
 أفريقياشرق األوسط و بال IBMمديرًا عامًا لشركة  توماسعد 
بالمركز الرئيسي  عالمياً  مدير عام المبيعات االستراتيجية اختيار تكريم التهامي لتولي منصب

   IBMلشركة
 

منصب المدير العام ب تومااليوم عن تعيين سعد  IBMأعلنت شركة : 8282يوليو  82، مصر، القاهرة
اختياره لتولي ي تم الذو التهامي خلفًا لتكريم  توما. ويأتي تعيين السيد أفريقياالشرق األوسط و للشركة في 

 .IBMبالمركز الرئيسي لشركة  عالمياً  لمبيعات االستراتيجيةاعام  مدير منصب
 

عمل  والخدمات المعلوماتية في مجال التكنولوجيا عام ٠٣ألكثر من تمتد  بخبرة طويلة توماويتمتع السيد 
 جميععلى  باإلشرافمن خالل منصبه الجديد  توما سيقومو . IBMمناطق جغرافية مختلفة لدى خاللها في 

ة في دفع وتيرة نمو ونجاح أعمال الشركيسهم وتركيا، بما  أفريقيافي الشرق األوسط و  IBMشركة اعمال 
 . طقةبالمن وتعزيز رضا العمالء

 
 :أفريقياأوروبا والشرق األوسط و  في IBMآلونسو، المدير العام لشركة وبهذه المناسبة، قالت مارتا مارتينيز 

عمالء دة ومساع ،عالية االداءفي مجال تطوير فرق عمل  المعروفة بخبرتهامن الشخصيات  توما سعديعد "
على التزامه  لتكريم التهاميبجزيل الشكر أن أتقدم بهذه المناسبة عمليات التحول الرقمي. وأود  في الشركة

 ، وأتمنىعلى مدار العقد الماضي أفريقيافي منطقة الشرق األوسط و  IBMوتفانيه في قيادة أعمال شركة 
 " .كل النجاح والتوفيق في منصبه الجديد له
 
 أفريقيافي الشرق األوسط و  IBMقسم خدمات التكنولوجيا العالمية لشركة  فيسابقًا  توماالسيد  قد عملو 

في الشرق األوسط  IBMينه في منصب المدير العام لشركة ي. وقبل تع١٣٢٢عام  حتىو  ١٣٢٢من العام 
ا والمحيط آسيمنطقة لقسم خدمات التكنولوجيا العالمية ل العام منصب المدير توما، شغل السيد أفريقياو 

جهودهم لتحقيق التحول الرقمي عبر مختلف في العمالء  مساعدةالهادئ، حيث تولى مسؤولية اإلشراف و 
شغل  IBMوالبيانات والذكاء االصطناعي. وخالل فترة عمله لدى شركة التقنيات مثل السحابة الهجينة، 

العديد من المناصب اإلدارية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لقسم خدمات التكنولوجيا أيضًا سعد توما 
لدعم  رمتطو العالمية، حيث تولى مسؤولية إدارة أعمال خدمات التكنولوجيا العالمية، وتبني نموذج أعمال 

 .IBMاحتياجات ومتطلبات عمالء 
 



مستقبل  محورية في تشكيل مرحلةفي حاليًا نحن نعيش : "سعد توماقال  ب،المنص اختياره لهذاوبمناسبة 
ة فحسب، لنجاح األعمال التجارية األكثر تنافسي اً حيوي اً أمر  يعد تبني التكنولوجياة التكنولوجيا، فلم صناع

في  IBMباختياري لقيادة أعمال شركة ني افتخر إو . بل إنه محرك رئيسي للتنمية االقتصادية والنمو
تعاون بال - مع الحكومات والعمالء في أنحاء المنطقةوف أقوم بالعمل ، حيث سأفريقياالشرق األوسط و 

للسحابة الهجينة  IBMاالستفادة من حلول و تعزيز مسيرة االبتكار لديهم على  لمساعدتهم -مع زمالئي 
 ".وتقنيات الذكاء االصطناعي ومنظومة الشركاء العاملين في قطاع التكنولوجيا

 
 .بدءًا من اليوموتكريم التهامي مهامهما الجديدة  توماوسيتولى كل من سعد 

 
 -انتهى-


