الرئيس التنفيذي المشارك في  SAPمدير عام تقنية المعلومات لشركة دبي لأللمنيوم "دوبال" يلقيان كلمة
رئيسية في أبوظبي األسبوع المقبل
رئيس أكبر شركة متخصصة في برمجيات األعمال في العالم يسلط الضوء على أهم االبتكارات التقنية في قطاع تكنولوجيا
المعلومات
دبي ،األم ارات العربية المتحدة  10 ,أكتوبر  2011 ,من المقرر أن يناقش بيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس إدارة عمالقة التقنية األلمانية، SAP
أهمية االبتكارات التقنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل كلمته االفتتاحية التي سيلقيها في األمارات العربية المتحدة في 19أكتوبر للعام الحالي .
وتشكل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا محطة هامه ضمن جولة  SAPالعالمية  ،2011كما سيلقي أحمد المال مدير عام تقنية المعلومات لشركة دبي لألمنيوم "دوبال" ،
خطابا ً يستكمل فيه الكلمة التي يلقيها بيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس إدارة عمالقة التقنية األلمانية SAP.
وستشتمل كلمة ماكديرموت آراء متخصصة حول أهمية تقرب الشركات من عمالئها عبر التقنيات الرقمية الشاملة ألعمالها ،باإلضافة إلى استخدام أحدث الحلول التقنية كالحلول
النقالة وحلول تحليل األعمال ،والحلول التقنية المبيتة في الذاكرة والحوسبة السحابية .وبهذا يُمكن للعمالء االستفادة من التقنيات وفقا ً لجداولهم العملية ومتطلبات القطاعات التي
يعملون بها ،ما يزودهم بالميزة التنافسية لالستفادة القصوى من الحلول التقنية وتنفيذ استراتيجيات المؤسسة .
هذا وستكون جولة  SAPالعالمية  2011جز ًء من زيارة ماكديرموت ،وهي مبادرة متعددة المستويات لبدء الحوار مع المؤثرين في الرأي والعمالء الحاليين والعمالء المحتملين
باإلضافة إلى شركات التوزيع المهتمة بالتشارك مع  SAP.ومن خالل الجلسات التفاعلية التي تشمل جلسات متخصصة بالقطاعات والمنتجات ،سيتمكن الحضور من اإلطالع
على الفوائد القيمة التي يُمكن أن تزودهم بها قائمة حلول  SAPمن خالل تركيزها على تنفيذ استراتيجيات المؤسسات ونموها المربح والمستدام .
وتأتي جولة  SAPالعالمية  2011في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي سوف يقوم ايضا ً بزيارة المملكة العربية السعودية وقطر المتحدة في وقت تشهد به SAP
نجاحا ً كبيراً في المنطقة .
وباإلضافة إلى نموها الثابت والقوي ،قامت  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا بتوظيف  100موظف منذ شهر أغسطس  ،2010وقامت مؤخر ًا بافتتاح مكاتب جديدة لها في
كل من السعودية ،واإلمارات ،ومصر ،وقطر .وقد أعلنت  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا في نوفمبر  2010أنها ستضاعف مواردها خالل العامين القادمين ،حيث سترتكز
معظم الموارد البشرية على إيصال الحلول .وتستضيف الشركة في المنطقة اليوم أكثر من  2100استشاري متخصص وأكثر من  75شريك .
إال أن الشركة ال ينصب تركيزها على إيصال الحلول القيمة لعمالئها فقط ،حيث تشرع كذلك في برامج تعليمية مبتكرة تستند إلى اقتصاد المعرفة كبرنامج تحالف الجامعات من
 SAPالذي ضم في العام الماضي سبعة أعضاء جدد من المؤسسات التعليمية ،ليصل بذلك عدد األعضاء في برنامج تحالف الجامعات إلى  21مؤسسة تعليمية ،ما يُعزز من
القيمة التي تضيفها  SAPبين الجهات الحكومية ويجعلها الشركة المفضلة للعمل .
ومن بين المبادرات األخرى التي تهدف إلى دعم القطاعات هي إطالق مركز للتفوق ،وذلك لتقديم الدعم والمساندة الشركات السعودية المتخصصة في الكيماويات ،باإلضافة إلى
توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر لتصبح بموجبها أحد الداعمين الرئيسيين في «مركز حاضنة المحتوى الرقمي» ،ما سيمكن
SAPمن تقديم خدمات الحوسبة السحابية للشركات الجديدة والصغيرة ومتوسطة الحجم .

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+ ،

