التحول الرقمي يضاعف ناتج قطر التجاري إلى  4مليارات دوالر بحلول 2019
" ناقالت" وعبدهللا عبدالغني و"إس إيه بي" تؤكد دور الرؤى الفورية في تنمية اإليرادات بنسبة  10بالمئة سنويا
1مايو 2016
الدوحــــة ،قطــــر
اتفق اليوم عدد من الشركات البارزة على أن التحول الرقمي يمكن أن يضاعف الناتج التجاري في قطر إلى أكثر من أربعة مليارات دوالر بحلول العام  ،2019وذلك على
هامش فعالية تقنية كبيرة تقام اليوم في العاصمة القطرية الدوحة .
وقد باتت أسواق الشركات والمستهلكين في قطر مهيّأة للنمو من  2.3مليار دوالر في العام  2014إلى  4.3مليار دوالر في  ،2019في ضوء اتساع الربط الرقمي والتجارة
اإللكترونية ،وفقا ً لوزارة المواصالت واالتصاالت .
ويجمع منتدى "إس إيه بي" في قطر ،كبار القادة من قطاعات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والبناء والتشييد في قطر ،ممن شددوا على الدور الحيوي الذي تلعبه الرؤى الفورية
في حقبة إنترنت األشياء واالقتصاد الرقمي .وكان تقرير حديث صادر عن "آي دي سي" أظهر أن ذكاء األعمال يمكن أن يساهم في تحقيق نمو سنوي في اإليرادات قدره 10
بالمئة .
وفي هذا السيا ق ،قامت شركة ناقالت ،التي تضم أكبر أسطول بحري من ناقالت الغاز الطبيعي المسال في العالم ،بالتعاون مع شريكتها "فوجيتسو" ،بنشر سحابة خاصة عاملة
على منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،تمنح المسؤولين فيها القدرة على االطالع الفوري على مستجدات األعمال الخاصة بالشؤون المالية وتخطيط موارد المؤسسات .
وقال حمد راشد السويد ،مدير تقنية المعلومات لدى شركة ناقالت ،إنه حان الوقت لشركات النفط والغاز في قطر لالستثمار في الموجة القادمة من التقنية ،في ظلّ انخفاض أسعار
النفط والغاز ،وأضاف" :تساعدنا التحليالت الفورية في إحداث التحويل المنشود في سلسلة التوريد التابعة لنا ،في حين تعمل على تنشيط عمليات البحث والتطوير لضمان أن تظل
قطر مركزا ً عالميا ً لالبتكار في مجال الطاقة ".
بدورها ،حققت شركة عبدهللا عبدالغني وإخوانه ذ.م.م ،أحد أكبر وكالء السيارات في قطر ،مع شريكها "هايكرون" ،إنجازات كبيرة في مجال مشاريع تحول أعمالها جعلتها تنال
جائزة "إس إيه بي" أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا للجودة .
وقال الدكتور ناصر عبدالغني العبدالغني ،القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لدى عبدهللا عبدالغني ،إن شركته ملتزمة بمساعدة الشركات واألفراد في الحصول على أفضل الخدمات
المتاحة ،معتبراً أن منصة التحليالت الفورية "م ّكنت الشركة من تبسيط سلسلة التوريد ،وإثراء تجربة العمالء ،كما ساعدتها على تنويع المنتجات والخدمات ".
وخالل كلمته ،أكد ستيف تزيكاكيس ،نائب الرئيس والمدير العام لشركة "إس إيه بي" جنوب أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ،أن التوجهات الهائلة مثل اتساع االتصال ،وقوة
الحوسبة ،والحوسبة السحابية ،وقواعد البيانات الموزعة سريعة النمو" ،تعمل على تغيير الطرق التي نعمل ونعيش ونتواصل بها" ،وقال" :تعتبر الشركات القطرية من بين
التحول في االقتصاد الرقمي في العالم اليوم ،وهو التحول الذي يُعد حافزا ً للنمو االقتصادي المتنوع ،بما يتماشى مع رؤية قطر
ّ
األبرز في استخدام األسس الرقمية في إحداث
الوطنية  .2030ويلجأ المديرون التنفيذيين إلى الرؤى الفورية المستندة على السحابة التخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تُفضي إلى توسيع الخدمات ،والدفع باتجاه نماذج أعمال
شاملة ،وهو ما ينجم عنه تعزيز مرونة الشركات وإدارتها بصورة أبسط ،كما يتيح مستويات جديدة من التفاعل مع العمالء ".
يُذكر أن "إس إيه بي" قامت كذلك خالل منتدى قطر بعرض قوة الجيل التالي من حزمة تطبيقات األعمال  S/4HANAمن "إس إيه بي" ،العاملة على منصة "هانا" من "إس إيه
بي" ،والتي تساعد الشركات على اكتساب رؤية واضحة فيما يتعلق بعملياتها التجارية ودفع عجلة التحول الرقمي .

حمد راشد السويدي ،مدير تقنية المعلومات لدى شركة ناقالت ،يلقي خطابا ً حول اإلبداع في قطاع النفط والغاز

شركة عبدهللا عبدالغني وإخوانه تتسلم جائزة "تحول األعمال " ستيف تزيكاكيس ،نائب الرئيس والمدير العام لشركة "إس إيه بي" جنوب أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا .

ستيف تزيكاكيس ،نائب الرئيس والمدير العام لشركة "إس إيه بي" جنوب أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا في منتدى "إس إيه بي" في قطر .
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