محافظة األحساء تستكشف الدور الكبير والمؤثر للتقنية المعلوماتية في تحقيق نقلة نوعية فارقة في مجال األعمال
والزراعة
كبار التنفيذيين في عمالقة صناعة حلول األعمال  SAPيلتقون كبار المسؤولين بمحافظة األحساء لوضع أسس مشروع
متم ّيز
األحساء ،المملكة العربية السعودية17 ،أبريل: 2012انعقد األسبوع الفائت اجتما ٌع ضمّ تنفيذيين يمثلون عمالقة صناعة حلول األعمال  SAPوكبار المسؤولين بمحافظة
األحساء لمناقشة الدور الكبير والمؤثر لحلول التقنية المعلوماتية المقرونة بالتمويل المص َّغر والتعليم في إحداث نقلة نوعية فارقة في مجال الزراعة واألعمال .
وحضر االجتماع رفيع المستوى كريستيان ميرز ،مدير إنترنت الخدمات بمركز أبحاث ، SAPوسليم إدّه ،مدير العالقات الحكومية في  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا،
وممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية باألحساء ،ومكتب وزارة العمل في األحساء ،وصندوق الزراعة ،وعدد من قادة األعمال بمحافظة األحساء .
وتصدَّر جدول أعمال اللقاء الدور الحاسم لحلول األعمال من  SAPفي إيجاد سلسلة قيمة مستدامة اجتماعيا ً في األعمال الزراعية ،السيّما زراعة النخيل .
وقال علي بن حسين العلي رئيس لجنة تقنية المعلومات بغرفة األحساء":تمتلك SAPخب رة واسعة ومعمّقة في مضمار تمكين سلسلة القيمة المستدامة وسوف تكون انطالقتها في
األحساء لبحث وتطوير التمور من النواحي التسويقية "
وأضاف" :تملك  SAPخبرة واسعة ومعمّقة في مضمار تمكين سلسلة القيمة المستدامة ،ومن أحدث إنجازاتها العالمية في هذا المجال شراكتها مع، PlaNet Finance
المنظمة العالمية غير الربحيَّة المعنية بتخفيف وطأة الفقر حول العالم عبر برامج التمويل المص َّغر ،من أجل تعزيز دخل النساء العامالت بالحصاد وتحضير زبدة الشيا بجمهورية
غانا وتحسين ظروفهن المعيشية.وحققت تلك الشراكة نجاحا ً الفتا ً حتى أن كلية األعمال بجامعة ستانفورد األمريكية العريقة اختارتها كدراسة حالة مهمة لطلبتها بعد أن ارتفع دخل
النساء الغانيات المشاركات بنسبة تتراوح بين  82-59بالمئة ".
وتمثلت مساهمة  SAPهنا في تطوير الحزمة البرمجية  RuralMarketConnectionالتي استخدمت إلدارة الطلبيات وتمكين الم شترين من التواصل مباشرة مع النساء
الغانيات لتحقيق الشفافية الالزمة على امتداد سلسلة القيمة .كما أسهمت  SAPفي تطوير حزمة برمجية إلدارة القروض المص َّغرة لتمكين المنظمات الدولية والمحلية المعنيّة
بتقديم قروض مص َّغرة من الحصول على المعلومات الالزمة ،في الوقت المناسب ،عن محفظة القروض المقدَّمة .
وقال سليم إدّه ،مدير العالقات الحكومية في  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا" :حلول األعمال المستدامة هي التي تلبي االحتياجات الفعلية اآلنية ،مستعينة بالتقنية الذكية
للتغلّب على الصّعاب والتحديات وإيجاد القيمة وتحقيق العوائد المنشودة من األعمال ".
وأردف قائالً" :سعدنا باللقاء المثمر الذي انعقد بمحافظة األحساء والذي تُوِّ ج بوضع أسس مشروع متميّز لن يقتصر تأثيره على المملكة العربية السعودية ،بل سيشكل مثاال ً ي ُحتذى
بمنطقة الشرق األوسط قاطبة ".

سمو األمير بدر بن جلوي بن محمد آل سعود ،محافظ اإلحساء ،يقدم جائزة شكر وتقدير للسيد سليم إدّه ،مدير العالقات الحكومية في  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا لرعاية
مؤتمر الحكومة المتنقلة الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية باألحساء
معلومات للمحرِّ رين
عن الشركة العالمية SAP
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  89,000شركة ومؤسسة في  120دولة،
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
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