السفير األلماني يناقش مع «ساب» مستقبل تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
الشركة تلعب دوراً رئيسيا ً في تعزيز دور قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في استقطاب وظائف جديدة وإثراء مهارات
الشباب
20سبتمبر  2012الرياض ،المملكة العربية السعودية التقى سعادة سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى المملكة العربية السعودية السيد /ديتر هالر مؤخراً السيد /أحمد الفيفي،
المدير التنفيذي لدى «ساب  " SAPفي المملكة العربية السعودية ،حيث ناقشا آفاق قطاع التقنية اآلخذ بالتوسّع بالمملكة ودوره المهم في تمكين الشبّان السعوديين واستحداث
فرص عمل مُجزية لهم في صناعة التقنية المعلوماتية .
وتُع ُّد المملكة العربية السعودية أحد أبرز األسواق االستراتيجية التي توليها عمالقة صناعة حلول األعمال أهمية خاصة بالمنطقة ،السيَّما في إطار ال ُخطة االستراتيجية التي
أطلقتها مؤخراً الستثمار  450مليون دوالر أمريكي إضافية خالل األعوام األربعة القادمة إلثراء الخبرات التقنية المحلية من جهة ،وتعزيز النمو واالبتكار المُستدا َميْن بمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جهة ثانية .

وفي إطار تلك ال ُخطة ،ستعيِّن "ساب" خالل األعوام األربعة القادمة أكثر من خمسمائة موظف جديد ،كما ستفتتح عدّة مكاتب إقليمية جديدة وستوسِّع شبكة شركائها ونطاقَ برنامج
"تحالف الجامعات" الذي يسهم في تعزيز تنافسيّة خرّ يجي الجامعات األعضاء به عند تخرّجهم .وعالوة على ما سبق ،س توسّع الشركة العالمية نطاق خدماتها الشاملة والسبَّاقة
والدّاعمة للغات بلدان المنطقة ،السيَّما اللغة العربية .
كما أعلنت "ساب" مؤخراً عن تأسيس معهد "ساب" للتدريب والتطوير بهدف اعتماد ألفين من االستشاريين الجُدد ،في خطوة من شأنها زيادة عدد االستشاريين الحاليين بمعدّل
ثالثة أضعاف بالمنطقة خالل األعوام األربعة القادمة ،بما يدعم توفير الحزمة المتكاملة من حلول "ساب" بلغات المنطقة لتلبية ومواكبة االحتياجات المتزايدة لبلدانها .

وفي إطار التزامها بدعم سوق العمل السعودية ،رحَّبت "ساب" مؤخراً بانضمام مجموعة من الشبَّان السعوديين الواعدين الطموحين إلى "برنامج المهنيِّين الشباب" الذي ترعاه
الشركة العالمية العمالقة ،حيث بدأت تلك المجموعة برنامجا ً يستمر لعامين بمقرِّ "ساب" بالعاصمة السعودية .واختير المشاركون ،وفق معايير صارمة ،من بين أكثر من 300
شخص رشَّحتهم نخبة من أبرز الجامعات والشركات السعودية .
كما أشاد سعادة السفير هالر بالجهود التي تبذلها شركة "ساب" من أجل تدريب الشباب السعودي وإضافة وظائف جديدة في سوق العمل .وعلق قائالً" :تشكل شركة "ساب" قصة
نجاح ألمانية مميزة ،وتعد من أهم الشركات األلمانية ،وال شك أن أنشطتها في المملكة تشكل استثمارات هامة من شأنها تعزيز الشراكة األلمانية السعودية المستقبلية ".
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