الشركة الرائدة تسعى لتأسيس المزيد من معاهد التدريب في أنحاء المنطقة
أحمد بن سعيد يد ّ
ش ن رسميا ً «معهد ساب للتدريب والتطوير» في «واحة دبي للسيليكون» المعهد يبدأ تنفيذ حزمة من
المعربة الخاصة بأسواق المنطقة
حلول األعمال
ّ
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس «سلطة واحة دبي للسيليكون» ،معه َد ساب للتدريب والتطوير
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 6 ،نوفمبر : 2012د َّشن اليو َم رسميا ً ّ
في واحة دبي للسيليكون المدينة التكنولوجية المتكاملة الذي ترعاه عمالق صناعة حلول األعمال «ساب » SAP.
وحضر مراس َم تدشين المعهد في «واحة دبي للسيليكون» ك ٌّل من الدكتور محمد الزرعوني ،نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«سلطة واحة دبي للسيليكون»؛ وشهالء أحمد
عبدالرزاق ،نائب الرئيس التنفيذي لـ«سلطة واحة دبي للسيليكون»؛ والدكتور فيرنر براندت ،كبير المديرين الماليين وعضو المجلس التنفيذي لدى «ساب » SAPالعالمية؛
وسامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى «ساب »SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كما شهدت مراس َم تدشين المعهد ماريتا ميتشاين ،نائب الرئيس األول لالستثمارات
االستراتيجية لدى «ساب  »SAPالعالمية والمدير التنفيذي المعيَّن لمعهد ساب للتدريب والتطوير .
ويمثل معهد ساب للتدريب والتطوير ثمرة تعاون وثيق بين «ساب  »SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا التابعة لعمالق صناعة حلول األعمال  SAPالعالمية (رمز تداول
أسهمها ببورصة نيويورك ): SAPو«سلطة واحة دبي للسيليكون» .ولن تقتصرَ الفوائد المتأتية من المعهد الوليد على دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بل ستع ُّم أنحاء منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا عبر تأهيل مستشارين معتمدين من «ساب  ، »SAPوتحفيز االبتكار على امتداد منظومة الشركاء والعمالء ،وإثراء الحزمة المتكاملة من حلول
«ساب » SAPالمُعرَّ بة .
ومنذ اإلعالن عن المعهد رسميا ً في شهر مارس الماضي ،تواجد طاقم يتألف من عشرين من المطوِّ رين والخبراء اللغويين ومديري الحلول التقنية في مقرِّ معهد التدريب
والتطوير ،ومن أبرز النتائج التي حققها الطاقم خالل فترة وجيزة تعريب حلول إدارة الموارد البشرية ) (SAP HCMووحدة الحلول المالية ) (FINووحدة إدارة األموال
) (FMالداعمة للمؤسسات والهيئات العامة بالمملكة العربية السعودية ،وكذلك تعريب حلول إدارة الموارد البشرية ) (SAP HCMووحدة الحلول المالية ) (FINالداعمة
للشركات الخاصة بدولة قطر .وأشارت  SAPإلى عزمها المُضيّ قُدُما ً في تأسيس المزيد من معاهد التدريب في أنحاء المنطقة .
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عرضا ً حيا ً للنسخة المعرَّ بة مؤخراً من  SAP Customer Financial Fact Sheetالتي تم ِّكن المستخدمين
وبعد مراسم التدشين ،شهد ّ
من مواكبة الطلبات ،أوال ً بأول ،ومعرفة الوضعية المالية لعمالئهم أينما ووقتما أرادوا .
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم" :معهد ساب للتدريب والتطوير هو استثما ٌر يستحق اإلشادة في مجال تعزيز زخم التقنية المعلوماتية واالرتقاء بقدرات
وبهذه المناسبة  ،قال ّ
ب كل ذلك نحو تعزيز االبتكار والنمو المُستدامين بالدولة والمنطقة عامّة ".
ومهارات المختصين في مجال التقنية المعلوماتية ،وفي المحصّلة سيص ّ
وأضاف سموه  ":مع تدشين أول معهد للتدريب والتطوير في مجال التقنية المعلوماتية تحتضنه الدولة ،الب ّد أن نشيد باإلنجازات الواسعة التي تحققت بالفعل على صعيد تطوير
ِّ
والمؤثر للتقنية المعلوماتية في رسم معالم مستقبل منطقة الشرق
حلول التقنية المعلوماتية المواكبة الحتياجات البلدان المختلفة .وبطبيعة الحال ،ال يختلف اثنان على الدور الكبير
األوسط وشمال أفريقيا ،ونحن نفخر بهذه الشراكة مع عمالق صناعة حلول األعمال  SAPلتحقيق االستفادة المُثلى من التقنية المعلوماتية بما فيه منفعة بلدان المنطقة قاطبة ".
ومن بين أهم أهداف معهد التدريب والتطوير اعتماد  2000من االستشاريين الجُدد في مجال حلول  SAPخالل األعوام األربعة المقبلة ،في خطوة من شأنها زيادة عدد
االستشاريين الحاليين بمعدّل ثالثة أضعاف في أنحاء المنطقة ،وتسريع وتيرة توافر الحزمة المتكاملة من حلول  SAPبلغات المنطقة ،السيَّما اللغة العربية ،لتلبية ومواكبة
االحتياجات اآلنية والمستقبلية لبلدانها .
من جانبه ،قال الدكتور فيرنر براندت ،كبير المديرين الماليين وعضو المجلس التنفيذي لدى  SAPالعالمية" :معهد  SAPللتدريب والتطوير بواحة دبي للسيليكون يمثل جانبا ً
مفصليا ً من استراتيجية النمو لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا التي تسير في إطارها SAP".
وتابع قائ ً
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسلطة واحة دبي للسيليكون على دعمهما الكبير للمعهد الرائد الذي يهدف في المقام األول إلى توجيه بوصلة
ال" :ال يسعنا إال نشكر ّ
صناعة التقنية المعلوماتية بالمنطقة نحو المستقبل من خالل التعاون في مجال االبتكارات مع شركائنا وعمالئنا والمطوِّ رين المستقلين للحلول البرمجية .وفي الوقت الحاضر،
ينصبّ اهتمامنا على الحلول المتنقلة والحَ ْو َسبَة السحابية وإدارة المُدن والمدينة الذكية .وبعد أن أر َس ْينا دعائم المعهد الرائد في واحة دبي للسيليكون نعتزم تعميم هذه التجربة من
خالل تدشين فروع له في عد ٍد من بلدان المنطقة ،وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ".
ويرتبط معهد التدريب والتطوير بشراكة وثيقة مع برنامج« تحالف الجامعات »الذي ترعاه  SAPبهدف تعزيز تنافسيّة خرّيجي الجامعات األعضاء به عبر تزويدهم بالمعرفة
المعمَّقة في مجال حلول ، SAPحيث يبلغ عدد أعضائه اليوم  28جامعة وكلية في أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا ،مع تو ُّقع تضاعف هذا الرقم خالل األعوام األربعة المقبلة،
فضالً عن فرصة االنضمام إلى شبكة من الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية .
ويمثل معهد التدريب والتطوير جانبا ً من خطة النمو التي تسير بموجبها  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وسيستفيد العمالء والشركاء على الدوام من فرص التدريب
والتعليم التي تتيحها  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مثلما ستتاح لهم الفرصة للتعاون مع المعهد إلثراء القدرات المحلية وتلبية متطلبات أسواق المنطقة .
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 مترات مربعة ،وتضم أبراجا ً
مكتبية رفيعة المستوى ،ومنشآت لألبحاث والتطوير ،ومناطق صناعية ،ومؤسسات تعليمية ،ووحدات سكنية راقية ،وفـلال ،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 تملك كامل للمشاريع وبنية أساسية متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات ستت يح للشركات إمكانية مباشرة عمليات التشغيل بأسرع وقت .

أحمد بن سعيد خالل إفتتاح المعهد بحضور الزرعوني وفيرنر والخراط
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على :
بسام فهمي عبدالثابت ،هاتف  ،: +971 4 5015110بريد إلكتروني : bmohammad@dso.ae
أو مازن الديراني ،هاتف + 971 4 5015102 :بريد إلكتروني : meldirany@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  197,000عميل 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.
وفازت  SAPبجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمها مجلة ACN
لمتابعة أخبار  SAPعلى موقع تويتر : @sapnews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

