ُكبرى شركات اإلنشاءات السعودية ُتعزز من فعالية أعمالها باستخدام برمجيات SAP
شركة اتحاد المقاولون الخليجية ُتطبق أفضل البرمجيات ذات السمعة العالمية وتعزيز أثرها اإلقليمي
25أبريل  , 2012الخبر ،المملكة العربية السعودية ّ ,
عززت شركة اتحاد المقاولون الخليجية من قدرتها على بناء المشاريع المستقبلية للمملكة العربية السعودية وتأكيد التزامها
بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بتطبيق أحدث الحلول التقنية من شركة ، SAPعمالقة البرمجيات الرائدة عالميا .
وستتمكن المجموعة من خالل دمج وتعزيز عملياتها األساسية في الشركات العاملة تحت مظلتها وهم شركة فافكو-بيتكون (فؤاد عبدهللا فؤاد) ،وشركة عبدهللا الشويعر ،وشركة
التميمي ،وشركة الجبر التجارية ،من توفير خدمات أفضل لعمالئها مثل أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء ،وسابك ،باإلضافة إلى أن الشركة ستتمكن من زيادة
أعمالها في المنطقة .
وفي المرحلة األولى ستقوم شركة اتحاد المقاولون الخليجية بتطبيق حل  Business-in-Oneمن ، SAPوالذي تم تصميمه خصيصا لقطاع اإلنشاءات بغرض أتمتة األنظمة،
وتحسين الكفاءة العامة ،وتوفير معلومات خاصة بالعمليات تتسم بالدقة والفورية .
وفي هذا السياق ،قال وليد أبوبشيت ،رئيس شركة اتحاد المقاولون الخليجية" :في الوقت الذي تواصل به المملكة العر بية السعودية ومنطقة الشرق األوسط تطورها السريع ،يجب
كذلك على قطاع البناء والتشييد الذي يبني أساس مستقبل جديد أن يتأقلم مع هذه التغيرات ".
وأضاف أبوبشيت" :وهذا بطبيعة الحال يشكل تحديا كبيرا ،لكننا في وضع مثالي يتيح لنا تلبية هذا الطلب الكبير طالما أننا لم نغفل عن تطبيق أحدث الحلول التقنية بكافة أشكالها،
السيما حين يتعلق الموضوع بتقنية المعلومات .وتحقيقا لهذه الغاية رأينا أن  SAPستكون حليفا مهما في سعينا نحو المستقبل ،موفرة لنا منصة رقمية ال مثيل لها سواء في الحقل
الميداني أو على السحاب اإللكتروني وحتى ع لى جواالتنا ،األمر الذي يوفر شفافية في كافة العمليات باإلضافة إلى دفع عجلة الممارسات المستدامة وجعل عملية صنع القرار
أسهل وأسرع ".
وقد تم تصميم حزمة أعمال  Business All-in-Oneمن  SAPلتطبيق سريع ،كما أنها توفر عائد سريع على االستثمار ولديها إمكانية التكيف مع كافة متطلبات العمل
المتغيرة .وتشمل الحزمة البرمجية كل جانب من جوانب العمل كإدارة المشاريع والمشتريات والرقابة المالية ،والتقيد بالمعايير البيئية  ،وإدارة الجودة الشاملة ،وشفافية العمل .
وقال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لشركة  SAPالشرق األوسط وشمال إفريقي ا" :تتميز الشركات العاملة تحت مظلة اتحاد المقاولون الخليجية بتاريخ يربو على ستين عاما من
التحسن المستمر وسجل حافل في تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية ".
وأضاف الخراط" :إن عزم الشركة على مواصلة مقارنة عملياتها بأفضل الممارسات العالمية واستم رارها في تطبيق أحدث الحلول التقنية هو أمر جدير بالثناء ومثال يحتذى ال
في السعودية فقط وإنما في قطاع البناء والتشييد حول العالم .وباستخدام حلول  SAPالبرمجية لتعزيز عملياتها األساسية وتعزيز مواردها البشرية والقيمة المضافة فإن مستقبل
اتحاد المقاولون الخليجية يزداد إشراقا ونحن فخورون في كوننا جزء منه ".
وتتم الشراكة مع بين شركة اتحاد المقاولون الخليجية و  SAPفي وقت تشهد به الشركة نموا كبيرا في السوق السعودية ،حيث أشار تقرير مؤخر لمؤسسة  IDCلألبحاث أن
 SAPهي أفضل شركة في المملكة في تطبيقات المؤسسات البرمجية ،بحصة سوقية بلغت  43,5بالمائة .
وتسعى  SAPإلى ترسيخ موطأ قدمها في السوق السعودية عقب إعالن الدكتور ويرنير براندت ،الرئيس المالي للشركة ،الذي أعلن في  12مارس عن خطة على مدى أربعة
سنوات بقيمة  450مليون دوالر أمريكي لتعزيز المهارات المحلية ودفع اإلبداع المحلي المستدام والنمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .
وتشمل الخطة توظيف أكثر من  500موظف إضافي ،وافتتاح أفرع ومكاتب جديدة للشركة باإلضافة إلى توسيع دائرة الشراكة وبرنامج تحالف الجامعات من  SAP.كما سيتم
بذل زيادات كبيرة في توافر الخدمات الشاملة والمبتكرة والمُخصصة التي تقدمها الشركة .
كما ستقوم  SAPفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا بإنشاء معهد خاص للتدريب والتنمية ،يهدف إلى تخريج  2000استشاري جديد في غضون السنوات األربع المقبلة ،وهذا
سيضاعف قدرات الشركة االستشارية القائمة في المنطقة بثالثة أضعاف ،وسيزيد تخصيص حلول  SAPلتلبية احتياجات النمو السريع في المنطقة .

التعليق على الصورة :مسؤولو شركة اتحاد المقاولون الخليجية و  SAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل توقيع االتفاقية .
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

