لدعم إقتصاد المملكة القائم على المعرفة ،االتصاالت السعودية و"إس إيه بي" تعززان شبكات االتصاالت
المملكة تتصدر الشرق األوسط باشتراكات الجوال وتتطلع لالستفادة من حجم سوق عالمي بحوالي  ٥٠مليار دوالر
للحلول النقالة للمنشآت
30نوفمبر  2014خبر صحافي للنشر
الرياض  ،المملكة العربية السعودية
مزود لخدمات االتصاالت في منطقة الشرق األوسط ،وشركة "إس إيه بي" ،عن دخولهما في شراكة تهدف لتعزيز االستفادة من
أعلنت كل من شركة االتصاالت السعودية ،أكبر ّ
البنية التحتية لشبكة االتصاالت السعودية بما من شأنه أن يُعزز اقتصاد المملكة القائم على المعرفة .
وتتوقع "إس إيه بي" أن تبلغ قيمة الفرص التجارية العالمية في مجال الحلول النقالة للمنشآت حوالي  50مليار دوالر ،ما ي ُظهر حجم الفرص الضخمة والمتاحة أمام القطاعين
العام والخاص في المملكة لتسخير القدرات التي تنطوي عليها حقبة االقتصاد المترابط عبر تقنيات الشبكات .
ويتميز قطاع االتصاالت الجوالة في المملكة بمتانته بداللة أعلى عدد اشتراكات للجوال في المنطقة ،إذ بلغ عدد مشتركي الجوال  ٥٣مليون مشترك في العام  ،٢٠١٣وفقا ً لهيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية .وبلغت نسبة إنتشار الهواتف الذكية  ٧٣بالمئة ،لتش ّكل إحدى أعلى المعدالت العالمية ،وفقا ً لتقرير "كوكبنا الجوال" الصادر عن "جوجل ".
وعلق د .خالد البياري نائب أعلى لرئيس المجموعة للتقنية والمعلومات في ، STCفقال" :من شأن الموقع الريادي للبنية التحتية لشبكة  STCاالسهام في تحقيق رؤية اإلقتصاد
المعرف ي في المملكة ،ونسعى لالستفادة من خبرات "إس إيه بي" ومن مراكزنا العالمية للبيانات لتقديم خدمات متطورة لعمالئنا".

ويهدف هذا المشروع من خالل االستفادة من برنامج التخطيط لموارد المؤسسات إلى دعم إتخاذ القرار عبر توفير التكامل وإيجاد آلية للتق ارير الموحدة لجل التطبيقات والعمليات،
مما سيسهم في رفع الكفاءة ،وتكامل العمليات التجارية وتعزيز الرقابة الداخلية .
من جانبه ،قال أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي السعودية"" :إن مشروع إدارة شبكة  STCقد م ّكن المملكة من أن تصبح واحدة من أفضل الدول ترابطاً .وتتمتع
االتصاالت السعودية حاليا ً (عبر إستفادتها من خبرتنا العالمية الواسعة في مجال االتصاالت) بقدرة تتبّع واضحة لشبكتها ،بما يمكنها من تقديم تطبيقات مؤسسية حديثة من شأنها
تحقيق العائد المنشود على االستثمار".

وتساعد "إس إيه بي" الشركات من جميع األحجام ومن مختلف القطاعات ،على إدارة أعمالها بطريقة أفضل في مجال المبيعات والخدمات والتسويق ،نظراً لكونها رائدة في
التطبيقات والبرمجيات المؤسسية الخاصة باألعمال التجارية .وتم ّكن "إس إيه بي" الموظفين والشركات ،سواء بالمكاتب أو في مجالس اإلدارة ،وفي مستودعات التخزين أو
بالمتاجر ،ومن على سطح المكتب أو عبر األجهزة المتنقلة ،من العمل معا ً بشكل أكثر كفاءة ومن إستخدام األفكار التجارية على نحو أكثر فعالية .
وتشمل أبرز الحلول التي تقدّمها "إس إيه بي" للمؤسسات ،حزمة "إس إيه بي" لتطبيقات األعمال العاملة على منصة "هانا" من "إس إيه بي" للمعالجة الهجينة للتحليالت
والمعامالت ،و"فيوري" من "إس إيه بي" إلثراء تجربة المستخدم ،و"سكسيس فاكتورز" لحلول األعمال المستندة إلى السحابة ،و"أريبا" للمشتريات ،عالوة على حلول إدارة
عالقات العمالء ،والفوترة ،وإدارة الطلبيات .
نبذة عن SAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس 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 ك افة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  258,000عميل 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
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
نبذة عن االتصاالتSTC
شركة االتصاالت السعودية  STCهي أكبر مزود لخدمات االتصاالت المتكاملة في الشرق االوسط وشمال إفريقيا .وتعتبر  STCالمشغل الرائد في السوق السعودية بقاعدة
عمالء تتجاوز  ٣٢مليون عميل .أما على الصعيد الدولي ،فتتواجد  STCفي  ٩دول وتصل قاعدة عمالئها الى  ١٥٠مليون عميل حول العالم .تتمتع االتصاالت السعودية بتاريخ
طويل من الريادة في تبني أحدث التقنيات الرامية لتوفير خدمات مبتكرة ،فهي أول مشغل في الشرق االوسط وشمال افريقيا يقوم بإطالق شبكة الجيل الرابع  LTEومن ثم األلياف
البصرية  FTTHفي العام ٢٠١١م .تغطي شبكة  STCللجوال حوالي  ٪٩٩من المناطق المأهولة في المملكة ،كما تشغل وتشارك في شبكات الكابالت البحرية العالمية
واالساسية في المنطقة بطول يفوق  ١٣٧ألف كيلومتر .

للمزيد من المعلومات حول ، STCيرجى زيارةwww.stc.com.sa
وتابعوا  STCعلى موقع توتير:
@STC_KSA
لالستفسارات الصحفية يرجى االتصال:
حسن الشيخ ،مدير العالقات العامة لدى مجموعةhaashaikh@stc.com.sa STC،

