"ساب" تتعاون مع "الخير الشامل" إحدى المبادرات الخيرية الرائدة في المملكة العربية السعودية
جمعية األطفال المعوقين بالرياض تستضيف يوما ً مفتوحا ً لألطفال
04ديسمبر  ,2012الرياض ،المملكة العربية السعودية ,قامت مؤخرا ً شركة "ساب" ،أكبر شركة في العالم في مجال برمجيات األعمال ،بالمشاركة في تنظيم يوم مفتوح
لألطفال ،عُقد في مقر جمعية األطفال المعوقين بالرياض ،وذلك من خالل تعاونها الوثيق مع مبادرة الخير الشامل ،إحدى المبادرات الخيرية الرائدة في المملكة العربية
السعودية .
وفي إطار جهودها لدعم المبادرات الخيرية في المملكة ،عقدت "ساب" شراكة استراتيجية مع مبادرة الخير الشامل ،والتي من شأنها أن تقدم الكثير من الدعم والمساعدة للمنظمات
الخيرية من خالل تقديم منصة تقنية آمنة تساهم في تنمية مصادر الدخل عبر التبرعات ،كما تساعد في تنظيم وحفظ البيانات ،فضالً عن تقديم المساعدة لصناع القرار في اتخاذ
قراراتهم االستراتيجية .
وصرح أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "ساب" في المملكة العربية السعودية" :لقد قامت جمعية األطفال المعوقين بعمل حيوي رائع ،كان له دورا ً مميزاً في إزالة نظرة
ال مجتمع الخاطئة تجاه ذوي اإلعاقة ،ليس فقط في الرياض إنما امتد ذلك إلى مختلف أنحاء المملكة .وبالفعل تمكنت الجمعية من تسليط الضوء على أهمية دور المجتمع ،والتعليم،
وفوق كل ذلك اإللهام الكبير الكامن في اإلمكانيات البشرية ".
وأضاف" :ويسعدني بالنيابة عن "ساب" أن أ عرب عن بالغ إعجابنا وتقديرنا لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل ،خصوصا ً طالب مدرسة المعوقين ،الذي نسعد بمشاركتهم في
نشاطاتهم البناءة ".

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
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 5015110
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

