"أدنوك" تختار حلول "إس إيه بي " SAPللتميز التقني في قطاع النفط والغاز باإلمارات
المنظومة التقنية الجديدة ستساهم في إنجاز استراتيجية الشركة في التحول الكلي لألعمال
11نوفمبر  2014خبر صحافي للنشر
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية شراكة تقنية طويلة األمد مع "إس إيه بي" .وتهدف هذه االتفاقية االستراتيجية إلى مساعدة "أدنوك" على تحويل خدمات تقنية
المعلومات وعمليات األعمال التابعة لها .
وجرى توقيع االتفاقية على هامش الدورة السابعة عشرة من م عرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) ،الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض،
تحت شعار "التحديات والفرص في الثالثين عاما ً القادمة ".
وبموجب االتفاقية ،ستقوم "إس إيه بي" بتزويد "أدنوك" بمجموعة من حلول األعمال الرئيسية التي تعالج جوانب مهمة في عمليات الشركة في االستكشاف واالنتاج والتسويق
والتكرير والشؤون المالية والموارد البشرية والمشتريات وإدارة شبكات التوريد ،لتكون مبنية على منظومة شاملة مشتركة لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها .
وبهذه المناسبة ،قال السيد  /درويش عبدهللا القبيسي ،مدير دائرة الخ دمات المشتركة والتقنية في "أدنوك"" :إن رؤية الشركة تتمثل في تحويلها إلى محور لالبتكار بُغية دعم
استراتيجيتها طويلة األمد ،تتماشى مع ’رؤية أبوظبي  ، ‘2030معتبرا ً تقنية المعلومات أداة تمكين رئيسية في هذه االستراتيجية" .وأضاف القبيسي" :سوف ّ
تعزز الشراكة مع
"إس إيه بي" من قدراتنا وتساعدنا على بناء حلول أعمال تُسهم في بناء مستقبل أبوظبي ،وقد بذل الطرفان جهوداً كبيرة وأظهرا التزامهما تج اه تحقيق هذا االتفاق ،وأنا واثق من
أننا سنلمس منافعه قريبا ً ".
تُعتبر "أدنوك" واحدة من أبرز شركات النفط والغاز في العالم ،وهي تنتج أكثر من  2.8مليون برميل من النفط الخام يومياً .وسوف تساعد "أدنوك" في تعزيز القدرة اإلنتاجية
للطاقة في دولة اإلمارات وتنمية اقتصادها ،من خالل استثمارات بدأت منذ سنوات تُقدّر بنحو  40مليار دوالر أميركي في مشاريع الستخراج النفط والغاز الطبيعي وصناعة
البتروكيماويات والتكرير ،بدأت قبل بضع سنوات والتي من المقرر االنتهاء منها قريباً .وتُع ّد دولة اإلمارات ثاني أكبر مصدر للمنتجات البترولية من ناحية القيمة في العالم ،وفقا ً
لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك ).
من جانبها ،قالت السيدة  /ندى الهاشمي ،مدير قطاع تقنية المعلومات والنظم لدى "أدنوك" ،إن االتفاقية المؤسساتية االستراتيجية مع شركة "إس إيه بي" تش ّكل قاعدة مهمة ألدنوك
ومجموعة شركاتها لتنفيذ حلول أعمال سلسة ومبتكرة ،وأضافت الهاشمي" :ستمكننا هذه الحلول من تقديم خدمات عالمية المستوى في مجال تقنية المعلومات ألدنوك ومجموعة
شركاتها ،وستنطلق أولى المشاريع قريبا ً في هذا اإلطار لجني ثمار هذا التعاون االستراتيجي ".

وأ ّكدت الهاشمي على أهميّة هذه اال تفاقية موضحة أنها تتتي ضمن سلسلة من الشراكات التي تعتزم "أدنوك" إبرامها مع شركات تقنية عالمية لتمكين الشركة من تقديم خدمات
تقنية معلومات مبتكرة في قطاع النفط والغاز في اإلمارات ،ومضت إلى القول" :سوف تؤسس الخدمات التعليمية المقدمة من "إس إيه بي" قاعدة لتعزيز قدراتنا ومهاراتنا
المؤسسية الداخلية ،بما يتماشى مع خطط الشركة إلنشاء مركز للتميز لمختصي تقنية المعلومات ،وذلك في ضوء أهمية التعليم في الوفاء بالحاجة المتزايدة لقوى عمل محلية قوية
في دولة اإلمارات من شتنها الحفاظ على قطاع الطاقة في البالد وصونه لألجيال القادمة ".
واعتبرت "إس إيه بي" من جهتها ،أن هذه االتفاقية تشكل امتدادا ً للشراكة طويلة األمد مع "أدنوك" وصوالً إلى تعزيز االبتكار في قطاع النفط والغاز بدولة اإلمارات .وأ ّكدت
الشركة على لسان السيد  /جورج رايدنغ ،رئيس الشؤون المالية ،أن العمل المشترك بين "إس إ يه بي" و"أدنوك" من شتنه "دفع عجلة االقتصاد مترابط األطراف في الدولة عبر
إضفاء مرونة أكبر على العمليات ومنح العمالء قيمة أعلى ،من خالل مساعدة "أدنوك" على إدارة عملياتها ببساطة وتنمية المهارات التقنية لدى موظفيها في المستقبل ".
يُذكر أن "أدنوك" هي الراعي الرئيسي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)  ، 2014الذي شهدت أرضه التوقيع على االتفاقية ،فيما تشارك "إس إيه بي" في الحدث
شريكا ً وثيقا ً وراعيا ً للندوات التنفيذية في نادي الشرق األوسط للبترول ،وهو نا ٍد خاص بكبار قادة األعمال في قطاع النفط والغاز .
من جهة أخرى ،ظلّت شركة "إس إيه بي" ،عمالقة برمجيات األعمال العالمية ،تساعد قطاع النفط والغاز العالمي طوال  40عاما ً على التطور والتحول الرقمي ،ولديها اليوم ما
يزيد على مليون مستخدم يشتغلون في العمليات الرقمية بحقول النفط ،وفي عمليات الصيانة التنبّؤية ،وفي إدارة قوى العمل ذات القدرات التنقلية ،وإدارة المواهب ،في أرجاء
العالم ،حتى باتت جميع شركات النفط والغاز المندرجة في قائمة "فورتشن  " 500تدير عملياتها باستخدام برمجيات "إس إيه بي ".
التعليق على الصور :التعليق على الصور( :من اليمين إلى اليسار) :السيد جورج رايدنغ ،رئيس الشؤون المالية في إس إيه بي الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،والسيد درويش
عبدهللا القبيسي ،مدير دائرة الخدمات المشتركة والتقنية في "أدنوك" ،أثناء توقيع اتفاقية الشراكة االستراتيجية .
نبذه عن أدنوك
تتسست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في عام  1971للعمل في كافة مجاالت صناعة النفط والغاز .وقد عملت الشركة منذ ذلك التاريخ على توسيع نشاطها بخطى ثابتة
بتتسيس الشركات الفرعية وخلق صناعة متكاملة في مجال النفط والغاز في مجاالت االستكشاف واإلنتاج والتكرير ،ومعالجة وتصنيع الغاز ،والصناعات البتروكيماوية،
واإلمداد ،والتوزيع .
تضم أدنوك عددا من الشركات التابعة العاملة وهي :أدكو ،أدما العاملة ،زادكو ،شركة الحفر الوطنية ،جاسكو ،أدجاز ،الحصن للغاز ،اإلكسير ،تكرير ،أدنوك للتوزيع ،بروج،
إسناد ،إرشاد ،فرتيل ،شركة الظفر ة للعمليات البترولية المحدودة ،وشركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة ،أدناتكو وانجسكو .
قسم الوسائل اإلعالمية والمطبوعات  /إدارة العالقات العامة
هاتف : +971-2-6023631
نبذة عن SAP
زود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي الم ِّ
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أك ثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  258,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com/mena.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف : +971 4 440 7222
بريد إلكتروني: Husain.tamimi@sap.com
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 4 390 1950
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

