«الهيئة العامة لالستثمار« السعودية و SAPالعالمية تشدِّدان على أهمية التقنية المعلوماتية الفائقة كإحدى أهم
ركائز مستقبل األعمال بالمملكة
محافظ «الهيئة العامة لالستثمار« والرئيس التنفيذي المشارك لعمالقة صناعة حلول األعمال يلقيان كلمتين رئيسيتين في
الرياض «البنك اإلسالمي للتنمية« و« مركز الملك عبدهللا للدراسات والبحوث البترولية« يفوزان بجوائز الجودة من
SAP
الرياض ،المملكة العربية السعودية 17 ،أكتوبر  :2011شدّد اليوم كبار المسؤولين في «الهيئة العامة لالستثمار« السعودية وشركة  SAPالعالمية ،عمالقة صناعة حلول
األعمال ،على األهمية البالغة والحاسمة لتقنيات المعلومات واالتصاالت المبتكرة في تعزيز تطوير األعمال وتحفي ز الوظائف المستدامة بالمملكة العربية السعودية .
جاء ذلك على لسان معالي عمرو بن عبدهللا الدباغ ،محافظ «الهيئة العامة لالستثمار«  ،وبيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ، SAPخالل كلمتيهما المهمتين أمام
حشد من كبار الشخصيات وقادة ورجال األعمال بالمملكة العربية السعودية .وقال الدباغ الذي كان يتحدث في إطار جولة  SAPالعالمية  2011التي ّ
حطت الرحال مؤخرا ً
بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" :تشكل تقنيات المعلومات واالتصاالت الفائقة والمتقدمة إحدى أهم دعائم تطوير األعمال بالمملكة العربية السعودية ،سواء على صعيد
تحفيز الشركات الناشئة أو ربحية الشركات القائمة أو تعزيز مكانة وتنافسية الشركات السعودية إقليميا ً وعالمياً ،فهي السبيل األمثل نحو االبتكار والشفافية وإيجاد فرص العمل
المستدامة ".
وتابع الدباغ قائ ً
ال" :الهيئة العامة لالستثمار ملتزمة التزاما ً مطلقا ً بتعزيز صدارة وريادة المملكة العربية السعودية في عالم األعمال ،ولتحقيق ما سبق علينا أن نواصل استقطاب
االستثمارات الضخمة وإطالق برامج تبادل المعرفة الموسعة مع شركات عالمية ملهمة مثل ، SAPفهي من الشركات ذات اإلنجازات الحافلة والممتدة بالمنطقة والتي تسهم في
دعم شركات ومؤسسات المنطقة من أجل مستقبل مشرق ".
يُذكر أن المؤسسة االستشارية والبحثية العالمية المستقلة «آي دي سي« صنفت شركة  SAPفي المرتبة األولى بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين الشركات العالمية
المزودة بالتطبيقات المؤسسية لعام  ،2010وهي من الشركات التي تدع م منذ أمد بعيد صناعة األعمال وتبادل المعرفة بالمملكة العربية السعودية .
ِّ
إذ أبرمت  SAPعقوداً لالرتقاء باألدائية والفاعلية التشغيلية مع نطاق عريض من الشركات والمؤسسات ومجموعات األعمال المرموقة بالمملكة العربية السعودية ،منها على
سبيل المثال ال الحصر« :شركة األمينات العربية» و«مجموعة الفنار» و«الخطوط الجوية العربية السعودية» و«مجموعة محمد يوسف ناغي» و«جامعة شقراء» و«شركة
التصنيع» و«الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية» (ناتبت) و«شركة المراعي» و«الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية» و«شركة اتحاد صناعة
العلب المحدودة» و« شركة إسماعيل علي أبوداود التجارية المحدودة» ،جنبا ً إلى جنب مع العديد شركات صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية .
كما أطلقت  SAPخالل االثني عشر شهرا ً الماضية مركز التميّز لدعم الشركات العاملة في قطاع صناعات الكيماويات بالمملكة العربية السعودية .وعلى صعيد مواز ،انضمت
نخبة من الجامعات والكليات السعودية إلى برنامج تحالف الجامعات الذي ترعاه  SAPبهدف تزويد أعضاء الهيئة التدريسية واألكاديمية بالموارد 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
عند تخرجهم ،حيث انضمت إلى البرنامج كل من« :جامعة الملك سعود» و«جامعة الملك عبدالعزيز» و«كلية الجبيل الصناعية» و«كلية ينبع الصناعية» و«جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن» و«جامعة شقراء ».
من جانبه ،قال بيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي المشارك وعضو المجلس التنفيذي لشركة  SAPالعالمية" :تفخر  SAPبأن تكون شريكا ً للمملكة العربية السعودية ،وأن توفر
لها مجموعة تطبيقات األعمال المتكاملة الداعمة لتنافسية ومكانة شركاتها ومؤس ساتها ،بما يسهم في النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة على الصّعد كافة .فحلول الحوسبة
المتضمَّنة في الذاكرة وحلول التنقلية والحوسبة السحابية من أهم الحلول المبتكرة التي قلبت مفاهيم التقنية المعلوماتية إلتاحتها البيانات المؤسسية في الزمن الحقيقي بما يعزز
انسيابية األعمال في الهيئات والشركات وينعكس إيجابيا ً على حياة األفراد .إذ يضمن ذلك لهم حياة أفضل وأكثر أمنا ً وأماناً ،كما يسهم في دعم اقتصاد المعرفة ".
وتزامنت زيارة ماكديرموت إلى المملكة مع الحفل السنوي لتوزيع جوائز الجودة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من  SAPالذي تكرّم خالله الشركات والمؤسسات التي
تستفيد من مبادئ الجودة من  SAPبالشكل األمثل في إدارة عملية نشر حلول األعمال ذات المتطلبات التقنية ومتطلبات األعمال متعدّدة األوجه ،وكذلك الشركات والمؤسسات
التي تنجز عملية التنفيذ بتميّز من حيث السرعة والتكلفة ا لمتدنية بما يتفق مع حرص الشركات والمؤسسات على تحقيق العائد المنشود من االستثمار في الحلول التقنية خالل فترة
وجيزة .
ونال جوائز هذا العام من المملكة العربية السعودية ،ضمن فئة الشركات والمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ،كل من «البنك اإلسالمي للتنمية« (الجائزة الذهبية) و«مركز
الملك عبدهللا للدراسات والبحوث البترولية« (الجائزة البرونزية) .وبذلك يتر ّشح «البنك اإلسالمي للتنمية« تلقائيا ً للتنافس على جائزة الجودة لمنطقة أوروبا والشرق األوسط
وأفريقيا من  SAPالتي سيتم اإلعالن عنها خالل مُلتقى «سافاير ناو » SAPPHIRE® NOWالمقرر في شهر نوفمبر بالعاصمة اإلسبانية .
وال تقتصر أهمية الجوائز على تكريم اإلنجاز المتميز للفائزين فحسب ،بل تمثل شهادة تكريم لشركاء  SAPالذين برعوا في إنجاز المهمة بالشكل األمثل ،وهما SAP Field
( Servicesالبنك اإلسالمي للتنمية) و( SSBSمركز الملك عبدهللا للدراسات والبحوث البترولية ).

يُشار إلى أن جولة  SAPالعالمية  ،2011المبادرة متعدّدة المستويات ،تهدف إلى إتاحة الحوار مع األطراف الفاعلة المؤثرة والعمالء وكافة المعنيّين بإقامة شراكة مع شركة
 SAPالعمالقة .فمن خالل التحاور المباشر والجلسات المخصصة لقطاعات األعمال المختلفة ،يتعرّ ف المشاركون على دور حلول  SAPفي تحقيق القيمة المنشودة ،وتنفيذ
االستراتيجية على نحو متسق ،وتعزيز الربحية واالستدامة في آن معا ً .
وباإلضافة إلى المملكة العربية السعودية ،من المقرر أن يتوقف ماكديرموت في قطر  (18أكتوبر) وفي اإلمارات العربية المتحدة  (19أكتوبر) .وتحط جولة  SAPالعالمية
كمزود رائد بتطبيقات األعمااللداعمة لتنافسية ومكانة واستمرارية الشركات والمؤسسات .
ّ
 2011ببلدان المنطقة في وقت توطد فيه الشركة العالمية صدارته ا
وباإلضافة إلى النمو الهائل والمتواصل في أعمالها ،وظفت  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا مئة موظف جديد منذ أغسطس  ،2010كما دشنت مؤخراً مكاتب جديدة
بالمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر .وفي نوفمبر  ،2010أعلنت  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا أنها تعتزم
مضاعفة مواردها خالل العامين القادمين ،مع التركيز على إتاحة الحلول .واليوم ،توفر الشركة العمالقة في أنحاء المنطقة أكثر من  2100من المستشارين المؤهلين وأكثر من
خمسة وسبعين من الشركاء المرموقين .

معالي عمرو بن عبدهللا الدباغ ،محافظ «الهيئة العامة لالستثمار« ،وبيل ماكديرموت ،الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ، SAPخالل كلمتيهما المهمتين أمام حشد من كبار
الشخصيات وقادة ورجال األعمال بالمملكة العربية السعودية

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 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 الق راء 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+ ،

