ضمن سعيها المتواصل لتعزيز عملياتها في سوق قطر المزدهرة
"إس إيه بي" ُتع ّين محمد حلمي مديراً لعملياتها في قطر
الدوحة ،قطر
أعلنت اليوم شركة "إس إيه بي" أنها عيّنت محمد حلمي ،مديراً لعملياتها في قطر ،حيث سيلعب دوراً مهما ً في دعم نمو الشركة الطموح في السوق القطرية المزدهرة .ويتمتع
حلمي ،الذي سيعمل مباشرة تحت إشراف جرجي عبود ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في منطقة الخليج ،بخبرة واسعة تمتد لعشرين عاما ً كخبير في تقنية المعلومات،
وسينصب تركيز حلمي في منصبه الجديد على تحفيز االبتكارات التقنية الناشئة مثل التحليالت ،والحلول النقالة ،والحوسبة السحابية والحوسبة الذاكرية.
وتتركز خبرة حلمي تحديدا ً في مجاالت الحكومة اإللكترونية ،واالتصاالت ،والنفط والغاز ،والطاقة ،والكهرباء والماء ،وهو ينضم إلى "إس إيه بي" قادما ً من "إس تي آر إس"،
التي عمل فيها كبيرا ً للمستشارين في تطوير األعمال والتقنية بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا .وكان ح لمي قد تولى مناصب رفيعة في كل من سيسكو ،و"بي پي إل العالمية"
المختصة بالشبكات الذكية ،وأوراكل ،ومايكروسوفت.

وقد أعرب حلمي عن سعادته باالنضمام إلى "إس إيه بي" في مرحلة وصفها بالمبشرة ،قائالً إن هذا التعيين يعكس االلتزام الكبير الذي توليه "إس إيه بي" تجاه السوق القطرية
واستثماراتها فيها بهدف تقديم قيمة مضافة لشركائنا وعمالئنا ضمن قطاع األعمال ،باإلضافة إلى إتاحة أفضل حلول األعمال للسوق القطرية بشكل عام .وأضاف" :الطريق أمامنا
مليئة باإلمكانيات الواعدة بدءاً من دعم قطاعات كاملة باالبتكارات التقنية ،وخلق فرص عمل جديدة من خالل تدريب المواهب المحلية ،إضافة إلى فتح المجال أمام فرص جديدة".
من جانبه ،رحّب جرجي عبود ،بتعيين محمد حلمي في "إس إيه بي" واصفا ً انضمامه إلى الشركة بـ"اإلضافة المميزة" ،وقال" :سج ّل حلمي الحافل باإلنجازات له قيمة كبيرة في
وقت نسعى فيه إلى التوسع وترسيخ ريادتنا في السوق القطرية".
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