ع ّينت أول شركة متخصصة لتقديم دورات تدريبية متطورة في مجال برمجيات األعمال ...
«ساب» تشكل رافداً قو ّيا ً للتدريب التقني في المملكة العربية السعودية
20يناير  ,2013الرياض ،المملكة العربية السعودية ,يستع ّد قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية لتل ّقي دفعة كبيرة إلى األمام بعدما أعلنت اليوم شركة «ساب »
 ،SAPعمالقة برمجيات األ عما ،،ع تعيي شركة للتدريب ،يي فاست لي كمبيوتر كونسلتنسي .

وم المنتظر أ تعم ،الشركة على مساندة «ساب» فيما يتعلّق باالرتقاء بالمستوى المهاري للقوى المتخصصة
العاملة في القطاع التقني بالمملكة ،مع التركيز على تدريب الشركات على أي ّم برمجيات األعما ،،مث ،برامج
تخطيط موارد المؤسسات ،مع منح المتدربي عند إتمام تدريبهم شهادات معتمدة .
وال تعتزم «ساب» التوقف عند حدود المملكة العربية السعودية في تعيي شركاء للتدريب المعتمد على
برمجياتها ،إذ يُتوقع اإلعال خال ،األشهر القليلة المقبلة ع تعيي مزيد م شركاء التدريب في منطقة الشرق
األوسط وشما ،إفريقيا .
ّ
وتمث ،يذه األنباء إضافة مهمّة إلى مؤسّسة «ساب» للتعليم ، SAP Educationالتي تعتبر إحدى أكبر
مؤسسات التدريب على تقنية المعلومات في العالم ،إذ تُ ّ
نظم وتدير  400دورة تدريبية تقام في صفوف دراسية
و 100دورة أخرى يت ّم تقديمها عبر اإلنترنت .

كما تتوقع الشركة أ يكو لهذا اإلعال أثراً إيجابيا ً ملموسا ً على خططها التوسعية الطموحة في منطقة الشرق األوسط وشما ،إفريقيا ،التي تشم ،اعتماد  2,000استشاري تقني
جديد خال ،السنوات األربع المقبلة ،وأ تعزز م عملية تهيئة برمجيات «ساب» وحلولها لتالئم االحتياج ات اإلقليمية سريعة النمو في مختلف قطاعات األعما. ،
وأعرب أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة «ساب» في المملكة العربية السعودية ،ع سعادته بالترحيب بشركة "فاست لي كمبيوتر كونسلتنسي" ،اللتي قا ،إنها ستضيف قيمة
ملموسة لمنتجات «ساب» التدريبية .
وأضاف الفيفي" :تشتهر شهادات «ساب» التدريبية على مستوى العالم بأنها دلي ،واضح على التميّز ،كما أنها تقدّم لحملتها ميزة تنافسية واضحة .ونح فخورو بتسليح جميع
المتدربي بشهادات قوية ذات صيت عالمي ،وتجهيزيم لمستقب ،مهنيّ أفض ،وبمهارات متقدّمة تُمكنهم م المسايمة الفعالة في قطاع تقنية المعلومات اآلخذ باالزديار على
مستوى المنطقة ".
يُشار إلى أ «ساب» قد أتمّت تدريب  2700متخصص خال ،العام  2012في مختلف أنحاء الشرق األوسط وشما ،إفريقيا ،وم المتوقع أ يرتفع يذا الرقم خال ،األشهر
المقبلة نظراً لتعيي الشركة مزيداً م شركاء التدريب .
وم جهته قا ،سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى «ساب» الشرق األوسط وشما ،أفريقيا" :تحت ،السعودية موقعا ً متميزا ً بي كبرى أسواق «ساب» العالمية ،لذا كا التعاو
الوثيق والمستمر بيننا وبي شركاء أك ّفاء يتمتعو بخبرة تقنية فائقة م أيم أولوياتنا للحفاظ على ال تطور والنمو الدائمي  .وسيسايم شركاء التدريب الجدد في تلبية احتياجات
السوق للخبرات التقنية ،وإضافة المزيد م الزخم إلى خطة االستثمار اإلضافية التي تعكف «ساب» حاليا ً على تنفيذيا خال ،األعوام األربعة القادمة في منطقة الشرق األوسط
وشما ،أفريقيا ".
وفي إطار تلك الخطة ستع ِّي «ساب» خال ،األعوام األربعة القادمة أكثر م خمسمائة موظف جديد ،كما ستفتتح عدّة مكاتب جديدة وتوسِّع شبكة شركائها ،وستوسّع الشركة
العالمية نطاق خدماتها الشاملة والسبَّاقة والدّاعمة للغات بلدا المنطقة .
م جانبه ،عبّر جاكو ڤا زي ،،مدير إدارة التدريب لدى «ساب» الشرق األوسط وشما ،إفريقيا ،ع شعوره بالفخر لتم ّك شركته م تعزيز قدراتها في تقديم دورات تدريبية
وشهادات اعتماد قا ،إنه ت ّم تصميمها خصيصا ً لدفع المهارات التقنية المؤسسية إلى مستويات أرفع .وأضاف" :نتميّز ع غيرنا في أننا نضع خطط تدريب شاملة ونحس التعام،
مع الموايب ونعم ،على تمكي المستخدمي وتحسي مهاراتهم ،وذلك عبر دورات تدريبية مباشرة أو عبر اإلنترنت تتم باستخدام أبرز البرام ج التدريبية ،دافعنا األساسي في ذلك
رغبتنا بمساعدة الشركات على تحقيق أداء أفض ،وتمكي الموظفي م المهارات المتقدّمة وتحفيز اإلبداع في جميع القطاعات ".
عن الشركة العالميةSAP
المزود الرائد عالميا ً بالحلو ،البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعما ،،إذ توفر التطبيقات
ِّ
شركة(، SAPمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداوSAP)،يي
والخدمات الفائقة التي تم ِّك الشركات على اختالف أحجامها وأعمالها م أ تديرَ أعمالها وعملياتها بالشك ،األمث .،وتسايم SAPضم كافة مراح ،األعما ،في إثراء تجربة
المستخدمي  ،وتساعديم على العم ،بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفض ،استراتيجية األعما ،للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات SAPأكثر م  197,000عمي ،حو ،العالم
(بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعم ،بربحية أكثر والتمك م التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .

وفازت  SAPبجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمهاشركة «آي تي بي »ITBللنشر .كما ح ازت على جائزة اإلنجاز في
قطاع تقنية االتصاالت والمعلومات التي تمنحها مجلة «أخبار الكمبيوتر في الشرق األوسط ».
لمزيد م المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @sapnews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصا ،على :
واليس الستشارات التسويق
ياتف : +971 5015110
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com
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شركة –  SAPالشرق األوسط وشما ،أفريقيا
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