أحمد بن سعيد يعلن عن شراكة استراتيجية بين واحة دبي للسيليكون و ""SAPفي مجال تقنية المعلومات
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس"سلطة واحة دبي للسيليكون" ،اليو َم عن خطط إطالق معهد رائد
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 01 ،أغسطس : 2012أعلن ّ
للتدريب والتطوير في مضمار تقنية المعلومات بمعايير عالمية رفيعة في "واحة دبي للسيليكون" .ويُع ُّد المعهد الذي تعتزم إطالقه SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،التابعة
لشركة  SAP AGالعمالقة (بورصة نيويورك) ، : SAPأول معهد للتدريب والتطوير في مجال تقنية المعلومات بمثل هذه المعايير العالمية تحتضنهدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ولن تقتصرَ الفوائد المتأتية منه على دولة اإلمارات العربية المتحدة بل ستع ُّم أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس "سلطة واحة دبي للسيليكون" ،شه َد مراسم اإلعالن عن إطالق المعهد خالل مؤتمر صحفي عقد في أبراج اإلماراتالدكتور
وإلى جانب ّ
محمد الزرعوني ،نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ"سلطة واحة دبي للسيليكون" ،والدكتور فيرنر براندت ،كبير المديرين الماليين وعضو المجلس التنفيذي لدى  SAPالعالمية،
وسامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا .

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالمعهد والدور المؤمَّل منه في تعز يز زخم صناعة تقنية المعلومات في أنحاء المنطقة واستحداث فرص األعمال المُجزية وذات اآلفاق
وأشا َد ّ
الواعدة للخرِّ يجين المتخصِّصين في هذا المجال .
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم" :تستلهم هيئات ومؤسسات دبي رؤيتها وزخمَها وأفكارَها من "رؤية اإلمارات  ،"2021وهو العام الذي تحتفل به الدولة بمرور
وقال ّ
خمسين عاما ً على تأسيسها ،وتش ِّكل التقنية الفائقة أحد أه ّم دعائم استراتيجية دبي اآلنية وبعيدة المدى ،تلك االستراتيجية التي ترتكز على االبتكار والعلوم التطبيقية والبحوث
قائم
الرصينة بما يوطد دعائم اقتصاد المعرفة بالدولة .ونحن على ثق ة من أن االتفاقية المبرمة هذا اليوم ستسرِّ ع خطوات دبي ،في إطار "رؤية اإلمارات  ،"2021نحو اقتصا ٍد ٍ
على التطوير واالبتكار واالرتقاء بقدرات ومهارات المواطنين اإلماراتيين في مجال التقنية المعلوماتية ".
يُذكر أن "واحة دبي للسيليكون" مملوكة بالكامل لحكومة دبي ،وهي منطقة تكنولوجية حرّة تستقطب الشركات العالمية المُص ِّنعة ألشباه الموصِّالت واإللكترونيات الدقيقة والحلول
فائقة التقنية .ويمت ّد مجمَّع "واحة دبي للسيليكون" على مساحة  7.2كيلومترات مربَّعة تشمل أبراجا ً مكتبية ومناطق صناعية ومختبرات للبحث والتطوير ومؤسسات تعليمية وشققا ً
سكنية وفلالً فاخرة وفنادق فخمة ومرافق للرعاية الصحية ،باإلضافة إلى مجموعة متكاملة من مرافق الحياة العصرية .

من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني ،نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ "سلطة واحة دبي للسيليكون"" :منذ تأسيسها ،اجتذبت واحة دبي للسيليكون نخبة من الشركات العالمية
المتطلِّعة إلى تدشين مقا ّر إقليمية ومراكز للبحوث والتطوير بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا .وبعد أن شهدنا مؤخراً تدشين "جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي" ،يسرُّنا اليو َم
أن نعلن عن شراكة استراتيجية عالمية لن يستفيد منها المختصون في مجال التقنية الفائقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة فحسب ،بل أيضا ً أقرانهم في أنحاء الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ".
وأضاف" :كلُّنا ثقة في أن تعاوننا في هذا الشأن مع شركة عالمية تشاطرنا رؤيتنا لحاضر ومستقبل التقنية الفائقة سيسهم في تحقيق رسالتنا المتمثلة في تطوير صناعة التقنية بدولة
اإلمارات العربية المتحدة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية ،مثلما أننا على ثقة في أن التعاون والتنسيق عن كثب مع  SAPلتأسيس معهد التدريب والتطوير بواحة دبي
للسيليكون سيدعم الشركة العالمية في تحقيق أهداف النمو الطموحة التي وضعتها لنفسها بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ".
يُشار إلى أنه تم طرح ومناقشة مشروع معهد التطوير والتدريب في شهر مارس الماضي كجزء رئيسي من خطة االستثمار اإلضافي التي أعلنتها  SAPوالممتدة على مدى
األعوام األربعة القادمة إلثراء الخبرات التقنية المحلية من جهة ،وتعزيز النمو واالبتكار المُستدا َميْن بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جهة ثانية .
من جانبه ،قال د .فيرنر براندت ،كبير المديرين الماليين وعضو المجلس التنفيذي لدى" SAP:سيواكب معهد التدريب والتطوير متطلبات أسواقنا وعمالئنا وشركائنا بالمنطقة،
وسيسهم كذلك في تعزيز زخم استحدا ث الوظائف الواعدة ونشر المعرفة ومفاهيم التطوير واالبتكار وتأسيس البنية التحتية التي يرتكز إليها مستقبل األعمال بمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ".
ومن بين أهداف معهد التدريب والتطوير اعتماد  2000من االستشاريين الجُدد في مجال حلول SAPخالل األعوام األربعة القادمة ،في خطوة من شأنها زيادة عدد االستشاريين
الحاليين بمعدّل ثالثة أضعاف في أنحاء المنطقة ،وتوفير الحزمة المتكاملة من حلول  SAPبلغات المنطقة ،السيَّما اللغة العربية ،لتلبية ومواكبة االحتياجات اآلنية والمستقبلية
لبلدانها .
ويتوقع الخبراء أن يضطلع معهد التدريب والتطوير الذي سيتخذ من "واحة دبي للسيليكون" مقرا ً له بدور مهم في تحديد مسار صناعة التقنية المعلوماتية اإلقليمية نحو المستقبل
والمطورين المستقلين لتطوير الحلول المتنقلة والحَ ْو َسبَة السحابية وإدارة المُدن والمدينة الذكية والحلول المصرفية
ِّ
من خالل تضافر جهود  SAPمع شركائها وعمالئها
اإلسالمية ،باإلضافة إلى تلك الخاصة بمنصة HANAالمبتكرة .

كما سيرتبط معهد التدريب والتطوير بعالقة وثيقة مع برنامج" تحالف الجامعات " الذي يعزز تنافسيّة خرّيجي الجامعات األعضاء به عبر تزويدهم بالمعرفة المعمَّقة في مجال
حلول ، SAPحيث يبلغ عدد أعضائه اليوم  26جامعة وكلية في أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا ،مع تو ُّقع تضاعف هذا الرقم خالل األعوام األربعة القادمة .
واختارت" SAPوا حة دبي للسيليكون" مقراً لمعهد التدريب والتطوير لما تتميز به إمارة دبي من موقع يمثل صلة الوصل بين بلدان المنطقة من جهة ،ولما تتسم به الواحة كبيئة
تكنولوجية حاضنة بمعايير عالمية من جهة ثانية ،وسيدعم المعهد بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وقد تنبثق عنه مراكز تابعة في عدد من أهم أسواق  SAPبالمنطقة،
مثل المملكة العربية السعودية .
وقال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا" :هذا يوم مه ّم في مسيرة  SAPبالمنطقة ،وهو دليل آخر على التزامنا المطلق إزاء عمالئنا
ي قُدُما ً بتشييد معهد للتدريب والتطوير بمعايير تضاهي تلك المعتمدة في أه ّم المعاهد العالمية المماثلة
وشركائنا وأسواقنا بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ومن خالل المُض ّ
فإننا نقيم البنية التحتية المتكاملة التي ال تدعم حضورنا بالمنطقة فحسب ،بل أيضا ً القاعدة العريضة من عمالئنا واقتص ادات المنطقة .وسنوحِّد جهودنا مع عمالئنا وشركائنا من
أجل تطوير حلول مشتركة ،متطلعين إلى أن تعمّ الفوائد المتأتية من هذا المعهد الرائد أرجاء المنطقة ".
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس"سلطة واحة دبي للسيليكون"يتوسط ممثلي سلطة واحة دبي للسيليكون وشركة ، SAPمن اليمين إلى اليسار
التعليق على الصورةّ :
وليم تشابيل ،الرئيس المالي لدى سلطة واحة دبي للسيليكون; المهندس معمر الكثيري ،نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية لدى "سلطة واحة دبي للسيليكون"; الدكتور جمعة
المطروشي ،نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير األعمال لدى "سلطة واحة دبي للسيليكون"; شهالء عبد الرزاق ،نائب الرئيس التنفيذي لـ "سلطة واحة دبي للسيليكون";الدكتور
للسيليكون";سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس"سلطة واحة دبي للسيليكون";فيرنر براندت ،كبير
ّ
محمد الزرعوني ،نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ "سلطة واحة دبي
المديرين الماليين وعضو المجلس التنفيذي لدى ; SAPماريتا ميتشاين ،رئيسة لجنة التطوير الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،لدى; SAPسامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى
 SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا;قيس غرايبة ،المدير التنفيذي لشركة  SAPفي اإلمارات العربية المتحدة
حول واحة دبي للسيليكون :
تنشط واحة دبي للسيليكون ،المملوكة بالكامل لحكومة دبي ،كمنطقة حرة ضمن موقع استراتيجي على شارع اإلمارات .وتمتد على مساحة  7.2كيلو مترا ً مربعاً ،وتضم أبراجا ً
مكتبية رفيعة المستوى ،ومنشآت لألبحاث والتطوير ،ومناطق صناعية ،ومؤسسات تعليم ية ،ووحدات سكنية راقية ،وفـلل ،وفنادق ،ومراكز للرعاية الصحية ،إلى جانب تشكيلة
واسعة من المرافق والتسهيالت المتطورة التي تساهم في تعزيز حيوية البيئة التجارية واالجتماعية ضمن واحة دبي للسيليكون .كما توفر الواحة حوافز وميزات متكاملة لشركات
األعمال من ضمنها تم لك كامل للمشاريع وبنية أساسية متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات ستتيح للشركات إمكانية مباشرة عمليات التشغيل بأسرع وقت .
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على :
بسام فهمي
هاتف :
+971 5015110
بريد إلكتروني : bmohammad@dso.ae
عن الشركة العالمية SAP
المزود الرائد عالميا ً بالحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعمال ،إذ توفر التطبيقات
ِّ
شركة(، SAPمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول)SAPهي
والخدمات الفائقة التي تم ِّكن الشركات على اختالف أحجامها وأعمالها من أن تديرَ أعمالها وعملياتها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة
المستخدمين ،وتساعدهم على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  190,000عميل حول
العالم (بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .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

