"غلفتينر" و"إس إيه بي" ُت ّ
سخران التقنية لتعزيز االقتصاد اللوجستي لإلمارات
في ظل ّ مساعي الدولة لتكون ضمن أفضل عشر دول في العالم في األداء اللوجستي بحلول 2021
19مارس 2015
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم مجموعة "غلفتينر" الخاصة ،العاملة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية ،عن توقيع اتفاقية شراكة بينها وبين "إس إيه بي" تكون األخيرة بموجبها شريكا تننيا
استراتيجيا ،في خطوة تهدف لإلسهام في دفع عجلة االقتصاد اإلماراتي المزدهر والنائم على الخدمات اللوجستية .
وقع االتفاقية في منر مجموعة "غلفتينر" بالشارقة راميش شيفاكوماران ،مدير خدمات األعمال في المجموعة ،إلى جانب سام الخراط ،رئيس "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال
إفرينيا ،وتيفون توبكوتش ،المدير التنفيذي لـ"إس إيه بي اإلمارات" .وستنوم المجموعة ،بموجب االتفاقية ،بنشر مجموعة من حلول "إس إيه بي" العاملة على منصة "هانا" من
"إس إيه بي" ،تغطي عدة مجاالت تشمل التخطيط لموارد المؤسسة ،والشؤون المالية والرواتب ،والتخطيط التجاري ،وعمليات االندماج واالستحواذ .
وقال شيفاكوماران إن من المهم للشركات العاملة في حنل اإلمدادات اللوجستية وسالسل التوريد أن تحظى بمنصة تننية تتسم بالمرونة والكفاءة .وأ ّكد مدير خدمات األعمال في
"غلفتينر" بهذه المناسبة ،التزام شركته بتوفير أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ،الفتا إلى أن اتفاقية الشراكة المبرمة مع "إس إيه بي" ستمكن "غلفتينر" من إدارة أعمالها الدولية
بفاعلية أكبر وتكلفة أقل في جميع محطاتها ،وتوفير بيانات مفيدة وضرورية لزيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف ،وأضاف" :نحن مطمئنون إلى أننا يمكن أن نندّم خدمات أفضل،
ونتيجة لذلك ،كسب ميزة تنافسية ،من خالل التحسين المستمر لعملياتنا التجارية ".
ومن المتوقع أن تنمو سوق الننل والخدمات اللوجستية في الشرق األوسط إلى  27مليار دوالر بحلول العام  2015في ضوء ما تندمه مجاالت األتمتة وإدارة الطلب وتننيات
التتبع الفوري من دعم للنمو السريع .وتهدف رؤية دولة اإلمارات للعام  2021إلى االرتناء من المرتبة السابعة والعشرين إلى العاشرة عالميا على مؤشر األداء اللوجستي التابع
للبنك الدولي .
من جانبه ،قال تيفون توبكوتش ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في اإلمارات إن مشغلي الموانئ في جميع أنحاء العالم يواجهون ازدحاما متزايدا في الحركة وزيادة في
صرامة النظم والتشريعات ،عالوة على ضغوط متنامية تدفع بهم نحو االستدامة في العمليات ،وأضاف" :سوف تُسهم حلولنا التننية في تمكين مجموعة "غلفتينر" ودولة اإلمارات
من تولي الريادة في استخدام التننية لالبتكار في العمليات ،ودعم النوى العاملة المتننلة ،ورفع مستويات األمان في العمل ".
أما مد ير تننية المعلومات لدى مجموعة "غلفتينر" ،فيناي شارما ،فأشار إلى األثر الكبير الذي تتركه األتمتة المتزايدة على قطاع سالسل التوريد والخدمات اللوجستية ،قائال إن
هناك حاجة إلى مكاملة األعمال لدمج جميع أصحاب المصلحة ،كالعمالء والموردين والموظفين ،ليصبحوا كمؤسسة موسعة ،وأضاف" :كنا بحاجة إلى الحصول من حلول تحليل
البيانات على رؤى فورية واضحة فيما يتعلق بعملياتنا التجارية ،لتحسين آليات اتخاذ النرار ،وهو ما سنتمكن من تحنينه من خالل منصة "هانا" وشراكتنا مع "إس إيه بي" .ونحن
واثنون من قدرتنا على اإلسهام في التطور الس ريع لدولة اإلمارات حتى تصبح واحدة من مراكز الخدمات اللوجستية األكثر تندما في العالم ،وذلك عبر وضع بنية تحتية تننية قوية
لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتنا ".
كما قامت "غلفتينر" باختيار "سي إم سي" ،وهي شركة بارزة في مجال هندسة النظم ومكاملتها تتبع مجموعة " تاتا" لتطبيق هذا المشروع التنني .وتتمتع "سي إم سي" بخبرة
واسعة في مجال حلول األعمال الخاصة بالموانئ البحرية وسوف تندّم لعمليات "غلفتينر" الجوهرية إطارَ عمل متينا لنشر حلول "إس إيه بي" من خالله ،باالستناد على أفضل
الممارسات .وتشمل تلك العمليات الوظائف األس اسية كالهندسة ،وإدارة األصول ،وإدارة رأس المال البشري ،والرواتب ،وإدارة المواد ،والشؤون المالية .
وأعرب آر رامانان ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سي إم سي" ،عن شعوره بالفخر والتندير لوقوع اختيار "غلفتينر" على شركته كشريك مفضل لتننية المعلومات
لنشر حل تخطيط موارد المؤسسات الحديث بالشراكة مع "إس إيه بي" ،وقال" :سوف ّ
نسخر معرفتنا المتعمنة في هذا المجال وخبرتنا التننية الواسعة وريادتنا الفكرية في إدارة
الننل والموانئ والشحن ،عالوة على إنجازات "إس إيه بي" على الصعيد العالمي ،في هذا المشروع الرفيع المستوى ،تحنينا لمصالح "غلفتينر" وعمالئها ".
جدير بالذكر أن مجموعة "غلفتينر" ،التي تبلغ إنتاجية أعمالها اإلجمالية على الصعيد العالمي أكثر من  6ماليين حاوية نمطية في موانئ بدولة اإلمارات والمملكة العربية
السعودية ولبنان والعراق والبرازيل والواليات المتحدة األمريك ية ،تهدف لتصبح واحدة من أكبر ستة مشغلين لمحطات الحاويات في العالم بحلول العام . 2020

التعليق على الصور  :من اليمين إلى اليسار ،راميش شيفاكوماران ،مدير خدمات األعمال في مجموعة "غلفتينر" ،وسامر الخراط ،رئيس شركة "إس إيه بي" الشرق األوسط
وشمال إفرينيا أثناء توقيع اتفاقية الشراكة .

مجموعة "غلفتينر" الخاصة ،توقع اتفاقية شراكة مع "إس إيه بي" تكون األخيرة بموجبها شريكا تننيا استراتيجيا
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