عمالقة حلول األعمال » «SAPترسم معالم استراتيجية أعمالها في العراق
«العالمية للبطاقة الذكية» تنضم إلى قاعدة عمالء » «SAPفي العراق« ساب» تؤ ِّكد المكانة المحورية للعراق ضمن
خطتها لتوسيع رقعة أعمالها بالمنطقة
14فبراير/شباط  2013بغداد ،جمهورية العراق أ َّكدت اليوم «ساب ، » SAPأكبر شركة ألمانية من حيث القيمة السوقية وعمالقة صناعة حلول األعمال في العالم ،التزامَها
المطلق بتعزيز حضورها وزخم أعمالها في العراق .
وأشاد اليوم سامر الخراط ،المدير التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط في لشركة «ساب» ،وعمرو غنيم ،المدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا وبالد الشام لدى «ساب» ،باآلفاق غير
المحدودة لتقنية المعلومات في العراق ،وتحدَّثا عن الدور المهم الذي ستلعبه الشركة العالمية في تمكين الشركات والمؤسسات والهيئات العراقية من إدارة مهامها بالشكل األمثل .
فخالل لقائه الصحفيِّين بالعاصمة بغداد اليوم ،قال سامر الخراط" :السوق العراقية من األسواق ذات اآلفاق الواعدة لشركة ساب ،والعراق من البلدان التي يمكن أن يكون للتقنية
المعلوماتية الفائقة دو ٌر مؤث ٌر في تحقيق مستقبل مُستدام ال يستند إلى الموارد الطبيعية فحسب ،بل يمثل أيضا ً حجر الزاوية القتصاد المعرفة بكل آفاقه ومضامينه ".
وانض َّم إلى الخراط وغنيم خالل المؤتمر الصحفي الذي انعقد ببغداد بهاء عبد الهادي ،الرئيس التنفيذي لدى «العالمية للبطاقة الذكية»  ،الشركة العراقية الريادية في مجال
البطاقات اإللكترونية الذكية التي كانت في طليعة الشركات التي انضمَّت إلى قاعدة عمالء «ساب» في العراق .
ويُشار إلى أن «العالمية للبطاقة الذكية» هي ثمرة شراكة بين أكبر مصرفين حكوميَّين عراق َّييْن ومستثمرين من القطاع الخاص ،وتدير اليوم قرابة 2.5مليون بطاقة «كي كارد»
ذكية يستفيد منها مستخدمون داخل العراق وخارجه .ومن أهمِّ المشاريع التي تنفذها «العالمية للبطاقة الذكية» إدارة الرواتب والرواتب التقاعدية والدفعات النقدية بالنيابة عن 16
وزارة اتحادية و 14حكومة محلية .
وبهذه المناسبة ،قال بهاء عبد الهادي" :نحن واثقون من أنَّ ساب سيكون لها بصمة فارقة في صنا عة التقنية المعلوماتية في العراق ".
وأضاف" :باالرتكاز إلى خبرتها المعمَّقة وتجربتها الثرية الممتدَّة لعقود متتالية ستتوافر لدينا منصة تخطيط الموارد المؤسسية المتكاملة التي ستم ِّكننا من تحقيق معايير غير
مسبوقة من التدرُّجية وتزويد عمالئنا بخدمة متكاملة لم ت كن متاحة من قبل .هذا أول تعاون لنا مع ساب ،ونحن نتطلع اليوم إلى تعميق هذا التعاون مع ساب على أكثر من صعيد
خالل المرحلة القادمة ".
المزود الرائد عالميا ً بالحلول المتكاملة الدَّاعمة النسيابية وتنافسية وشفافية األعمال ،ومنذ تأسيسها قبل  41عاما ً حققت «ساب» نمواً مطرداً على امتداد 25
ِّ
يُذكر أن «ساب» هي
قطاعاً ،وتملك الشركة األلمانية قاعدة عمالء تض ّم أكثر من  197,000شركة ومؤسسة وهيئة حول العالم .
واستحوذت «ساب» مؤخراً على مرتبة الصدارة بين الشركات األلمانية من حيث القيمة السوقيَّة وذلك بعد أن حقق قطاع الحلول البرمجية في الشركة العمالقة نمواً كبيراً فاق
 10بالمئة خالل النتائج الفصلية التي أعلنتها على مدى نحو ثالثة أعوام .
وتستحوذ منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مكانة ِم ْفصليَّة في استراتيجية النمو بعيدة األمد للشركة األلمانية ،وتشمل تلك االستراتيجية مضاعفة السوق المستهدَفة،
والوصول إلى مليار شخص ،وتجاوُ ز إيراداتها حاجز  20مليار دوالر أمريكي بحلول العام . 2015
متزامن في خمس مجاالت مترابطة هي :توطيد المكانة الريادية في تطوير
وفي السياق ذاته ،قال الخراط " :تب َّنت ساب منهجية متعدِّدة األطراف تشمل االستثمار على نحو
ٍ
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 ،وأخيراً وليس آخرا ً أن تكون األسرع نمواً على صعيد التقنيات وقواعد البيانات ".
وتعكف «ساب» في الوقت الحاضر على تنفيذ خطة استثمار إضافية 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 خرّيجي الجامعات األعضاء به عند تخرّ جهم .
وعالوة على ما سبق ،ستوسّع الشركة العالمية نطاق خدماتها الشاملة والسبَّاقة والدّاعمة للغات بلدان المنطقة .وفي إطار ال ُخطة 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 SAP
بلغات المنطقة ،السيَّما اللغة العربية ،لتلبية ومواكبة االحتياجات اآلنية والمستقبلية لبلدانها .
وتولي «ساب» أهمية خاصة للعراق على صعيد ُخطتها االستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وكانت «ساب» سبَّاقة في شهر فبراير  2012عندما افتتحت
مكاتبها بالعاصمة بغداد لتستفيد الشركات العراقية من خبرتها الواسعة ورؤيتها المعمّقة في صناعة حلول األعمال المتكاملة .

وم َّما تنفرد به «ساب» قدرتها على تزويد الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية على السواء بالحلول التقنية ذات المرونة والتدرُّجية والتكلفة المُجدية .وتفخر «ساب» بأن
غالبية الشركات العالمية العاملة بقطاع النفط والغاز والمُدرجة ضمن قائمة «فورتشن  »500ألكب ر خمسمائة شركة عمالقة تعتمد على الحلول البرمجية من «ساب» لتحقيق
معايير الشفافية المنشودة والتحكم بالعمليات ذات الصلة مثل إدارة المخاطر التشغيلية ،ومهامّ التوريد والمشتريات المتكاملة ،وإدارة األدائية المؤسسية ،واالرتقاء بعمليات
األصول ،وتعزيز فاعلية الموارد البشرية .
وتمتد خبرة «ساب» ألكثر من خمسة وعشرين عاما ً في توفير حلول متكاملة مصمَّمة خصيصا ً لدعم سلسلة القيمة في صناعة النفط والغاز ،بما في ذلك أعمال التنقيب وتطوير
الحقول واإلمداد والتكرير والتوزيع والتسويق ،وكذلك إدارة األصول بالشكل األمثل ،والعمليات اآلمنة والمستدامة .
ينوه بالمكانة الراسخة للشركات صغيرة الحجم ضمن استراتيجية «ساب» ،مشيراً إلى أن شريحة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تستحوذ على
ولم َيفُت سامر الخراط أن ِّ
قرابة  80بالمئة من قاعدة عمالء  SAPحول العالم .
وقال الخراط" :ساب هي األقدر على فهم االحتياجات الفريدة للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ،ونحن حريصون على أن تكون هذه الشريحة من الشركات العراقية أكثر مرونة
تطور عملية اتخاذ القرار ،وال يسهم ما سبق في
لتتم َّكن من أن تعمل على مدار الساعة .وبالمثل ،نريد لمثل هذه الشركات أن تملك الشفافية الالزمة على امتداد أعمالها وأن ِّ
االرتقاء بأداء موظفيها وتجربة عمالئها بما يعزز والءهم فحسب ،بل يسهم ذلك في تمكين هذه الشريحة من الشركات من مواكبة نظيراتها األكبر حجما ً وتعزيز تنافسيتها
وحصتها السوقية ".
وعلى صعيد آخر ،ال تدَّخر «ساب» جهداً إلثراء المعرفة التقنية المحلية ورَ ْف ِد المهارات المهنية عبر مبادرات مثل برنامج «تحالف الجامعات» ،إذ يجسّد البرنامج الطموح
مبادرة عالمية هدفها تزويد أعضاء الهيئة التدريسية باألدوات والموارد الضرورية التي تمكنهم من تعريف طلبتهم ،عن كثب ،بأهمية التقنية الحديثة في تسهيل تكامل عمليات
األعمال والتفكير بطريقة استراتيجية ،وتزويد الطلبة أنفسهم بالمهارات التي تعزز تنافسيتهم في سوق العمل المحلية واإلقليمية فورَ تخرجهم .
وختم الخراط تصريحه بالقول" :لم َتعُد التقنية المعلوماتية شأنا ً جانبياً ،فهي اليوم في صميم صناعة األعمال .وإذا ما التقت الرؤية االستشرافية بالتقنية الفائقة ،يمكن حينئ ٍذ
تتفوق على منافسيها ،وأن تستحدث فرص العمل المجزية ،وأن تحقق النجاح
للشركات والمؤسسات والهيئات ذات االستراتيجية الثاقبة ،وعلى اختالف أحجامها وأعمالها ،أن َّ
المنشود ضمن االقتصاد العالمي ".

عن الشركة العالميةSAP
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  232,000عميل حول2الم
(بما ف يهم 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

حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف : +971 4 440 7222
بريد إلكتروني : Husain.tamimi@sap.com

کۆمپانيانی پلە 1ی ئەڵمانيا ئاواتەکانی عێراق بە دی دەهێنێت

SAPعێر اق وەکوو کليلێك بۆ پالنەکانی پەرەپێدان بەرجەستە دەکات ،و ستايشی توانای گۆڕان و دەرفەتی کار
رەخساندنی دەکات؛
بەغداد ،عێراق – 18ی شوباتی  – SAP – 2013گهورەترين کۆمپانيای ئهڵمانيا و مهزنترين کۆمپانيای نهرمامرازە تيجارييهکانی جيهان -ڕايگهياندووە که پهرە دەدات به
چاالکيهکانی خۆی له عێراق .
سام ئهلخهڕات ،گهورە بهڕێوەبهری لقی  SAPله ڕۆژههاڵتی ناوەڕاست و باکووری ئهفريقيا) ، (MENAو عهمر غونهيم ،بهڕێوەبهری  SAPله باکووری ئهفريقيا و
ڕۆژههاڵتی نزيک ) (NALکه عێراقيش دەگرێتهوە ،ئهمڕۆ ستايشی ئهو دەرفهتهيان کرد که بۆ عێراق ڕەخساوە که چاالکيهکانی خۆی له بواری  ITدا پهرە پێ بدات .ئهم دوو
بهڕێوەبهرە ههروەها وتيان که  SAPدەتوانێت دەورێکی مهزنی لهم پرۆسه دا ههبێت .
ئهلخهڕات ،که له بهغداد قسهی دەکرد ،وتی" :عێراق بازاڕێکی زۆر سهرنجڕاکێشه بۆ" ، SAP
"ئێرە واڵتێکه که داهێنانهکانی  ITدەتوانێت بهڕاستی بارودۆخهکه بگۆڕێت و بناخهيهکی زۆر بههێز داڕێژێت بۆ گهشهکردنی بهردەوام ،ڕێکوپێک و بههێز له داهاتوو دا که
نه تهنيا به باشترين شێوە له سهرچاوە سروشتيهکان سوود وەردەگرێت ،بهڵکوو دەبێت به بنهڕەتێک بۆ چاالکی جۆربهجۆری بازرگانی لهسهر بنهمای زانياری ".
SAPکه ئێستا له 41ـهمين ساڵی تهمهنی خۆی دايه له  25پيشهسازی دا له سهرانسهری جيهان  232000موشتهری ههيه . SAPلهم دواييانه بههۆی سهرکهوتنهکانی له
بازاڕ دا بوو به گهورەترين کۆمپانيای ئهڵمانيا .داهاتی نهرمامرازەکانی ئهم کۆمپانيا  12وەرزی لهسهريهک گهشهيهی دووڕەقهمی کرد .
ستراتژيی ئێستای ئهم کۆمپانيا بۆ گهشهکردن له ئاستی جيهانی دا ئهوەيه که تا ساڵی  2015بازاڕی خۆی دووبهرابهر بکات ،ژمارەی بهکارهێنهرانی خزمهتهکانی بگهيهنێت
به  1ميليارد کهس و ههروەها داهاتی جيهانی خۆی بگهيهنێت به  20ميليارد يۆرۆ .
ئهلخهڕات له درێژە دا وتی  : "SAPپالنی داناوە بۆ ئهوەی له چهندين بوار دا گهشه بکات و يهکێک لهمانه بريتيه لهوەی که له پێنج بهشی هاوبهند دا سهرمايهگوزاريی
ههماههنگ بکات .ئهم پێنج بهشه بريتين له :بهرزکردنهوەی پێگهی ڕێبهرايهتی کۆمپانيا له ناو دابينکهرانی نهرمامرازە کۆمپيۆتهرييهکان دا ،پهرەدان به پێگهی کۆمپانيا له
بواری شيکاری دا ،پهرەدان به مهودای خزمهتهکانی کۆمپانيا له ڕێگهی مۆبايلهوە ،گهيشتن به پلهيهکی بهرز له خزمهتی کالود ) (Cloudدا و گهيشتن به خێراترين ئاستی
گهشهکردن له بواری تهکهنهلۆژيا و دەيتابهيس دا ".
MENAناوچهيهکی زۆر گرنگه بۆ ستراتژيی  SAP.ئهم کۆمپانيا لهم دواييانه ڕايگهياندووە که پالنێکی چوارساڵهی ديکهی داناوە بۆ پهرەدان به چاالکيهکانی خۆی لهم
ناوچه دا .ئهمه دەبێته هۆی دامهزراندنی  500کارمهندی ديکه ،سێ بهرابهربوونی توانای ڕاوێژکاريی ئهم کۆمپانيا ،کردنهوەی چهند نووسينگهی نوێ و پهرەدان به
ئێکۆسيستهمی هاوبهشی و بهرنامهی SAP® University Alliances.
ههروەها له چوارچێوەی ئهم پالنه دا يهکهم دەسته له ناوەندەکانی ڕاهێنان و پهرەپێدانی  ITلهم ناوچه دادەمهزرێت .ئهم ناوەندانه له ماوەی چوار ساڵی داهاتوو دا بڕوانامه
دەبهخشن به زياتر له  2000ڕاوێژکار .ئهمهش دەبێته هۆی ئهوەی که پرۆسهی خۆجێييکردن و بهعهرەبيکردنی ڕێکارەکانی ® SAPخێراتر و بهرباڵوتر جێبهجێ بکرێت .
عێراق بهشێکی گرنگه له پرۆسهی پهرەپێدانی چاالکيهکانی  SAPله ناوچهی  MENA.له مانگی شوباتی  ،2012ئهم کۆمپانيا وەکوو يهکهم کۆمپانيا بهڵێنی دا پهرە بدات به
چاالکيه تيجارييهکانی خۆی له واڵتی عێراق .
 SAPئيستا شانازی دەکات بهوەی که توانای ههيه که سهرچاوەی تهکنهلۆژيکی پێويست بدات به ڕێکخراوە تيجارييهکان و دەزگا حکوومييهکان بۆ ئهوەی به شێوەيهکی خێرا
و کهمخهرج گهشه بکهن .
بهتايبهت ،تهجروبهی  SAPله بواری نهوت و گاز دا زۆر سهرنجڕاکێشه .زۆربهی ئهو کۆمپانيانه که ناويان له ناو  Fortune 500دا هاتووە و له بواری نهوت و گاز دا
کار دکهنه ئێستا خزمهتهکانی  SAPبه کار دەهێنن .ئهم کۆمپانيا  25ساڵ تهجروبهی بهنرخی ههيه له بواری دابينکردنی ڕێکارە نهرمامرازييهکان له ههموو بهشهکانی
پيشهسازی نهوت و گاز دا ،لهوانه بهڕێوەبردن ،دابينکردن و تيجارەت ،پااڵوتن و بهرههمهێنان ،پهرەدان به بازاڕ و تاکفرۆشی ،بهڕێوەبردنی سامانهکان به شێوەيهکی کارا ،و
ههروەها دەستهبهرکردنی ئاسايش و سهقامگيريی چاالکييهکان .
ئهلخهڕات ههروەها تهئکيدی کرد لهسهر تواناکانی  SAPبۆ يارمهتيدان و بههێزکردنی کۆمپانيا بچووک و مامناوەندەکان  (SMEs).ئهو ئاماژەی کرد بهوەی که نزيکهی
سهدا 80ی موشتهرييهکانی  SAPله کهرتی کۆمپانيا بچووک و مامناوەندەکان) (SMEـه .
ئهو وتی  : "SAPتێدەگات نه پێداويستيه تايبهتهکانی ڕێکخراوە تيجارييه بچووک و مامناوەندەکان ".
" ئێمه دەمانهوێت که کۆمپانيا بچووک و مامناوەندەکانی عيراق به شێوەيهکی بههێزتر کار بکهن و له بيست و چوار کاتژمێری ڕۆژ دا بهردەوام چاالک بن .ئێمه دەمانهويت که
کۆمپانيا بچووک و مامناوەندەکان بهرچاوڕوونتر بن و ژيرانهتر بڕيار بدەن بۆ ئهوەی که بتوانن نه تهنيا پهرە بدەن به توانای کارمهندەکان و بهشداری و ڕەغبهتی
موشتهرييهکان ،بهڵکوو ههروەها بتوانن له شانی کۆمپانيا مهزنهکان دا گهشه بکهن و توانای ڕکابهريی خۆيان له بازاڕ دا بهرز بکهنهوە ".

له دەرەوەی مهيدانی تيجارەت دا ،دەيهوێت له ڕێگهی ههندێ پرۆژەی نوێ وەکوو "هاوپهيمانی  SAPلهگهڵ زانکۆکان ") (UAPئاستی زانياری و شارەزايی پيشهيی خهڵک
بباته سهرەوە .لهم پرۆژە دا ئامراز و سهرچاوەی پێويست دەدرێت به زانکۆکان بۆ ئهوەی فێری خوێندکارەکان بکهن که تهکنهلۆژيا چۆن دەتوانێت يارمهتيدەر بێت بۆ
ههماههنگکردنی چاالکيه تيج ارييهکان و بيرکردنهوەی ستراتژيک .
ئهلخهڕات له درێژە دا دەڵێت" :ئيتر  ITله پهراوێژ دا نييه .ئێستا  ITبۆ خۆی تيجارەته ".
" ئهگهر کۆمپانيا و ڕێکخراوە ژيرەکان به ههر قهبارەيهکهوە بيرۆکهکانی خۆيان لهگهڵ تهکنهلۆژيا تێکهڵ بکهن ،دەتوانن له ڕکابهری دا بههێزتر بن ،دەرفهتی نوێ دروست
بکهن ،و ناو ئابووريی جيهان دا بهڕاستی سهرکهوتوو بن ".
سەربارەت بە SAP
( SAPکه له بوورسی  NYSEدا به کۆدی SAPـهوە چاالکه) ،وەکوو ڕێبهری بازاڕ له بواری نهرمانرازە تيجارييهکان دا يارمهتی ههموو جۆرە کۆمپانيا و پيشهسازی
دەدات بۆ ئهوەی به شێوەيهک ی باشتر کار بکهن .له نووسينگهی کارمهندانهوە ههتا ژووری سهرۆکايهتی ،له ئهمبارەوە ههتا فرۆشگه ،له کۆمپيۆترەوە ههتا ئامێری مۆبايل –
 SAPکۆمپانياکان و ڕێکخراوەکان بههێز دەکات بۆ ئهوەی به شێوەيهکی کاراتر پێکهوە کار بکهن و باشتر له بيرۆکه تيجارييهکانی خۆيان کهڵک وەربگرن تاوەکوو له
ڕکابهرييهکانی خۆيان دا سهرکهوتوو بن .بهرنامه و خزمهتهکانی  SAPتوانا دەبهخشن به زياتر له  232000موشتهری بۆ ئهوەی بهشێوەيهکی سوودهێنهر کار بکهن،
بهردەوام خۆيان لهگهڵ بارودۆخ بگونجێنن و گهشه بکهن .بۆ زانياريی زياتر سهردانی ماڵپهڕی  www.sap.comبکه .
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