«أس أيه بي» تعين باتريك حياتي رئيساً لمنظومة الشركاء وقنوات التوزيع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بهدف االرتقاء بأداء وقوة نظام الشركاء...
24سبتمبر  2014خبر صحافي للنشر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت شركة«  SAPأس أيه بي الشرق األوسط وشمال إفريقيا» عن تعيين باتريك حياتي رئيسا ً لمنظومة الشركاء وقنوات التوزيع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .
وانطالقا ً من منصبه الجديد ومقره مدينة دبي ،سيرفع باتريك حياتي تقاريره بشكل مباشر إلى سامر الخراط ،رئيس شركة «أس أيه بي الشرق األوسط وشمال إفريقيا» ،وإلى
لويس مورغويا ،نائب الرئيس األول لقسم األعمال ومنظومة الشركاء لدى «أس أيه بي الشرق األوسط وشمال إفريقيا ».
بينما سيضطلع شريف حمودة ،الرئيس السابق لمنظومة الشلركاء وقنوات التوزيع واالتصاالت لدى الشركة حاليا ً برئاسة قسم االتصاالت على مستوى المنطقة .
وكان باتريك حياتي قد عمل في قطاع تقنية المعلومات ألكثر من  20عاماً ،ويتمتع بخبرة واسعة وشاملة في آلية تطوير وإدارة الشركات في األسواق الصاعدة .
وقد انضم باتريك حياتي إلى صفوف شركة «أس أيه بي» قادما ً من شركة «بروتوز» ،التي شغل فيها منصب نائب رئيس قسم األسواق الصاعدة ،حيث كان مسؤوالً عن وضع
برنامج لتطوير قنوات التوزيع ،والتواجد على مستوى األسواق الصاعدة في جميع أنحاء العالم .وقبل ذلك ،عمل كمدير عام لقسم األسواق الصاعدة لدى شركة «بيلكين» ،وكمدير
إقليمي لمنطقة الشرق األوسط وحوض المتوسط لدى شركة «مكافي ».
كما تقلد باتريك حياتي العديد من المناصب الهامة خالل مسيرته المهنية ،حث شغل منصب المدير اإلقليمي للخدمات المالية لدى شركة «إتش بي» ،والمدير اإلقليمي لتطوير
األعمال المصرفية لدى شركة «كومباك كمبيوتر» ،ومدير مبيعات وتسويق الخدمات المصرفية لدى شركة «إن سي آر ».
وبهذه المناسبة ،قال سامر الخراط ،رئيس شركة «أس أيه بي الشرق األوسط وشمال إفريقيا»" :يحمل باتريك في جعبته خبرة واسعة وغنية وسجالً حافالً بالنجاحات سيستثمرها
لصالح شركة "أس أيه بي" ،ويسعدنا الترحيب به في عائلتنا الكبيرة ".

وتابع قائالً" :أنني على ثقة بأن سجله الحافل بتطبيق العديد من استراتيجيات النمو وإدارة برامج تنمية قنوات التوزيع الشاملة سترفد الشركة بمهارات ال تقدر بثمن ،وذلك في
ضوء سياسة التوسع والنمو التي ننتهجها في قسم التجارة العامة واألنظمة على مستوى منطقة الشرق األوسط ".
وقد تم تعزيز أنظمة الشركاء لـدى «أس أيه بي» خالل السنوات األخيرة بمجموعة من الحلول المتطورة ،بما فيها منصة "هانا" للحوسبة الذاكرية ،والحلول المتنقلة ،وأحدث
عروض السحابة من «أس أيه بي» المتعلقة بإدارة رأس المال البشري (عوامل النجاح) ،وإدارة عالقات العمالء (خدمات السحابة للعمالء) ،وإدارة عالقات الموردين (شبكة
أريبا ).
وقد تمكنت شركة «أس أيه بي» خالل العام الماضي من طرح مختبر ابتكار تشاركي في منطقة الشرق األوسط ،يتيح للشركاء إمكانية تطوير الحلول المتعلقة بالسوق انطالقا ً من
منصة "أس أيه بي" ،ومن ثم تقوم شركة "أس أيه بي" وشركاؤها بطرح هذه الحلول المشتركة في السوق .

بالمقابل ،شهد قسم التجارة العامة واألنظمة لدى شركة «أس أيه بي» خالل العام  2013نمواً بلغت نسبته  65بالمائة على أساس سنوي ،وهو ما يجعله القسم األسرع نموا ً على
مستوى سوق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا في مجال التجارة العامة .
ومن جانبه ،قال باتريك حياتي" :تتمتع شركة "أس أيه بي" بطموح قوي يدفعها للعمل على تطوير تجارتها العامة وجميع عالقاتها مع شركائها ،باإلضافة إلى تنمية قدرات
أنظمتها باستمرار ".
وأضاف" :تتمتع إس إيه بي بإمكانات ضخمة ،وأنا أتطلع قدما ً إلى إدارة قطاع االبتكارات الصاعدة في العديد من المجاالت ،ومنها الحلول التحليلية والمتنقلة والسحابة والحوسبة
الذاكرية ".
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