
 
 

 IBM بالتعاون مع القمح صوامعميكنة  تطبق مشروع وزارة التموين والتجارة الداخلية 

 ACME SAICOو

 

 عامهذا النهاية  ب  الجمهوريةمحافظات  قمح بصومعة  22 لـامل  ش تطوير •

ــا   يهدف  المشــرو   • ــتادام تينياتإلى إنش ــحابة  واالصــطنا      للذكا  IBM منظومة رقمية باس الس

 اليمح توريدسالسل لالهجينة لإلدارة الفعالة  

 

منظومة تداول   لرقمنهاطة وزارة التموين والتجارة الداالية  ل  د ما    :2021سررربتمبر    26مصرررر،  القاهرة،  

ــتراتيج  ــمان حوكمة المازون االسـ ــركةللدولة اليمح وضـ  ACMEمع  بالتعاون  IBM  ، أ لنت اليوم شـ

SAICO   صـــــومعة قمح ف   دة محافظات باســـــتادام برمجيات   22 ن ميكنةIBM  المد ومةللميكنة و 

 نهاية العام الحال .  ببتينيات الذكا  االصطنا    

ــيا   ــريع وتيرة التحول الرقم مع اطة الدولة    وتماشــ ممثلة ف     ةوزارة التموين والتجارة الدااليقامت  ،  لتســ

منصة   إلنشا   ACME SAICOو IBM  شركةبالتعاون مع  الشركة المصرية اليابضة للصوامع والتازين

 IBM Cloud Pak باســتادام IBM الســحابية الهجينة من تكنولوجيا ومد ومة بالذكا  االصــطنا    آلية  

for Business Automation  وIBM Cloud Pak for Integration  ــاملةالحوكمة لتحييق  الشـ

 .تداول اليمح بالصوامعالااصة ب النيل والتازينو الشحن  مراحللجميع  

  وحفظ  جمع تعمل  لىبأجهزة اـستـشعار مثبتة بالـصوامع   الجديدةالمنظومة   تم تزويدومن االل هذا التعاون،  

إلى المنصـة الرييسـية بوزارة التموين للحصـول  لى تيديرات فعلية لكميات وجودة   وارسـالها لحظيا    البيانات

  ومعرفة  من مراقبة الشــركة المصــرية اليابضــة للصــوامع والتازينســتتمكن  وبالتال     .اليمح بالصــوامع

ــوامع    الفعل المازون   ــحنات الواردة ل  لبياناتاوحفظ جميع ف  الصـ مما معايير الجودة،    تحييق المتعلية بالشـ

  التازين   نياط  وجميع  الصــوامعوالتنســيق بين    آليات التواصــل وتحســينيســاهم ف  تيليل الهدر بشــكل كبير 

 .المطاحن مع وكذلك  األارى

"نحن ملتزمون بتطوير وميكنة  :علي المصرررريلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كتوردال من ناحيته قال

تتيح لنا الميكنة المراقبة اللحظية لمنظومة تداول اليمح من ، حيث  محافظات الجمهوريةكافة الـصوامع بجميع  

  االل منصــة رقمية، مما يوفر الرةية الالزمة لتأمين ســلســلة التوريد ومازون اليمح. وتحيق المنصــة ا لية 

ــاتالمــد ومــة   ــا ة  IBM  بتيني والمحــافظــة  الكف تكرار اإلجرا ات  المازون،     لى  الالزمــة،   غيرو ــدم 

توى أدا  الادمات    ،الضـرورية تراتيجية الدولة للتحول الرقم  لرفع مـس   ف  ويأت  هذا المـشرو  ف  إطار اـس

 ."المجاالت  كافة

 



 
 

ان:  شرري  باسريلر رسيم مجلم ادارة الشرركة القابلرة للصروامع والتخزين  /السريد اللوا ومن جانبه أكد 

بنا  منظومة إلكترونية لربط   تم التوجه نحو  ،الصـــوامع  لى مســـتوى الجمهوريةبعد تحديث وزيادة  دد  "

تندية المرتبطة بحركة تداول  الصـوامع مع المركز الرييـسى للـشركة اليابضـة للصـوامع وميكنة الدورات المـس

 ".صومعة ونيطة تازينية كمرحلة أولى 22ح ومراقبتها ف   دد ميال

المشرو   هذا  شركا  ف  تنفيذ  نفار بكوننا "  :مصر IBM العام لشركة، المدير  واسل عبدوش  المهندم وقال

وذلك  ونظم الحوســبة الهجينة  IBMمن االل إتاحة تكنولوجيا التحول الرقم    الدا م لمســارواالســتراتيج   

 " .2030  مصررةية ضمن  لتنمية المستدامةاالستراتيجية لتحييق ا  تماشيا  مع الاطط 

  ف   شـركا : "يشـرفنا أن نكون  SAICO  ACMEالدكتور خالد دربالة، الرسيم التنفيذي لشرركة  فيما قال 

ة آليات تداول   بعد شـهور منف  .مشـرو  اليوم هذا ال   منظومة رقمية ، تمكنا من إنشـا   بالصـوامع  اليمحدراـس

التموين  وزارة  تدا شـــا كما . العملآليات   لى   ا  ســـلب  تةثر دون أن  ،المزيد من الحوكمة  تحيق  ،ةومرن  فعالة

ا المنظوـمة الرقمـية الـجدـيدة الت   ـب ف  تنفـيذ اططـها    تـها ـلد م رةي  IBM  تم انشـــــاةـها ا تـمادا   لى تكنولوجـي

 ."االستراتيجية

امـي ذا الـع ة ـه داـي ه ف  ـب ار، تم  ذكر أـن ة قمح    ااتـب ةالنموذج التجريب  ألول صـــــومـع افـظة    مميكـن ا بمـح ف  بنـه

ســــتتم  و.  حال العام  ال  قبل نهايةصــــومعة    22 وميكنة تطوير  ، قررت الوزارةالنموذج  وبعد نجاحاليليوبية.  

التموينيــة  مير الوزارة  بمراقبــة جميع الصـــــوامع    IBM Cognosبرمجيــاتمن االل  وهييــة الســـــلع 

Analytics with Watson بالمنصة الرقمية المتصلة.   

ــتدامة   بنا   و ــتراتيجية التنمية المســ   نيطة  400 ميكنةوزارة اطة  ال درس، ت2030  رةية مصــــرو لى اســ

 بالبالد. سل توريد اليمحسالللمنظومة الرقمية لتتبع إلضافتها  تازينية  

 -انتهى-

  IBM عن شركة

   en/cloud -https://www.ibm.com/egيرجى زيارة  ، IBMلمزيد من المعلومات حول

 

https://www.ibm.com/eg-en/cloud

