هيئة الكهرباء والماء البحرينية تطلق مع "إس إيه بي" أكبر مشروع تقني في تاريخها
نواف بن إبراهيم آل خليفة ُيبدي التزام الهيئة باالبتكار ...تسا ُر ُع الخطى باتجاه "الشبكات الذكية" وتقديم أرقى الخدمات
واتباع أفضل الممارسات...
المنامة ،مملكة البحرين
أعلنت اليوم هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين إطالق مشروع تحديث شامل للبنية التحتية لتقنية المعلومات ،هو األكبر على اإلطالق في تاري ددمات الطاةة والماء
بالمملكة .وستقوم الهيئة ،التي تضع عينيها على الددول في حقبة جديدة تتسم باإلدارة الكفُؤة للطاةة ،بإج راء أتمتة شاملة لجميع عملياتها ،في دطوة تغيير جريئة باتجاه األفضل
فيما يتعلق بددمة العمالء واألداء الكلي للهيئة ،وذلك بما يتماشى مع الرؤية االةتصادية للمملكة للعام . 2030
وسوف يتضمّن المشروع إطالق حلول متدصصة بددمات الطاةة والماء تقدّمها عمالةة برمجيات األ عمال العالمية "إس إيه بي ، " SAPتشمل حلول إدارة عالةات العمالء،
والفوترة ،وةياس االستهالك ،وإدارة أصول الشبكات .كما يتضمّن المشروع الجديد ابتكارات مهمة من أبرزها سلسلة متكاملة للقيمة لددمات الكهرباء والماء ،مع إجراءات عمل
مبسّطة ومدعومة عبر األجهزة المتنقلة  ،من دالل حلّ "يوتيليتيز" من "إس إيه بي ".

من المنتظر أن ُتسرّ ع حزمة حلول األعمال من "إس إيه بي" عملية الفوترة ،وتدفّف من مشكالت انقطاع التيار الكهربائي ،وتحسّن اكتشاف األدطاء ،وتراةب األحمال
الكهربائية ،عالوة على إجراءات أدرى ،بمستويات أعلى من الكفاءة .وسوف يُسرّ ع المشروع ،وهو األكبر لشركة "إس إيه بي" من نوعه في البحرين ،االنتقال إلى بنية تحتية
وسيتولى تنفيذ المشروع فريق العمليات الميدانية لدى "إس إيه بي ".
ّ
تقنية أكثر ذكاء تضمّ ةدرات متطورة ومتجددة لقياس االستهالك.
كما سيساعد المشروع على تحسين موثوةية الشبكة ،ونوعية عمليات الصيانة الوةائية ،وادتصار الوةت الالزم لالستجابة لحاالت االنقطاع المفاجئة .
وأ ّكد سعادة الشي نواف بن إبراهيم آل دليفة ،الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء البحرينية ،أن التنمية المستدامة في البحرين ال يمكن أن تتقدم "إال ّ إذا أطالةنا العنان لطرق
أكثر كفاء ًة وابتكارا ً في مجال إدارة الكهرباء والماء وتوزيعهما" ،ةائالً إن هذا األمر يتطلب وعيا ً وعزيمة وتقنيات مبتكرة ةادرة على إحداث ثورة في العمليات األساسية .وأضاف
سعادته" :إننا ملتزمون برفع الكفاءة ،والتقليل من االنبعاثات ،وتبني حلول الطاةة المتجددة ،وإنجاز الشبكة الذكية وتحقيقها على نطاق واسع ،وذلك بالتعاون مع شركات مثل "إس
إيه بي" ،واضعين أعيننا على أجيال المستقبل في البحرين ".

ٌ
دطط أُعلن عنها حديثا ً لبدء مشروعين في مجال الطاةة المتجددة
تجدر اإلشارة إلى أن تنويع مصادر الطاةة يحتل مرتبة عالية في جدول األعمال السياسية في البحرين ،وهناك
في شهر يونيو من العام الجاري .
ويأتي ةرار هيئة الكهرباء والماء البحرينية بالعمل مع "إس إيه بي" ،بعد أربع سنوات من اعتمادها تطبيقات شركة البرمجيات األلم انية ،الداصة بالشؤون المالية والمستودعات
وإدارة المواد والمشتريات .
وأعرب روبرت إنسلن ،رئيس "إس إيه بي" للمبيعات وعضو مجلس إدارتها العالمي ،عن فدره بالشراكة مع مملكة البحرين ودعم رؤتها االةتصادية للعام  ،2030وةال" :من
ً
فعالة من
شأن هذا المشروع أن يدعم دارطة طريق تقود هيئة الكهرباء والماء البحرينية نحو تحقيق الشبكة الذكية وددمات الطاةة والمياه الذكية ،عالوة على دعمه مجموعة
مصادر الطاةة تشمل الطاةة المتجددة والنفط والغاز .وسوف ّ
نشق طريقنا مع الهيئة لتشغيلها تشغيالً أفضل ،وتحقيق مستقبل بيئيّ أنظف وأكثر استدامة ".
يُشار إلى أن ما يزيد عن  2450مؤسسة وهيئة عاملة في مجال الموارد وتقديم الددمات في  70دولة حول العالم تستددم تطبيقات "إس إيه بي ".
التعليق على الصور:




هيئة الكهرباء والماء البحرينية تطلق مع "إس إيه بي" أكبر مشروع تقني في تاريدها
سعادة الشي نواف بن إبرا هيم آل دليفة ،الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء البحرينية ،و روبرت إنسلن ،رئيس "إس إيه بي" للمبيعات وعضو مجلس
إدارتها العالمي .

نبذة عنSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
وددمات فائقة تم ِّكن الشركات بادتالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستددمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستددم تطبيقات  SAPأكثر من  238,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
فازت «أس أيه بي» بجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمها شركة «آي تي بي » ITPللنشر .كما حازت على جائزة اإلنجاز
في ةطاع تقنية االتصاالت والمعلومات التي تمنحها مجلة «أدبار الكمبيوتر في الشرق األوسط ».
لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موةع الشركة على اإلنترنت: www.sap.com/mena.
لمتابعة أدبار SAPعلى موةع تويتر : @SAPMENANews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
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بريد إلكتروني : Husain.tamimi@sap.com
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