شركة االتحاد لألغذية ُتعزز أفضليتها التنافسية بتطبيق أحدث الحلول البرمجية
الشركة الرائدة في تسويق وتوزيع األغذية في المنطقة تختار برمجيات  SAPلضمان التفوق العملي المستمر
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة  - 15يونيو  2011 -بهدف تعزيز أفضليتها التنافسية ،وضمان تطبيق أفضل المُمارسات عبر كافة عملياتها ،أعلنت شركة االتحاد لألغذية
عن قيامها بتنفيذ حلول تخطيط موارد المؤسسات ) (ERPمن SAP.
وباعتبارها الرائدة في تسويق وتوزيع المواد الغذائية في منطقة الخليج العربي ،وانطالقا ً من مقرها الرئيسي في دبي ،توفر االتحاد لأل غذية خدماتها لكافة القطاعات الغذائية
كأسواق التجزئة والخدمات التموينية وأسواق الجملة .ومن أجل تعزيز منتجها في قطاع األغذية الذي يشهد نمواً ومنافسة كبيرتين ،سيُعزز التطبيق الجديد لبرمجيات تخطيط
موارد المؤسسات من  SAPمن أعمال الشركة في سبع محاور رئيسية وهي :المحاسبة المالية ،إدارة التكاليف ،الموارد البشرية ،صيانة المنشآت ،المبيعات والتوزيع ،إدارة
المواد ،وأعمال المستودعات .
واالتحاد لألغذية هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة النويس لالستثمار التي تُعد إحدى أكبر مجموعات األعمال في اإلمارات ،وتتنوع أعم الها في مجاالت صناعية عدة بما فيها
األغذية ،والمواد التموينية ،والرعاية الصحية ،والتقنية ،واالتصاالت .ويعمل لدى مجموعة النويس لالستثمار ،التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها ،حوالي  6000موظف ،حيث
تنتشر أعمالها في مُختلف أنحاء الخليج العربي ،باإلضافة إلى أعمالها العالمية عبر شركائها .

وفي هذا السياق ،قال عادل النويس ،المدير التنفيذي لشركة االتحاد لألغذية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة
النويس لالستثمار" :كجزء من رؤيتنا للنمو المستقبلي ،تُدرك االتحاد لألغذية ضرورة استمرارية تعزيز العمليات.
وستكون عملية تطبيق برمجيات تخطيط موارد المؤسسات من  SAPهي أكبر مشروع تقني في أي من الشركات
التابعة للنويس لالستثمار ،ما يدعم رؤيتنا في تطبيق أفضل ممارسات األعمال وتوفير المنتجات والخدمات
المتوافقة مع أفضل المعايير العالمية ".
و ُتعيد حلول تخطيط موارد المؤسسات من  SAPصياغة مفهوم هذه البرمجيات حيث تقوم بتوفير النفاذ إلى
المعلومات والتطبيقات والمواد التحليلية الذي يعتمد على وظيفة المُستخدم .وبذلك يُمكن التعامل مع التحديات
العملية التي تواجه قطاع المواد الغذائية من حيث إدارة سالسل التوريد واستقصاء المعلومات ،والموارد البشرية،
وإدارة عالقات العمالء ،بشكل فعال .

عادل النويس ،المدير التنفيذي لشركة االتحاد لألغذية
ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة النويس لالستثمار

من ناحيته ،قال كيفن سكوت ،رئيس األسواق الناشئة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى"  SAP:أصبح من
المُهم جداً بالنسبة لشركات األغذية والمشروبات أن تستجيب للمستهلكين الذين يزداد إدراكهم يوما ً بعد يوم ،وذلك
لالستمرار بتزويد األسواق بالمزيد من المنتجات المبتكرة ،والحفاظ في الوقت ذاته على أحجام المبيعات لتلبية
متطلبات األسواق ".
وأضاف سكوت" :تمتلك  SAPأكثر من  30عاما ً من الخبرة في تصميم البرمجيات المُوجهة لفئة المستهلكين من
العمالء ،لذا نقوم بتوفير أفضل الحلول العملية التي تُعد اآلن معيارا ً يُحتذى في قطاع األغذية والمنتجات التموينية.
وستُمكن تقنياتنا شركة االتحاد لألغذية من تعزيز أعمالها في العديد من المجاالت الحيوية للبقاء في صدارة
المنافسة ".
هذا و ُتعد  SAPالشركة الرائدة عالميا ً في توفير البرمجيات المُخصصة للمؤسسات ،حيث تُساعد هذه البرمجيات
المؤسسات والحكومات حول العالم على تحسين مستويات خدمة العمالء ،وتعزيز التعاون مع الشركاء ،وتعزيز
فعالية سالسل التوريد والعمليات ،وتحسين النفاذ إلى المعلومات والبيانات الصحيحة .وتدعم قائمة حلول SAP
العمليات المُتخصصة للمؤسسات ألكثر من  32قطاعا ً رأسيا ً بما فيها المواد الغذائية ،والمنشآت الخدمية ،والتقنية،
والخدمات المالية ،والرعاية الصحية ،والتعليم ،والخدمة العامة .

كيفن سكوت ،رئيس األسواق الناشئة في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لدى SAP

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 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+ ،

