ُ SAPتوقع مذكرة تفاهم مع «المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات» ل ُتصبح بموجبها أحد الداعمين
س َبة السحابية الداعمة ألعمال الداعمين
الح ْو َ
الرئيسيين في «مركز حاضنة المحتوى الرقمي» وتقدِّم عبرها خدمات َ
اآلخرين
سبل المتاحة للشركات صغيرة والمتوسطة لالستفادة من الحلول
مدير  SAPفي قطر يؤكد أن الحوسبة السحابية أفضل ال ّ
البرمجية الخاصة بإدارة األعمال ،إذ توفر لها المرونة والتدرج ّية وتمكنها من تحقيق وفر كبير في التكلفة التشغيلية
الدوحة ،قطر  - 27أبريل  2011 -أعلنت اليو َم عمالقة صناعة برمجيات األعمال  SAPعن إبرام مذكرة تفاهم مع «المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات»
(آي.سي.تي .قطر) تصبح بموجبها أحد الداعمين الرئيسيين في «مركز حاضنة المحتوى الرقمي» المُزمع تدشينه بالعاصمة القطرية قريبا .
وينصبُّ اهتمام «مركز حاضنة المحتوى الرقمي» على إنشاء المحتوى الرقميّ واستخدامه وتبادله والنفاذ إليه وحفظه في أنساق رقميَّة ،السيَّما المحتوى الرقمي العربي.
وسيشكل «مركز حاضنة المحتوى الرقمي» دعامة مهمّة لجهود دولة قطر الرامية إلى تبوؤ مكانة الصدارة إقليميا في مضمار المح توى الرقمي العربي بما يدعم صناعة تقنيات
المعلومات واالتصاالت في الدولة .
ماض في تطوير وتحديث سياساته وقوانينه المصاغة لحماية
وقال مروان معروف محمود ،المدير التنفيذي إلدارة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" :المجلس
ٍ
مصالح المستخدمين النهائيين ،وجذ ب االستثمار ،وإيجاد نموذج أعمال يحفز تطوير المحتوى الرقميّ  ،السيَّما المحتوى الرقمي العربي .وفي هذا اإلطار ،يؤكد المجلس التزامه
ب على تطوير محتوى النطاق
باالبتكار في هذا المضمار بما يم ِّكن رواد األعمال من تطوير وتوفير تطبيقات وخدمات منافسة وغير مسبوقة .كما يدعم المجلس البحوث التي تنص ُّ
العريض عبر توفير آليات التمويل الالزمة ودعم الشركات الناشئة والشركات صغيرة ومتوسِّطة الحجم ".

جرجي عبود ،مدير شركة  SAPفي قطر
من جانبه ،قال جرجي عبود ،مدير  SAPفي قطر " :تمثل الحوسبة السحابية أفضل السّبل المتاحة أمام الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ،ومحدودة الموارد والبنية التحتية،
لالستفادة بالشكل األمثل من الحلول البرمجية الخاصة بإدارة األعمال ،إذ توفر لها المرونة والتدرجيّة وتمكنها من تحقيق وفر كبير في التكلفة التشغيلية ،إذ ستنتقل تكلفة البنية
مزودين يُعهد إليهم بالمهمّة بتكلفة أقل وفعالية أفضل ".
التحتية للتقنية المعلوماتية من الشركة إلى ِّ
وتابع قائال" :يوفر مركز حاضنة المحتوى الرقمي منصة قوية تمنح الشركات الناشئة والشركات صغيرة الحجم الزخم الالزم لتعزيز التنافسية واستمرارية األعمال ،ويسرّنا في
SAPأن نتعاون مع المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر على صعيد هذه المبادرة التي ستسهم حتما في توطيد ثقافة ريادة األعمال ،وتعزيز جهود
تنويع القاعدة االقتصادية ،وتحفيز الرخاء ال في دولة قطر فحسب ،بل إقليميا أيضا ".
وسيتم تدشين «مركز حاضنة المحتوى الرقمي» رسميا خالل مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "كيتكوم" ،الذي يُعد أحد أبرز مؤتمرات ومعارض
التكنولوجيا والذي سيُقام في الفترة ما بين  24إلى  26مايو  2011بمركز الدوحة للمعارض .ومن المُقرر أن يجمع الحدث كبرى الشركات التقنية وصُناع القرار من الشركات
العامة والخاصة للتعرف على أحدث المستجدات في القطاع وكيفية تطبيق أحدث التقنيات لدعم نمو قطر ودول المنطقة على حد سواء .وتجدر اإلشارة إلى أن  SAPهي الراعي
الماسي للحدث .

حول SAP
المزود الرائد عالميا بحلول وتطبيقات األعمال ،إذ تساعد  SAPالشركات حول العالم ،على اختالف أحجامها وطبيعة أعمالها ،بأن
ِّ
شركة(  SAPبورصة ناسداك ): SAPهي
تعمل بالشكل األمثل .إذ تم ِّكن حلول  SAPالشركات وطواقم موظفيها من أن تعمل بفاعلية أفضل ،وأن تحقق اال ستفادة المُثلى من معلومات األعمال الدقيقة والمفصّلة بما يعزز
تنافسيتها ومكانتها ،على صعيد عملياتها الخلفية ومجالس إداراتها ومستودعاتها ونظم حواسيبها وأجهزتها النقالة .وتساعد تطبيقات وخدمات  SAPأكثر من  170,000شركة
ومؤسسة (بما في ذلك ذلك عمالء سايبيس  Sybaseبعد استحواذ  SAPعليها) في تحقيق الربحيّة واالنسيابية المنشودتين ،والتواؤم مع متغيرات بيئة األعمال ،وتحقيق النمو
المستدام .لمعرفة المزيد عن ، SAPتُرجى زيارة موقعها على اإلنترنت : www.sap.com
)*(وفق مفهوم ، SAPتتألف تطبيقات األعمال من حلول تخطيط موارد المؤسسات ،وحلول استقصاء معلومات األعمال ،والتطبيقات ذات الصِّلة .
كافة البيانات الواردة بهذه الوثيقة والتي ال تمثل حقائق تاريخية تُع ُّد بيانات استشرافية كما عرَّ فها قانون  Private Securities Litigation Reform Actلعام 1995
ّ
بالواليات المتحدة األمريكية .وتهدف مفردا ٌ
و"تخطط" و"تنوي" و"سوف" ،وما في حُكمها من مفردات ترد في سياق
ت مثل "تتوقع" و"تعتقد" و"تقدِّر" و"تتنبأ" و"تعتزم" و"قد"
الحديث عن شركة ، SAPإلى التعبير عن الطبيعة االستشرافية لمثل هذه البيانات .وشركة  SAPغير مُلزمة بتحديث البيانات االستشرافية أو تنقيحها أو مراجعتها ونشرها على
العموم .وفي المُجمل ،ال تخلو البيانات االستشرافية من مخاطرة أو مجازفة أو حالة عدم يقين ،األمر الذي قد يجعل النتائج الفعلية المتحققة مختلفة إلى ح ّد بعيد عن التوقعات.
وتناقش الوثائق التي قدّمتها شركة  SAPإلى هيئة األوراق المالية والتداوالت األمريكية) ، (SECبشكل مفصّل ،العوامل التي قد تؤثر في النتائج المالية المستقبلية للشركة،
ومنها أحدث تقرير سنوي قدّمته الشركة إلى الهيئة ضمن النموذج  Form 20-F.وي َّ
ُحذر القراء من االعتماد ب شكل مطلق على مثل هذه البيانات االستشرافية التي تقتصر رؤيتها
على فترة تواريخها .
©كافة الحقوق محفوظة لشركة SAP AG.
SAPو  R/3و  mySAPو  mySAP.comو  xAppsو  xAppو  SAP Netweaverوغيرها من منتجات وخدمات  SAPالتي يرد اسمها هنا وكافة ال ِّشعارات ذات
الصِّلة هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجَّ لة لشركة  SAP AGفي ألمانيا والعديد من بلدان العالم .كما أن كافة المنتجات والخدمات األخرى الوارد ذكرها هنا هي
عالمات تجارية للشركات المالكة لها .البيانات الواردة في هذه الوثيقة مقدَّمة ألغراض تعريفية فقط .وقد تتفاوت مواصف ات المنتجات الوطنية .
مالحظات للمحرِّ رين
لمعاينة وتنزيل مقاطع أرشيفية معيارية وصور صحفية رقميا ،يُرجى اتباع الوصلة التالية : www.sap.com/photos .كما تتوافر هنا مواد فائقة الدقة للقنوات اإلعالمية.
مصورة حول المواضيع المختلفة ،يُرجى اتباع الوصلة التالية  ، : www.sap-tv.comويمكنكم من خالل الموقع المذكور تضمين أفالم في صفحة الويب الخاصة
ّ
لمعا ينة أخبار
بكم ،وتبادل األفالم عبر وصالت الرسائل اإللكترونية ،واالشتراك بالخدمة اإلخبارية التلقائية RSS.
لتتبّع أخبار  SAPعبر موقع «تويتر» ،يُرجى استخدام الوصلة التالية : @sapnews.
للعمالء الراغبين بمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات SAP:
المركز العالمي لخدمة العمالء24-34-534 180 49+ :
الواليات المتحدة األمريكية فقطSAP (1-800-872-1727) 1-872 )800(1 :
لمزيد من المعلومات ،لإلعالميين والصحفيين فقط :
كلير ماكبيك– c.mcpeak@sap.com 1302 554 50 )0( 971+ ،
كارولين هولمبيرغ ،واليس لالستشارات التسويقية– sap@wallis-mc.com 1950 4390 )0( 971+ ،

