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  للنشر الفوري                   خبر صحفي                                                   

  " و"كالريبا"ل القابضة" تتعاقد مع "إس إيه بي"الفيص
  التوسعيـةخططها دعم امج حلول األعمال لر ببلتزويـدها  

 

الشركات الخاصة في قطر، اتفاقية مجموعات كبرى  ، إحدىالفيصل القابضة شركة وقَّعت – 2015 نوفمبر 8الدوحة، قطر، 
برمجيات  ببعض أحدثلتزويدها ، األعمالمجيات بر ، كبرى شركات تطوير SAP )إس إيه بي( لمدة خمسة أعوام مع شركة

ع بالتزامن مالفيصل القابضة  شركةالتكامل المطلوب ما بين األنشطة المختلفة في  البرامج هذهستخدام ا وسيوفر. األعمال
  .عبر القطاعات االقتصادية المختلفة مخططاتها التوسعيةفي تنفيذ  هااستمرار 

 Business Planning هاتخطيط األعمال وتوحيدحلول  وظيفبتالفيصل القابضة  شركةوتقضي االتفاقية بقيام  and 

Consolidation  المعروفة اختصارًا باسمBPC  برامج الى  باإلضافةمختلفة الالخاصة بعمليات التخطيط والتوحيد للنشاطات
التي تعتبر أحد أبرز شركاء  )كالريبا( تقوم شركةس. و جميع شركاتها في )إس إيه بي( شركة من الذكية معلومات األعمال

هذا وقد التحليلية بتنفيذ المشروع. والمتخصصة في البرمجيات  الشرق األوسط وشمال أفريقيا منطقة فيإس إيه بي) ( شركة
  .الفيصل القابضة شركةمع بالتعاون بتطوير هذه البرامج  )الريباك(قامت شركة 

دورًا كبيرًا في تنمية االقتصاد القطري وبناه  ات القرن العشرينيي تأسست في ستينالت الفيصل القابضة شركة وتلعبهذا 
نشاءات والتجارة والعقارات واالالضيافة  ية الرئيسية المتكاملة بما فيهامن القطاعات االقتصادعدد وتشمل أنشطتها  ،التحتية

إس إيه (التي تنتجها شركة  BPC برمجياتلحزمة الفيصل القابضة  شركةوقع اختيار قد والنقل والترفيه والتعليم والخدمات. و 
يلغي الحاجة مما التخطيط والتوحيد لألنشطة التجارية  يساعد في عملياتمتخصص  واحد قدرتها على توفير برنامجل )بي

  BPC برمجياتحزمة ستخدام في االفيصل القابضة  شركةتباشر على رخص مستقلة للبرامج اإللكترونية. وسوف للحصول 
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تحقيق لالتخطيط وٕاعداد الميزانيات في مختلف شركاتها التابعة في عملية  تحكملعلى امن قدرتها يعزز مما اإللكترونية قريبًا 
 . األداء األمثل

 Business( برمجيات استقصاء معلومات األعمالحزمة  تطبيق الفيصل القابضة شركةتنوي كما  Intelligence ( العام
الحصول على لوحات المعلومات اإللكترونية والتي ا يمكِّنها من مم BPCلحزمة برامج تطبيقها بمجرد اكتمال وذلك المقبل، 

  . الهواتف الذكيةالدخول لهذا البرنامج عبر  الممكنومن هذا داء التجاري لألنشطة المختلفة، معلومات إضافية حول األ توفر

الفيصل  شركةقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة على توقيع هذه االتفاقية، وفي سياق تعليقه 
 قطر في تنمية االقتصاد القطري وفق أهداف رؤية مساهمتناو  سياق استمرار توسع نشاطاتنا في: "القابضة ورئيسها التنفيذي

 تتبع النشاط التجاري للشركات التابعة لشركة الفيصل القابضه وايجاد وسائل تساعدنا علىإلى نحتاج  نحن ،2030 الوطنيه

إس إيه تحالفنا مع شركة تكنولوجيا عالمية رائدة مثل شركة  ونحن واثقون من أن.فيما بينها لتواصل مسيرة نجاحها تكامل ال
لكي نتمكن من تحقيق أهدافنا المطلوب من المعلومات مستوى الالحصول على  من ننايمكسوف ، كالريباوشريكتها  بي

  ".ة على مكانتنا الرائدة في السوقوالمحافظ

الفيصل  شركة: "تعتبر ربيعال منطقة الخليجلشركة اس ايه بي في  المدير التنفيذيقال السيد جرجي عّبود، من ناحيته، 
قوية في تنفيذ  برمجياتأهمية االستعانة بمنصة ُتدرك تمامًا قتصاد القطري وٕادارتها العليا العبًا رئيسيًا في نمو االالقابضة 

 مواكبة أعمالهاالفيصل القابضة  لشركة إس إيه بي المقدمه من شركةنية و البرامج اإللكتر  هذه تتيحسمخططاتها التوسعية. و 
مما  إذ يتم تحديث المعلومات بشكل فوري الوقت المناسبوالتحرك في  القراراتاتخاذ السرعة في يمنحها و ، على افضل وجه
  ".من نمو اإلقتصاد القطريستفادة من الفرص المتاحة يمكنها من األ

قدرة من  إس إيه بي: "سوف تعزز برامج شركة قطر –قال لوكا سبينيللي، المدير العام لشركة كالريبا من ناحية أخرى، 
 الكبيرهعلى التحكم بإعداد الميزانيات والتخطيط ألعمالها وسوف تساعدها في االستفادة من القدرات الفيصل القابضة  شركة
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امج، وأتطلَّع ُقُدمًا إلى بفضل هذه البر الفيصل القابضة  شركةكّلي ثقة بالنتائج الكبيرة التي سوف تحققها أنا . و BIلبرامج 
  في تحقيق أفضل النتائج". مساعدتها

منطقة الخليج لشركة "اس ايه بي" في جرجي عبود، المدير التنفيذي صورة (من اليمين إلى اليسار): التعليق على ال

، و الفيصل القابضة لمجموعةرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانيالعربي، سعادة 
لوكا سبينيلي ، ، و الفيصل القابضة لدى مجموعة شريف شحاته، رئيس تقنية المعلومات، قسم أنظمة المعلومات المتكاملة

  .مدير عام شركة كالريبا في قطر

 انتهى  -

 

 ينالمحرر  الى مالحظات

 :القابضة الفيصل شركة حول

 الشيخ ةلسعاد ملكيَّتها قطر،وتعود بدولة األنشطة متنوعة األعمال مجموعات وأكبر أبرز إحدى 1964 عام تأسَّست التي القابضة الفيصل شركة ُتعدُّ 

 العقارات تشمل مختلفة قطاعات متدادإ على معها والمتحالفة لها التابعة الشركات من مجموعة عبر القابضة الفيصل تعمل.  ثاني آل قاسم بن فيصل

 ق،.م.ش أعمال شركة في الرئيسي المساهم هي القابضة الفيصل .المعلومات وتقنية والخدمات والتعليم والترفيه والنقل والمقاوالت والضيافة واإلنشاءات
 األوسط الشرق ومنطقة أوروبا في والموزعة المتنوعة استثماراتها على عالوة قطر، بدولة نمواً  وأسرعها التجارية األنشطة متنوعة الشركات أكبر إحدى

 .األقصى والشرق أفريقيا وشمال

mwww.alfaisalholding.co  
   AFHQAفيسبوك: 

LinkedIn :Al‐Faisal‐Holding‐Co  
     

 SAPنبذة عن 

د الرائد عالمياً لحلول البرمجية الشاملة  )SAP(مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول » أس أيه بي« SAPشركة  ھي المزوِّ
امھا وأعمالھا من أن إدارة أعمالھا بالشكل األمثل. والمتكاملة للشركات، إذ توفر تطبيقات وخدمات فائقة تمكِّن الشركات باختالف أحج

ضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدھم على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل  SAPوتساھم 
بربحية أكثر والتمكن عميل حول العالم للعمل  258,000أكثر من  SAPاستراتيجية األعمال للتفوق على منافسيھم. ويستخدم تطبيقات 

  من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.
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 نبذة عن شركة كالريبا

ببرامج تخصصية لتحسين إدارة ، وهي شركة استشارات تحليلية مستقلة تزود الشركات إس إيه بيالشريك الذهبي لشركة  كالريباتعتبر شركة 
  أعمالها وتزويدها بالمعلومات والتنسيق التنظيمي.

في دول عتبر زبائن الشركة روادًا في قطاعات االتصاالت وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والمصارف وي
   www.clariba.com. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكتروني: )EMEA(منطقة أوروبا والشرق األوسط وٕافريقيا 

  التالية: تويترعلى مواقع  إس إيه بيتابعوا أخبار شركة 
@SAPMENA 

@SAPMENANews 

  :الرجاء االتصالللمزيد من المعلومات، 
  أروى القسوس، مدير االتصاالت المؤسسية

   g.compr@alfaisalholdinبريد إلكتروني: 
  974 55139539+محمول: 

     سيتي جايت ديوي رودجرسون
     974 50149201+رامز الترك    

 

  مسؤولو التواصل مع اإلعالميين
  husain.Tamimi@sap.com،   971+566811641حسين التميمي، إس إيه بي 
   c.mcpeak@sap.com،   971+7773301  4 كلير ماكبيك، إس إيه بي

   me.com‐sap@wallis +971 43901950 ستيف بارون، شركة والليس لالستشارات التسويقية
   Nicole.mullikin@clariba.com +971 558009432نيكول مولليكين، كالريبا ، 
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