الموجهة تحقق لشركة  SAPوفراً كبيراً في التكلفة المنطوية يناهز  185مليون يورو منذ
مبادرات االستدامة
َّ
بداية عام 2008
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 11 ،أغسطس  : 2011أصدرت اليوم عمالقة صناعة برمجيات األعمال شركة  SAPالعالمية تحديثا ً دوريا ً لتقرير االستدامة ،مشيرة في ثناياه
إلى أنها حققت وفراً كبيراً في التكلفة المنطوية على أعمالها وعملياتها المستقبلية يناهز  185مليون يورو في الفترة منذ بداية عام  2008وحتى يومنا هذا بفضل مبادرات
االستدامة الموجَّ هة .
وأوضحت الشركة أن انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن أعمالها خالل رُبع السنة المنتهي في  30يونيو  2011بلغت ما مجموعه  115كيلوطن (باستثناء أعمال شركة سايبيس
التابعة لها) ،بزيادة قدرها  8بالمئة مقارنة بما كان عليه الحال خالل الرُّبع الثاني من عام  .2010وعند األخذ بالزيادة البالغة  5بالمئة في قاعدة موظفي الشركة العمالقة فإن
انبعاثات غازات الدفيئة للموظف الواحد (عند احتساب ما يعادل الدوام الكامل) زادت بنسبة  3بالمئة .وأكدت  SAPأنها ملتزمة بالهدف الذي حددته مُسبقا ً والمتمثل في أال
تتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن أعمالها مع نهاية العام حاجز  460كيلوطن ،في إطار جهودها بعيدة األمد الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام
 2020لتعود إلى مستويات عام . 2000
ففي إطار التزامها الثابت إزاء جهود االستدامة البيئية ،وفرت  SAPنحو  185مليون يورو من التكلفة المستقبلية المنطوية مقارنة بالتقديرات المستخلصة لعام  ،2007في حال
ثبات منظومة األعمال على حالها .وقالت الشركة العالمية إن ما سبق تحقق بفضل جهود مبذولة على صُعد مختلفة تشمل االستثمار في الطاقة والفاعلية الكربونية ،وتغيير
السلوكيات المهنية للموظفين ،واستخدام الطاقة الكهربائية المستمدة من مصادر متجدِّدة .
وعلى صعيد آخر ،قالت  SAPإن نسبة النساء اللواتي تم تعيينهن ضمن إدارة الشركة خالل الرُّ بع الثاني  2011بلغت  18.2بالمئة ،بزيادة قدرها  17.8بالمئة مقارنة بنهاية
عام . 2010
لمزيد من المعلومات عن تقرير االستدامة الذي تصدره ، SAPتُرجى زيارة الغرفة اإلخبارية لالستدامة  ،ولالطالع على النسخة التحديثية الدورية الكاملة التي نشرتها الشركة
مؤخراً ،بما في ذلك البيانات المفصّلة لالنبعاثات الكربونية ،يُرجى اتباع الوصلة التالية : www.sapsustainabilityreport.com .ولتتبّع أخبار  SAPعبر موقع تويتر
يُرجى استخدام الوصلتين التاليتين : @sustainableSAPو @sapnews.

حول SAP
المزود الرائد عالميا ً ب حلول 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 االستفادة المُثلى من معلومات األعمال الدقيقة والمفصّلة بما يعزز
ت نافسيتها 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 ُتع ُّ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 بشكل 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 مواصفات المنتجات الوطنية .
مالحظات للمحرِّ رين
لمعاينة وتنزيل مقاطع أرشيفية معيارية وصور صحفية رقمياً ،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
ّ
لمعاينة 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+ ،

