 SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا تع ِّين أحمد جابر الفيفي مديراً تنفيذياً بالمملكة العربية السعودية
الفيفي يسهم بخبرته المخضرمة والمع َّمقة في صناعة التقنية المعلوماتية بالمنطقة في توطيد مكانة وموثوقية الشركة
العالمية العمالقة في أحد أه ِّم أسواقها بالمنطقة
الرياض ،المملكة العربية السعودية 5 ،أغسطس : 2012أعلنت اليوم  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا عن تعيين أحمد جابر الفيفي مديراً تنفيذيا ً لها بالمملكة العربية
السعودية .

وسيتبع الفيفي في منصبه الجديد سامر الخرّ اط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا،
وسيأخذ على عاتقه تعزيز زخم استراتيجية النمو الطموحة التي تبنَّتها عمالقة صناعة حلول األعمال في أحد أهمِّ
أسواقها بالمنطقة .
ويُع ُّد الفيفي من القياديين المخضرمين في صناعة التقنية المعلوماتية واالتصاالت ،وتمت ّد خبرته اإلقليمية ألكثر
من عشرة أعوام ،إذ شغل قبل االنتقال إلى  SAPالسعودية منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "زين
السعودية" ،وشملت مسؤولياته ومهامّه حينئ ٍذ اإلشراف على الشبكات وتقنية المعلومات والمبيعات والتسويق
وخدمة والعمالء وعد ٍد من العمليات المهمة ذات الصلة .

وخالل تولّيه المنصب المذكور حققت "زين السعودية" نمواً هائالً خالل فترة قياسية ،واستطاعت أن ِّ
توطد مكانتها الريادية بالسوق السعودية من خالل توسيع نطاق أعمالها
وعملياتها ،مثلما كانت السبَّاقة بالمنطقة في نشر شبكات الجيل الرابع النقالة بتقنية "لونغ تيرم إفليوشن ".
وسبق للفيفي أيضا ً أن شغل منصب كبير المديرين التقنيِّين في "زين السعودية" حيث أسهمت مبادراته في مجال ضبط التكلفة في تحقيق و ْفر كبير تجاوز  2.3مليار ريـال
سعودي خالل فترة خمسة أعوام .
ومن المناصب األخرى التي شغلها الفيفي منصب كبير مسؤولي االستراتيجية والتخطيط وتطوير األعمال في "زين السعودية" ،ومنصب مدير حسابات العمالء الجُدد وتطوير
األعمال لدى "إريكسون السعودية" ،ومنصب مدير تراخيص االتصاالت النقالة لدى "هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ".
ورحَّ ب سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بانضمام الفيفي إلى طاقم  SAPبالمنطقة قائالً" :سعداء بانضمام أحمد جابر الفيفي مديرا ً تنفيذيا ً
لشركة  SAPبالمملكة العربية السعودية ".
وأردف قائالً" :للسوق السعودية أهمية استراتيجية استثنائية بالمنطقة ،ومن المهم للغاية أن نعيِّن مديرا ً تنفيذيا ً مخضرما ً يمكنه أن يقود أعمالنا بالمملكة نحو آفاق غير مسبوقة.
ونحن واثقون من أن الفيفي يملك الخبرة المعمَّقة والرؤية الصائبة التي تجعله األنسب لتحقيق ما سبق ،وسيكون له الدور الكبير والمم ّيز في تحفيز وتيرة االبتكار المنصبَّة على
عمالئنا بهدف تزويدهم بأحدث الحلول المعرَّبة في مجال حلول التنقلية وتحليل األعمال والتطبيقات وقواعد البيانات ،بل والتقنية السحابيَّة أيضا ً ".
ويأتي تعيين الفيفي مديراً تنفيذيا ً بالمملكة العربية السعودية في الوقت الذي تشهد به عمالقة صناعة حلول األعمال  SAPنمواً قويا ً في أنحاء المنطقة ،وهذا ما أكدته المؤسسة
البحثية واالستشارية العالمية المتخصِّصة في أسواق التقنية واالتصاالت "آي دي سي" التي قالت في تقرير صادر عنها إن  SAPتحتل صدارة حلول تطبيقات األعمال بمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتُع ُّد المملكة العربية السعودية أكبر أسواق  SAPبالمنطقة ،ويؤكد تقرير "آي دي سي" أن  SAPتستحوذ على  43.5بالمئة من سوق حلول
تطبيقات األعمال بالمملكة ،لتحتل عن استحقاق الصدارة في هذا المضمار ،حيث تعتمد على حلولها نخبة من أه ِّم الشركات الصناعية والتجارية وتلك المتخصِّصة في صناعة
النفط والغاز .
وكانت  SAPقد كشفت مؤخرا ً ،عن خطة استثمار إضافية خالل األعوام األربعة القادمة إلثراء الخبرات التقنية المحلية من جهة ،وتعزيز النمو واالبتكار المُستداميْن بمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جهة ثانية .
وفي إطار االستثمار المذكور ستعيِّن  SAPخالل األعوام األربعة القادمة أكثر من خمسمائة موظف جديد ،كما ستفتتح عدّة مكاتب جديدة وتوسِّع شبكة شركائها ونطاق 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 ،السيَّما اللغة العربية .
وفي اإلطار نفسه ،ستعكف  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا على تأسيس "معهد التدريب والتطوير" 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 .

وكانت عمالقة صناعة حلول األعمال  SAPقد أعلنت عن نتائج مالية قياسية عن الرُّبع الثاني  2012هي األفضل في تاريخها ،إذ تجاوزت إيرادات الحلول البرمجية حاجز
المليار دوالر أمريكي ،متجاوزة توقعات المحلِّلين الماليِّين ،ومحققة نمواً ناهز  26بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية .
وتشمل استراتيجية النمو العالمية بعيدة األمد للشركة العالمية العمالقة مضاعفة السوق المستهدفة ،والوصول إلى مليار شخص ،وتجاوز إيراداتها حاجز  20مليار دوالر أمريكي
بحلول العام . 2015
من جانبه ،أعرب الفيفي عن سعادته بتوليه المنصب الجديد قائ ً
ال" :طاقم  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ق ّل مثيله في صناعة التقنية المعلوماتية بالمنطقة ،وهو
األقدر على التميّز واالبتكار وتوفير الحلول ذات القيمة الفائقة الداعمة للشركات والمؤسسات الحريصة على تدعيم مكانتها وتنافسيتها واستدامة أعمالها ".
وتابع قائالً" :تعيش المملكة العربية السعودية نهضة واسعة على الصُّعد المختلفة ،ما يجعل شركاتها ومؤسساتها بحاجة إلى الحلول التي تتسم بمعايير استثنائية من الدقة والفاعلية
واالستدامة .فخو ٌر باالنضمام إلى طاقم  SAPبالمنطقة ،وأتطلّع إلى د عم عمالئها وشركائها في أنحاء المملكة في خض ِّم سعيها نحو آفاق غير مسبوقة من النمو واالبتكار ".
عن الشركة العالمية SAP
المزود الرائد عالميا ً بالحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعمال ،إذ توفر التطبيقات
ِّ
شركة(، SAPمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول)SAPهي
والخدمات الفائقة التي تم ِّكن الشركات على اختالف أحجامها وأعمالها من أن تدير أعمالها وعملياتها 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  190,000عميل حول
العالم (بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .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

