ملتقى «إس أيه بي» يستضيف كبار مدراء تقنية المعلومات لدى نخبة من الشركات الكويتية
سفير ألمانيا في دولة الكويت يشيد برؤية «إس أيه بي» والتزامها بتعزيز زخم االبتكار واالستثمار ببلدان المنطقة
مدينة الكويت ،دولة الكويت
جدَّدت «إس أيه بي ،» SAPعمالقة صناعة حلول األعمال ،التزامها المطلق إزاء السوق الكويتية باستضافة ملتقى بالعاصمة الكويتية َدعَت إليه كبار مديري التقنية المعلوماتية
لدى نخبة من الشركات والمؤسسات الكويتية المرموقة .وحضر الملتقى سعادة فرانك ماركوس مان ،سفير ألمانيا لدى دولة الكويت .
وتُ َع ُّد الكويت من أهم محاور خطة االستثمار الطموحة التي أعدَّتها «أس أيه بي» لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لألعوام القليلة القادمة .وفي اإلطار ذاته ،افتتحت «إس أيه
بي» السنة الماضية مكاتبها الجديدة بالعاصمة الكويتية لدعم زخم أعمالها في الدولة الخليجية ،واستضافت أول ملتقى ِّ
تنظمه بالكويت لتبادل المعرفة وتوطيد العالقة والشراكة
الوثيقتين مع قطاعات األعمال المختلفة .
المزود الرائد عالميا ً بالحلول المتكاملة الدَّاعمة النسيابية وتنافسية وشفافية األعمال ،ومنذ تأسيسها قبل  41عاما ً حققت «إس أيه بي» نمواً مطردا ً
ِّ
يُذكر أن «إس أيه بي» هي
على امتداد  25قطاعاً ،وتملك الشركة األلمانية قاعدة عمالء تض ّم أكثر من 238,000شركة ومؤسسة وهيئة حول العالم .ومؤخرا ً استحوذت «إس أيه بي» على مرتبة الصدارة
بين الشركات األلمانية من حيث القيمة السُّوقية بعد أن حقق قطاع الحلول البرمجية لديها نمواً مركبا ً تجاوز  10بالمئة خالل النتائج الرُّ بعية على مدى أكثر من ثالثة أعوام .
وتستحوذ منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مكانة ِم ْفصليَّة في استراتيجية النمو بعيدة األمد للشركة األلمانية العمالقة ،وتشمل تلك االستراتيجية مُضاعفة السوق
المستهدَفة ،والوصول إلى ملي ار شخص ،وتجاوُ ز اإليرادات حاجز  20مليار يورو بحلول العام . 2015
الحَو َسبَة ذات الذاكرة
ت بين الشركات والمؤسسات الكويتية الحريصة على تعزيز مكانتها التنافسية ،وترتكز المنصة المبتكرة إلى ْ
وتستحوذ منصة  SAP HANAعلى اهتمام الف ٍ
المُتضمَّنة ،وتكمن أهميتها في تلك النقلة الفارقة التي تحققها للشركة أو المؤسسة عبر معايير غير مسبوقة من االنسيابية والسرعة على امتداد التطبيقات وحلول تحليل األعمال
والتحليالت التنبؤية وغيرها ،ويمكن نشرها بمق ِّر الشركة أو في بيئة الحَ ْو َسبَة السحابيَّة ،وكل ذلك من خالل منصة أُحادية تدعم منظومة األعمال في الزمن الحقيقي .يُذكر أن
«إس أيه بي» أطلقت منصة  SAP HANAعام  ، 2011وتعتمد اليو َم أعدا ٌد متزايدة من كبرى الشركات العالمية العريقة على تلك المنصة لالرتقاء بفاعلية أعمالها ،وتسريع
عمليات األعمال بمعدل يفوق  100,000ضِ عف .وفي وقت سابق من هذا العام أطلقت «إس أيه بي» حُزمة  SAP Business Suiteالمرتكزة إلى المنصة ذاتها ،ومن أه ِّم
ما تنفرد به أنها تجمع بين التطبيقات اإلجرائية وحلول تحليل األعمال المُتضمَّنة في الذاكرة .
وأشاد سعادة سفير ألمانيا لدى دولة الكويت فرانك ماركوس مان بالتزام «إس أيه بي» الثابت إزاء السوق الكويتية قائالً" :أو ُّد أن أشيد باستثمار إس أيه بي في الكويت ،ونحن
واثقون بأن هذا االستثمار سيسهم في دعم التنمية التقنية ومن ثم تنويع القاعدة االقتصادية في الكويت .لالبتكار في مجال التقنية المعلوماتية أهمية مِفصلية في العالم ،ويسرُّنا أن
تجدِّد شركة ألمانية عمالقة التزامها باإلسهام في دعم التنمية التقنية في الكويت ".
وتمثل دولة الكويت ثالث أكبر أسواق «إس أيه بي» بين بلدان مجلس التعاون .ويشير تقري ٌر صادر عن المؤسسة االستشارية العالمية «بزنس مونيتور إنترناشيونال» إلى أن
إنفاق الكويت على حلول التقنية المعلوماتية في عام  2013سيقارب المليار دوالر أمريكي ( 978مليون دوالر أمريكي) ،بزيادة قدرها  4بالمئة عن السنة الماضية ،وير ُّد
المحللون ذلك إلى ارتفاع اإليرادات النفطية وزيادة االستثمارات الحكومية .
وعلى صعيد آخر ،ال تدَّخر «إس أيه بي» 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 .
ويدعم برنامج «تحالف الجامعات» تخصصات األعمال والهندسة والتقنية المعلوماتية عبر تعريف طالبها بأهم الحلول المبتكرة من «إس أيه بي» ،مثل حلول تخطيط الموارد
المؤسسية ،وتحويل النظرية إلى ممارسة عملية من خالل دراسات الحالة والبحوث ذات الصلة .
واليوم يبلغ عدد أعضاء برنامج «تحالف الجامعات»  31جامعة وكلية بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،وتتطلع «إس أيه بي» إلى مضاعفة هذا العدد خالل األعوام األربعة
القادمة .
من جانبه ،قال جرجي عبود ،المدير التنفيذي لشركة «إس أيه بي» في منطقة الخليج" :تواصل إس أيه بي ،يوما ً تلو آخر ،توطيد صدارتها ومكانتها في الكويت .كما تولي
األهمية المستحقة للسوق الكويتية الديناميكية والملتزمة بالتنمية المُستدامة .فالكويت كانت السبَّاقة بالمنطقة ،منذ عقود عدَّة ،في إنشاء الجامعات والمؤسسات البحثية ،وهي من
البلدان المفضلة لشركات التقنية المعلوماتية العالمية الراغبة بالتوسُّع بالمنطقة .لذا تنظر "إس أيه بي" إلى الكويت كسوق ذات إمكانات هائلة ،ونحن ملتزمون بدعم الشركات
والحَو َسبَة السحابيَّة
ْ
والمؤسسات الكويتية في أن تعمل بالشكل األمثل باالرتكاز إلى حلول التقنية المعلوماتية المبتكرة في مجاالت مثل حلول تحليل األعمال وحول التنقلية
والحَ ْو َسبَة متضمَّنة الذاكرة ".

جرجي عبود ،المدير التنفيذي لشركة «إس أيه بي» في منطقة الخليج ،سعادة سفير ألمانيا لدى دولة الكويت فرانك ماركوس ،رامي كشلي ،مدير المبيعات في الكويت والبحرين
لدى شركة «إس أيه بي» الشرق األوسط وشمال إفريقيا

كبار مديري التقنية المعلوماتية في الكويت يناقشون فرص األعمال وإمكانات اإلبتكار في السوق المحلية خالل ملتقى«إس أيه بي »
نبذة عنSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPإس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها 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  238,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
فازت «أس أيه بي» بجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمها شركة «آي تي بي » ITPللنشر .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/mena.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف: +971 4 440 7222
بريد إلكتروني : Husain.tamimi@sap.com
واليس الستشارات التسويق
هاتف: +971 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

