إطالق "أيام االبتكار" بالشراكة بين كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية و""SAP
بهدف دعم االقتصاد الشبكي في العالم العربي
15أكتوبر  2014خبر صحافي للنشر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية وشركة "ساب" اليوم عن إطالق سلسلة "أيام االبتكار" بهدف دعم االقتصاد الشبكي في العالم العربي
مع توظيف الحكومات العربية للتكنولوجيا بهدف االبتكار في مشروعات الحكومة الذكية والمدن الذكية ودعم االقتصاد المبنى على المعرفة والمعتمد على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،ستعمل سلسلة "أيام االبتكار" على الجمع بين الخبراء لعالميين في جلسات حوارية حول أفضل الممارسات في القطاعات التي تعد محركات االبتكار وهي :حلول
االتصاالت المتحركة وحلول الحوسبة السحابية والتطبيقات والبيانات الكبيرة والتواصل االجتماعي والتحليالت .
وسينعقد أول هذه األيام في  28أكتوبر  2014وسيركز على حلول االتصاالت المتنقلة بينما سيكون آخر أيام االبتكار في  25مارس  2015وسوف يركز على التحليالت في
الرياضة ،قبل موعد كأس دبي العالمي .وسوف تمهد المحادثات لـ"جلسات نقاش منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .
ومن جانبه قال الدكتور علي سباع المري ،الرئيس التنفيذي ،كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية" :تلعب دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة دوراً هاما ً في تمهيد الطريق
لمؤسسات القطاع العام والخاص لالستفادة من التطورات التقنية المتالحقة في عصر الترابط الشبكي الذي نعيشه ،ونسعى انطالقا ً من كوننا الشريك المعرفي لحكومة دبي لدعم
الدور الريادي لدبي في مجال الحكومة الذكية والمدن الذكية ،وسوف تعمل أيام االبتكار على تعزيز موقع دبي الرائد من خالل استعراض ومناقشة أفضل الممارسات العالمية ذات
الصلة باالقتصاد الشبكي ".

ويشار إلى أن المدن الذكية في العالم العربي تواجه تحديات في مجاالت التخطيط الحضري والشؤون االقتصادية االجتماعية والميزانية والتحول التقني ،وتتوقع الدراسات أن ينمو
سوق تقنيات المدن الذكية من  6.1مليار دوالر عام  2012إلى  20.2مليار بحلول عام . 2020
وأشاد سامر الخراط ،رئيس "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،بحكمة القيادة اإلماراتية ،التي قال إنها تمهّد الطريق أمام القطاعين العام والخاص لالستفادة من عصر
الترابط التقني وطرق التغيير المبتكرة التي يمكن للتقنية عبرها أن تعزز الحياة اليومية ،وتخلق مزيداً من فرص العمل وتسرّ ع من وتيرة االبتكار في عالم األعمال .وأضاف
الخراط" :بات الترابط الفائق حالة ثقافية أكثر من كونه توجها ً تقنياً ،وهو ال يدع مجاالً أمام الشركات والحكومات سوى للتكيف معه وتب ّنيه ".

وشهدت قدرات الحكومات العربية تطورات كبيرة في مجال االبتكار في قطاعات التعليم والصحة والسياحة وغيرها وبفضل ذلك تحتل معظم حكومات دول مجلس التعاون ضمن
المراكز العشر األولى في تطوير الحكومات اإللكترونية في آسيا وإفريقيا وذلك وفق احصائية األمم المتحدة للحكومات اإللكترونية لعام . 2014

وستسهم هذه السلسلة المعرفية التي نطرحها بالتعاون مع شركاؤنا في  SAPفي نشر المعرفة ادعم صناع القرار ومختصي التقنية في دولة االمارات كافة الدول التي ترغب في
االستفادة من هذه البرامج المعرفية بما يتماشى مع اهدافنا في مشاركة خبرتنا وتجربتنا مع كافة الدول الصديقة وفي كافة المجاالت المالئمة .
وستعقد الكلية بالتعاون مع  SAPمؤتمراً صحفيا ً مشتركا ً لإلعالن عن تفاصيل وجدول الندوات التعريف بالمحاضرين .وستطرح هذه الندوات بواسطة خبراء متميزين في
المجالت المحددة لهذه الندوات .
ومن جانبه قال الدكتور باسم يونس ،مدير إدارة تطوير األعمال والشراكات االستراتيجية ،بأن الكلية تحظى بعالقات وشراكات عالمية مميزة مع أقطاب التقنية واالبتكار وتحرص
اإلدارة ضمن دورها في الكلية وبما يتفق مع رؤية كلية محمد بن راشد لالدارة الحكومية على أن تكون منصة للتبادل المعرفي ونقل المعرفة بين مطوري التقنيات واصحاب
االبتكارات وصناع القرار خصوصا ً في ظل عالم ذكي وتوجه حكومي واضح ومنهجية صريحة لتبوؤ أفضل وأعلى المراكز تقنيا ً وتطبيقيا ً .
وستسهم هذه السلسلة المعرفية التي نطرحها بالتعاون مع شركاؤنا في  SAPفي نشر المعرفة ادعم صناع القرار ومختصي التقنية في دولة االمارات كافة الدول التي ترغب في
االستفادة من هذه البرامج المعرفية بما يتماشى مع اهدافنا في مشاركة خبرتنا وتجربتنا مع كافة الدول الصديقة وفي كافة المجاالت المالئمة .
وستعقد الكلية بالتعاون مع  SAPمؤتمراً صحفيا ً مشتركا ً لإل عالن عن تفاصيل وجدول الندوات التعريف بالمحاضرين .وستطرح هذه الندوات بواسطة خبراء متميزين في
المجالت المحددة لهذه الندوات .
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 كافة 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 كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية:
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية هي مؤسسة بحثية وتعليمية رائدة تأسست عام  2005برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،بهدف التركيز على السياسات واإلدارة العامة .أرست كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية أسسا ً للتعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات
العالمية وتسعى كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية لترسيخ اإلدارة الرشيدة من خالل تعزيز قدرات المنطقة في مجال السياسات العامة الفاعلة .ولتحقيق هذا الهدف فإنها
تتعاون مع مؤسسات إقليمية وعالمية في إجراء البحوث وتنظيم برامج التدريب .كما تقيم الكلية العديد من المنتديات والمؤتمرات العالمية حول السياسات العامة لتسهيل تبادل
األفكار وحفز النقاشات الجادة حول السياسات الحكومية في العالم العربي .
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
سرين سروجي
أبكو العالمية – مكتب دبي
هاتف مباشر : +9714 361 3572
بدالة : +9714 361 3333
فاكس : +9714 388 8001
البريد اإللكتروني: ssrouji@apcoworldwide.com
لمتابعة الكلية على تويتر
@MBRSGكلية محمد بن راشد
هبة شعبان
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
هاتف مباشر : +9714 361 3572
بدالة: +9714 3293290
فاكس :+9714 3293291
البريد اإللكتروني : heba.shaaban@dsg.ac.ae

