شركة «ساب» الرائدة في حلول األعمال في العالم تعزز حضورها وأعمالها في سلطنة ُعمان
س لطنة في إطار خطتها الطموحة لتوسيع رقعة أعمالها بمنطقة الشرق
الشركة األلمانية العالمية تفتتح مكاتبها الجديدة بال َّ
األوسط وشمال أفريقيا
مسقط ،سلطنة عُمان 17 ،ديسمبر  : 2012عززت «ساب ،» SAPالشركة األلمانية العالمية المتخصِّصة في تطوير حلول األعمال الدَّاعمة لتنافسية الشركات حول العالم،
زخ َم خطتها الرامية إلى توسيع رقعة أعمالها بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،معلنة عن افتتاح مكاتبها الجديدة بسلطنة عُمان .
وتعقيبا ً على ذلك ،قال جرجي عبود ،المدير اإلقليمي لمنطقة الخليج لدى «ساب» الشرق األوسط وشمال أفريقيا " :عُمان من األسواق التي توليها ساب أهمية خاصة ،ويمثل افتتاح
مكاتبنا الجديدة بعُمان خطوة استثمارية مهمة في خضمِّ سعينا إلى تعزيز قدرتنا على دعم الشركات والمؤسسات في السَّلطنة لتمكينها من أن تعمل بالشكل األمثل باالستعانة بأفضل
الحَو َسبَة ذات الذاكرة المتضمَّنة ".
والحَو َسبَة السحابية ،وكذلك حلول ْ
ْ
حلول األعمال المبتكرة ،مثل حلول تحليل األعمال وحلول التنقليَّة
المزود الرائد عالميا ً بالحلول المتكاملة الدَّاعمة النسيابية وتنافسية وشفافية األعمال ،إذ تمت ّد مسيرتها في هذا المجال ألربعة عقود حازت خاللها حلول
ِّ
يُذكر أن «ساب» هي
تطورها ثقة قطاعات األعمال المختلفة ،وأظهرت نتائجها المالية عن الرُّبع الثالث  2012أن إيراداتها العالمية من الحلول البرمجية قد ارتفعت بنسبة  17بالمئة لتبلغ
األعمال التي ِّ
الحَو َسبَة السحابية وحلول الحَ ْو َسبَة ذات
 1,026مليون يورو (بزيادة قدرها  12بالمئة عند تثبيت أسعار صرف العمالت) .وبدا الفتا ً خالل الفترة المذكورة النمو الهائل لحلول ْ
الذاكرة المتضمَّنة (منصَّة ) HANAوحلول التنقليَّة .
وتستحوذ منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مكانة ِم ْفصليَّة في استراتيجية النمو بعيدة األمد للشركة األلمانية ،وتشمل تلك االستراتيجية مضاعفة السوق المسته َدفة،
والوصول إلى مليار شخص ،وتجاوُ ز إيراداتها حاجز  20مليار دوالر أمريكي بحلول العام . 2015
متزامن في خمس مج االت مترابطة هي :توطيد المكانة الريادية
وتطمح الشركة األلمانية العمالقة إلى تحقيق ما سبق من خالل منهجية متعدِّدة األطراف تشمل االستثمار على نحو
ٍ
في تطوير تطبيقات األعمال ،وتعزيز حضورها في مجال حلول تحليل األعمال ،وتوسيع رقعة أعمالها في مجال الحلول النقالة ،وتحقيق الريادة المقرونة بالربحية في بيئة
الحَ ْو َسبَة السحابية ،وأخيرا ً وليس آخرا ً أن تكون األسرع نمواً على صعيد التقنيات وقواعد البيانات .وتعكف «ساب» في الوقت الحاضر على تنفيذ خطة تطرح بموجبها استثمارا ً
إضافيا ً خالل األعوام األربعة القادمة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلثراء الخبرات التقنية المحلية من جهة ،وتعزيز النمو واالبتكار المُستدا َميْن بمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا من جهة ثانية .
وفي إطار تلك الخطة ستعيِّن  SAPخالل األعوام األربعة القادمة أكثر من خمسمائة موظف جديد ،وستزيد عدد االستشاريين بمعدّل ثالثة أضعاف في أنحاء المنطقة ،كما ستفتتح
عدّة مكاتب جديدة وتوسِّع شبكة شركائها ونطاقَ برنامج «تحالف الجامعات» الذي يهدف إلى تعزيز تنافسيّة خرّ يجي الجامعات األعضاء به عند تخرّجهم .وعالوة على ما سبق،
ستوسّع الشركة العالمية نطاق خدماتها الشاملة والسبَّاقة والدّاعمة للغات بلدان المنطقة .وفي إطار الخطة ذاتها ،دشنت «ساب» مؤخرا ً معهد التدريب والتطوير الذي يهدف إلى
اعتماد  2000من االستشاريين الجُدد في مجال حلول  SAPخالل األعوام األربعة القادمة ،وتسريع وتيرة توافر الحزمة المتكاملة من حلول  SAPبلغات المنطقة ،السيَّما اللغة
العربية ،لتلبية ومواكبة االحتياجات اآلنية والمستقبلية لبلدانها .
ويتوقع الخبراء أن يضطلع معهد التدريب والتطوير بدور مهم في تحديد مسار صناعة التقنية المعلوماتية اإلقليمية نحو المستقبل من خالل تضافر جهود  SAPمع شركائها
والمطورين المستقلين لتطوير حلول التنقلية والحَ ْو َسبَة السحابية وإدارة المُدن والمدينة الذكية والحلول المصرفية اإلسالمية ،باإلضافة إلى تلك الخاصة بمنصة HANA
ِّ
وعمالئها
المبتكرة .وتتطلع «ساب» إلى تدشين المزيد من مراكز التدريب والتطوير في أنحاء المنطقة .

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  197,000عميل حول العالم
(بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
وفازت  SAPبجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمهاشركة «آي تي بي »ITBللنشر .كما حازت على جائزة اإلنجاز في قطاع
تقنية االتصاالت والمعلومات التي تمنحها مجلة «أخبار الكمبيوتر في الشرق األوسط ».
لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com.
لمتابعة أخبار  SAPعلى موقع تويتر : @sapnews
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