 SAPتعين قيس غرايبة مديراً تنفيذياً للشركة في اإلمارات العربية المتحدة
الخبرة اإلدارية الكبيرة التي يتمتع بها غرايبة في القطاع ستحدث نقلة نوعية في أعمال  SAPفي اإلمارات
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 17 , ،أكتوبر  , 2011أعلنت شركة  SAPعن تعيين قيس غرايبة في منصب المدير التنفيذي للشركة في اإلمارات العربية المتحدة .وسيقود
غرايبة من منصبه الجديد إستراتيجية النمو لعمليات الشركة في الدولة ،وسيقدم تقاريره لسامر الخراط ،المدير التنفيذي لشركة  SAPفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا .
و يعتبر غرايبة أحد أبرز الرواد ضمن قطاع تقنية المعلومات بخبرة عملية تزيد عن  15عاما ً في صناعة التكنولوجيا المتقدمة في منطقة الشرق األوسط .
وشغل غرايبة على مدى السنوات العشرة الماضية عدد من المناصب اإلدارية لدى مجموعة من أبرز الشركات العالمية كشركة «إي إم سي » EMCوشركة «إتش بي،» HP
حيث كانت له إنجازاته المميزة في تنمية أعمال الشركتين وتعزيز حصتهما السوقية .وخالل السنة الماضية ،أسس وقاد غرايبة شركة  ENCLOUDالمزودة لخدمات إدارة تقنية
المعلومات التي تركز أعمالها على توفير خدمات الحوسبة السحابية في منطقة الشرق األوسط ،وفق مبدأ االشتراك .
وفي معرض تعليقه على تعين غرايبة في هذا المنصب ،قال سامر الخراط ،المدير التنفيذي للشركة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا" :تشكل اإلمارات العربية المتحدة أولوية
هامة ضمن إستراتيجية األعمال الخاصة بشركة ، SAPإذ تسعى الشركات في مختلف أنحاء الدولة العتماد أحدث الحلول البرمجية –التحليلية والتنقلية – التي ستمكنها من كسب
المزايا التنافسية ،وتسريع نمو األعمال .وباالستفادة من هذه الخبرة الطويلة ،سيضطلع قيس بدور هام في توجيه وتعزيز أعمالنا الحالية في المنطقة ،وتحقيق المزيد من النجاح مع
عمالئنا وشركائنا ".
وقد تم تعيين كيفين سكوت ،الذي عمل سابقا ً كمدير إقليمي ألسواق النمو في منطقة الشرق وشمال إفريقيا ،ومدير الشركة المؤقت في اإلمارات العربية المتحدة ،في منصب نائب
رئيس شركة  SAPلبرمجيات  HANAفي أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا .
وكانت  "SAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا" قد أعلنت في شهر نوفمبر من العام  2010عن اعتزامها مضاعفة مواردها على مدى السنتين القادمتين ،وأشارت في ذلك الوقت
إلى أن التركيز سيكون على توفير الحلول .وتستضيف المنطقة اليوم أكثر من  2100استشاري مؤهل إلى جانب أكثر من  75شريك .
كما رحب برنامج "تحالف الجامعات" المعرفي المنبثق عن شركة  SAPبسبعة أعضاء جدد ليصل عدد أعضاء هذا البرنامج اإلبداعي من منطقة إلى  21عضو ،وليعزز بذلك
من قيمة الشركة بين الهيئات الحكومية ولتعزز مكانتها كالشركة األبرز التي توظف أفضل الكفاءات .
كما تتضمن المبادرات الحديثة األخرى التي تهدف إلى دعم الصناعات اإلقليمية إطالق مركز التميز الذي يهدف إلى مساعدة شركات الكيماوي ات في المملكة العربية السعودية،
وتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر لتصبح الشركة األبرز في ضمن كتلة المحتوى الرقمي التي توفر أفضل خدمات الحوسبة
السحابية للشركات الحديثة والشركات الصغيرة والمتوسطة .

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+ ،

