"ساكو" تختار حلول  SAPلالرتقاء باألداء على امتداد أعمالها
عمالقة تجارة التجزئة والجملة بالمملكة العربية السعودية حريصة على تعزيز معايير الشفافية والفاعلية في خض ِّم سعيها
لتوسيع رقعة أعمالها بالمملكة
الرياض ،المملكة العربية السعودية23 ،أبريل:2012قالت اليوم الشركة السعودية للعدد واألدوات "ساكو" إنها قرَّ رت نشر أحدث حلول األعمال من  SAPبهدف االرتقاء
بمعايير األدائية والشفافية وتعزيز عملية اتخاذ القرارات المؤسسية .ويقول مراقبون إن قرار "ساكو" باختيار حلول  SAPسيسهم في تعزيز مكانتها التنافسية بين أهم وأضخم
الشركات السعودية المتخصِّصة في تجارة الجملة والتجزئة .
وفي بداية المشروع ستقوم  SACOبتنفيذ حزمة كاملة من حلول تخطيط الموارد المؤسسية ،وحلول تخطيط عالقات العمالء ،وحلول تحليل األعمال ،األمر الذي سيعزز قدرة
مواز ،سيسهم
"ساكو" على اتخاذ قرارات مؤسسية سريعة ومدروسة ،في الزمن الحقيقي ،مثلما سيعزز معايير الفاعلية على امتداد أعمال الشركة السعودية الريادية .وعلى صعيد
ٍ
المزود األول لشركة "ساكو" السعودية ،حيث تنشر الشركة األمريكية حلول SAP
ِّ
المشروع في تعزيز معايير التوافقية مع نظم شركة "أيس هاردوير" األمريكية التي تُع ُّد
أيضا .
وقال سمير الحميدي ،الرئيس التنفيذي لدى "ساكو"" :لم تكن ساكو لتح ِّقق كل تلك اإلنجازات والنجاحات المتالحقة طوال األعوام الماضية لوال قدرتها على مواكبة متطلبات
عمالئها وتلبية احتياجاتهم بالشكل األمثل .وفي إطار حرصنا على استمرار ثقافة االبت كار والتميّز ،ارتأينا اختيار أحدث حلول التقنية المعلوماتية الكفيلة في نهاية المطاف بإثراء
تجربة العمالء .وبعد دراسة متأنية ،اخترنا حلول ، SAPونحن على ثقة من أنها ستسهم في تعزيز معايير الشفافية وتكامل النظم إلى مستويات غير مسبوقة بما يدعم مسيرتنا
نحو المرحلة القادمة من نمو شركتنا ".
يُذكر أن "ساكو" يعمل بها أكثر من  1500موظف تمثل أكبر متجر متكامل للعِدد واألدوات بالمملكة العربية السعودية .وتنتشر فروع"ساكو" في اثنتي عشرة مدينة في أنحاء
المملكة ،وهي توفر لعمالئها أكثر من 45,000صنف مختلف على امتداد  13قسما متخصصا .ولن تسهم حلول SAPباالرتقاء بأداء "ساكو" على امتداد أعمالها وعملياتها
ي خطة طموحة مستقبلية لتوسيع رقعة أعمال الشركة ببلدان مجلس التعاون و أنحاء المنطقة .وفي حال قرَّرت "ساكو" ذلك في مرحلة
فحسب ،بل ستش ِّكل أيضا حجر زاوية أ ّ
الحقة فإنها ستحتاج على األرجح إلى حلول إضافية من  SAPتشمل الحوسبة ذات الذاكرة المتضمَّنة للتعامل مع الكمية الهائلة والمعقدة من البيانات المؤسسية ،فضال عن قدرات
الحوسبة النقالة الالزمة لتعزيز المرونة التشغيلية .
من جانبه قال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPلمنطقة الشرق األوسط وش مال أفريقيا" :تمثل ساكو قصة نجاح سعودية حقيقية ،وهي مثال يُحتذى كشركة ريادية مرموقة
في قطاع تجارة التجزئة والجملة بمنطقة الشرق األوسط .ويشرِّ فنا في  SAPأن يكون لنا دور في تعزيز مسيرتها وزخم أعمالها عبر تزويد قياداتها بالحلول الالزمة التخاذ
قرارات مؤسسية حا سمة ومدروسة وموثوقة تعزز مكانتها التنافسية ".
ويأتي إبرام االتفاق بين  SAPو"ساكو" في الوقت الذي تشهد به  SAPنموا قويا في أنحاء المنطقة ،وهذا ما أكدته المؤسسة البحثية واالستشارية العالمية المتخصِّصة في أسواق
التقنية واالتصاالت "آي دي سي" التي قالت إن  SAPتحتل صدارة حلول تطبيقات األعمال بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.وتُع ُّد المملكة العربية السعودية أكبر أسواق
SAPبالمنطقة وتؤكد تقارير "آي دي سي" أن  SAPتستحوذ على  43.5بالمئة من سوق حلول تطبيقات األعمال بالمملكة ،لتحتل عن استحقاق الصدارة في هذا المضمار .
وكانت  SAPقد كشفت في 12مارس  2012على لسان فيرنر براندت ،كبير المديرين الماليين للشركة العمالقة وعضو مجلسها التنفيذي ،عن اعتزامها استثمار  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 القرار المذكور ستعيِّن  SAPخالل األعوام األربعة القادمة أكثر من خمسمائة موظف جديد ،كما ستفتتح عدّة مكاتب جديدة وتوسِّع شبكة شركائها ونطاقَ برنامج
"تحالف الجامعات " الذي يهدف إلى تعزيز تنافسيّة خرّيجي الجامعات األعضاء به عند تخرّ جهم .وعالوة على ما سبق ،ستوسّع الشركة العالمية نطاق خدماتها الشاملة والسبَّاقة
والدّاعمة للغات بلدان المنطقة .
وفي اإلطار نفسه ،ستعكف  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا على تأسيس "معهد التدريب وال تطوير" بهدف اعتماد ألفين من االستشاريين الجُدد خالل األعوام األربعة القادمة،
في خطوة من شأنها زيادة عدد االستشاريين الحاليين بمعدّل ثالثة أضعاف في أنحاء المنطقة خالل األعوام األربعة القادمة ،على النحو الذي يدعم توفير الحزمة المتكاملة من
حلول  SAPبلغات المنطقة لتلبية ومواكبة االحتياجات المتزايدة لبلدانها .

(من اليمين إلى اليسار) طه المدني مدير تخطيط الحلول لدى  SAPفي المملكة العربية السعودية ،عرّ اب طيّان ،تنفيذي أول لدى  SAPفي المملكة العربية السعودية ،حسن
كيدواي ،مدير الحسابات المؤسسية لدى  SAPفي المملكة العربية السعودية ،سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPلمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،سمير الحميدي،
الرئيس التنفيذي لدى "ساكو" ،هيثم الحميدي ،رئيس العمليات لدى "ساكو" ،رائد أيوب رئيس التقنية لدى "س اكو" ،محمد فيصل سمير ،استشاري ،بكر أقطش ،مدير أول تقنية
المعلومات لدى "ساكو "
معلومات للمحرِّ رين
الشركة السعودية للعدد واألدوات "ساكو "

" ساكو" هي االسم المرموق والموثوق في تجارة التجزئة والجملة بالمملكة العربية السعودية ،وهي تمثل أكبر متجر متكامل للعدد واألدوات بالمملكة العربية السعودية .تأسَّست
"ساكو" عام  1985وهي تُع ُّد الشركة األكثر ابتكارا وتميزا في مجال عملها بالمملكة العربية السعودية .وتدير "ساكو" ،وهي الوكيل المعتمد لشركة "أيس هاردوير" األمريكية
بالمملكة العربية السعودية ،عشرين متجر تجزئة في اثنتي عشرة مدينة سعودية ،وهي توفر لعمالئها أكثر من 45,000صنف مختلف على امتداد مساحة تتراوح من  2,500إلى
22,000متر مربّع ،وضمن13قسما متخصصا .لمعرفة المزيد عن "ساكو" ،تُرجى زيارة موقعها على اإلنترنت : www.saco-ksa.com.
معلومات للمحرِّ رين
عن الشركة العالمية SAP
المزود الرائد عالميا بالحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعمال ،إذ توفر التطبيقات والخدمات الفائقة التي تم ِّكن الشركات على اختالف أحجامها
ِّ
شركة  SAPهي
وأعمالها على امتداد  25قطاعا مختلفا من أن تديرَ أعمالها وعملياتها بالشكل األمثل .وتملك  SAPقاعدة عمالء واسعة تض ّم أكثر من  89,000شركة ومؤسسة في  120دولة،
وهي مُدرجة في عدّة بورصات عالمية ،في طليعتها بورصتا فرانكفورت ونيويورك تحت رمز التداول  SAP.لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت :
www.sap.com.
لمتابعة أخبار  SAPعلى موقع تويتر : @sapnews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 5015110
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

