 SAPتعلن خطة استثمار طموحة تنفق خاللها  1.65مليار درهم إضافية في أربعة سنوات بمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
الشركة العالمية العمالقة تعتزم استحداث  500وظيفة جديدة وزيادة عدد االستشاريين بمعدل ثالثة أضعاف
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 12،مارس  :2012أعلنت اليومَ عمالقة صناعة حلول  SAPعن اعتزامها استثمار  1.65مليار درهم إماراتي إضافية ( 450مليون دوالر
أمريكي) خالل األعوام األربعة القادمة إلثراء الخبرات التقنية المحلية من جهة ،وتعزيز النمو واالبتكار المُستدا َميْن بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جهة ثانية .وعزا
تنفيذيّو  SAPهذا القرار إلى األهمية الخاصة للمنطقة التي تأتي في طليعة األسواق األسرع نمواً في العالم ،مثلما يمثل جانبا ً مهما ً من استراتيجية األعمال االستشرافية للشركة
خالل المرحلة القادمة .
وكشفت  SAPالنقابَ عن قرارها خالل مؤتمر صحفي استضافه بدولة اإلمارات العربية المتحدة فيرنر براندت ،كبير المديرين الماليين للشركة العمالقة وعضو مجلسها
التنفيذي .وفي إطار القرار المذكور ،ستعيِّن  SAPخالل األعوام األربعة القادمة 500موظف جديد ،كما ستفتتح عدّة مكاتب جديدة وتوسِّع شبكة شركائها ونطاقَ برنامج «تحالف
الجامعات» الذي يهدف إلى تعزيز تنافسيّة خرّيجي الجامعات األعضاء به عند تخرّجهم .وعالوة على ما سبق ،ستوسّع الشركة العالمية نطاق خدماتها الشاملة والسبَّاقة والدّاعمة
للغات بلدان المنطقة .
وفي اإلطار نفسه ،ستعكف  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا على تأسيس «معهد التدريب والتطوير» بهدف اعتماد ألفين من االستشاريين الجُدد ،في خطوة من شأنها زيادة
عدد االستشاريين الحاليين بمعدّل ثالثة أضعاف في أنحاء المنطقة خالل األعوام األربعة القادمة ،على النحو الذي يدعم توفير الحزمة المتكاملة من حلول  SAPبلغات المنطقة
لتلبية ومواكبة االحتياجات المتزايدة لبلدانها .
مقرون بحرصها على تعزيز وتيرة
نمو مستدام
وقال فيرنر براندت ،كبير المديرين الماليين لدى"  SAP:الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أهمّ األسواق العالمية المنطوية على ّ
ٍ
االبتكار ،لذا آن أوان البدء بتوسيع رقعة أعمالنا وعملياتنا في أنحاء المنطقة .وسنتم ّكن بفضل استثماراتنا اإلضافية من توفير المزيد من الحلول المبتكرة ،وتطوير حلول داعمة
للغات بلدان المنطقة ،وإثراء الخبرات المحلية دعما ً لعمالئنا وشركائنا على السواء ،وتعزيز الخبرات والمهارات التقنية واستحداث فرص عمل مجزية في أنحاء الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ".
وفي هذا السياق ،تتوقع  SAPنمو إيراداتها على نحو ك بير بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحلول العام  ،2015بعد أن حققت نمواً سنويا ً مركبا ً الفتا ً فاق  10بالمئة خالل
الفترة بين عامي  2008-2011وبعد أن صنفت المنطقة بين أه ّم عشرة أسواق في العالم من حيث وتيرة النمو .
ويأتي قرار  SAPلتعزيز أعمالها وعملياتها في أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا متمّما ً ألفضل نتائج مالية حققتها الشركة في عام  ، 2011حين ارتفعت إيراداتها العالمية من
الحلول البرمجية بنسبة  25بالمئة لتصل ،عند تثبيت أسعار الصرف ،إلى  4مليار يورو ،فيما ارتفعت إيراداتها اإلجمالية ،وفق المعايير المحاسبية الدولية ،بنسبة  14بالمئة
لتصل إلى  14.2مليار يورو .وفي السياق ذاته ،أ َّكدت المؤسسة البحثية واالستشارية العالمية المستقلة المتخصِّصة في بحوث التقنية المعلوماتية «آي دي سي» أن  SAPهي
المزود الرائد بحلول األعمال المؤسسية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث قدِّر باحثوها حصتها السوقية بأكثر من  37بالمئة .
ِّ
وقال جيوتي اللتشانداني ،نائب الرئيس والمدير التنفيذي اإلقليمي لدى «آي دي سي الشرق األوسط وأفريقيا»" :تشهد الحلول التقنية المبتكرة ،مثل حلول التنقليّة وحلول بيئة
ِّ
التفوق على منافسيها .وفي اعتقادنا
ومؤثر في قدرة الشركات على النمو واالبتكار وتحقيق ّ
الحَ ْو َسبَة السحابية ،نمواً قلّ مثيله بين حلول التقنية المعلوماتية ،لما لها من دور كبير
يتعيَّن على الشركات اليوم أن تختار أح َد أمرين :إما أن تنشر الحلول التقنية المبتكرة أو أن تج َد نفسها متقوقعة على ذاتها .وفي اعتقادنا أيضا ً أن الخطة االستثمارية االستشرافية
التي أعلنت عنها  SAPاليوم لن تسهم في توطيد بيئة التقنية المعلوماتية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى أبعد حدود ممكنة فحسب ،بل ستعزز أيضا ً قدرة الشركات
العاملة بالمنطقة على المنافسة عالميا ً ".
من جانبه ،قال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا" :منذ انطالق  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أواخر عام ،2007
انصبّ اهتمامها على توسيع رقعة حضورها إقليميا ً عبر توثيق عالقاتها المبنيّة على القيمة مع عمالئها ،وإثراء القدرات التقنية المحلية ،وتوفير التدريب الالزم لشبكة شركائها،
وتمكين عمالئها من تحقيق االستفادة المُثلى من خبراتنا العالمية .وبطبيعة الحال يتطلَّع العمالء إلى خيارات أفضل ،واالستفادة من أفضل الممارسات العالمية ،وتعزيز الريادة
واالبتكار ،وقد آن أوان تسريع وتيرة حضورنا وانتشارن ا في أسواق المنطقة المنطوية على فرص مجزية ،وتعزيز وتيرة توفير حلول تدعم لغات بلدان المنطقة ،وتركيز اهتمامنا
على تحقيق القيمة الفائقة لعمالئنا وشركائنا .ونحن عازمون في الوقت نفسه على االستمرار في توفير الحلول المبتكرة مثل حلول الحَ ْو َسبَة ذات الذاكرة المتض َّمنة ،والتطبيقات
النقالة اآلمنة ،وحلول الحَ ْو َسبَة السحابية لكافة عمالئنا" .لمعرفة المزيد ،تُرجى زيارة الغرفة اإلخبارية لشركة SAP .

( من اليمين الى اليسار) :جيوتي اللتشانداني ،نائب الرئيس والمدير التنفيذي اإلقليمي لدى آي دي سي الشرق األوسط وأفريقيا ،سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،فيرنر براندت ،كبير المديرين الماليين لدى  SAPوعضو مجلسها التنفيذي .

حول SAP
المزود الرائد عالميا ً بحلول وتطبيقات األعمال ،إذ تساعد  SAPالشركات حول العالم ،على اختالف أحجامها وطبيعة أعمالها ،بأن
ِّ
شركة(  SAPبورصة ناسداك ): SAPهي
تعمل بالشكل األمثل .إذ تم ِّكن حلول  SAPالشركات وطواقم موظفي ها من أن تعمل بفاعلية أفضل ،وأن تحقق االستفادة المُثلى من معلومات األعمال الدقيقة والمفصّلة بما يعزز
تنافسيتها ومكانتها ،على صعيد عملياتها الخلفية ومجالس إداراتها ومستودعاتها ونظم حواسيبها وأجهزتها النقالة .وتساعد تطبيقات وخدمات  SAPأكثر من  170,000شركة
ومؤسسة (بما في ذلك ذلك عمالء سايبيس  Sybaseبعد استحواذ  SAPعليها) في تحقيق الربحيّة واالنسيابية المنشودتين ،والتواؤم مع متغيرات بيئة األعمال ،وتحقيق النمو
المستدام .لمعرفة المزيد عن ، SAPتُرجى زيارة موقعها على اإلنترنت : www.sap.com
)*(وفق مفهوم ، SAPتتألف تطبيقات األعمال من حلول تخطيط موارد المؤسسات ،وحلول استقصاء معلومات األعمال ،والتطبيقات ذات الصِّلة .
كافة البيانات الواردة بهذه الوثيقة والتي ال تمثل حقائق تاريخية تُع ُّد بيانات استشرافية كما عرَّ فها قانون  Private Securities Litigation Reform Actلعام 1995
ّ
بالواليات المتحدة األمريكية .وتهدف مفردا ٌ
و"تخطط" و"تنوي" و"سوف" ،وما في حُكمها من مفردات ترد في سياق
ت مثل "تتوقع" و"تعتقد" و"تقدِّر" و"تتنبأ" و"تعتزم" و"قد"
الحديث عن شركة ، SAPإلى التعبير عن الطبيعة االستشرافية لمثل هذه البيانات .وشركة  SAPغير مُلزمة بتحديث البيانات االستشرافية أو تنقيحها أو مراجعتها ونشرها على
العموم .وفي المُجمل ،ال تخلو البيانات االستشرافية من مخاطرة أو مجازفة أو حالة عدم يقين ،األمر الذي قد يجعل النتائج الفعلية المتحققة مختلفة إلى ح ّد بعيد عن التوقعات.
وتناقش الوثائق التي قدّمتها شركة  SAPإلى هيئة األوراق المالية والتداوالت األمريكية) ، (SECبشكل مفصّل ،العوامل التي قد تؤثر في النتائج المالية المستقبلية للشركة،
ومنها أحدث تقرير سنوي قدّمته الشركة إلى الهيئة ضمن النموذج  Form 20-F.وي َّ
ُحذر القراء من االعتماد بشكل مطلق على مثل هذه البيانات االستشرافية التي تقتصر رؤيتها
على فترة تواريخها .
©كافة الحقوق محفوظة لشركة SAP AG.
SAPو  R/3و  mySAPو  mySAP.comو  xAppsو  xAppو  SAP Netweaverوغيرها من منتجات وخدمات  SAPالتي يرد اسمها هنا وكافة ال ِّشعارات ذات
الصِّلة هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجَّ لة لشركة  SAP AGفي ألمانيا والعديد من بلدان العالم .كما أن كافة المنتجات والخدمات األخرى الوارد ذكرها هنا هي
عالمات تجارية للشركات المالكة لها .البيانات الواردة في هذه الوثيقة مقدَّمة ألغراض تعريفية فقط .وقد تتفاوت مواصفات المنتجات الوطنية .

مالحظات للمحرِّ رين
لمعاينة وتنزيل مقاطع أرشيفية معيارية وصور صحفية رقمياً ،يُرجى اتباع الوصلة التالية : www.sap.com/photos .كما تتوافر هنا مواد فائقة الدقة للقنوات اإلعالمية.
مصورة حول المواضيع المختلفة ،يُرجى اتباع الوصلة التالية  ، : www.sap-tv.comويمكنكم من خالل الموقع المذكور تضمين أفالم في صفحة الويب الخاصة
ّ
لمعاينة أخبار
بكم ،وتبادل األفالم عبر وصالت الر سائل اإللكترونية ،واالشتراك بالخدمة اإلخبارية التلقائية RSS.
لتتبّع أخبار  SAPعبر موقع «تويتر» ،يُرجى استخدام الوصلة التالية : @sapnews.
للعمالء الراغبين بمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات SAP:
المركز العالمي لخدمة العمالء24-34-534 180 49+ :
الواليات المتحدة األمريكية فقطSAP (1-800-872-1727) 1-872 )800(1 :
لمزيد من المعلومات ،لإلعالميين والصحفيين فقط :
كلير ماكبيك– c.mcpeak@sap.com 1302 554 50 )0( 971+ ،
كارولين هولمبيرغ ،واليس لالستشارات التسويقية– sap@wallis-mc.com 1950 4390 )0( 971+ ،

