«جامعة شقراء » السعودية تختار حلول  SAPلتعزيز األنظمة اإلدارية والتقنية
من المتوقع أن ينمو إنفاق القطاع الحكومي في المملكة في مجال التقنية المعلوماتية على نحو مطرد خالل العامين القادمين
ليصل إلى  2.4مليار دوالر أمريكي في عام  ،2013فيما أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً عن تخصيص  11.803مليار
لاير سعودي ( 3.1مليار دوالر أمريكي) لالر تقاء بأداء العملية التربوية والتعليمية في البالد «جامعة شقراء» من ضمن
أولى الجامعة السعودية التي تنشر حلول  SAPعلى امتداد كامل شبكتها التي تض ّم  23كلية
المزود الرائد بحلول األعمال حول العالم ،لنشر
ِّ
الرياض ،المملكة العربية السعودية  - 23فبراير  2011 -أعلنت اليوم «جامعة شقراء» السعودية عن توقيع شركة مع، SAP
حلول  SAP ERPلتخطيط وإدارة الموارد ،وحلول  SLCMإلدارة شؤون الطالب ،في إطار حرصها على تعزيز تميُّز البنية التحتية المعلوماتية الجامعية واعتماد أفضل
الممارسات العالمية على امتداد كلياتها البالغ عددها  23كلية .
ويأتي استثمار «جامعة شقراء» في حلول التقنية المعلوماتية الفائقة في خضمِّ االهتمام المتواصل الذي يوليه القطاع العام بالمملكة العربية السعودية بالتقنية المعلوماتية ،إذ من
المتوقع أن يص َل اإلنفاق على التقنية المعلوماتية إلى  2.4مليار دوالر أمريكي في عام  ،2013مقارنة بنحو  1.6مليار دوالر أمريكي في عام  ،2009وفقَ تقديرات المؤسسة
البحثية واالستشارية «سبرينغ بورد ريسيرتش» .وفي السياق نفسه ،أعلنت الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية عن تخصيص  11.803مليار لاير سعودي
( 3.1مليار دوالر أمريكي) لالرت قاء بأداء العملية التربوية والتعليمية في البالد وضمان مواكبتها لمتطلبات المرحلة القادمة .
يُشار إلى أن «جامعة شقراء» تأسَّست بمرسوم ملكي كريم في عام  ، 2009وهي تعمل على تأهيل جيل من المهنيٍّين المحترفين في مجاالت عدّة لرفد سوق العمل بالمملكة
العربية السعودية وبلدان المنطقة ،وكذلك إلثراء حركة البحوث العلميَّة الجادّة وتطوير الدراسات العُليا التي تتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة .

ا معالي األستاذ الدكتور سعيد بن تركي الملة ،مدير «جامعة شقراء» (يسار) عقب التوقيع مصافحا ً عبدالرحيم باوزير ،المدير التنفيذي لشركة  SAPفي المملكة العربية
السعودية (يمين )
وفي هذا الصَّدد ،قال معالي األستاذ الدكتور سعيد بن تركي الملة ،مدير «جامعة شقراء»" :تمثل تقنية المعلومات إحدى أهم ركائز تعزيز النمو وتحفيز التنمية المستدامة في
نعول على حلول التقنية المعلوماتية من  SAPلتوفير أرقى مستويات الخدمة للطلبة والهيئة التدريسية والبحثية على امتداد كافة الكليات التابعة للجامعة ،بما يضمن
المملكة .ونحن ِّ
لنا الشفافية واالنسيابية وتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا ً في هذا المجال ".
وفي السياق نفسه ،قال د .صالح السليم ،عميد تقنية المعلومات وعميد القبول والتسجيل في «جامعة شقراء»" :انطلقت جامعتنا برسالة ريادية بين نظيراتها في المملكة ،حيث
تشمل رؤيتنا توفير تجربة أكاديمية وفق معايير عالمية رفيعة باإلضافة إلى مواكبة أحدث المستجدات والتطورات في مجال التقنية المعلوم اتية .وفي إطار حرصنا على تحقيق ذلك

بالشكل األمثل ،جاء اختيارنا لحلول األعمال  SAPلتحقيق االنسيابية المنشودة في دعم العملي ة التدريسية والتعليمية ومهام التقنية المعلوماتية المختلفة ،وال يق ّل على ذلك أهمية
دور تلك الحلول في تعزيز معايير اإلدارة المالية ،وتميّز البنية التحتية المعلوماتية ،وتحفيز اإلنتاجية ،وضمان تطبيق أفضل الممارسات المتبعة دوليا ً ".
يُشار إلى أن برمجيات حلول تخطيط موارد المؤسسات ، SAP ERPوحلول  SLCMتشمل حزمة من الحلول األفقية ،مثل التمويل والموارد البشرية ،باإلضافة إلى وحدات
من حلول موارد المؤسسات الرئيسية ،مثل إدارة الجودة والقبول .وتسهم حلول األعمال من  SAPفي تمكين الشركات والحكومات حول العالم من االرتقاء بعالقات العمالء،
وتوطيد التعاون والتنسيق مع الشركاء ،وتحقيق الفاعلية على امتداد سلسلة اإلمداد وعمليات األعمال ،وتسهيل الوصول إلى المعلومات ،لحظة بلحظة .وتدعم حزمة حلول SAP
عمليات األعمال التي تنفرد بها قطاعات وصناعات مختلفة ،مثل المرافق العامّة ،والتقنية الفائقة ،والخدمات المالية ،والرعاية الصحية ،والتعليم ،والخدمات الحكومية .
التطور بسرعة
ُّ
وفي هذا الصدد ،قال عبدالرحيم باوزير ،المدير التنفيذي لشركة  SAPفي المملكة العربية السعودية" :يتفق الخبراء على أنَّ اقتصاد المعرفة في المملكة آخذٌ في
الفتة ،ويسرُّنا أن نعمل عن كثب مع جامعة شقراء لتزويدها بحلول كفيلة بتمكينها من إعداد جيل من المؤهلين القادرين للمشاركة في دعم هذا االقتصاد المتنامي ".
وأضاف باوزير" :نحن نبني ونعزز إمكانياتنا في إحدى أهم القطاعات ،أال وهو التعليم العالي ،لنستكمل مهمتنا في جعل هذا القطاع رافداً رئيسيا ً لدعم النمو االقتصادي في
المملكة ".
ك تنفيذ المشروع ،إذ تم اختيارها لخبرتها في مجال مشاريع التقنية المعلوماتية على
وستكون «كينونة لتقنية المعلومات والخدمات االستشارية»  ،مقرُّها العاصمة السعودية ،شري َ
امتداد المؤسسات الحكومية والتربوية .
جدي ٌر بالذكر أن «جامعة شقراء» تع ُّد سادس مؤسسة أكاديمية سعودية تنض ُّم إلى برنامج «تحالف الجامعات» من ، SAPبعد انضمام كل من« :جامعة الملك سعود» و«كلية
الجبيل الصناعية» و«كلية ينبع الصناعية» و«جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» و«الكلية التقنية بالدمام» .وينض ُّم طلبة «جامعة شقراء» إلى قرابة  150,000طالب وطالبة
في  1000مؤسسة جامعية حول العالم ممَّن يكتسبون اليوم عبر البرنامج المذكور خبرات عملية وكبيرة في مجال حلول  SAPالمتكاملة .
ويمثل برنامج «تحالف الجامعات» مبادرة عالمية ريادية هدفها تزويد أعضاء الهيئة التدريسية واألكاديمية باألدوات والموارد الضرورية التي تمكنهم من تعريف طلبتهم ،عن
كثب ،على أهمية التقنية في تسهيل تكامل عمليات األعمال والتفكير بطريقة استراتيجية ،وكذلك تزويد الطلبة بالمهارات التي تعزز تنافسيتهم في سوق العمل فورَ تخرجهم .

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 االستفادة 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 ُ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 تضمي ن 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.

ل لعمالء 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+ ،

