عمالء وشركاء وخبراء عمالقة صناعة حلول األعمال في العالم وكبار مديريها التنفيذيين يجتمعون في الدوحة
لمناقشة أحدث االبتكارات التقنية
"مجموعة مستخدمي  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" في شراكة مع  SAPالستضافة الملتقى السنوي
الدوحة ،قطر 21 ،مايو : 2012في أعقاب إعالن عمالقة صناعة حلول األعمال SAPعن نيتها استثمار 450مليون دوالر أمريكي إضافية (1.65مليار درهم إماراتي) خالل
األعوام األربعة القادمة إلثراء الخبرات التقنية المحلية من جهة ،وتعزيز النمو واالبتكار المُستدا َميْن بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جهة ثانية ،أعلنت الشركة العالمية
اليوم عن اجتماعحشد من عمالئها وشركائها وكبار مديريها التنفيذيينفي الدوحة بتاريخ  29مايو لمناقشة سبل تمكين الشركات والمؤسسات والهيئات القطرية من أن تعمل بالشكل
األمثل ،ومن المقرَّر أن تنعقد فعاليات مماثلة في المملكة العربية السعوديةواإلمارات العربية المتحدة .
ومن المسائل المطروحة على رأس جدول أعمال اللقاء الذي ترعاه "مجموعة مستخدمي  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" وشركة  SAPأحدث التوجهات
والتطورات التقنية الداعمة لألعمال والتي ي ُتوقع أن يكون لها دو ٌر مؤثر في قطاع األعمال ببلدان المنطقة ،وفي طليعتها حلول الحَ ْو َسبَة المتضمَّنة في الذاكرة،وحلول البيانات،
وحلول التنقلية ،والحَ ْو َسبَة السحابية ،وحلول تحليل األعمال .
ويشمل الملتقى جلسات نقاشية تفاعلية بمشاركة حشد من الخبراء ،وجلسات قصيرة بمشاركة كبار المديرين التنفيذيين في ، SAPحيث ينصبّ النقاش على أحدث الحلول التقنية
المتطورة والمبتكرة الكفيلة بتعزيز معايير أدائية وفاعلية األعمال وتحقيق القيمة المنشودة .كما يشمل الملتقى سلسلة من دراسات الحالة التي سيقدِّمها عمالء ، SAPمع إتاحة
الفرصة أمام المشاركين للتعرُّف ،عن قرب ،على التطبيقات التي تعتزم عمالقة صناعة حلول األعمال إطالقها بالمستقبل لتمكين الشركات والمؤسسات من تعزيز استراتيجية
النمو والمكانة التنافسية .
وقال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا" :يتوسَّع نطاق مجموعة مستخدمي SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتأثيرها ،عاما ً تلو
آخر ،في مؤشر مهم على المكانة واألهمية االستراتيجية التي توليها شركة SAPألسواق المنطقة ".
تطور  SAPحلول األعمال لتمكين الشركات والمؤسسات حول العالم من أن تعمل بالشكل األمثل ،ويمثل الملتقى فرصة مهمة بالنسبة لنا لاللتقاء
وتابع قائالً" :في المقام األول ِّ
والتطور في أرجاء المنطقة ".
ّ
بعمالئنا واإلصغاء إلى آرائهم ومقترحاتهم ،والمضيّ قُدُما ً بخطتنا االستراتيجية وحلولنا المتكاملة بما يدعم وتيرة النمو
ويمثل المؤتمر فرصة سنوية مهمة اللتقاء كبار المديرين التنفيذيين في مجال التقنية المعلوماتية ،ممَّن يمثلون قطاعات ومجاالت متع ِّددة في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
بُغية مناقشة أهمية الحلول البرمجية ودورها في جعلهم سبَّاقين في مواكبة البيئة االقتصادية اإلقليمية التي تشهد تغيُّرات متسارعة ،ومن ث َّم دعم استدامة األعمال في األمد البعيد .
وكما في الدَّورات السابقة ،يتضمَّن مؤتمر هذا العام نطاقا ً عريضا ً من الجلسات والمناقشات والحوارات الثريّة والمعمَّقة والموسَّعة الهادفة إلى تسليط الضوء على القضايا التي تهمُّ
مستخدمي  SAPبالمنطقة ،كما تشمل جلسات المؤتمر مناقشة اقتراحات وتوصيات األعضاء الحاضرين .
ويمثل المؤتمر فرصة ذهبية لعمالء  SAPالراغبين بحضور جلسات عرض تفاعلية ،ومحاضرات متخصصة في مجاالت معينة ،أو المهتمين بالتفاعل مع خبراء  SAPوجها ً
لوجه في جلسات فردية .ويتعزز نجاح هذا المؤتمر بالحضور الكبير والمشاركة الفعالة من قبل مستخدمي حلول  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .
من جهته ،قال سالم العنقري ،رئيس "مجموعة مستخدمي  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"" :تضطلع المجموعة بدور مه ّم في إثراء مسيرة ، SAPحيث يمثل
ملتقانا السنوي مصدر إلهام لتعزيز وتيرة االبتكار والتطوير والتميّز على امتداد الحزمة المتكاملة من حلولها ،ويشكل مساهمة كبيرة في استراتيجية الشركة في المنطقة،
ومخططاتها في تطوير منتجاتها وتعزيز تجربة عمالئها ".
معلوماتللمحرِّ رين
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
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