قطاع تكنولوجيا المعلومات الواعد في العراق يتلقى دعماً من عمالق صناعة برمجيات إدارة موارد المؤسسات
الشركة العالمية الرائدة في قطاع حلول إدارة موارد المؤسسات تبدأ خطة استثمار طموحة في العراق بتعيين مسؤوال
تنفيذياًبهدف تقديم خبراتها الواسعة ورؤيتها المع ّمقة للمؤسسات العراقية
المزود األول عالميا ً بحلول إدارة موارد المؤسسات ،على التزامها بدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات
ِّ
بغداد ،جمهورية العراق29 ،فبراير/شباط:2012أكدت اليوم شركة، SAP
الناشئ في العراق ،من خالل تعيين أحد كبار المسؤولين لتعزيز عملية نقل خبراتها الواسعة ورؤيتها المعمقة للمؤسسات العراقية .
ومنذ تأسيسها قبل أربعين عاما ً حققت  SAPنمواً متواصل ليغطي  25قطاعا ً حكوميا ً وصناعيا ً وتجارياً ،حيث تملك الشركة األلمانية قاعدة عمالء تض ّم أكثر من 183,000
مستخدم حول العالم .وتكمن أهمية حلول  SAPفي تمكين المؤسسات والشركات واألفراد ،على السواء ،من العمل بفاعلية فائقة وانسيابية وشفافية لتحقيق االستفادة القُصوى من
الكم الهائل من المعلومات التي توفرها تلك الحلول .
وصرح السيد سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا" :للعراق أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لشركة  SAPالعالمية ،ونفخر بأن نكون السبَّاقين
المتطورة والمبتكرة في خضمّ خطواته الراسخة نحو مستقبل مُستدام ".
ّ
في تمكين العراق من االستفادة من الحلول
وتهدف الشركة األلمانية إلى نقل خبراتها التي تساهم بدعم أداء المؤسسات والهيئات العامة بالعراق على امتداد القرارات المؤسسية والعمليات الخلفية ونظم المستودعات
والحوسبة المكتبية والحلول النقالة وغيرها ،مع التركيز على الحلول المبتكرة المتصلة بإدارة الموارد البشرية .
وعلى امتداد ثالثين عاما ً  ،تمكنت SAPمن دعم أكثر من  1,250مؤسسة وهيئة حكومية في سبعين دولة حول الع الم لتحقيق النقلة النوعية في عملياتها على كافة المستويات
لتقديم أفضل الخدمات لعمالئها .
كما تتميز SAPبريادتها بتوفير حلول وأنظمة إدارة موارد صناعة النفط والغاز ،إذ دأبت طوال رُبع قرن أو أكثر على تطوير وتوفير الحلول البرمجية المتكاملة المصمَّمة
خصيصا ً لتغطية كافة مراحل المشروع ابتدا ًء من مرحلة التخطيط وحتى وصول المنتج النفطي إلى المستهلك النهائي ،بما في ذلك أعمال التنقيب واالستكشاف واإلمداد
والتكرير،وأعمال التسويق والتوزيع وإدارة األصول والصيانة .
ويخضع تنفيذ حلول  SAPحول العالم لقوانين التصدير وإعادة التصدير  ،والضوابط والسياسات العالمية ،واإلجراءات الحكومية .
وتفخر  SAPبأن معظم الشركات العالمية العاملة بقطاع النفط والغاز والمُدرجة ضمن قائمة «فورتشن »500ألكبر خمسمائة شركة ،تعتمد على الحلول البرمجية من SAP
لتحقيق معايير الشفافية المنشودة والتحكم بالعمليات ذات الصلة مثل إدارة المخاطر التشغيلية ،ومها ّم التوريد والمشتريات المتكاملة ،وإدارة استراتيجية المؤسسة ،االستخدام األمثل
لألصول الثابتة ،وتعزيز فاعلية إدارة الموارد البشرية .
ومن إيجابيات تواجدSAPفي العراق ،إطالق مبادرات لخدمة المجتمع وقطاع التعليم من خالل طرحها برنامج «تحالف الجامعات» الذي أسهم في العديد من دول العالم في إثراء
المعرفة التقنية المحلية واالرتقاء بالمهارات المهنية بين الخريجين .
إذ يجسّد هذا البرنامج الطموح مبادرة عالمية هدفها تمكينالطلبة أنفسهم من المهارات التي تعزز تنافسيتهم في سوق العمل العراقية واإلقليمية فورَ تخرجهم ،من خالل تزويد
أعضاء الهيئة التدريسية باألدوات والموارد الضرورية التي تمكنهم من تعريف طلبتهم ،عن كثب ،بأهمية التقنية الحديثة بشكل عملي .
ويأتي قرار  SAPبتعزيز حضورها في العراق بعد أن حققت الشركة االلمانية أفضل نتائجها المالية السنوية والفصلية على اإلطالق منذ تأسيسها قبل أربعة عقود ،حيث زادت
إيراداتها من الحلول البرمجية بنسبة  25بالمئة عند تثبيت أسعار الصّرف لتصل إلى  4مليار يورو ،فيما بلغت إيراداتها اإلجمالية  14.23مليار يورو عند اعتماد المعايير
المحاسبية الدولية ،بزيادة قدرها  14بالمئة مقارنة بإيراداتها في عام . 2010
وفي السياق نفسه ،أظهرت دراسة أعدّها مؤخرا ً خبراء «آي دي سي» ،المؤسسة االستشارية العالمية المستقلة المتخصّصة بدراسة ومتابعة أسواق تقنيات المعلومات
واالتصاالت ،أن الحصّة السوقية لشركة  SAPمن الحلول البرمجية المؤسسية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بلغت  37.1بالمئة ،لتعزز عن استحقاق صدارتها بين
المزودة بحلول األعمال .
ِّ
الشركات العالمية
وعلى صعيد متصل ،أعلنت  SAPعن اختيار محمد النجار ،أحد الخبراء المخضرمين في صناعة تكنولوجيا المعلومات ،بمنصب كبير التنفيذيين ليتولى عملياتها في العراق .
وتمتد خبرة محمد النجار ،وهو عراقي الجنسية ،ألكثر من ثالثة عقود في إدارة ونشر حلول إدارة موارد المؤسسات المتطورة والمبتكرة وتطبيق أفضل ممارسات األعمال ،وقبل
انتقاله إلى  SAPأسهم محمد النجار في العديد من المشاريع التكنولوجية الضخمة بالنيابة عن كبرى الشركات العالمية في العديد من الوزارات والشركات الخاصة في العراق .
وتعقيبا ً على تعيينه بمنصب كبير التنفيذيين بالعراق ،قال محمد النجار" :يظهر هذا االستثمار بالعراق القناعة الراسخة لدى شركة  SAPبإمكانات هذا البلد وآفاقه الواعدة نحو
المستقبل ".

وأردف النجار قائالً" :ال يقتصر دور  SAPعلى تطوير حلول موارد المؤسسات فحسب ،بل صياغة الفلسفة واالستراتيجية الكفيلتين بالمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بنظم
المؤسسات والهيئات ،وتمهيد السبيل أمام إطالق مفاهيم وممارسات متطورة تساهم في إثراء حياة األفراد وتحفيز اقتصاد المعرفة في جمهورية العراق ".
معلومات للمحرِّرين
عن الشركة العالميةSAP
المزود الرائد عالميا ً بالحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعمال ،إذ توفر التطبيقات والخدمات الفائقة التي تم ِّكن الشركات على اختالف أحجامها
ِّ
شركة  SAPهي
وأعمالها على امتداد  25قطاعا ً مختلفا ً من أن تديرَ أعمالها وعملياتها بالشكل األمثل .وتملك  SAPقاعدة عمالء واسعة تض ّم أكثر من  183000عميل ،وهي مُدرجة في عدّة
بورصات عالمية ،في طليعتها بورصتا فرانكفورت ونيويورك تحت رمز التداول  SAP.لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com.
لمتابعة أخبار  SAPعلى موقع تويتر : @sapnews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 5015110
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

