اإلمارات لأللمنيوم تدعم مخططاتها للتوسع بمساعدة تقنيات SAP
الشركة الرائدة في تصنيع األلمنيوم على خطى ثابتة لتصبح أكبر موقع منفرد لصهر األلمنيوم في العالم
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  24 ,أكتوبر  2011 ,من المُقرر أن ترفع شركة اإلمارات لأللمنيوم «إيمال» من طاقتها ااإلنتاجية وأن تُعزز جودة منتجاتها من األلمنيوم،
بمساعدة أحدث حلول  SAPالبرمجية .
وستتمكن «إيمال» من خالل الحزمة البرمجية مُتعددة األوجه الجديدة من ترسيخ مكانتها كأكبر المواقع المنفردة لصهر األلمنيوم وأكثرها إنتاجا ً في العالم ،حيث تهدف الشركة
إلى مضاعفة إنتاجها السنوي من األلمنيوم ليصل إلى  1.3مليون طن .
وتُعد «إيمال» ،التي تأسست في في العام  ،2007مشروعا ً إستراتيجيا ً مشتركا ً ما بين شركة ألمونيوم دبي «دوبال »وشركة مبادلة للتطوير «مبادلة» ،حيث شهدت الشركة
نجاحا ً باهراً بتزويدها 280عميالً في  36دولة مختلفة .
ويمثل هذا المشروع البالغة تكلفته  5.7مليار دوالر رمزاً بارزاً ضمن إستراتيجية إمارة أبوظبي الصناعية الساعية لتشجيع التنوع االقتصادي .كما أعلنت «إيمال» في شهر
يوليو الماضي عن تدشين عمليات بناء المرحلة الثانية من مصهرها بكلفة  4.5مليار دوالر في مدينة الطويلة بأبوظبي .
وكانت  SAPمنذ العام  2008شريكا ً استراتيجيا ً لشركة «إيمال» لتحقيق الشفافية المتكاملة فيما يتفق مع أفضل الممارسات العملية ،حيث عززت من عملية اتخاذ القرارات
بشكل سريع ،بناء على افضل التطبيقات ،وضمان استمرارية العمل .
وستشهد المرحلة الثانية من التعاون توسيع  SAPمن حلول األعمال البرمجية ،في الوقت الذي تسعى به «إيمال» إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية ،وتعزيز جودة منتجها ،وتحقيق أكبر
قدر من مشاركة العمالء .
وستتمكن «إيمال» وبسهولة تامة ،بفضل حلول  SAPالرقمية التي ستشمل أحدث التقنيات النقالة المُصممة للمؤسسات ،من إضافة ألف موظف آخر إلى قوتها العاملة الحالية
البالغة ألفي موظف .
وقامت  SAPمؤخراً بمنح «إيمال» شهادة مركز العمالء المتخصصين ،نتيجة اللتزامها التام بمواصلة تحسين كفاءة التشغيل ،وإدارتها المتفوقة للجودة ،واالستفادة المثلى من
العمليات التجارية ،ما أدى إلى زيادة القيمة العملية ،وحماية استثمارات «إيمال» .ويُعد مركز العمالء المتخصصين بمثابة مقر التعاون الوظيفي ما بين األقسام المختلفة في
«إيمال» وما بين مجموعة االتصاالت وتقنية المعلومات التابعة لها ،وما بين «إيمال» وشركة  SAP.وهذا من شأنه أن يزيد من مس توى شفافية العمليات ،ما ي ُساهم في انخفاض
التكلفة اإلجمالية .وال توفر الشهادة تقديراً لشركة «إيمال» نظير جودتها في تطبيق حلول  SAPفحسب ،وإنما تُعزز من الشراكة ما بين أقسام الشركة ومجموعة االتصاالت
وتقنية المعلومات ،وتُساعد في تحقيق الفوائد اإلضافية من خالل مستويات أعمق من الخبرات والتعاون مع  SAP.ويُساعد مركز العمالء المتخصصين على تحفيز اإلبداع
واالبتكار التقني من خالل تحديث البرمجيات مع المتغيرات والمتطلبات ،وتوفير التدريب المتخصص ،واالستفادة من الخبرات حسب الطلب ،وغيرها من المميزات .
واستطاعت شركة «إيمال» من خالل هذا التميز ،الفوز بالجائزة الذهبية من جوائز  SAPللجودة ،لفئة الشركات متوسطة الحجم إلى كبيرة ،وذلك في حفل توزيع جوائز SAP
للجودة  2011السنوي .الذي يحتفل بعمالء الشركة الذين يستخدمون مبادئ  SAPللجودة ،لإلدارة الفعالة للتطبيقات البرمجية المتميزة بمتطلبات تقنية وعملية متعددة األوجه،
والتفوق في التنفيذ وتحقيق الفوائد الكبيرة ،باإلضافة إلى اإلنجازات السريعة المخفضة للتكاليف ،للوقوف عند متطلبات األوقات الحالية المتمثلة في تحقيق العائد على االستثمار
بأسرع وقت ممكن .
وقد تم تقديم الجائزة لشركة «إيمال» ،في أبو ظبي األسبوع الماضي ضمن فعاليات مؤتمر جولة  SAPالعالمية في أبو ظبي والتي قدم فيها بيل ماك ديرموت ،الرئيس التنفيذي
المشارك لدى ، SAPكلمة رئيسية ألقاها على مسامع بعض من أبرز رجال األعمال من المجتمع االقتصادي في اإلمارات .
وتعليقا ً على ذلك ،قال سعيد فاضل المزروعي ،رئيس شركة «إيمال» ومديرها التنفيذي" :إن اإلنجازات التي حققتها إيمال في السنوات األربعة األخيرة هي إنجازات مذهلة،
وبات هدفنا في أن تصبح الشركة إحدى أكبر الالعبين في سوق األلمنيوم حول العالم واقعا ً ملموساً ،إال أننا لن نقف عند هذا الحد .ففي إيمال نحصد غدا ً ما استثمرناه اليوم،
ونستمر في النظر إلى األمام .فلكي نتمكن من تلبية احتياجات عمالئنا وتوفير أفضل الخدمات لهم ،علينا أن نبقي المستقبل نصب أعيننا ،وهذا ما يُبقينا دائما ً على أهبة
االستعداد ".
من ناحيته قال سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا" :إن إيمال مثال للشركات المُلهمة التي تلعب دورا ً حيويا ً في التنمية المستقبلية ،ال
لإلمارات فحسب وإنما عبر مجموعة من القطاعات على الساحة العالمية .وتفخر  SAPبأن تلعب دوراً في دعم رؤيتها المستقبلية والتزامها المستمر بتعزيز الشفافية وزيادة
ا لكفاءة واإلنتاجية وتكامل العمليات ،والتي تشكل السمات المُميزة للشركات العالمية ".
وتوفر حزمة تخطيط موارد المؤسسات من  SAPحلو ً
ال متكاملة ُتساعد الشركات حول العالم على إدارة عملياتها التصنيعية وفقا ً ألفضل الممارسات العالمية ،موفرة أعلى
المعايير والتطبيقات ال مُهمة واإلدوات التحليلية ،باإلضافة إلى التعامل بفعالية مع التحديات التشغيلية كاألمور اللوجستية والمعلومات الخاصة باألعمال ،والموارد البشرية،
والصحة والسالمة ،باإلضافة إلى اإلدارة البيئية .

من اليمين إلى اليسار :أندي أندرياني ،مدير أول تقنية االتصاالت والمعلومات لدى شركة «إيمال» ،علي سعيد المزروعي ،مدير التقنية في شركة «إيمال» ،سعيد فاضل
المزروعي ،رئيس شركة «إيمال» ومديرها التنفيذي ،سامر الخراط ،المدير التنفيذي لدى  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ربيع حيدر ،مدير المبيعات في إمارة أبوظبي
لدى شركة SAP.

حول شركة اإلمارات لأللمنيوم "إيمال ":
يوفر مصهر "إيمال" ،من خالل التقنيات المتقدمة والصديقة للبيئة التي يعتمدها ،أجود منتجات األلمنيوم األولي لعمالئه في مختلف دول العالم .ويستخدم المصهر الواقع في منطقة
الطويلة بإمارة أبوظبي حاليا ً تقنية خاليا اإلنتاج DXالمبتكرة محليا من أجل إنتاج  750ألف طن من األلمنيوم سنوياً .وسوف يتزايد إجمالي اإلنتاج السنوي للمصهر باستمرار
ليصل إلى  1.3مليون طن عند إنجاز المرحلة الثانية من المشروع بنهاية العام  2014واعتماد الجيل الجديد من تقنية خاليا اإلنتاج  DX+ليصبح أكبر المواقع المنفردة لصهر
األلمنيوم على مستوى العالم .ومع رصد  4.5مليار دوالر لتمويل المرحلة الثانية وبعد إنجاز المرحلة األولى بقيمة  5.7مليار دوالر ،أصبح مصهر "إيمال" ،المشروع المشترك
بين ك ٍل من شركة "دبي لأللمنيوم" وشركة "مبادلة للتنمية" ،واحداً من أكبر المشاريع الصناعية على مستوى ا لدولة خارج قطاعي النفط والغاز ،ليسهم بشكل مباشر في
استراتيجية تنويع قاعدة االقتصاد الوطني .
ويحظى اليوم  280عميالً في 36بلداً بتشكيلة غنية من منتجات "إيمال" عالية الجودة بما في ذلك سبائك األلمنيوم عالية النقاوة ،والسبائك القياسية ،وسبائك الصفائح ،واسطوانات
السحب .بعد حصولها على شهادة آيزو  9000الدولية للجودة ،تم إدراج كل من سبائك األلمنيوم عالية النقاوة والسبائك القياسية ،في "بورصة لندن الدولية للمعادن" .وتضمن
البنية التحتية المتطورة التي يتميز بها مصهر الطويلة استقرار عمليات اإلنتاج والتوزيع وفق أعلى معايير الجودة والدقة وااللتزام .ويضم موقع المشروع حاليا ً محطة الطاقة
الكهربائية التي تعمل بقدرة  2000ميغا واط والتي ستزيد قدرتها اإلنتاجية لتصل إلى  3000ميغا واط عام  ، 2014ومصنع الكربون ،والمسبك المتميز بمرونته وقدرته على
توفير طيف واسع من منتجات األلمنيوم وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة عالمياً .كما يختصر الرصيف المخصص لشركة إيمال في ميناء خليفة الطريق لتوريد المواد الخام
للمصهر عبر البحر .
وتتبنى شركة "إيمال" أفضل التقنيات المستدامة في مجال حماية البيئة وتخفيض االنبعاثات الناتجة عن عمليات اإلنتاج ،في إطار التزامها الدقيق بتوجهات "هيئة البيئة" لتقليل
البصمة الكربونية في أبوظبي .وتمكنت "إيمال" حتى اآلن من توفير  2000وظيفة دائمة ستزيد باستمرار لتصل إلى  3000وظيفة دائمة لدى انتهاء العمل بالمرحلة الثانية،مع
التزامها العملي باستراتيجية التوطين التي شكلت أساسا ً لسياسة التوظيف التي تبنتها منذ بداية المشروع .ولتعزيز نسبة التوطين فيها ،استحدثت "إيمال" برنامج المنح التعليمية
األكاديمية التي توفر تدريبا ً نظريا ً وعمليا ً للطلبة اإلماراتيين من الجامعات المحلية المعتمدة بما يتيح لهم االلتحاق بكادر عمل الشركة بعد إكمال البرنامج بنجاح .كما تتحمل
"إيمال" مسؤولياتها تجاه المجتمع من خالل مبادراتها العديدة التي تشمل تنظيمها لأليام المفتوحة مع المجتمع المحلي ودعمها للمؤسسات االجتماعية والرياضية والثقافية على
مختلف المستويات .
للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ :



روزين فغالي ،شركة اإلمارات لأللمنيوم
هاتف2290 509 02 :
البريد اإللكتروني : rosine@emal.ae



نك النميد ،إمبكت بورتر نوفيللي
هاتف7964 884 050 :
البريد اإللكتروني : n.langmead@ipn.ae

حول SAP
المزود الرائد عالميا ً بحلول وتطبيقات األعمال ،إذ تساعد  SAPالشركات حول العالم ،على اختالف أحجامها وطبيعة أعمالها ،بأن
ِّ
شركة(  SAPبورصة ناسداك ): SAPهي
تعمل بالشكل األمثل .إذ تم ِّكن حلول  SAPالشركات وطواقم موظفي ها من أن تعمل بفاعلية أفضل ،وأن تحقق االستفادة المُثلى من معلومات األعمال الدقيقة والمفصّلة بما يعزز
تنافسيتها ومكانتها ،على صعيد عملياتها الخلفية ومجالس إداراتها ومستودعاتها ونظم حواسيبها وأجهزتها النقالة .وتساعد تطبيقات وخدمات  SAPأكثر من  170,000شركة
ومؤسسة (بما في ذلك ذلك عمالء سايبيس  Sybaseبعد استحواذ  SAPعليها) في تحقيق الربحيّة واالنسيابية المنشودتين ،والتواؤم مع متغيرات بيئة األعمال ،وتحقيق النمو
المستدام .لمعرفة المزيد عن ، SAPتُرجى زيارة موقعها على اإلنترنت : www.sap.com
)*(وفق مفهوم ، SAPتتألف تطبيقات األعمال من حلول تخطيط موارد المؤسسات ،وحلول استقصاء معلومات األعمال ،والتطبيقات ذات الصِّلة .
كافة البيانات الواردة بهذه الوثيقة والتي ال تمثل حقائق تاريخية تُع ُّد بيانات استشرافية كما عرَّ فها قانون  Private Securities Litigation Reform Actلعام 1995
ّ
بالواليات المتحدة األمريكية .وتهدف مفردا ٌ
و"تخطط" و"تنوي" و"سوف" ،وما في حُكمها من مفردات ترد في سياق
ت مثل "تتوقع" و"تعتقد" و"تقدِّر" و"تتنبأ" و"تعتزم" و"قد"
الحديث عن شركة ، SAPإلى التعبير عن الطبيعة االستشرافية لمثل هذه البيانات .وشركة  SAPغير مُلزمة بتحديث البيانات االستشرافية أو تنقيحها أو مراجعتها ونشرها على
العموم .وفي المُجمل ،ال تخلو البيانات االستشرافية من مخاطرة أو مجازفة أو حالة عدم يقين ،األمر الذي قد يجعل النتائج الفعلية المتحققة مختلفة إلى ح ّد بعيد عن التوقعات.
وتناقش الوثائق التي قدّمتها شركة  SAPإلى هيئة األوراق المالية والتداوالت األمريكية) ، (SECبشكل مفصّل ،العوامل التي قد تؤثر في النتائج المالية المستقبلية للشركة،
ومنها أحدث تقرير سنوي قدّمته الشركة إلى الهيئة ضمن النموذج  Form 20-F.وي َّ
ُحذر القراء من االعتماد بشكل مطلق على مثل هذه البيانات االستشرافية التي تقتصر رؤيتها
على فترة تواريخها .
©كافة الحقوق محفوظة لشركة SAP AG.
SAPو  R/3و  mySAPو  mySAP.comو  xAppsو  xAppو  SAP Netweaverوغيرها من منتجات وخدمات  SAPالتي يرد اسمها هنا وكافة ال ِّشعارات ذات
الصِّلة هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجَّ لة لشركة  SAP AGفي ألمانيا والعديد من بلدان العالم .كما أن كافة المنتجات والخدمات األخرى الوارد ذكرها هنا هي
عالمات تجارية للشركات المالكة لها .البيانات الواردة في هذه الوثيقة مقدَّمة ألغراض تعريفية فقط .وقد تتفاوت مواصفات المنتجات الوطنية .
مالحظات للمحرِّ رين
لمعاينة وتنزيل مقاطع أرشيفية معيارية وصور صحفية رقمياً ،يُرجى اتباع الوصلة التالية : www.sap.com/photos .كما تتوافر هنا مواد فائقة الدقة للقنوات اإلعالمية.
مصورة حول المواضيع المختلفة ،يُرجى اتباع الوصلة التالية  ، : www.sap-tv.comويمكنكم من خالل الموقع المذكور تضمين أفالم في صفحة الويب الخاصة
ّ
لمعاينة أخبار
بكم ،وتبادل األفالم عبر وصالت الر سائل اإللكترونية ،واالشتراك بالخدمة اإلخبارية التلقائية RSS.
لتتبّع أخبار  SAPعبر موقع «تويتر» ،يُرجى استخدام الوصلة التالية : @sapnews.
للعمالء الراغبين بمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات SAP:
المركز العالمي لخدمة العمالء24-34-534 180 49+ :
الواليات المتحدة األمريكية فقطSAP (1-800-872-1727) 1-872 )800(1 :
لمزيد من المعلومات ،لإلعالميين والصحفيين فقط :
كلير ماكبيك– c.mcpeak@sap.com 1302 554 50 )0( 971+ ،
كارولين هولمبيرغ ،واليس لالستشارات التسويقية– sap@wallis-mc.com 1950 4390 )0( 971+ ،

