قادة أعمال الشرق األوسط يناقشون بدبي أهم محاور االبتكار ال ُم ِّ
عززة الستدامة وتنافسية األعمال كالحلول النقالة
والحوسبة السحابية وحلول تحليل األعمال
عمالء وخبراء  SAPوكبار مسئوليها التنفيذيين يلتقون بدبي خالل المؤتمر والمعرض السنوي لـ «مجموعة مستخدمي
حلول SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا » ( 30مايو –  1يونيو )
والحَوسَبة السحابية وحلول تحليل األعمال على جدول أعمال
ْ
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  - 15مايو  2011 -تهيمن محاور االبتكار والتقنية الفائقة ،مثل حلول التنقليّة
المؤتمر السنوي لـ«مجموعة مستخدمي حلول  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) » (SUG-MENAالذي تستضيفه دبي نهاية مايو الجاري ،وذلك بمشاركة حشد
من عمالء وخبراء الشركة العالمية العمالقة وكبار مديريها التنفيذيين .
ويأتي انعقاد المؤتمر ( 30مايو –  1يونيو) في وقت يولي به كبار مديري التقنية المعلو ماتية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أهمية خاصة لالبتكار ،السيما بعد أن كشفت
دراسة استطالعية موسَّعة أجرتها  ، SAPبمشاركة عدد كبير من صناع القرار ،أن أكثر من خمسين بالمئة من الشركات العاملة بالمنطقة تعتقد اعتقاداً راسخا ً بأن تنافسيتها
ومكانتها ستترسخان في حال زادت إنفاقها على االبتكار في مضمار التقنية المعلوماتية .ولدعم مثل هذا الزخم في الطلب على حلول التقنية الفائقة ،اعتمدت  SAPالسنة الماضية
أكثر من  600من االستشاريين الجُدد لدعم عمالئها بمنطقة الشرق األوسط .
وقال سالم العنقري رئيس «مجموعة مستخدمي حلول  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا»" :المؤتمر الذي تنظمه مجموعتنا بمثابة منتدى للتحاور والتشاور وتعبير
العمالء عن آرائهم وتعريفهم بآخر حلولنا ،كما يأتي في إطار جهودنا لتحقيق رؤية المجموعة المتمثلة تعزيز دور  SAPفي دعم التنمية التقنية بمنطقة الشرق األوسط برمتها
وتوطيد تنافسية عمالئها من الشركات والمؤسسات والهيئات في بلدان المنطقة ".
بدوره ،قال سام الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا" :خالل الرُّ بع األول من هذا العام ،استحوذت حلول تحليل األعمال على  44بالمئة من
إيراداتنا ،األمر الذي يظهر جليا ً رغبة قوية في أوساط قادة األعمال بالمنطقة العتماد تقنيات مبتكرة ومتطورة تجعل نظم التقنية المعلوماتية المؤسسة تتسم بمزيد من الشفافية
والقيمة لكافة األطراف المعنية ،كما تسهِّل عملية اتخاذ القرارات المؤسسية المدروسة والمبنية على حقائق دقيقة ودون إبطاء ".
وتابع الخراط قائالً" :يمثل مؤتمر مجموعة مستخدمي حلول  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الفرصة المُثلى لنا في  SAPلالستماع مباشرة إلى عمالئنا ودعم
الخطط االستراتيجية للشركة وحزمة حلول األعمال المتكاملة التي تطوِّ رها لتحفيز نمو الشركات في أرجاء المنطقة ".
ويمثل المؤتمر الذي تتواصل أعماله وجلساته على مدار ثالثة أيام متتالية فرصة سنوية مهمة اللتقاء كبار المديرين التنفيذيين في مجال التقنية المعلوماتية ،ممَّن يمثلون قطاعات
ومجاالت متعدِّدة في بلدان الشرق األوسط ،بُغية مناقشة أهمية الحلول البرمجية ودورها في جعلهم سبَّاقين في مواكبة البيئة االقتصادية اإلقليمية التي تشهد تغيُّرات متسارعة ودعم
استدامة األعمال في األمد البعيد .وتعتزم  SAPهذا العام توجيه الدعوة إلى عمالئها المحتملين ،جنبا ً إلى جنب مع عمالئها الحاليين ،واستضافة منتدى خاص بعنوان "حلول
تحليل األعمال والتقنية" في اليوم الثالث من أعمال المؤتمر لمواكبة االهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات العاملة في بلدان المنطقة بحلول تحليل األعمال التي تش ِّكل إحدى ركائز
التميّز على امتداد قطاعات األعمال المختلفة حول العالم اليوم .
وكما في الدورات السابقة ،يشمل مؤتم ر هذا العام نطاقا ً عريضا ً من الجلسات والمناقشات والحوارات الثريّة والمعمَّقة والموسَّعة الهادفة إلى تسليط الضوء على القضايا التي تهم
مستخدمي حلول  SAPبالمنطقة ،كما تشمل جلسات المؤتمر مناقشة اقتراحات وتوصيات األعضاء الحاضرين .ويمثل المؤتمر فرصة ذهبية لعمالء  SAPالراغبين بحضور
جلسات عرض تفاعلية ،ومحاضرات متخصصة في مجاالت معينة ،أو المهتمين بالتفاعل مع خبراء  SAPوجها ً لوجه في جلسات فردية .وتكمن األهمية الخاصة للمؤتمر في
الحضور الكبير والمشاركة الواسعة والفعالة من قبل مستخدمي حلول  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث من المقرر حضور أكثر من عشرين من كبار التنفيذيين
من شركة  SAPخالل جلسة حوارية تنعقد في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر والتي ستسهم في رسم معالم استراتيجية الشركة العالمية بالمنطقة .
دراسة  SAPاالستطالعية
شارك في الدراسة االستطالعية  487من صناع ا لقرارات المؤسسية ،منهم مديرو التقنية المعلوماتية ومديرو ميزانية التقنية المعلوماتية ،وأجريت الدراسة في ثمانية بلدان هي
المملكة المتحدة وروسيا وألمانيا واإلمارات العربية المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وقطر .
مالحظة
ينعقد مؤتمر  SUG-MENA 2011على مدى ثالثة أيام ،في الفترة من  30مايو إلى  1يونيو  2011في فندق «ذي أدريس دبي مارينا» في دبي ،بدولة اإلمارات العربية
المتحدة .لمعرفة المزيد وللتسجيل ،تُرجى زيارة موقع المجموعة : http://sugmena.com/regist.aspx
حول مجموعة مستخدمي حلول  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مجموعة مستخدمي حلول  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) (SUG-MENAهي منظمة غير ربحيّة هدفها دعم االستعمال الفعال لحلول  SAPوتنظيم لقاءات
لمستخدمي تلك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بُغية التحاور والتشاور وتبادل تجاربهم المختلفة .كما تهدف المجموعة ،عبر سلسلةٍ من الفعاليات والنشاطات ،إلى توفير
ملتقى للتواصل والتفاعل يتيح لمستخدمي حلول  SAPبالمنطقة أن يتواصلوا مع شركة  SAPالعالمية بشكل فعال .لمعرفة المزيد حول المجموعة ،تُرجى زيارة موقعها على
اإلنترنت : www.sugmena.com.

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 موظفي ها 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 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 الر سائل 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+ ،

