تسرع عجلة اقتصاد االبتكار في اإلمارات
سوق الحوسبة السحابية المزدهرة بالخليج ّ
12فبراير 2015
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
من المنتظر أن تدفع سوق الحوسبة السحابية الخليجية المزدهرة عجلة اقتصاد االبتكار لتدور بسرعة أعلى في دولة اإلمارات ،وفقا ً لتصريحات رشحت من اجتماع ض ّم الرئيسَين
التنفيذيَين لمجموعة مبادلة وعمالقة برمجيات األعمال العالمية "إس إيه بي ".
تأتي هذه التصريحات في ضو ء توقعات لشركة "فروست آند سوليفان" لألبحاث بأن تنمو سوق السحابة في دول الخليج من  58مليون دوالر في العام  2013إلى  216مليون
دوالر في  . 2020كما أشارت توقعات الشركة إلى أن دولة اإلمارات سوف تلعب دوراً رياديا ً في األمن السحابي .
والتقى خلدون خليفة المبارك ،ال عضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة ،مع بيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي لشركة "إس إيه بي" ،التي تعمل على تشجيع االبتكار في
تقنية المعلومات .
وقال المبارك إن الشركات العالمية تواصل النظر في طرق مبتكرة إلدارة عملياتها ،وال سيما في الوقت الذي تتزايد أهمية الحوسبة السحابية ،بُغية ضمان األمن واالستدامة
لالقتصاد القائم على المعرفة والمتنامي بسرعة .
من جانبه ،قال ماكديرموت إن المؤسسات العاملة في دولة اإلمارات واصلت ،منذ أول لقاء جمعه بقادة األعمال بالدولة في العام  ،2011تبنيها المب ّكر ألحدث التوجهات في تقنية
المعلومات ،وأضاف" :لدينا اعتقادا ً راسخا ً بأن الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة وتطبيقات المستخدمين ذات الجودة العالية ستستمر في تغيير وتطوير طرق تنفيذ األعمال،
ورسم مالمح المستقبل لالقتصاد الرقمي المتقدم في اإلمارات العربية المتحدة ".

التقى خلدون خليفة المبارك ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة ،مع بيل ماكديرموت  ،الرئيس التنفيذي لشركة "إس إيه بي" والوفد المرافق له ،بهدف
العمل على تشجيع االبتكار في تقنية المعلومات بالدولة
نبذة عنSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  258,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
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