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الدوحة ،قطر
أعلن كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة برمجيات األعمال العالمية "إس إيه بي" عن عقد شراكة استراتيجية بهدف تطوير التطبيقات والحلول التقنية .
ويسعى الصندوق الصناعي من خالل الشراكة إلى اعتماد تقنيات "إس إيه بي" المتقدمة في مجاالت التخطيط والدعم والذكاء التجاري لموارد المؤسسات  ،وذلك الستخدام أمثل
للتقنيات الحديثة والتوظيف المناسب لها في جميع التعامالت وجعلها أكثر سهولة ويسر على المستفيدين والراغبين في االستفادة من خدمات الصندوق الصناعي .
وذكر المهندس أحمد بن محمد الصويان مساعد المدير العام للتخطيط االس تراتيجي وتقنية المعلومات أن الصندوق الصناعي يعمل على تطوير منتجاته و خدماته من خالل إعتماد
افضل الحلول التقنية لتقديم خبرات متميزة للمستثمرين في القطاع الصناعي  ،كما ان الصندوق يعمل على مراجعة السياسات و اإلجراءات لدعم و تنويع االقتصاد السعودي
للمساهمة في تشكيل القطاعات الصناعية وتطوير المؤسسات التنافسية ودعم المبادرات االستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  .2030ونوه المهندس أحمد الفيفي
المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي السعودية" أن التصنيع يشكل حجر الزاوية في النمو االقتصادي المتنوع للمملكة " مؤكداً أن شراكة "إس إيه بي" مع صندوق التنمية الصناعية
السعودي يتماشى مع دعمنا طويل األمد لالبتكار في القطاع العام وإحداث التحول الرقمي المنشود على الصعيد الوطني .
هذا وكان «الصندوق الصناعي »من أوائل مقدمي الخدمات الميسرة والمتقدمة لعمالئه  ،حيث أطلق مجموعة من الحلول المتنوعة كالخدمات االلكترونية للقرض الصناعي
وشهادة عدم االقتراض باإلضافة الى برنامج شامل وعقد الشراكة االستراتيجية مع شركة برمجيات األعمال العالمية "إس إيه بي" وغيرها من العديد من الخدمات االلكترونية .
الجدير بالذكر أن الصندوق الصناعي قد حصل مطلع هذا العام على ترتيب متميز في برنامج الخدمات اإللكترونية الحكومية " يسر "وعلى شهادة االيزو 20000في مجال ادارة
خدمات تقنية المعلومات .
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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  300,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
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