

لكيفية تأثري التغيريات الرضيبية والقانونية والتنظيمية عىل 

جميع متطلبات الحساب والتتبع وإعداد التقارير. 

إذا قرر محللو األعامل يف رشكة Rimini Street أن أحد 

ا للربامج ألحد املورّدين/التطبيقات/ التغيريات يتطلب تحديثً

مجموعات اإلصدار املدعومة لدينا، فيتم إصدار مواصفات 

للتطوير.

تقوم رشكة Rimini Street بالبحث والتحليل 

باستمرار آلالف املتطلبات الرضيبية والقانونية 

والتنظيمية املتغرية، — ثم تقوم بتصميم 

وتجهيز وتسليم التحديثات بناًء عىل هذه 

املتطلبات. 

ويُعد ذلك عماًل متخصًصا للغاية يقوم به 

فريق متخصص يف املوارد من خالل االستعانة 

باملنهجيات التي أثبتت جدواها.

تستخدم رشكة Rimini Street إطار عمل 

Scrum Agile Framework يف تطوير 

التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية.

http://www.argylejournal.com/functions/chief-information-officer/seth-ravin-ceo-of-rimini-street-discusses-the-organization%25e2%2580%2599s-unique-approach-to-the-enterprise-software-support-model-which-is-currently-saving-companies-millions-of-dollars-while-providing/
http://www.argylejournal.com/functions/chief-information-officer/seth-ravin-ceo-of-rimini-street-discusses-the-organization%25e2%2580%2599s-unique-approach-to-the-enterprise-software-support-model-which-is-currently-saving-companies-millions-of-dollars-while-providing/
http://www.argylejournal.com/functions/chief-information-officer/seth-ravin-ceo-of-rimini-street-discusses-the-organization%25e2%2580%2599s-unique-approach-to-the-enterprise-software-support-model-which-is-currently-saving-companies-millions-of-dollars-while-providing/
http://www.argylejournal.com/functions/chief-information-officer/seth-ravin-ceo-of-rimini-street-discusses-the-organization%25e2%2580%2599s-unique-approach-to-the-enterprise-software-support-model-which-is-currently-saving-companies-millions-of-dollars-while-providing/
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توفري 50%

من رسوم الدعم السنوي مقارنًة بدعم املورّد. 

ويتم تضمني خدمات التحديث الرضيبي 

والقانوين والتنظيمي العاملية.

 أحد الفرق األكرث خربة 
يف املجال

مع رشكة Rimini Street، يدعمك كبار املسؤولني التنفيذيني العامليني أصحاب الخربة العالية يف مجال االمتثال 
الرضيبي والترشيعي والتنظيمي، وكذلك املديرون التنفيذيون يف مجال دعم العمالء، وكبار مهنديس تخطيط 
موارد املؤسسات، وموظفو الدعم األفضل يف العامل. انتقاالت مثل معايري املحاسبة الخاصة مبعايري اإلبالغ املايل 

الدولية )IFRS( الجديدة، — لذا ميكنك الحفاظ عىل امتثال الربامج.

يُعد التحيل بهذا النوع من املعرفة والخربة العميقة داخل 

ا — ومفيًدا لك — من خدمات الدعم  الرشكة ابتكارًا رئيسيً

 املُقدمة من 

.Rimini Street رشكة

متخصصو األبحاث ومهندسو تخطيط موارد املؤسسة وموظفو 

الدعم

يتمتع جميع موظفي رشكة Rimini Street الذين يقدمون 

الدعم للعمالء بخربة ومعرفة كبرية، ولهم سجل حافل يف 

تقديم تحديثات رضيبية وقانونية وتنظيمية دقيقة ويف 

ا يف ِفرق تقديم  الوقت املناسب. عمل العديد منهم سابًق

خدمات الدعم الرضيبية والقانونية والتنظيمية التابعة 

ملورّد الربامج. نظمت الرشكة ِفرق البحث والتطوير وضامن 

الجودة يف جميع خطوط اإلنتاج مام أدى إىل تركيز عميق 

 Oracleو JD Edwardsو PeopleSoft عىل بيئات

 .SAP Business Suiteو E-Business Suite

مهندسو رشكة Rimini Street هم أفضل الخرباء ومن أكرث 

العقول خربة وإبداًعا يف مجاالت تخصصهم التقني.

القيادة التنفيذية املحنكة

القيادة التنفيذية يف رشكة Rimini Street تتضمن بعًضا من 

الرواد األكرث خربة يف املجال يف تقديم دعم برمجيات املؤسسة. 

وشغل أعضاء فريق اإلدارة لدينا مناصب تنفيذية عليا يف 

Oracle وSAP وPeopleSoft وJD Edwards و

Siebel، باإلضافة إىل مسؤوليات واسعة النطاق تتضمن 

سياسة دعم العمالء يف جميع أنحاء العامل، وتقدميها، وتطوير 

املنتجات الجديدة، وعمليات التنفيذ، والرتقيات.

يتمتع أعضاء فريق اإلدارة لرشكة Rimini Street بخربة 

تزيد عن عرش سنوات يف تقديم الدعم ملنتجات برامج 

املؤسسات، كام أن العديد منهم هم رواد يف ثورة دعم الجهات 

الخارجية.

املهنيون العامليون يف مجال االمتثال للرضائب

يضم فريق إدارة رشكة Rimini Street خرباء محنكني يف 

مجال الرضائب، ومحاسبني قانونيني معتمدين)CPA(، ومهنيني 

معتمدين يف مجال الرواتب )CPP(، ومحامني، ومديرين 

تنفيذيني، يقدمون مزيًجا من الخربات الرضيبية والقانونية 

والتنظيمية الدولية، وشغلوا مناصب عليا يف كربى املنظامت 

االستشارية والخدمات املالية األكرث شهرة عىل مستوى العامل. 

http://info.riministreet.com/WPTakeBackControl_DownloadPg.html%3Fsrc%3Dwebsite%26src_dt%3Drsi
http://info.riministreet.com/WPTakeBackControl_DownloadPg.html%3Fsrc%3Dwebsite%26src_dt%3Drsi
https://www.riministreet.com/company/leadership/
https://www.riministreet.com/company/leadership/
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مليارات

من الدوالرات من املعامالت تتم معالجتها 

بنجاح كل شهر يف أنظمة املؤسسات التي 

تقدمها خدمات التحديثات الرضيبية والقانونية 

 Rimini والتنظيمية املُقدمة من رشكة

.Street

 Rimini Street امليزات املُقدمة من رشكة

تُعد رشكة Rimini Street هي املوفر األول لدعم برامج املؤسسة لدى الجهات الخارجية بالنسبة للرشكات يف 
جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك منظامت األسواق املتوسطة والقطاع العام وتصنيف العمالء املائة العاملي ومجلة 

"فورتشن" ألفضل 500 مؤسسة.

 منوذج الخدمة املخصص. 

تقدم رشكة Rimini Street خدمة مخصصة، وليس نهًجا 

ا واحًدا يناسب جميع اإلصدارات. فعىل سبيل املثال، من  عاًم

خالل التحديثات الرضيبية والقانونية والتنظيمية املخصصة 

لدينا، فإنك تتلقى فقط التحديثات التي تحتاجها لعملية 

التنفيذ املحددة لك.

تغطية ونطاق عاملي. توفر رشكة Rimini Street دعاًم 

للعمليات يف جميع أنحاء العامل وتوفر إمكانية التحديث 

الرضيبي والقانوين والتنظيمي العاملي يف حوايل 200 بلد.

االمتثال للمتطلبات الرضيبية والقانونية املتغرية باستمرار. 

ميكنك االعتامد عىل الدقة املضمونة يف تحديثات امتثال الربامج 

الرضيبية والقانونية والتنظيمية واكتاملها وتقدميها يف الوقت 

املناسب، والثقة فيها.

خربة واسعة يف اإلدارة التنفيذية يف برامج دعم برامج املؤسسة، 

باإلضافة إىل معايري االمتثال للربامج والرضائب العاملية.

 تتضمن الفوائد املُقدمة 
لك ما ييل: 

توفري يف التكلفة. توفري %50 من رسوم الدعم السنوي 

مقارنة بالدعم الذي يقدمه مورّد برامج تخطيط موارد 

املؤسسات الخاص بك.

املساعدة عىل زيادة عائد االستثامر عىل االستثامر الكبري الذي 

قمت به بالفعل يف اإلصدار الحايل الثابت من برامج تخطيط 

موارد املؤسسات.

 خدمة فائقة االستجابة 

تقدم رشكة Rimini Street دعاًم فائق االستجابة من 

خالل مهندس دعم رئييس إقليمي مخصص يتم تعيينه لكل 

عميل ودعم عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع مع استجابة 

مضمونة خالل 10 دقائق أو أقل للمشكالت املهمة ذات 

األولوية األوىل.

 Rimini برنامج دعم من الجيل التايل. يشتمل دعم رشكة

Street عىل خدمات متميزة ال يتم تقدميها عادة يف 

برامج الدعم القياسية املُقدمة من املورّدين —، مثل دعم 

التخصيصات والتشغيل التباديل ودعم األداء.

https://www.riministreet.com/solutions/objective/extend-life-of-erp/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/extend-life-of-erp/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/responsive-service/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/responsive-service/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/support-for-customizations/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/support-for-customizations/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/support-for-customizations/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/support-for-customizations/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/support-for-customizations/
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 TM وشعارها والعالمات األخرى التي تحمل الرمز Rimini Street يف الواليات املتحدة والبلدان األخرى. ورشكة Rimini Street, Inc هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة "Rimini Street" .جميع الحقوق محفوظة .Rimini Street، Inc حقوق الطبع والنرش © لعام 2021 لرشكة
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وتخيل مسؤوليتها عن أي ضامن رصيح أو ضمني أو قانوين يتعلق باملعلومات املعروضة، عىل سبيل املثال ال الحرص أي ضامن ضمني لصالحية العرض يف السوق أو التوافق ألغراض معينة. ورشكة Rimini Street غري مسؤولة عن أي أرضار مبارشة أو غري مبارشة أو مرتتبة أو عقابية أو خاصة أو عارضة تنتج 

 عن استخدام املعلومات أو العجز عن استخدامها. ال تعلن رشكة Rimini Street عن أي ترصيحات أو ضامنات فيام يتعلق بدقة أو اكتامل املعلومات املقدمة من الجهات الخارجية كام أنها تحفظ حق إجراء تغيريات عىل املعلومات أو الخدمات أو املنتجات يف أي وقت.
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رشكة .Rimini Street, Inc )املُدرجة يف بورصة ناسداك باسم: RMNI( هي مزود عاملي ملنتجات وخدمات برامج 

املؤسسات، ومقّدم دعم رائد تابع لجهة خارجية ملنتجات برامج Oracle وSAP ورشيك لـ ®Salesforce. تُقّدم الرشكة 

خدمات دعم وإدارة تطبيقات متميزة وفائقة االستجابة تتيح لحاميل تراخيص برامج املؤسسات توفري التكاليف الكبرية وتحرير 

املوارد لالبتكار وتحقيق أفضل نتائج لألعامل. وتعتمد منظامت القطاع العام والسوق املتوسطة واملنظامت األخرى من مجموعة 

واسعة من املجاالت املصنفة ضمن قامئة مجلة "فورتشن" كأفضل 500 مؤسسة عىل رشكة Rimini Street باعتبارها مزود 

ا بها. خدمات وبرامج مؤسسات موثوقً

riministreet.com/ar

info@riministreet.com

twitter.com/riministreet

linkedin.com/company/rimini-street
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