المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تبسط عملياتها التشغيلية...
نظام برمجي جديد يدعم الكفاءة التشغيلية لـ"ميناء الرياض الجاف"
15أكتوبر 2012الرياض ،المملكة العربية السعودية من المنتظر أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية دعما ً قويا ً على مستوى اإلمكانات في الوقت
الذي تستع ّد فيه المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمملكة لتشغيل تطبيقات برمجية متطورة حصلت عليها من عمالقة البرمجيات األلمانية "ساب ،" SAPإحدى أبرز الشركات
العالمية المنتجة للتطبيقات البرمجية للمؤسسات .
واشترت مجموعة "باس" العالمية ، BAASالمعروفة اختصار ًا باالسم "بيغ " BIGوالخبيرة في المشاريع
اللوجستية الشاملة ،تراخيص تشغيل تطبيقات "ساب" لمصلحة "ميناء الرياض الجاف" التابع للمؤسسة العامة
للخطوط الحديدية السعودية .وتتولى "بيغ" عملية تطوير الميناء الجاف ،الذي يعتبر مركزا ً حيويا ً للنقل في
العاصمة السعودية ،على مدى العقد المقبل .
ومن المنتظر أن يستفيد ميناء الرياض الجاف من عمليات تشغيلية محسّنة تحسينا ً ملحوظا ً عبر حلول "ساب"
عالمية المستوى ،مع التركيز على عمليات الفوترة والمبيعات والتوزيع والموارد البشرية وإدارة المواد .
وسوف تقدّم "ساب" ،التي تُطبّق منتجاتها البرمجية حاليا ً في نحو  45شركة إلدارة الموانئ في  25بلداً،
إسهامات من شأنها أن تكمل بسالسة عملية إصالح تقني واسعة تقودها "بيغ" .وتشمل تلك اإلسهامات أجهزة
الحوسبة اليدوية "تكلوجيكس " Teklogixمن "بي سيلوغ ،" Psilogالرامية إلى تحسين مستوى اإلدارة
الفورية ،وأحدث وحدات النظام "ناڤيس ،" NAVISأحد أكثر أنظمة تشغيل الموانئ تطورا ً في العالم .
ويعتبر هذا المشروع األو َل في المملكة الذي يقوم فيه ميناء بتوظيف تطبيقات ذات ثقل مه ّم من شركتين من
كبرى شركات التقنية العالمية؛ "ساب" و"ناڤيس ".
بدر عبدهللا السويدان ،الرئيس والرئيس التنفيذي
لشركة"  BIGبيغ "

وسيصبح ميناء الرياض الجافّ  ،في غضون األسابيع الخمسة المقبلة ،خامس ميناء في العالم يش ّغل مزيج وحدات برمجية متطورة تتألف من اإلصدارة  2.2من التطبيق
 ،SPARCS N4والتطبيقان  XPSو  ،ECN4 NAVISما يؤ ّكد الطموح التقني الكبير للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية .
واعتبر بدر عبدهللا السويدان ،الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "بيغ" ،أن تطبيقات "ساب" تش ّكل عنصراً حيويا ً في المشروع الجاري تنفيذه لتنمية العمليات اللوجستية الخاصة
بإمداد المملكة بالسلع األساسية وفقا ً ألكثر الطرق كفاءة واستدامة ،وقال" :سوف نتم ّكن بمزيد من الشفافية والتبسيط في العمليات ،من تقديم خدمة أرقى ،ال للمؤسسة العامة
للخطوط الحديدية وحدها ،وإنما أيضا ً لكل الشركات العاملة في المملكة لما فيه مصلحة شعبها ".
وأ ّكد السويدان أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية "شجّ عت دمج أفضل التقنيات المتخصصة وأظهرت ترحيبا ً كبيراً بوضع أساس متين لعمليات تشغيلية هي األفضل حاضراً
ومستقبالً ".
ويشغل ميناء الرياض الجاف مساحة تبلغ  918,639مترا ً مربعا ً ويض ّم ستة مستودعات مساحة واحدها  6,480متراً مربعاً .وتبلغ الطاقة االستيعابية الراهنة للميناء 200,000
حاوية سعة  20قدما ً في العام تُنقل عبر على متون القطارات .وهناك خطط مستقبلية لتوسعة الميناء .
ويشتمل الميناء على مرافق أخرى ،كعدد من مستودعات التبريد ،ومولدات كهربائية احتياطية ،ومكاتب إدارية ،ومكاتب للتخليص الجمركي ،ومعدات للتحميل والتنزيل والمناولة،
ويوجد فيه أطقم متخصصة للصيانة والحراسة ،كما يض ّم مسجدا ً ومطعما ً وعيادة طبية .
من جانبه أعرب أحمد الفيفي ،المدير التنفيذي لشركة "ساب" السعودية ،عن فخر شركته بالعمل مع "بيغ" لجعل ميناء الرياض الجاف مركزاً لوجستيا ً عالمي المستوى ،مشيراً
إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية كيان مه ّم يتمتع برؤية ريادية أصيلة ،وأن رغبة المؤسسة بتشغيل مرافقها وفق أحدث التقنيات "يجعلها مثاال ً يُحتذى في اعتماد أفضل
الممارسات التي تتجاوز حدود المملكة تجاوزا ً بعيدا ً ".
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 عل ى 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.
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