السفير األلماني يحضر افتتاح المكتب الجديد للشركة...
شركة "ساب" توسع عملياتها في الكويت
11نوفمبر  ,2012مدينة الكويت ،الكويت  :خطت عمالقة تقنية المعلومات العالمية ،شركة "ساب  " SAPخطوة مهمة على طريق تطبيق خططها التوسعية في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا بافتتاح مكاتب للشركة في الكويت .
وحضر االفتتاح سعادة السفير األلماني لدى الكويت ،فرانك ماركوس مان ،وجرجي عبّود ،المدير اإلقليمي لمنطقة الخليج لدى شركة ساب الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،إلى
جانب عدد من كبار عمالء الشركة في الكويت .كما حضر االفتتاح رامي كشلي مدير المبيعات للكويت والبحرين المعيّن حديثا ً لدى "ساب ".
وتعتبر الكويت ثالث أكبر سوق لشركة "ساب" في الخليج ،في وقت قدّرت فيه شركة "آي دي سي " IDCألبحاث السوق اإلنفاق على تقنية المعلومات في الكويت العام
 2011بنحو مليار دوالر .
ورحّ ب السفير األلماني كثيرا ً باستثمارات العمالقة األلمانية "ساب" في الكويت ،مشيرا ً إلى استعداد الشركة للعب دور حيوي في التنمية والتنوع االقتصاد َّييْن في البالد ،وقال:
"تُولي الحكومة األلمانية أهمية بالغة لتطوير البنية التحتية للقطاع التقني في ألمانيا في وقت يكتسب فيه االبتكار التقني في جميع أنحاء العالم أهمية متزايدة ،ويسعدني أن تُظهر
إحدى الشركات األلمانية التزامها باإلسهام في هذا االبتكار بدولة الكويت ".
وكان ت شركة البتروكيماويات الكويتية "إيكويت" ،إحدى أبرز عمالء "ساب" القدامى في الكويت ،من بين من أشادوا باستثمارات الشركة في الكويت ورؤاها المستقبلية المتعلقة
بهذه االستثمارات .وقال محمد أحمد حسين ،الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة "إيكويت"" :لقد كانت "ساب" شريكا ً فعليا ً في نجاحاتنا وفي سعينا الحثيث والمستمر لتحقيق
ي على مزيج قوي يجمع أفضل الممارسات في نمو األعمال والمسؤولية االجتماعية والبيئية ،وقد
التميز في كل جانب من جوانب عملياتنا التشغيلية .فاالبتكار يقود إلى نجاح مبن ّ
أصبحنا من خالل العمل مع "ساب" أقدر على المنافسة وتم ّكنا من تحقيق عائدات أفضل لجميع مساهمينا ،وبالتالي فمن غير المستغرب أن توسّع الشركة نطاق عملياتها في جميع
أنحاء الكويت لمساعدة الشركات في جميع القطاعات على تحقيق نتائج أفضل ".
ويأتي توسيع عمليات "ساب" في الكويت ضمن خطة استثمارية إضافية مدتها أربع سنوات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتشمل الخطة توظيف  500شخص وافتتاح
عدة مكاتب في دول المنطقة وتوسيع نطاق الشراكة الحيوية بين "ساب" وشركائها وتنمية برنامج "تحالف الجامعات" التعليمي من "ساب " SAP University Alliances
 ، programعالوة على زيادة الشركة منتجاتها الشاملة والمبتكرة المقدمة إلى المنطقة والمصمّمة بما يتوافق مع متطلبات األسواق المحلية .
من جانب آخر ،أسّست "ساب" الشرق األوسط وشمال إف ريقيا معهداً للتدريب والتطوير بهدف تقديم ألفي استشاري معتمد ومجاز من "ساب" إلى أسواق المنطقة خالل السنوات
األربع المقبلة ،ما سيسهم في توسيع الحضور االستشاري الحالي للشركة في المنطقة بنحو ثالثة أضعاف ،ويدعم تعديل حلول "ساب" لتالئم العمالء في األسواق المحلية بالمنطقة
بما يلبي احتياجاتهم سريعة النمو .وتأتي الكويت في صلب خطة الشركة الطموحة واهتمامها .
وال يتو ّقف أداء "ساب" في الكويت عند األعمال ،إذ كانت الشركة قد أقامت شراكة استراتيجية مع جامعة الكويت لتأسيس مركز للكفاءة الجامعية من "ساب" هو األول من نوعه
في البالد .
وأ ّكد جرجي عبّود أن افتتاح مكتب لـشركة "ساب" في الكويت يش ّكل داللة على مستوى أرفع من االستثمار في البالد ،مشيراً إلى أهمية سوق الكويت لشركته ،وقال" :نسعى
لتوسيع قدرتنا على مساعدة الشركات والمؤسسات على إدارة أعمالها وعملياتها إدارة أفضل من خالل االبتكار التقني في مجاالت مثل التحليالت ،والتنقل ،والحوسبة السحابية،
والحوسبة في الذاكرة ".
من جهة أخرى ،سوف تقيم الشركة منتدى "ساب" بمدينة الكويت في  27نوفمبر  ، 2012في داللة أخرى إلى التركيز المتزايد من الشركة على سوق الكويت .ويقدّم هذا
المنتدى ،الهادف إلى تبا دل المعرفة والتواصل والمكرّس لمجتمع األعمال والتقنية ،لمحة عامة عن االبتكار لدى "ساب" واستراتيجيتها التقنية ورؤيتها المتعلقة في اقتناص قيمة
أكبر من المشهد التقني القائم حالياً .وسيقدّم الحدث مجموعة من المتحدثين من أبرز التنفيذيين المحليين واإلقليميين ويحضره صانعو القرار من القطاع التقني ،بما في ذلك رؤساء
المعلوماتية ورؤساء التقنية  ،ورؤساء أقسام العمليات والممارسات القائمة على أنظمة "ساب ".
التعليق على الصورة :من اليمين إلى اليسار ،محمد حسين ،الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إيكويت ،جرجي عبود ،المدير اإلقليمي لمنطقة الخليج لدى شركة ساب الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،فرانك ماركوس مان ،السفير األلماني في دولة الكويت .

عن الشركة العالمية SAP
المزود الرائد عالميا ً بالحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعمال ،إذ توفر التطبيقات
ِّ
شركة(، SAPمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول)SAPهي
والخدمات الفائقة التي تم ِّكن الشركات على اختالف أحجامها وأعمالها من أن تديرَ أعمالها وعملياتها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة

المستخدمين ،وتساعدهم على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  197,000عميل حول
العالم (بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
وفازت  SAPبجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمها مجلة ACN.
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 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

