"الزكاة والدخل" السعودية تدير إيراداتها بأنظمة "إس إيه بي "
في نقلة نوعية لتطوير أعمالها
28أغسطس  2014الرياض ،المملكة العربية السعودية
الرياض ،المملكة العربية السعودية – أعلنت "مصلحة الزكاة والدخل" بالمملكة العربية السعودية أنها شرعت في مشروع إلدارة إيراداتها عبر أنظمة شركة "إس إيه بي"،
تحول نوعيّ مهم .
في ّ
وكانت المصلحة قد أعلنت أن إيراداتها بلغت في النصف األول من العام  2014نحو  20مليار ريـال .وتشهد المملكة ،التي تُعتبر إحدى الدول المنضوية تحت مظلة
مجموعة العشرين ،تطورا ً متسارعا ً في اقتصادها القائم على المعرفة .
وتقدّم كل من "إس إيه بي" وشركة "إنڤينيو" ،العاملة في مجال مكاملة األنظمة ،منصة متكاملة لبرمجيات األعمال لمصلحة الزكاة والدخل ،م ن شأنها تيسير عمليات جمع
اإليرادات وتسريعها وجعلها أكثر كفاءة ودقة ،وذلك في إطار دعم النمو االقتصادي السريع في المملكة .

وبهذه المناسبة قال أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" السعودية ،إن بوسع مصلحة الزكاة والدخل مطابقة البيانات والتنقيب فيها للعثور على أي حاالت شذوذ
أو احتيال محتملة ،وذلك عبر البرمجيات الخاصة بجمع البيانات الكبيرة وتحليلها ،ما من شأنه زيادة اإلي رادات الحكومية ،وأضاف" :تدعم منصة "هانا" من "إس إيه بي"
كذلك الخدمات التي تقدّمها المصلحة للمواطنين عبر موقعها اإللكتروني أو عبر الجوال ،ما من شأنه تعزيز التوسع في تلك الخدمات ".
ومن جهة أخرى ،ي ُنتظر أن تقوم مصلحة الزكاة والدخل بنشر حلّين آخرين من "إس إيه بي" ،هما إدارة االحتياالت  Fraud Managementوإدارة إيرادات القطاع
العام ، Public Sector Revenue Managementوهما الحالّن العامالن على منصة "هانا" البارزة عالميا ً في مجال برمجيات األعمال .يُذكر أن "إس إيه بي" قد
نشرت هذه الحلول في  70دولة وقامت بتعديلها لتناسب خصوصية المملكة العربية السعودية .
التعليق على الصورة :من اليمين إلى اليسار ،فهد بن عبدهللا المعجل ،مدير عام النظام اآللي المكلف صالح العواجي نائب المدير العام للعمليات المساندة بمصلحة الزكاة
والدخل ،أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" السعودية ،بارثو باتاتشاريا ،المدير التنفيذي لشركة "إنڤينيو" لحلول األعمال ،ومجموعة من موظفي
مصلحة الزكاة والدخل . -انتهى-
نبذة عنSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
تطبيقات 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  251,000عميل حول
العالم للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com/mena.لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
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