"إنجازات" تدفع عجلة االبتكار وتدعم نمو االقتصاد اإلماراتي بالشراكة مع "إس إيه بي "
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أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أبرمت اليوم "إنجازات لنظم البيانات" إحدى أبرز الشركات اإلقليمية المختصة بالخدمات التقنية اآلمنة والمتماشية مع األعمال التجارية ،والتي تعود ملكيتها بالكامل إلى "شركة
مبادلة للتنمية" ،اتفاقية مع شركة برمجيات األعمال العالمية الرائدة "إس إيه بي" ،ترمي إلى تسريع عجلة االبتكار في دولة اإلمارات .
ومن المنتظر ،بموجب هذه االتفاقية ،أن تضافر كل من "إس إيه بي" و"إنجازات" جهودهما لتزويد العمالء بتطبيقات األعمال من "إس إيه بي " عبر سحابة آمنة مُدارة بالكامل،
تم ّكن الشركات من التحليل الفوري للبيانات الكبيرة مع خفض التكال يف والحد من المخاطر وتقليل الوقت الالزم لتحقيق القيمة .

وبهذه المناسبة ،قال ابراهيم الري ،الرئيس التنفيذي لشركة "إنجازات لنظم البيان ات" ،إن كافة القطاعات في اإلمارات العربية المتحدة ،تستغل البيانات الكبيرة لتقديم تجربة أفضل
للمواطنين والعمالء ،مؤكداً أن من شأن االتفاقية المبرمة مع "إس إيه بي" تسريع إمكانيات االبتكار في الدولة ،وخلق فرص وظيفية جديدة في االقتصاد اإلماراتي ذي التنوع
المتزايد .
يُشار إلى أن ك ً
ال من رؤية أبوظبي  2030ورؤية اإلمارات  2021تدعو لتنمية مجتمع سليم وآمن ،بدعم من اقتصاد مستدام ومعولَم وقائم على المعرفة ،وبدفع من النمو القوي
في قطاعات الحكومة كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية .
وتأتي هذه الخطوة في وقت يلعب القطاع العام بالدولة دورا ً رئيسيا ً في نمو قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت ،وفي ضوء أبحاث أجرتها "آي دي سي" تشير نتائجها إلى توقعات
بنمو سوق تقنية المعلومات في دولة اإلمارات بنسبة  74بالمئة من  4.63مليار دوالر في  2014إلى  8.06مليار دوالر في . 2017
من جانبه ،قال تيفون توبكوتش ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في اإلمارات العربية المتحدة ،إن هذه الشراكة مع "إنجازات" تمثل هي أحدث الخطوات التي تتخذها "إس
إيه بي" في إطار التزامها بجدول األعمال الخاص باالبتكار في دولة اإلمارات ،الفتا ً إلى أن عالقات الشراكة التي تجم ع بين مؤسسات القطاعين العام والخاص "ضرورية لدفع
عجلة التنويع االقتصادي في البالد ،مع االهتمام بدعم الجيل المقبل من المهنيّين الشباب المدربين تدريبا ً عاليا ً ".
وسيكون بوسع "إنجازات" ،بفضل سحابة المؤسسات من "إس إيه بي" العاملة على منصة "هانا" ،توسيع محفظتها من حلول تخزين البيانات ،والمبادرات اإللكترونية والتنقلية،
مع دعم خطط التوسع اإلقليمي للشركة في الوقت نفسه .
وتم ّكن "إس إيه بي" المؤسسات التي تدير أعمالها في سحابة "إس إيه بي" العاملة على منصة "هانا" ،من الوصول إلى مجموعة كاملة من حلول "إس إيه بي" ،كإدارة عالقات
العمالء ،وإدارة سالسل التوريد ،والمشتريات ،والمالية ،بفضل تقديمها بوابة واحدة لحلول األعمال والخدمات والخبرات .

التعليق على الصورة :من اليمين إلى اليسار ،ابراهيم الري ،الرئيس التنفيذي لشركة "إنجازات لنظم البيانات" ،وتيفون توبكوتش ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في
اإلمارات العربية المتحدة ،يوقعون اتفاقية شراكة ترمي إلى تسريع عجلة االبتكار في دولة اإلمارات .
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