"الساير" تستعد لتوسع إقليمي طموح بصفقة ُكبرى مع "إس إيه بي "
الصفقة تُرسخ من مكانة الساير كإحدى أكثر المجموعات التجارية تطوراً في المنطقة
7مايو  2014مدينة الكويت ،دولة الكويت
أعلنت اليوم "مجموعة الساير" الكويتية ،إحدى أكبر المجموعات التجارية وأشهرها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،أنها ّ
عززت خططها الرامية إلى التوسع اإلقليمي
بحصولها على مجموعة من الحلول التقنية المتطورة الخاصة باألعمال ضمن صفقة واسعة النطاق وقعتها مع "إس إ يه بي" ،عمالقة برمجيات األعمال العالمية .
وتشمل الصفقة جميع الشركات التابعة لمجموعة "الساير" وعددها  ، 32ما يجعلها واحدة من الكيانات التجارية األكثر تطوراً وإبداعا ً وتمكينا ً من الناحية التقنية في المنطقة .وقد
أصبحت المجموعة ،بموجب هذه الصفقة ،األولى التي تم لك في الكويت حزمة تطبيقات األعمال المُدارة على منصة "هانا" من "إس إيه بي" ،وهي الحلّ الوحيد الذي يجمع
تطبيقات المعامالت بالقدرات التحليلية الذاكرية في العالم ،كما أصبحت أول مجموعة في الكويت تتبنى ح ّل "إدارة األعمال للوكالء" من "إس إيه بي " (Dealer Business
)Managementلعملياتها التجارية الخاصة بالسيارات .

حلول إلدارة رأس المال البشري ،وإدارة عالقات العمالء ،والمحاسبة والرقابة المالية ،وإدارة
وتضم الصفقة أيضا ً مجموعة "اس ايه بي" الكاملة للحلول النقالة ،إلى جانب
ٍ
سالسل التوريد ،وإدارة الحلول ،ومعلومات األعمال ،وستعمل شركة "كيه بي إم جي" على تنفيذ هذه الحلول ضمن أنظمة مجموعة الساير .
من جهة أخرى ،تُجري "إس إيه بي" حاليا ً مباحثات مع شركة "الداو لنظم المعلومات" التابعة لمجموعة "الساير" لتصبح شريكا ً ومنفذاً مرخصا ً لحلول "إس إيه بي" في المنطقة .

وقد أعرب مبارك ناصر الساير ،الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "الساير" ،عن سروره بالتوقيع مع "إس إيه بي" على هذه الصفقة ،مشيراً إلى أن مجموعته توسّع
وتنوع أنشطتها بسرعة في ك ّل من الكويت والمنطقة وفقا ً لخطة نمو وصفها بـ"الطموحة والمستدامة" .وأ ّكد الساير أن نجاح المجموعة "رهن بالحصول الفوري على
أعمالها ّ
البيانات المناسبة وتحليلها ،كما أنه مرتبط بالمرونة التشغيلية ،وباإلبداع ،الذي يُعتبر في صميم اهتمام المجموعة ".

وأضاف الساير" :نبحث دائما ً عن طرق جديدة لتحسين قدراتنا التنافسية وقدرتنا على تقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى يتوقعها عمالؤنا ،فنحن بحاجة إلى التحرك بسرعة
برغم كون نا مجموعة تجارية كبيرة ،وأن تكون تحركاتنا دقيقة ودون أية مساومة على الجودة" .وأ ّكد رئيس مجلس إدارة المجموعة أن "إس إيه بي" "تقدّم لنا مستوىً جديدا ً من
الحرية والتطور المتميز ،وسوف تكون حلولها جزءاً ال يتجزأ من نجاحنا المتواصل في جميع أنحاء المنطقة ".

من جانبه ،قال جرجي عبود ،المدير التنفيذي في الخليج وباكستان لشركة "إس إيه بي الشرق األوسط وشمال إفريقيا" ،إنه شركته ستعمل خالل السنوات الثالث المقبلة على أتمتة
جميع حلقات سلسلة القيمة لمجموعة الساير لتعزيز قدرتها على التوسع السريع والوصول إلى مستويات رفيعة من األفكار والرؤى الخاصة باأل عمال ،بعدما عملت مع األخيرة
عن كثب وأدركت احتياجاتها وعرفت مدى تركيزها على المس تقبل .وأشاد عبود بالتاريخ الطويل لمجموعة السيار الذي "كتبت أسطره قيادة ذات رؤية وإرادة تجاه التغيّر
والتطور" ،مُعربا ً عن فخر "إس إيه بي" بالعمل مع المجموعة ومساعدتها على لعب دور فيما يوصف بأنه "فصل جديد هائل من فصول التوسع والنجاح ".
وتعمل مجموعة الساير ،التي تحتفل هذا العام بمرور ستين عاما ً على تأسيسها ،في حقول مبيعات السيارات وخدماتها ،واآلليات الثقيلة ،والمواد الغذائية ،والمرطبات ،واألعالف،
والخدمات المالية .وكانت الشركة قد انطلقت بأعمالها في أعقاب زيارة قام بها الساير إلى شركة "تويوتا موتور" في اليابان في العام  ، 1954وكان حينها أول رجل أعمال يزور
الشركة من منطقة الشرق األوسط .وقد جلب الساير سيارات تويوتا إلى الكويت بعد ذلك بعام قبل أن تُصبح شركته في العام  1956موزعا ً لسيارات تويوتا في عدد من بلدان
المنطقة .

نبذة عن "مجموعة الساير"
تحظى "مجموعة الساير" ،التي تُعتبر واحدة من الشركات التجارية الكبرى في الكويت ،بسمعة طيبة داخل الدولة وخارجها كشركة رائدة في مجاالت أعمال متنوعة .وقد ب ُنيت
وتنوع أنشطتها ،حتى بات لديها
سمعتها منذ العام  1954عندما تأسست أول مرة لتعمل في التجارة العامة واستيراد السيارات .ومنذ ذلك الحين ظلّت المجموعة توسع أعمالها ّ
اليوم مجموعة واسعة من األنشطة التجارية والشركات المهمة .مزيد من المعلومات متاح في الموقع www.alsayer.net.
نبذة عن SAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي

وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على من افسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  251,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com/mena.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews

لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف : +971 4 440 7222
بريد إلكتروني: Husain.tamimi@sap.com
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

