"إس إيه بي" تس ّلط الضوء على أبرز االبتكارات في حلول األعمال بالمنطقة
" أدجاز" و"سيراميك رأس الخيمة" و"المجموعة المشتركة" و"الكهرباء السعودية" حازت الذهب
الشركات الفائزة تأهلت إلى جوائز "إس إيه بي" للجودة لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا
20فبراير  2014دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
فازت كل من شركة "أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة" (أدجاز) وشركة "سيراميك رأس الخيمة" اإلماراتيتين ،بـ"جوائز الجودة" المرموقة من "إس إيه بي" ،عمالقة
برمجيات األعمال العالمية ،التي كرّ مت الشركات الفائزة بالذهب لقاء ما اعتبرته تم ّيزا ً وريادة إقليمية في االبتكار بالحلول التقنية الخاصة باألعمال التجارية .
وتحتفي جوائز الجودة من "إس إيه بي" بعمالء الشركة الذين يتميّزون في التخطيط والتنفيذ لبرمجيات "إس إيه بي" ،تماشيا ً مع مبادئ الجودة العشرة التي وضعتها الشركة
ُجز على االستثمار ،وتشغيل سريع للبرمجيات يت ّم بقيمة أفضل .
وتعمل وفقها في تكريم الشركات ،والتي تض ّم التنفيذ الفعال واإلدارة الكفؤة للبرمجيات ،وتحقيق عائد م ٍ

وقال فرانك فورندرون ،مدير إدارة الجودة في "إس إيه بي" أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا لألسواق الناشئة وفي "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،إن
الشركات من جميع األحجام في أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا هي التي تقود االبتكار وتستخلص قيمة ملموسة لألعمال مع تبنيها ألحدث البرمجيات ،معتبراً أن جوائز
"إس إيه بي" للجودة "ال تقتصر على االحتفاء بنجاح تنفيذ التطبيقات فحسب ،ولكنها أيضا ً تُسهم في نشر أفضل الممارسات التي تساعد الشركات في أن يكون لها تأثير
إيجابي على االقتصادات الوطنية وخلق مزيد من فرص العمل ".
وبفوز الشركتين تكونان بذلك قد تأهلتا إلى منافسات جوائز "إس إيه بي" للجودة لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ،التي تقام في مارس المقبل .

وفي التفاصيل ،فازت شركة "أدجاز" اإلماراتية ،التي تُع ّد أحد أبرز منتجي الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال في المنطقة ،في فئة االبتكار ،ونالت الجائزة الذهبية
لتنفيذ منصة "إس إيه بي" لتحليالت البيانات ضمن شراكة مع "أوزون الشرق األوسط" .و بهذه المناسبة ،قال جاسم العلي ،نائب الرئيس للنزاهة والجودة في "أدجاز" ،إن
شركته كانت بحاجة ،مع استمرارها في التوسع ،إلى القدرة على تتبع نطاق واسع من البيانات ،كي تزدهر وتقدّم قيمة تجارية عالية في أعمالها ،معتبراً أن خير سبيل إلى
ذلك كان باللجوء إلى نظام برمجي فعال لتحليل البيانات تحليال ً يتسم بالسرعة والدقة .

حول في
من جانبها ،فازت شركة "سيراميك رأس الخيمة" ،أكبر مُص ّنع للسيراميك في العالم ،بالجائزة الذهبية في فئة المشاريع ال ُكبرى ،وذلك لق اء نشر مشروع خاص بالت ّ
األعمال خالل ثمانية أشهر فقط ضمن شراكة مع "إس إيه بي مينا سيرڤيسز" ،ما حقق لها منافع تجارية ملموسة في جميع قطاعات العمل بالشركة ،وفقا ً لدينش موهان،
رئيس المعلوماتية ،الذي قال إن التنفيذ الناجح لبرمجيات "إس إيه بي" كان ال ب ّد أن يُعمّق من فهم "سيراميك رأس الخيمة" لألسواق ،وإدراكها لكيفية العمل لتحقيق النجاح .

أما في فئة المشاريع متوسطة الحجم ،فقد فازت بالجائزة الذهبية شركة "المجموعة المشتركة للمقاوالت" الكويتية ،التي تُع ّد من أكبر الشركات العاملة في قطاع البنية التحتية
بالمنطقة .وكانت شراكة قد جمعت بين "المجموعة المشتركة" و"سي إس سي" لتنفيذ ح ّل شامل في تسعة أشهر إلدارة موارد الشركة ،وهو ما ت ّم في الموعد المحدد ووفقا ً
للموازنة المحددة والقيمة المتوقعة .وأوضح طريف البيطار ،النائب التنفيذي للرئيس لدى "المجموعة المشتركة للمقاوالت" أن شركته اختارت منصة "إس إيه بي" لتبسيط
لتحول األعمال باستخدام برمجيات "إس إيه
العمليات والتح ّكم بالمشاريع تح ّكم ا ً فعاالً ،بسبب تعقيدات عمليات الشركة والتعرض للمخاطر ،وقال" :تم االنتهاء من مشروع ّ
بي" بنجاح ضمن الموازنة المعتمدة ووف ق الجدول الزمني المحدد ،وتحقيق تحسينات جذرية وملحوظة في كثير من اإلجراءات ،وفي مراقبة العمليات ،وفي التنسيق بين
جميع أقسام الشركة ".

وقد فازت شركة "الكهرباء السعودية" بالجائزة الذهبية في فئة المشاريع صغيرة الحجم ،عن نظام "نبراس" ،لقاء سرعة نشر التطبيق المتنقل الخاص بمراقبة األداء
المؤسسي ،الذي يتيح المجال أمام التنفيذيين للوصول الفوري إلى التطبيقات المتنقلة الحيوية ،وهو المشروع الي عملت على إنجازه شركة "كونڤيرج أريبيا" .وقال محمد
النهاري ،مدير مشروع "نبراس" لدى شركة الكهرباء السعودية ،إن التطبيق المتنقل يقدّم لمحة َبدَهية على معلومات مباشرة موثوق بها ،باستخدام منصة "إس إيه بي"
المتنقلة ،ما يتيح للتنفيذيين إمكانية اتخاذ قرارات حاسمة عبر الهاتف الجوال ،وأضاف" :نظام نبراس مدين بنجاحه للمهنيين الموهوبين الذين عملوا على إنجازه ،والتزامهم
بتقديم حلول مبتكرة تسا عدنا على تحقيق رؤيتنا ".
من ناحية ثانية ،فازت بالجوائز الفضية ضمن الفئات األربع المذكورة ،أربع شركات هي شركة "مجموعة عيسى صالح القرق" اإلماراتية في فئة االبتكار والتي تعاونت مع
لتحول األعمال
"برايس ووتر هاوس كوبرز" في مشروع التخطيط لألعمال وتدعيمها ،وشركة "الخطوط الجوية العربية السعودية" في فئة المشاريع الكبرى عن مشروع ّ
في وحدات العقارات وتطوير األعمال التابعة للشركة نفذته مع "ويبرو" ،ونادي "دبي للجولف" في فئة المشاريع متوسطة الحجم الذي تعاون مع "فوجيتسو" لتنفيذ واحد من
أوائل مشاريع التخطيط الشامل لموارد ال مؤسسات في نا ٍد للجولف بالعالم ،وشركة "صدارة للكيميائيات" السعودية في فئة المشاريع صغيرة الحجم عن مشروع ألتمتة
إجراءات البنوك والخزينة نفذته مع "ويبرو ".

وأخيرا ً فقد فازت بالجوائز البرونزية كل من "قطر غاز" في فئة االبتكار لتنفيذها منصة تحليلية ولوحات مراقبة للبيانات من "إس إيه بي" مع "إس إيه بي مينا سيرڤيسز"،
مشروع للتخطيط الشامل لموارد المؤسسة باستخدام ح ّل النشر السريع من "إس إيه بي" وفازت
وشركة "منتجات" القطرية التي عملت مع "إس إيه بي مينا سيرڤيسز" في
ٍ
في فئة المشاريع الكبرى ،وشركة "قطار االتحاد" في فئة المشاريع المتوسطة والتي تعاونت مع "إتش سي إل" في النشر السريع لمشروع التخطيط الشامل لموارد المؤسسة،
وشركة "الفنار" السعودية في فئة المشاريع الصغيرة والتي عملت مع "آيكا" لالستشارات لنشر منصة متنقلة للمبيعات ألتمتة قسم المبيعات في الشركة .
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