شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو) تعزز البنية التحتية التقنية لديها لتحقيق المزيد من التوسع والنجاح
(جسكو) تختار حلول  SAPإلرساء األسس الرقمية لديها بهدف تحقيق االرتقاء بكفاءة األعمال وتحقيق المزيد من األرباح
الجبيل ،المملكة العربية السعودية 12 ،يونيو  : 2012تعتزم شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو) ،الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية إلنتاج أنابيب الصلب غير
الملحومة ،تعزيز مكانتها كواحدة من أهم شركات التصنيع في المنطقة عقب قرارها تعزيز وتحديث عملياتها الرئيسية ومراكز صنع القرار بأحدث البرمجيات والحلول من
شركة SAP.

وستقوم الشركة في البداية بنشر حلول تخطيط موارد المؤسسات وحلول استقصاء األعمال من  SAPبهدف
أتمتة العمليات االساسية كالموارد البشرية ،والتمويل ،واإلنتاج ،واالرتقاء بمستويات الشفافية والقدرة على اتخاذ
القرارات السريعة والمؤثرة ،وفي الوقت ذاته تعزيز الكفاءة واإلنتاجية .وتتولى شركة  MITLتنفيذ هذا
المشروع بوصفها أحد شركاء الشركة العالمية SAP.
وفي هذا الصدد ،قال زياد البراك ،المدير المالي لدى شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو)" :تتطلع جسكو
لتحقيق النمو من حيث القدرة اإلنتاجية وأعداد العاملين ،وبرزت الحاجة لوجود رؤية وشفافية واضحة تساهم في
تجسيد كافة جوانب العمل سواء من حيث الموارد البشرية أو من حيث عمليات االنتاج ".

وأضاف البراك قائالً" :توفر  SAPأفضل الحلول في هذا الوقت الحساس بالنسبة لنا ،وإننا سعداء أن نضيف خبرتهم الكبيرة التي ستساعدنا بالتأكيدعلى تجسيد خطط أعمالنا
الطموحة وتحوليها إلى واقع ملموس ".
وقد اصبحت الجبيل لخدمات الطاقة ،وهي شركة التصنيع والطاقة التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ،أول مصنع ألنابيب الصلب غير الملحومة في الشرق األوسط
في العام  ،2006وتحظى بعدد من أبرز العمالء مثل شركة أرامكو السعودية ،وشركة سابك .
ومن جانبه ،قال سام الخراط ،المدير التنفيذي لشركة  SAPفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا" :تشكل صناعة النفط والغاز أهم قطاعات النمو في المملكة العربية السعودية،
وتعتبر الخدمات التي توفرها شركة جسكو هامة جدا ً لمواصلة تطوير ونجاح هذه الصناعة".وتابع قائالً" :من المؤكد أن الشركة ستشهد نموا ً كبيراً ،ويسعدنا أن نكون جزء من
مسيرة النمو هذه ".
وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه شركة  SAPنجاحات وتطورات كبيرة ،حيث صنفت دراسة حديثة للمؤسسة البحثية العالمية  IDCالستقصاء معلومات األعمال الخاصة
بأسواق االتصاالت وتقنية المعلومات ،شركة  SAPباعتبارها الشركة األولى المزودة لبرمجيات وتطبيقات الشركات بحصة سوقية بلغت  43.5بالمائة .
ومن المتوقع أن تشهد أعمال  SAPالمزيد من النجاحات في المملكة العربية السعودية بفضل إعالن المدير المالي للشركة ويرنربرانديت في  12مارس الماضي عن خطة
الشركة التي تمتد ألربعة سنوات والتي تهدف إلى استثمار  450مليون دوالر أمريكي في تطوير المهارات و المواهب المحلية وتحقيق مزيداً من االبتكارات والتنمية في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا .
وتشمل الخطة توظيف أكثر من  500موظف إضافي ،وافتتاح أفرع ومكاتب جديدة للشركة باإلضافة إلى توسيع دائرة الشراكة وبرنامج تحالف الجامعات من SAP.كما سيتم
بذل زيادات كبيرة في توافر الخدمات الشاملة والمبتكرة والمُخصصة التي تقدمها الشركة .
كما ستقوم  SAPفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا بإنشاء معهد خاص للتدريب والتنمية ،يهدف إلى تخريج  2000استشاري جديد في غضون السنوات األربع المقبلة ،وهذا
سيضاعف قدرات الشركة االستشارية القائمة في المنطقة بثالثة أضعاف ،وسيزيد تخصيص حلول  SAPلتلبية احتياجات النمو السريع في المنطقة .
التعليق على الصورة :زياد البراك ،المدير المالي لدى شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو )
معلومات للمحرِّرين
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  190,000عميل حول
العالم (بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .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 5015110
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

