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                                                                                        االفووررييللنشرر                                                                            2012أأكتووبرر 
 

SAGE SA  تووقع ااتفاقيیة مع بنكك ااإلماررااتت لالستثمارر على تقدديیمم بررنامجProspero 
إلددااررةة االثررووااتت  

 
ددبي٬، ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة  لحلوولل االبررمجيیاتت االماليیة وواالمتخصصة في مجالل  SAGE SAقامتت شرركة  –

تقوومم االشرركة بمووجبهھ بتقدديیمم حلوولل بررنامج  .إإددااررةة االثررووااتت بإبرراامم ااتفاقق مع بنكك ااإلماررااتت لالستثمارر في ددبي
Prospero االعمليیاتت عالقاتت االعمالء ووجلل ااستيیفاء متططلباتت إلددااررةة االثررووااتت إإلى االمصررفف٬، ووذذلكك منن أأ
٬، ووباألخصص سجالتت االمحاسبة االعامة.االمصررفيیة  

 
بتقدديیمهھ عددددااً منن االحلوولل االماليیة االمررنة االتي منن شأنهھا تلبيیة ااحتيیاجاتت قططاعاتت  Prosperoوويیتميیزز بررنامج 

االثررووااتت ووإإددااررةة ااألصوولل ووإإددااررةة محددددةة في مؤؤسساتت االخددماتت االماليیة وويُیغططي كافة أأووجهھ تلكك االعمليیاتت مثلل إإددااررةة 
االصنادديیقق ووإإددااررةة ااألصوولل االمستقلة/االعائليیة. وويیقوومم االبررنامج باستيیفاء أأددقق متططلباتت كلل مصررفف أأوو مؤؤسسة ماليیة 

  باألنظظمةعلى حددهه٬، ما يیسمح بتططبيیقق ووظظائفهھ االمختلفة إإما بشكلٍل منفصلل أأوو شاملل٬، فضالً عنن إإمكانيیة رربططهھ 
ائج.االقائمة٬، للحصوولل على أأفضلل االنت  

 
منن جانبهھ صررحح االسيیدد/ سامرر غووشهھ مدديیرر إإددااررةة تكنوولووجيیا االمعلووماتت ببنكك ااإلماررااتت لالستثمارر قائالً: "ووجددنا 

إلددااررةة االثررووااتت منن بيینن االبررمجيیاتت االقليیلة االمتاحة في االسووقق االتي تووفرر جميیع االووظظائفف  Prosperoبررنامج 
عالقاتت االعمالء وواالعمليیاتت عمليیاتت جميیع  االضرروورريیة إلددااررةة االثررووااتت عبرر مختلفف فئاتت ااألصوولل٬، شاملةً 

٬، ووخاصًة سجلل االمحاسبة االعامة. معظظمم ااألنظظمة ااألخررىى أأظظهھررتت قووةة في بعضض االمجاالتت فقطط٬، بيینما االمصررفيیة
بتووحيیدد عمليیاتنا٬، وومنن ثمة تسنى لنا االحدد منن االنفقاتت ووخفضض مخاططرر االعمليیاتت  Prosperoسمح لنا بررنامج 

بشكلٍل ملحووظظ."  
 

فقدد علقّق قائالً: "ُنددرركك تغيیرر قووااعدد االلعبة في  SAGE SAاالررئيیسس االتنفيیذذيي لشرركة  ررااسيیتياندد أأما االسيیدد/ فيیررن
 يیجببمنططقة االخليیج االعرربي٬، ال سيیما في أأعقابب ااألززمة االماليیة٬، وونلحظظ ااحتدداامم االمنافسة في هھھھذذهه االمنططقة. ووبالتالي 

اتت منن االبررمجيیاتت االمتخصصة في إإددااررةة عليینا االمددااوومة على االتفكيیرر بصووررةة غيیرر تقليیدديیة وواالمباددررةة بتووفيیرر باق
االثررووااتت للمصاررفف االخليیجيیة٬، ُتنجزز أأحددثث االووظظائفف ووتتسمم بسررعة فائقة في االتططبيیقق٬، بمميیززااتت تنافسيیة. نعتزز 
باختيیارر بنكك ااإلماررااتت لالستثمارر لشرركتنا٬، وونتططلع نحوو االمساهھھھمة في نجاحح عمليیاتهھ ووإإثررااء نشاططاتهھ٬، باإلضافة 

ي منططقة االخليیج االعرربي." إإلى تررسيیخ ووجووددنا معاً  ف  
 

  مالحظظاتت للمحرررريینن
 

عنن بنكك ااإلماررااتت لالستثمارر  
يُیعنى بنكك ااإلماررااتت لالستثمارر وومقررهه ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة٬، بمجاليینن مصررفيیيینن ررئيیسيیيینن هھھھما االخددماتت 

جابة االُمثلى االمصررفيیة االشخصيیة ووخددماتت ااالستثمارر. ووتتميیزز عمليیاتت االبنكك ببساططتهھا وومرروونتهھا االتي تضمنن ااالست
لمتططلباتت االعمالء االمتغيیررةة٬، مع مررااعاةة االمووثووقيیة ووااألمانن االتامم. هھھھذذاا وويیلتززمم بنكك ااإلماررااتت لالستثمارر ببناء 

عالقاتت ررصيینة ووووثيیقة مع عمالئهھ عنن ططرريیقق ااستيیفاء كافة ااحتيیاجاتهھمم بعنايیة وومهھنيیة وونززااهھھھة.  
 

www.eibank.comللمززيیدد منن االمعلووماتت باإلمكانن ززيیاررةة االمووقع ااإلليیكتررووني   
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SAGE SAعنن   

وويیقع مقررهھھھا في سوويیسرراا٬، بأفررعع في كلٍل منن ددبي ووسنغافووررةة. هھھھي  1986في عامم  SAGE SAتأسستت شرركة 
. يُیقددمم BlackSwanوو  Prosperoشرركة بررمجيیاتت خاصة تعملل على تططوويیرر تططبيیقاتت ماليیة ُتسمى 

Prospero لتي تمم تصميیمهھا خصيیصاً لتلبيیة ااحتيیاجاتت قططاعاتت محددددةة في مؤؤسساتت االخددماتت باقة منن االحلوولل اا
االماليیة٬، وويُیغططي كافة أأووجهھ تلكك االعمليیاتت مثلل إإددااررةة االثررووااتت ووإإددااررةة ااألصوولل ووإإددااررةة االصنادديیقق ووإإددااررةة ااألصوولل 

ً فرريیددااً لمسا BlackSwanاالمستقلة/االعائليیة. أأما  عددةة االشرركاتت فهھي عباررةة عنن منصة ماليیة تستخددمم لووغارريیتما
في االحصوولل على مززيیج أأمثلل منن ااألصوولل في ااألجووااء ااالستثمارريیة االمتقلبة. ووتساهھھھمم االتططبيیقاتت االمشارر إإليیهھا في 
تمكيینن االمنظظماتت االماليیة االعالميیة منن إإبرراازز ميیززااتهھا ااألساسيیة ووأأهھھھليیاتهھا االجووهھھھرريیة وومنن ثمة تحسيینن إإنتاجيیتهھا بشكلٍل 

ملحووظظ.  
 

------ 
+971 4 428 13 85 منن االمعلووماتت ااتصلل بساجج في ددبي على:  للمززيیدد   

------ 
 


