«وصل» إلدارة األصول تستثمر في أفضل الممارسات التقنية لمواصلة تحقيق النمو
مجموعة إدارة األصول الرائدة تنشر برمجيات تخطيط موارد المؤسسات من  SAPلضمان كفاءة وتكامل األعمال وتعزيز
المزايا التنافسية
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 15 ،أغسطس  :2011أعلنت اليوم مجموعة «وصل» إلدارة األصول والتي تتخذ من دبي مقراً لها ،عن نجاحها في نشر حزمة حلول برمجية
متقدمة من  SAPبهدف ضمان كفاءة وتكامل أعمال المجموعة ،وتعزيز المزايا التنافسية ضمن أعمالها واستثماراتها المتنوعة في قطاعي العقارات واألعمال .
وتأسست «وصل» من قبل «مؤسسة دبي العقارية» في العام  2008بهدف إدارة األعمال واالستثمارات المتنوعة للمؤسسة .وتضم المجموعة تحت مظلتها ثالثة شركات هي:
«وصل للعقارات» ،و«وصل للضيافة» ،و«دبي للجولف»  ،وتهدف المجموعة إلى تعزيز النجاحات التي حققتها دبي على مختلف المجاالت ،والعمل على ضمان مكانة راسخة
للمجموعة ضمن قطاع إدارة األصول .

(من اليمين إلى اليسار) ،سعادة هشام عبدهلل القاسم ،الرئيس التنفيذي في مجموعة «وصل» إلدارة األصول ،و سامر الخراط ،المدير التنفيذي لشركة  SAPفي الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
وقال سعادة هشام عبدهلل القاسم ،الرئيس التنفيذي في مجموعة «وصل» إلدارة األصول" :يتمثل التزام المجموعة بالعمل على مواصلة النمو وتحقيق القيمة لمساهمينا باالستثمار
في التقنيات المتقدمة التي تهدف إلى توفير أعلى المعايير وأفضل الخدمات ذات المستوى العالمي .وتزودنا حلول تخطيط موارد المؤسسات من  SAPبالحلول العملية البرمجية
من أجل تنظيم أعمالنا الداخلية عبر المجموعة ،وتوفر الدعم والتكامل الالزمين لحلول األقسام األمامية التي تعمل على تعزيز خدمة العمالء والمنتجات المقدمة ،باإلضافة إلى
زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف وتعزيز الكفاءة واإلنتاجية ".
ومن جهته قال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لشركة  SAPفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا" :لقد استلهمت مجموعة وصل فكرتها من رؤية دبي ،وتؤكد المجموعة على قيم
الوحدة ،واالتصال ،واالستقامة والتقاليد وهي المفاهيم والقيم ذاتها التي تؤكد عليها شركة  SAP.وقد أدركت المجموعة أنه إذا ما أرادت االستمرار بالتحول والتطور ،فإن
االستثمار بالتقنية المتمثل في اكتمال نشر حلول  SAPسيعزز من اإلنتاجية ويسهل من عمليات التكامل ويحسن من إدارة عالقات العمالء ".
ويغطي هذا النشر الناجح مجموعة من حلول  SAPضمن عدة مجاالت كالتقارير المالية ،والموارد االبشرية ،وإدارة العقارات ،وإدارة عالقات العمالء ،وأنظمة المشاريع،
وإدارة المشاريع ،والبوابات اإللكترونية ،وذلك كجزء من نظام تخطيط موارد المؤسسات .
وتدعم برمجيات تخطيط موارد المؤسسات من SAPالوظائف األساسية لألعمال بكفاءة ،حيث تم تصميمها وفقا ً الحتياجات مجموعة «وصل» إلدارة األصول .وتُعيد حلول
تخطيط موارد المؤسسات من  SAPصياغة مفهوم تخطيط موارد المؤسسات ،حيث تُوفر ميزة الوصول إلى المعلومات والتطبيقات واألدوات التحليلية وفقا ً للمنصب الوظيفي.
ويُمكن لهذه الحلول التعا مل مع تحديات المؤسسات الكبيرة في مجاالت متعددة كإدارة العقارات ،واستقصاء المعلومات ،والموارد البشرية ،وإدارة دورة حياة المشاريع ،بشكل
أكثر كفاءة .

(من اليمين إلى اليسار) فهيم شيخ ،رئيس وحدة استراتيجية تقنية المعلومات وحلول األعمال في مجموعة «وصل» ،عبدهللا عبيدهللا ،مدير إدارة تقنية المعلومات في مجموعة
«وصل»  ،حسام السيد الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «وصل»  ،سعادة هشام عبدهلل القاسم ،الرئيس التنفيذي في مجموعة «وصل»  ،سامر الخراط ،المدير التنفيذي
لشركة  SAPفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فرانك فورندن ،رئيس إدارة الجودة في شركة ، SAPدارن مينزيس ،مدير حساب في شركة ، SAPرامي أمكية ،مدير إقليمي
في شركة  SAPفي دبي واإلمارات الشمالية .
نبذة عن وصل "ذ.م.م " www.wasl.ae
تأسست مجموعة وصل(ذ.م.م) إلدارة األصول من قبل مؤسسة دبي العقارية في العام  ، 2008بهدف إدارة مختلف عملياتها واستثماراتها في قطاعي العقار واألعمال .وتتألف
المجموعة حاليا من ثالث شركات فرعية تابعة لها هي :وصل للعقارات ،وصل للضيافة ،ودبي للجولف .
وتتبنى وصل إلدارة األصول ،التي ج اء تأسيسها لتعزيز نجاح دبي وضمان أهدافها التنموية في المستقبل ،رؤية تتمثل بالعمل مع الجميع باحترام وتقدير وثقة .وستعمل على
تحقيق ذلك عبر تكريس ثقة واحترام العمالء لها من خالل العمل كمجموعة مسؤولة تجاه المجتمع ،وباعتبارها كمنصة لإلبتكار في قطاع إدارة األصول .
ويمثل اسم المجموعة "وصل" رمزاً للتواصل والعالقة القوية التي تربطها بالعمالء ،والشركاء ،والجهات المعنية .كما يؤكد اسم المجموعة  ،وهو االسم التاريخي القديم إلمارة
دبي ،على مدى إرتباط المجموعة العميق مع الماضي ،ومكانتها في الحاضر إثر تطورها السريع كمركز عالمي يتخذ من موقع استراتيجي بارز مقرا ،ورؤيتها للمستقبل .

وتقوم وصل للعقارات بإدارة محفظة واسعة من األصول السكنية والتجارية ألكثر من  25ألف وحدة في دبي من خالل توفيرها لمجموعة متكاملة من إدارة العقارات ،والمرافق،
ومركز االتصال ،وإدارة المستأجرين .
وتضم محفظة وصل للضيافة حاليا سبعة فنادق وما يزيد عن 2,200غرفة فندقية ،تتولى إدارتها كل من ستاروود وحياة ،وتتضمن فنادق وشقق فندقية ذات مواقع حيوية في
مركز المدينة من قبيل حياة ريجنسي ،وجراند حياة ،ولو ميرديان دبي ،وفيروي ،والمنتجعات من قبيل بارك حياة دبي ،ومنتجع ومارينا لو ميرديان الميناء السياحي ،ومنتجع
ومارينا ويستن مينا السياحي .
وتتولى دبي للجولف ،إدارة وجهتين رائدتين للجولف في دولة اإلمارات :نادي اإلمارات للجولف ،ونادي خور دبي للجولف واليخوت ،واللذان يضمان معا ثالثة مالعب للجولف،
أبرزها ميدان المجلس الش هير ،الذي يستضيف بطولة دبي ديزرت كالسيك السنوية ،كما تتضمن منشآت الجولف أكاديميات متخصصة بتعليم الجولف بإدارة محترفين في هذه
الرياضة ،ومرسى فاخر ،وتسعة مطاعم عالمية ،باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية .للمزيد من المعلومات ،زيارة الموقع : www.wasl.ae

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 االستفاد ة 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 ، SAPتتأ لف 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 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+ ،

