سع حضورها ونطاق أعمالها في مصر
شركة  SAPتو ِّ
عمالقة البرمجيات ُتعلن عن تعيين عمرو غنيم مدير عام الشركة في مصر ضمن خطتها الرامية إلى توسيع رقعة أعمالها
في السوق المصرية ذات األهمية االستراتيجية
المزود الرائد عالميا ً بحلول األعمال المتكاملة ،عن تعيين عمرو غنيم مديرا ً عاما ً للشركة العالمية في
ِّ
القاهرة ،جمهورية مصر العربية  - 5يناير  2011 -أعلنت اليوم، SAP
مصر لدعم خطتها الطموحة التي اعتمدتها لتوسيع رقعة أعمالها واقتناص فرص األعمال المُجزية في السوق المصرية .ومن بين المها ّم التي سيتوالها غنيم قيادة طاقم  SAPفي
مصر ومتابعة أعمال الشركة العالمية وخططها واستراتيجيتها التسويقية .
تطور أعمال الشركة العالمية في مصر خاصة ،ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ويمثل تعيين غنيم خطوة بالغة األهمية في ّ
عامة ،إذ سيساعدها ذلك في تلبية ومواكبة متطلبات القاعدة العريضة والمتنامية من عمالئها في السوق المصرية ،وتوفير أفضل
تجربة متكاملة لعمالئها وشركائها على السواء .
كما تعتزم  SAPتعزيز حضورها في مصر عبر تعيين وتأهيل المزيد من المختصين ،وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة
عالمياً ،وتوسيع رقعة شركائها وقنوات مبيعاتها في أنحاء البالد .كما من المقرَّر أن تنتقل  SAPإلى مكاتبها الجديدة في شهر
مارس  2011الستيعاب األعداد المتزايدة من طواقم البيع ،وما قبل البيع ،والمستشارين وتنفيذيي الخدمات والتسويق .
وفي هذا الصدد ،قال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا" :نقف اليوم على عتبة مرحلة
غير مسبوقة من أعمال  SAPبمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إذ نعتزم تعزيز حضورنا وقدراتنا بُغية ترسيخ مكانة
 SAPبوصفها الشريك األول والمفضل لحلول األعمال في أرجاء المنطقة .كما أننا ماضون في االستثمار في مواردنا البشرية
واختيار المؤهلين على كافة الصُّعد المتصلة بأعمالنا ممّن يظهرون التزاما ً مطلقا ً بدعم الشركات والمؤسسات الحكومية في سعيها
ألن تعمل بالشكل األمثل ".
يُشار إلى أن غنيم يملك خبرة قيادية واسعة وتجربة تنفيذية معمّقة تمتد ألكثر من عشرين عاماً ،معظمها في جمهورية مصر
ب مدير
العربية .إذ عمل مؤخراً مديراً تنفيذيا ً لعمالء «آي بي إم» بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وقبل ذلك ،شغل منص َ
عام «آي بي إم» مصر ،حيث شملت مسؤولياته حينئذ تحفيز أداء الشركة العالمية وتوسيع شبكة عمالئها وشركائها ،ومتابعة المبادرات االستراتيجية الرئيسية مع الحكومة
المصرية بما يدعم األجندة الوطنية المصرية .
وختم الخراط تعليقه قائالً" :عمرو غن يم له إنجازاته الواسعة في االرتقاء بالقيمة المتأتية للعمالء وتعزيز نموهم ووالئهم ،كما أن له تجربته المعمّقة ورؤيته لمستقبل حلول األعمال
بالمنطقة ،ويمثل تعيينه إحدى ركائز المرحلة التالية لنمو أعمالنا في مصر خاصة ،ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عامة ".
من جهته ،قال غنيم" :تأتي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في طليعة األسواق العالمية التي تشهد نمواً واسعا ً بوتيرة متسارعة ألعمال  SAPبفضل أسسها الراسخة في
المنطقة ،كما تولي  SAPأهمية استراتيجية للسوق المصرية التي تمثل إحدى دعائم أعمال الشركة العالمية بالمنطقة .ويسرني اختياري لهذا المنصب ألواصل مسيرة الشركة
العالمية وإنجازاتها الفذة في أرجاء المنطقة عبر إيالء عمالئنا ُج ّل اهتمامنا ،وتوسيع شبكة شركائنا ،وتعزيز إسهام  SAPفي تنفيذ الرؤية التنموية االقتصادية لمصر بالشكل
األمثل ".
تجدر اإلشارة إلى أن تواجد  SAPالمباشر بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يعود إلى عام  ، 2007وخالل األعوام الثالثة الماضية وسَّعت الشركة العالمية استثماراتها
األولية وزادت عدد موظفيها ببلدان المنطقة بأكثر من أربعة أضعاف ،فيما ستصبّ الشركة العالمية خالل المرحلة المقبلة اهتمامها على تسريع عجلة نمو أعمالها في أسواق
رئيسية ذات أهمية استراتيجية ،وفي طليعتها السوق المصرية .

حول SAP
المزود الرائد عالميا ً بحلول وتطبيقات األعمال ،إذ تساعد  SAPالشركات حول العالم ،على اختالف أحجامها وطبيعة أعمالها ،بأن
ِّ
شركة(  SAPبورصة ناسداك ): SAPهي
تعمل بالشكل األمثل .إذ تم ِّكن حلول  SAPالشركات وطواقم موظفيها من أن تعمل بفاعلية أفضل ،وأن تحقق االستفاد ة المُثلى من معلومات األعمال الدقيقة والمفصّلة بما يعزز
تنافسيتها ومكانتها ،على صعيد عملياتها الخلفية ومجالس إداراتها ومستودعاتها ونظم حواسيبها وأجهزتها النقالة .وتساعد تطبيقات وخدمات  SAPأكثر من  170,000شركة
ومؤسسة (بما في ذلك ذلك عمالء سايبيس  Sybaseبعد استحواذ  SAPعليها) في تحقيق الربحيّة واالنسيابية المنشودتين ،والتواؤم مع متغيرات بيئة األعمال ،وتحقيق النمو
المستدام .لمعرفة المزيد عن ، SAPتُرجى زيارة موقعها على اإلنترنت : www.sap.com
)*(وفق مفهوم ، SAPتتأ لف تطبيقات األعمال من حلول تخطيط موارد المؤسسات ،وحلول استقصاء معلومات األعمال ،والتطبيقات ذات الصِّلة .

كافة البيانات الواردة بهذه الوثيقة والتي ال تمثل حقائق تاريخية تُع ُّد بيانات استشرافية كما عرَّ فها قانون  Private Securities Litigation Reform Actلعام 1995
ّ
بالواليات المتحدة األمريكية .وتهدف مفردا ٌ
و"تخطط" و"تنوي" و"سوف" ،وما في حُكمها من مفردات ترد في سياق
ت مثل "تتوقع" و"تعتقد" و"تقدِّر" و"تتنبأ" و"تعتزم" و"قد"
الحديث عن شركة ، SAPإلى التعبير عن الطبيعة االستشرافية لمثل هذه البيانات .وشركة  SAPغير مُلزمة بتحديث البيانات االستشرافية أو تنقيحها أو مراجعتها ونشرها على
العموم .وفي المُجمل ،ال تخلو البيانات االستشرافية من مخاطرة أو مجازفة أو حالة عدم يقين ،األمر الذي قد يجعل النتائج الفعلية المتحققة مختلفة إلى ح ّد بعيد عن التوقعات.
وتناقش الوثائق التي قدّمتها شركة  SAPإلى هيئة األوراق المالية والتداوالت األمريكية) ، (SECبشكل مفصّل ،العوامل التي قد تؤثر في النتائج المالية المستقبلية للشركة،
ومنها أحدث تقرير سنوي قدّمته الشركة إلى الهيئة ضمن النموذج  Form 20-F.وي َّ
ُحذر القراء من االعتماد بشكل مطلق على مثل هذه البيانات االستشرافية التي تقتصر رؤيتها
على فترة تواريخها .
©كافة الحقوق محفوظة لشركة SAP AG.
SAPو  R/3و  mySAPو  mySAP.comو  xAppsو  xAppو  SAP Netweaverوغيرها من منتجات وخدمات  SAPالتي يرد اسمها هنا وكافة ال ِّشعارات ذات
الصِّلة هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجَّ لة لشركة  SAP AGفي ألمانيا والعديد من بلدان العالم .كما أن كافة المنتجات والخدمات األخرى الوارد ذكرها هنا هي
عالمات تجارية للشركات المالكة لها .البيانات الواردة في هذه الوثيقة مقدَّمة ألغراض تعريفية فقط .وقد تتفاوت مواصفات المنتجات الوطنية .
مالحظات للمحرِّ رين
لمعاينة وتنزيل مقاطع أرشيفية معيارية وصور صحفية رقمياً ،يُرجى اتباع الوصلة التالية : www.sap.com/photos .كما تتوافر هنا مواد فائقة الدقة للقنوات اإلعالمية.
مصورة حول المواضيع المختلفة ،يُرجى اتباع الوصلة التالية  ، : www.sap-tv.comويمكنكم من خالل الموقع المذكور تضمين أفالم في صفحة الويب الخاصة
ّ
لمعاينة أخبار
بكم ،وتبادل األفالم عبر وصالت الرسائل اإللكترونية ،واالشتراك بالخدمة اإلخبارية التلقائية RSS.
لتتبّع أخبار  SAPعبر موقع «تويتر» ،يُرجى استخدام الوصلة التالية : @sapnews.
للعمالء الراغبين بمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات SAP:
المركز العالمي لخدمة العمالء24-34-534 180 49+ :
الواليات المتحدة األمريكية فقطSAP (1-800-872-1727) 1-872 )800(1 :
لمزيد من المعلومات ،لإلعالميين والصحفيين فقط :
كلير ماكبيك– c.mcpeak@sap.com 1302 554 50 )0( 971+ ،
كارولين هولمبيرغ ،واليس لالستشارات التسويقية– sap@wallis-mc.com 1950 4390 )0( 971+ ،

