«سيراميك رأس الخيمة» تختار حلول  SAPلالرتقاء بمعايير الفاعلية واألدائية والشفافية على امتداد عملياتها
وأعمالها
أكبر شركة مص ِّنعة للسيراميك والبورسالن واألدوات الصحية في العالم عازمة على توطيد مكانتها وصدارتها العالمية
رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة 23 ،فبراير : 2012أعلنت «سيراميك رأس الخيمة» ،أكبر شركة مص ِّنعة للسيراميك والبورسالن واألدوات الصحية في العالم ،عن
اختيار مجموعة متكاملة من حلول  SAPلالرتقاء بمعايير األدائية والفاعلية والشفافية على امتداد أعمالها وعملياتها وتعزيز نمو األعمال المستدام .
وقال متحدّث باسم ، SAPعمالقة صناعة حلول األعمال في العالم ،إن هذا المشروع المهم ينقسم إلى مرحلتين ستنشر خاللها الشركة العالمية حزمة شاملة من حلول تخطيط
الموارد المؤسسية ) (ERPعلى امتداد اثني عشر مصنعا ً تابعا ً لـشركة «سيراميك رأس الخيمة» في أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ،قبل نشرها على امتداد خمسة مواقع
عالمية تابعة لها .
ويتوج هذا المشروع الطموح االجتماع الذي جمع مؤخراً بين صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم إمارة رأس الخيمة ،وبيل ماكديرموت،
ّ
الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ، SAPإذ تمحور اللقاء حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به  SAPفي تحفيز نمو ورخاء إمارة رأس الخيمة في األمد البعيد .
وقال خالد عبدهللا يوسف ،عضو مجلس إدارة «سيراميك رأس الخيمة»" :شراكتنا مع  SAPتصبّ في سياق جهودنا الدؤوبة لتلبية ومواكبة تطلعات وطموحات عمالئنا
وموزعينا وشركائنا ،اآلنية والمستقبلية ،حول العالم .ففي ظل التنافسية العالمية المهيمنة واالقتصاد العابر للحدود ،تمثل الحلول التقنية المبتكرة ،بكافة أشكالها ،إحدى أهم ركائز
التميّز والنمو المستدام .لذا ،نحن واثقون من أن حلول  SAPس تجعل سيراميك رأس الخيمة تعمل بالشكل األمثل ،كما ستسهم في تعزيز تكامل عملياتها ،من النهاية إلى النهاية،
وتعزيز معايير االتساقية على امتداد أعمالها ،األمر الذي سيسهم في المحصلة في تحفيز النمو المستدام ألعمالنا ".

(من اليمين إلى اليسار) :كريم هندام مدير حساب أول لدى  SAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا ،قيس غرايبة ،المدير التنفيذي في اإلمارات لدى  SAPالشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،دينيش موهان ،مدير عام مشاريع  SAPلدى «سيراميك رأس الخيمة» ،خالد عبدهللا يوسف ،عضو مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة ».
وفي إطار المشروع ستنتقل «سيراميك رأس الخيمة» من المنصة المبنية على حلول «أوراكل» إلى حلول  SAPبهدف تمكين الشركة الريادية من تحسين مستويات رضا
العمالء ،وخفض تكلفة العمليات اإلنتاجية والمشتريات واالستحواذات ،فضالً عن إدارة رأس المال العامل بالشكل األمثل ،وتحقيق االستفادة المُثلى أصول الشركة .
من جانبه ،قال قيس غرايبة ،المدير التنفيذي في اإلمارات لدى  SAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا" :سيراميك رأس الخيمة هي الشركة األكبر من نوعها في العالم ،وهي مبعث
فخر إلمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهي بمثابة جوهرة في تاج القطاع الصناعي بمنطقة الشرق األوسط قاطبة ".
وأردف غرايبة قائالً" :سيراميك رأس الخيمة ملتزمة بالتميّز واالبتكار ،األمر الذي جعلها من أهم دعائم الحركة االقتصادية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتفخر SAP
بدعمها في تحقيق القيمة القصوى واالرتقاء بمعايير األدائية والفاعلية والشفافية على امتداد عملياتها ".
وفي السياق نفسه ،قال دينيش موهان ،مدير عام مشاريع  SAPلدى «سيراميك رأس الخيمة»" :تكمن أهمية حلول  SAPفي أنها ستحقق لشركة سيراميك رأس الخيمة النقلة
الفارقة الكفيلة بتعزيز معايير الشفافية والفاعلية واإلنتاجية وتكامل األعمال ،في خضمّ سعيها لتوطيد ريادتها واالنطالق بصناعة السيراميك نحو آفاق غير مسبوقة .لقد أبدت قيادة
الش ركة ممثلة بالسيد /عبدهللا مسعد ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة ،منذ فترة طويلة اهتماما ً بنشر حلول تخطيط الموارد المؤسسية المتكاملة لتعزيز صدارة
تأن قبل أن نحصل على موافقة مجلس إدارة الشركة .ونحن اآلن
وريادة الشركة .وبتوجيهات من السيد /خالد عبدهللا يوسف ،عضو مجلس إدارة الشركة ،قمنا بتقييم الحلول ب ٍ
مستعدون للبدء بالمشروع ".
يُذكر أن «سيراميك رأس الخيمة» التي تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقر ًا كان ورا َء تأسيسها عام 1991صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر آل قاسمي ،عضو المجلس األعلى
حاكم إمارة رأس الخيمة ،ورئيسها التنفيذي د .خاطر مسعد ،ويبلغ رأس مال الشركة العالمية مليار دوالر أمريكي ،وهي تورِّد اليومَ منتجاتها إلى أكثر من  160دولة في خمس
قارات .ويشغل سمو الشيخ محمد بن سعود آل قاسمي ،ولي عهد إمارة رأس الخيمة ،منصب رئيس مجلس إدارة الشركة .
ويعمل في «سيراميك رأس الخيمة» أكثر من  8500موظف بدولة اإلمارات العربية المتحدة وأكثر من  15000موظف على امتداد مرافقها التصنيعية والتوزيعية حول العالم.
وتملك «سيراميك رأس الخيمة» مصانع متكاملة التجهيزات بإمارة رأس الخيمة تنتج  227,000متر مربّع من البالط ونحو  8,500وحدة من منتجات األدوات الصحية يومياً.
وأما الطاقة اإلنتاجية العالمية للشركة فتتجاوز حاجز  360,000متر مربّع من البالط و  12,000وحدة من األدوات الصحية يوميا ً .

(من اليمين إلى اليسار) :ميشيل سيتو ،مدير خدمات العمالء لدى  SAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا ،كريم هندام مدير حساب أول لدى  SAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا،

قيس غرايبة ،المدير التنفيذي في اإلمارات لدى  SAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا ،خالد عبدهللا يوسف ،عضو مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة» ،دينيش موهان،
مدير عام مشاريع  SAPلدى «سيراميك رأس الخيمة»  ،رامي أمكيه مدير المبيعات اإلقليمي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا .
وتحقق «سيراميك رأس الخيمة» السَّبق والتفوق على أكثر من صعيد ،السيما قدرتها على االبتكار والتطوير ،وهذا ما تمثل جليا ً في أنها كانت السبّاقة عالميا ً في إطالق البالط
المزجَّج ،الساطع والذهبي والفضي ،مثلما كانت السبّاقة في إطالق بالط مضاد للميكروبات تحت العالمة التجارية RAK Antimicrobialالمُص َّنع وفق معايير صارمة لدعم
صناعة المستشفيات والرعاية الصحية حول العالم .
وتلتزم «سيراميك رأس الخيمة» بمعايير السالمة واالستدامة البيئية على امتداد أعمالها وعملياتها ،وهي من األعضاء المؤسِّسين لـ«مجلس اإلمارات للمباني الخضراء»الذي
تشمل أهدافه دعم تشييد وتنفيذ المباني المستدامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة .ونالت «سيراميك رأس الخيمة» جائزة «سوبر براند اإلمارات  »2011المرموقة للسنة الثالثة
على التوالي ،حيث تسلَّمت الجائزة من «مجلس سوبر براندز» ،الهيئة العالمية المستقلة المعنيّة بتكريم العالمات التجارية األكثر شهرة في العالم .
معلومات للمحرِّرين
عن الشركة العالميةSAP
المزود الرائد عالميا ً بالحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعمال ،إذ توفر التطبيقات والخدمات الفائقة التي تم ِّكن الشركات على اختالف أحجامها
ِّ
شركة  SAPهي
وأعمالها على امتداد  25قطاعا ً مختلفا ً من أن تديرَ أعمالها وعملياتها بالشكل األمثل .وتملك  SAPقاعدة عمالء واسعة تض ّم أكثر من  89,000شركة ومؤسسة في  120دولة،
وهي مُدرجة في عدّة بورصات عالمية ،في طليعتها بورصتا فرانكفورت ونيويورك تحت رمز التداول  SAP.لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت :
www.sap.com.
لمتابعة أخبار  SAPعلى موقع تويتر : @sapnews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 5015110
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com
«سيراميك رأس الخيمة »RAK Ceramics
شركة عالمية متخصِّصة في صناعة السيراميك برأس مال قدره مليار دوالر أمريكي ،وهي تورِّد منتجاتها ألكثر من 160دولة في خمس قارات .ونالت «سيراميك رأس
الخيمة» لقب أكبر شركة مص ِّنعة للسيراميك في العالم مراراً من قبل الدورية العالمية «سيراميك وورلد ريفيو» المتخصِّصة في هذا المجال .وفي عام  ،2010تصدَّرت
«سيراميك رأس الخيمة» قائمة تضم أكبر  25شركة عالمية مص ِّنعة للسيراميك بطاقة إنتاجية عالمية بلغت  117مليون متر مربّع ،مقارنة بنحو  115مليون متر مربّع في عام
 .2009وتوفر «سيراميك رأس الخيمة» مجموعة شاملة منتجات السيراميك تشمل أكثر من  8000تصميم مختلف لبالط السيراميك وبالط «غريس بورسيالناتو» ونطاق
عريض من تصميمات تجهيزات الح ّمامات .ونالت «سيراميك رأس الخيمة» عدّة جوائز عالمية وإقليمية مرموقة ،منها على سبيل المثال ال الحصر جائزة «أفضل عالمة تجارية
لعام  »2010وجائزة «أفضل شركة في مجال المسؤولية المجتمعية  »2011خالل قمة قادة األعمال في الشرق األوسط ،كما ظفرت بجائزة «أفضل عالمة تجارية في آسيا لعام
 »2011خالل حفل جوائز «سي.إم.أو آسيا» .ونالت «سيراميك رأس الخيمة»أيضا ً تكريما ً من «هيئة األوراق المالية والسّلع» بدولة اإلمارات العربية المتحدة اللتزامها بأفضل
الممارسات الدولية في مجال الحوكمة المؤسسية والشفافية .وفي عام  2011نالت «سيراميك رأس الخيمة» جائزة «سوبر براند اإلمارات  »2011المرموقة للسنة الثالثة على
التوالي ،حيث تسلَّمت الجائزة من «مجلس سوبر براندز»  ،الهيئة العالمية المستقلة المعنيّة بتكريم العالمات التجارية األكثر شهرة في العالم .وتلتزم «سيراميك رأس الخيمة»
بمعايير السالمة واالستدامة البيئية على امتداد أعمالها وعملياتها ،وهي من األعضاء المؤسِّسين لـ«مجلس اإلمارات للمباني الخضراء»الذي تشمل أهدافه دعم تشييد وتنفيذ المباني
المستدامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة .
لمعرفة المزيد عن شركة «سيراميك رأس الخيمة» ،تُرجى زيارة موقعها على اإلنترنت : www.rakceramics.com.

