
03





تقرير مشرتك مت اعداده ابلتعاون بني االحتاد اخلليجي للبرتوكيماوايت  (جيبكا)  و شركة سرتاتلي االستشارية

مارس 2014
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تقوم صناعة الكيماوايت على االبتكارات ، إال أن االبتكار ميكن أن يعين أشياء خمتلفة للمؤسسات 
إبختالف جمال عملها . وأتسيسا على ذلك ميكن أن يقود تعدد املفاهيم و التعاريف واألمثلة املرتبطة 

هبذا املصطلح إىل جانبني مهمني :

1
2

يعترب "االبتكار" شيئا إجيابيا للغاية وال تود أي شركة أن تصنف على أهنا غري مبتكرة .
االبتكار يتسم ابلشمولية وال ميكن حتديد جمال حمدد  له بشكل دقيق.

لذا غالبا ما تستخدم "االبتكار" كإحدى املصطلحات الدارجة ذات الصدى اجليد . ويف بعض األحيان 
قد يكون "االبتكار" أكثر تركيزا على عمليات التسويق عما هو عليه يف األعمال األساسية للشركة . وال 

يقدم هذا التنوع واالستخدام غري الثابت ملصطلح "االبتكار" إال القليل من املساعدة لصناع القرار.

وعلى وجه العموم أضحى "اإلبتكار" ذا مسة عاملية وليس له أية خصوصية إقليمية معينة إال يف حاالت 
حمدودة . ولقد أظهرت دراستنا املسحية املعنونة "االبتكار يف شركات البرتوكيماوايت والكيماوايت يف 
واالحتاد  العاملية  االستشارية  بني شركة سرتاتلي  ابلتعاون   2010 عام  أجريت يف  اليت  اخلليج"  منطقة 
الشرق األوسط  الالعبني يف منطقة  يتعني على  أنه   ، للبرتوكيماوايت والكيماوايت (جيبكا)  اخلليجي 
إعطاء املزيد من الرتكيز على تطوير كفاءات مواردهم البشرية من أجل إطالق طاقاهتم وإمكاانهتم . إضافة 
إىل ذلك بينت نتائج الدراسة أن البنية التحتية / املؤسسية لإلبتكار كانت أيضا ضعيفة وفقا للتنفيذيني 
املشاركني يف تلك الدراسة . وسنقوم يف هذا التقرير املشرتك بوصف عدد من جوانب عملية االبتكار 

ومناقشتها يف ضوء السياق العام لصناعة الكيماوايت يف منطقة الشرق األوسط .
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ما هو االبتكار يف صناعة الكيماوايت ؟

يواصل مفهوم "خلق القيمة" يف صناعة الكيماوايت هيمنته على قطاع التصنيع . وهلذا السبب ، يصبح 
من املفهوم أن أول ما يتبادر إىل الذهن عندما يذكر مصطلح االبتكار هو ابتكار املنتج - مبعناه التقليدي 
حول اجلانب املادي من االبتكار يف املنتجات. إال أن القطاع املتنامي لألعمال اليت تقدم اخلدمات ، 
يلعب كذلك دورا مهما يف االبتكار يف صناعة الكيماوايت . حيث ميكن هلذه اخلدمات أن تكون على 
صلة وثيقة ابملنتج املادي (على سبيل املثال ، خيارات التعبئة والتغليف) أو مبجاالت أعمال منفصلة ( 
مثل املوزعني ) . وميكن أن يعترب اجلمع ما بني اخلدمات واملنتج املادي ، منتجاً آخراً حبد ذاته . وابإلضافة 
إىل االبتكار يف املنتج نفسه ، توجد هناك أيضا خيارات لالبتكار يف جمال تطبيقات املنتج . ويف هذه 
املرحلة ، فإنه من الواضح أن االبتكار يتجاوز بكثري مرحلة البحث والتطوير . فهناك حاجة ملعلومات 
شاملة حول األسواق والعمالء - والدور الرئيسي لالبتكار يف عمليات التسويق واملبيعات . وإستنادا إىل 
ذلك  فأنه ميكن لعمليات التسويق واملبيعات لعب دور احملرك الرئيسي لالبتكار يف املنتج إذا ما مت وضع 
من  بدءا  التكميلية  التغيري  عملية  أيضا  يشمل  األمر  وهذا   . السوق  يف  لالبتكار  عملية  تطبيقات 

التكنولوجيا وصوال إىل األفكار املرتبطة مبتطلبات السوق .

وغالبا ما يسري االبتكار يف املنتج جنبا إىل جنب مع االبتكار يف عملية التصنيع . فيمكن أن يقدم 
االبتكار يف عمليات تصنيع املنتجات القائمة أو احلالية ، فرصة لزايدة الكفاءة . ومن أبرز األمثلة على 
االبتكار يف هذا اجملال هو نظام الفريبند (Verbund system). كما ميكن لعوامل خارجية مثل 

أنظمة وقوانني محاية البيئة والصحة والسالمة أن تطلق شرارة عملية االبتكار يف التصنيع .

وال يقتصر اهلدف من زايدة كفاءة العمليات على التصنيع . فيمكن لعوامل مثل اإلدارة املرنة القائمة على 
التخلص من العمليات غري األساسية (Lean management) ، وختفيض الوقت الالزم للوصول 
إىل السوق وغريها أن تكون دافع لالبتكار يف مجيع العمليات يف خمتلف أحناء الشركة. وكمثال على ذلك 
بعوملة  املدفوعة  الشفافية  يف  الرغبة  جانب  إىل  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  التقنية يف  القدرات  أدت   ،
األعمال إىل العديد من االبتكارات يف جمال توثيق األعمال . وقد يتم ذلك عرب أتسيس أعمال ومنصات 
للمعلومات اإلسرتاتيجية تستند على حتليل مفصل ألعمال العمالء . ومثال آخر على االبتكارات غري 

التقنية يشمل حتسني عمليات املوارد البشرية لتحديد واختيار أفضل املواهب.

وميكن أن حتدث تغيريات االبتكار أيضا على مستوايت عليا، مما ميكن أن يؤدي إىل إحداث حتول عرب 
الشركة أبكملها. وتطرح االعتبارات اإلسرتاتيجية لألعمال دائما تساؤالت حول األعمال و / أو النموذج 
التشغيلي للشركة. ولقد شهدت صناعة الكيماوايت ابتكارات ثورية لنماذج األعمال التقليدية ، مثل 
إنشاء مراكز التصنيع املتكاملة والتجمعات الكيماوية (العنقودية) أو مناذج توزيع حمددة ، منها على سبيل 

.(Xiameter انظر الشكل التوضيحي االكسيامرت) املثال ، فصل أعمال السلع األساسية
يعطي الشكل 1 حملة عامة عن الفئات املذكورة أعاله.
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الشكل التوضيحي: االكسيامرت
أدركت شركة داو كورنينج (Dow Corning) أن عمالئها ملادة السليكون مل يكونوا يف حاجة إىل 
الكثري من اخلدمات التقنية بعد اآلن وأهنم يفضلون احلصول على إمدادات موثوقة من املنتجات األساسية 
أبسعار منخفضة . لذا قامت الشركة بتأسيس منصة اتبعة أطلقت عليها أسم "االكسيامرت" وأصبحت 

عالمة جتارية يف عام 2002 ، خلفض هيكل تكاليف توزيع السيليكون.
االكسيامرت هي منصة قائمة على االنرتنت لتقدمي طلبات الشراء.  •

ابإلمكان طلب محولة شاحنة كاملة فقط مع تقدمي احلد األدىن من اخلدمات التقنية.  •
يتم احتساب تكاليف التغيريات على طلبات الشراء أو زايرات الفنيني بشكل منفصل  •

إضايف.  
يتطلب األمر عدد قليل جدا من املوظفني للتعامل مع العمل.  •

استغرقت العملية الكاملة لتطبيق االكسيامرت ثالثة سنوات ونصف. وبدأت من خالل إجراء مقابالت 
مع العمالء الدائمني من قبل خرباء خارجيني.

الشكل 1: ميكن تصنيف االبتكار يف صناعة الكيماوايت إىل أربع فئات رئيسية هي: االبتكار يف املنتج، 
واالبتكار يف عملية التصنيع واالبتكار يف عمليات األعمال واالبتكار يف األعمال و منوذج التشغيل.

التصنيع. ويتم تطوير  املنتجات وعمليات  ابتكاراته على  الكثري من جهود  يركز الشرق األوسط حاليا 
أما  مباشر.  بشكل  االستحواذ  أو  املشرتكة  واملشاريع  التعاون  خالل  من  رئيسي  بشكل  التكنولوجيا 
أوليفينات  البويل  فئة مركبات  الشرق األوسط فتقع ضمن  الرتكيز عليها يف  يتم  اليت  الرئيسية  املنتجات 
إىل  الشركات  ، ستضطر  التحويلية  الصناعات  التطورات يف  وبسبب  العطرية.  اهليدروكربونية  واملركبات 
توسيع قاعدة املنتجات . وابلتايل ، ستصبح عمليات ومناذج األعمال أكثر تعقيدا وستتطلب مقارابت 

جديدة ومبتكرة.



يتم تطوير املنتجات اجلديدة يف بداية دورة حياة املنتج . وإذا كان هذا املنتج فريد من نوعه لصناعة 
الكيماوايت بشكل عام ، يتم تصنيفه على أنه من ضمن عائلة الكيماوايت املتخصصة . وقد يتطلب 
ذلك أيضا تصميم عملية تصنيع جديدة إلنتاج هذا املنتج . ويستدعي  منو أعمال هذا املنتج اجلديد 
بلورة قيمة واضحة يدركها السوق . كما أن هناك حاجة لألخذ بعني االعتبار العديد من اجلوانب األخرى 
، مثل التسعري. وبعد ذلك يبدأ املنتج ابلدخول إىل مرحلة النضج واليت يتم فيها حتوله إىل سلعة أساسية 
. من انحية أخرى ، يساعد تطوير تطبيقات جديدة من خلق بداية جديدة ملنتج مشتق أو إطالة دورة 
حياة ذلك املنتج . من جانب آخر ، قد يتحول الرتكيز على االبتكار للمنتج الناضج إىل زايدة الكفاءة 
وابلتايل االبتكار يف العمليات . ويشمل هذا عملية اإلنتاج ، فضال عن مجيع  األعمال املرتبطة هبا . وقد 
تفتح تدابري خفض التكاليف هذه االحتماالت لتأجيل الوصول إىل النقطة يف الوقت اليت تنخفض فيها 
العوائد إىل أقل من هامش األرابح اإلمجايل املتغري . ويؤشر ذلك بشكل واضح إىل الدخول يف مرحلة 
االحندار . وميكن أن يطلق حتول املنتج املادي إىل سلعة أساسية االبتكار يف عمليات األعمال ومنوذج 
األعمال كما رأينا ابلفعل يف الشكل التوضيحي اخلاص  مبنصة االكسيامرت . ابإلضافة إىل ذلك ، قد 

يؤدي ضغط التكاليف يف هذه املرحلة إىل إطالق االبتكار يف عمليات التصنيع.

ابإلمكان الربط ما بني موضوع منوذج العمل (املنتج و/ أو اخلدمة ذاهتا) ومسامهته يف جناح األعمال 
من خالل النظر يف دورة حياة املنتج أو اخلدمة املوضحة يف (الشكل 2).
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كيف ميكن أن يسهم االبتكار يف جناح األعمال؟

الشكل 2: خالل املراحل األربعة لدورة حياة املنتج ، يتم االستفادة من خمتلف فئات االبتكار لتعزيز األعمال
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يؤثر االبتكار بشكل مباشر على األرابح ، وميكن أن يكون له العديد من اآلاثر األخرى على األعمال 
اليت تسهم بشكل غري مباشر يف النجاح يف املبيعات . وكما وضحنا أعاله ، يرتبط االبتكار دائما تقريبا 
ابآلراء أو التوقعات اإلجيابية . وابلتايل ، أن تعرف أية شركة على أهنا مبتكرة سيسهم يف خلق صورة 
إجيابية عنها. وميكن االستفادة من هذه الصورة اإلجيابية للشركة الجتذاب أفضل املوظفني ، والذي حيسن 

بدوره القدرة على االبتكار.

استقطاب  عملية  بدخول  واملتمثل  األوسط  الشرق  يف  الكيماوايت  صناعة  أمام  واقعي  هتديد  وهناك 
املواهب إىل عنق الزجاجة والذي بدوره حيد من وترية االبتكار ، حيث أن هناك شح يف املواهب ابملقارنة 
مع خطط الصناعة املستمرة للنمو . وابلتايل ، سيكتسب تطوير مواهب ومهارات املوظفني املوجودين 

ابلفعل يف الشركة واإلبقاء عليهم على املدى الطويل املزيد واملزيد من األمهية .
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كيف ابإلمكان دعم وترويج االبتكار؟

متر عملية االبتكار عادة وبغض النظر عن نوع االبتكار بعدد من املراحل تبدأ من توليد الفكرة ، واختيار 
األفكار األنسب ، والرتكيز على الرتمجة الفعالة هلذه األفكار إىل واقع عملي . ابإلضافة إىل ذلك ، حيتاج 
االبتكار إىل أن يدار بشكل صحيح ويتطلب إسرتاتيجية لالبتكار. إن وجود ثقافة تعمل على متكني 
االبتكار يف الشركة هو األساس لكل شركة مبتكرة . حيث يوفر هذا األمر للموظفني واإلدارة بيئة التفكري 
املالئمة للتعامل مع االبتكار . عند حتليل الوضع الراهن لالبتكار يف أي شركة ، من الواجب إتباع منهج 
شامل قبل العمل على عناصر االبتكار بشكل منفرد ، ويضمن هذا التكامل السلس . يقدم الشكل 3 
نظرة عامة عن الدعائم الرئيسية الثالث لالبتكار: اإلسرتاتيجية واإلدارة ، العمليات والتنظيم ، والثقافة .

الشكل 3: يعتمد جناح االبتكار على ثالثة دعائم رئيسية هي : اإلسرتاتيجية واإلدارة ، العمليات والتنظيم 
( من خالل 3 مراحل : توليد األفكار، والتصفية والتطبيق ) ، والثقافة .



إجياد األفكار لالبتكارات

هنالك جانب متعلق ابحملتوى لتوليد األفكار ، فضال عن اجلانب املتعلق ابلعمليات والتنظيم . وتعطى 
اجتاهات  لتوجيه  لالبتكار  . ومثة حاجة إىل إسرتاتيجية  احملتوى  األولوية جلانب  العملية  املمارسات  يف 
حمتوى االبتكار ، على سبيل املثال ، العمليات اإللكرتونية كسوق مستهدفة . ويعتمد اختيار وتطبيق 
األساليب والعمليات الكافية لتوليد األفكار على قدرات وإمكاانت الشركة . ويتطلب هذا تقييم الوضع 
الراهن هلذه اجلوانب فيما يتعلق ابحملتوى احملدد ، تليها القرارات حول كيفية التعامل مع أي ثغرات أو 
فجوات مكتشفة . ويشكل مدى قرب السوق املستهدف من األسواق اليت يتم تزويدها حاليا هو مثال 
واضح على ذلك . وهل هناك ما يكفي من الدراية واملعرفة حول احتياجات السوق داخل الشركة ؟ 
فاألسواق املستهدفة اجلديدة كليا للشركة هي من دون شك غري مرتبطة ابلشركة ، واملعرفة هبذه األسواق 
ليست متاحة على الفور . وميثل التعرف على االحتياجات غري املعلنة يف هذه األسواق حتداي أكرب . 
وابإلمكان استقدام خرباء خارجيني لتوفري الطرق املناسبة للتعرف على هذه االحتياجات ، على سبيل 
املثال ، من خالل املقابالت يف السوق ، والدراسات املسحية أو دراسات سلوك العمالء . وقد يكون 
لدى فريق املبيعات أو التسويق التقين ابلفعل قواعد بياانت كاملة تكون مليئة أبفكار ملنتجات تناسب 

األسواق اليت يتم تزوديها حاليا .

قد يكون توليد األفكار مدفوعا مبتغريات السوق ( السحب ) و / أو مدفوعا ابلتكنولوجيا ( الدفع ) . 
ويف احلالة األخرية ، قد ختدم التقنيات أو العمليات اجلديدة أو غري املألوفة إنتاج املنتجات احلالية بشكل 
أكثر كفاءة . يف هذه احلاالت ، ستنطبق نفس اجلوانب اليت سبق وصفها ملعلومات السوق على اخلربة 
التقنية . وميكن تقسيم أساليب توليد األفكار إىل التوليد الثابت لألفكار ( مثل مجع األفكار من فريق 
املبيعات يف قواعد البياانت ) واجلهود املكرسة لتوليد جيل جديد من األفكار (مثل ورش عمل توليد 
األفكار). وابلرغم من أن مجيع هذه األساليب هي األساس لالبتكار ، إال أن األفراد احلقيقيني هم من 
يقوموا ابالبتكار يف واقع األمر . وقد يبدو األمر هامشيا من الناحية الفنية ، ولكن جيب على الشركات 
الواضح خطأ حاله مثل تغذية عملية  التوازن الصحيح : "كلما زاد كلما كان أفضل" هو من  حتقيق 

االبتكار أبفكار غري منتجة .
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تركيز اجلهود على كفاءة االبتكار

بعد توليد األفكار يصبح حتديد األولوايت واالختيار ذو أمهية كبرية . ما هي األفكار األنسب ؟ وماذا 
أثبتت  لقد   . االبتكار  إسرتاتيجية  الشأن من  هلذا  التوجيه  يستمد  أن  لذا جيب  ؟  نقصد "ابألنسب" 
التجارب أنه من دون وجود إسرتاتيجية لالبتكار ، تفشل الشركات يف تقدمي ابتكارات تركز على دعم 
إسرتاتيجية أعماهلم أو حىت على أي شيء على اإلطالق . ومثال على مثل هذه التوجيهات قد يكون 
القرار من متكني الشركة أو وحدات األعمال لتكون يف موقع الرايدة سواء من حيث السعر أو اجلودة أو 
التكنولوجيا ملنتج معني . وسيكون لذلك انعكاسات على الشركة. وقد تؤدي القيادة يف جمال التكنولوجيا 
إىل ترتيب األولوايت لألفكار املستمدة من تقييم التوجهات املستقبلية لالقتصاد . وقد يكشف هذا عن 
إمكاانت كبرية يف جماالت املنتجات اليت هي حاليا ليست ضمن حمفظة منتجات الشركة ، مما يعين أنه 
لن تكون أية وحدة أعمال على استعداد لدعم أو متويل التطوير نظرا لعدم وجود "املسؤولية". وميكن 
التطوير  مرحلة  مسؤولية  تويل   ، املؤسسي  االبتكار  أو  األعمال  تطوير  مثل  للشركة،  املركزية  للوحدات 
للتعامل مع هذه املشكلة . ويف هذه احلالة يتوجب على الوحدات املؤسسية البقاء على اتصال مبعلومات 
السوق، واليت عادة ما يتم جتميعها يف وحدات األعمال. وال جيب التقليل من شأن حل مثل هذه القضااي 
. وبشكل مثايل ، ستكون إسرتاتيجية االبتكار قد أخذت يف اعتبارها ابلفعل وضع اهلياكل والعمليات 

املطلوبة .

حيث  من  فكرة  حتليل كل  من  البد  حيث  والتقييم.  للتحليل  مرحلة  األفكار  اختيار  عملية  تشمل 
خصائصها قبل أن يتم تقييم األفكار ابستخدام منوذج النقاط (انظر الشكل 4). وجيب ختطيط وتصميم 
االبتكار . كما  لتلبية متطلبات إسرتاتيجية  بعناية (وتقييمها بشكل مستمر)  النقاط والتصنيف  مناذج 
والفوائد  اجلهد  بني  ما  دقيق  توازن  والتصنيف  والتقييم  التحليل  من  برمتها  العملية  هذه  إدارة  يتطلب 
لضمان  موثوقة  تقييمات  على  للحصول  املطلوبة  التحليل  جهود  االعتبار  يف  األخذ  وجيب  املتوخاة. 
التخصيص األمثل للموارد وحتقيق الوقت املتوقع للدخول يف السوق – واحلصول بذلك على احلد األقصى 
لنتائج االبتكار . وقد تربز خالل هذه املرحلة العديد من التحدايت مثل : احلاجة إىل الوصول إىل اتفاق 
مشرتك حول مستوى الثقة املقبول الذي جيب حتقيقه وااللتزام به الحقا – وهو ما قد يكون يف كثري من 
األحيان أكثر تعقيدا . وحيدد هذا التعريف االحتياجات من املوارد . وما هي القدرات واإلمكانيات من 
حيث معلومات السوق اليت متتلكها الشركة ؟ وهل يتوفر األفراد املناسبني ممن ميتلكون اخلربة املطلوبة يف 
الشركة لدعم عملية التقييم والتحليل وهل إبمكاهنم تكريس الوقت الالزم لذلك ؟ وستكون نتيجة هذه 
املرحلة عبارة عن جمموعة من األفكار اليت مت حتديد أولوايهتا بشكل واضح مع امتالك كل منها حلالة عمل 

مقنعة ، وإن كانت بصورة أولية .
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الشكل 4: مصفوفة مقاييس تصفية األفكار لتقدمي تصور شامل ملقاييس التصفية "اجلاذبية"، 
"اجلدوى" و "كفاءة استخدام املوارد" ملختلف األفكار، وابلتايل املساعدة على حتديد املشاريع اليت 

سيتم املضي هبا



حتويل األفكار إىل واقع عملي

تتعامل اخلطوة التالية مع حتول األفكار إىل ابتكارات فعالة للشركة . وستشمل هذه اخلطوة يف حالة فكرة 
البتكار منتج، تطوير املنتج وتقدميه إىل السوق . ويشكل وضع هدف ألقصر وقت ممكن لدخول السوق 
العاملية .  والتكامل املبكر للعمالء، يف كثري من األحيان عوامل النجاح الرئيسية كما أثبتت التجارب 
تقدمي  العميل يف  يسهم  أن  ويفرتض   . أمرا حاسم جدا  اجلديد  للمنتج  السوق  استقبال  وتعترب كيفية 
معلومات هامة بشأن عرض القيمة ، والتسعري واملعايري الفنية . وال جيب أيضا إمهال هذه اجلوانب لعملية 
تنافسية من خالل خفض  أكثر  تسعري  تقدمي  املمكن  من  يكون  قد   ، املثال  فعلى سبيل   . االبتكار 
التكاليف يف عملية التصنيع . وتبني التجربة أن العمليات واملسؤوليات الواضحة تلعب دور حاسم ابلنسبة 

جململ عملية التطوير والتقدمي إىل السوق .

املطلوبة :  السمات  . وأبرز  املبدعة  األفكار  توليد  تتجاوز جزئية  التطبيق عقلية خمتلفة  تتطلب مرحلة 
احملافظة  على قدر كبري من الرتكيز ، وأن تكون عملية ، وأن تكون مبادرة جتاه رايدة األعمال. لذا ، 
فمتطلبات النجاح يف هذه املرحلة تتضمن إتباع عملية مصممة خصيصا للتطبيق تبدأ من وضع وصف 
واضح ومركز وحتديد معلم زمين ملراجعة التقدم احملقق . ويتوجب على اإلدارة حتديد األهداف بشكل 
واضح وختصيص املوارد املناسبة . حبيث حتدد هذه األهداف األسباب واملربرات من وراء مجيع اجلهود 
املبذولة ، وحتدد كذلك حدود هذه اجلهود: ميكن ألي مشروع أن يفشل وختتلف األسباب من وراء ذلك 
، مثل تغري ظروف السوق أو إعادة الرتكيز االسرتاتيجي . ومن خالل وجود هذه األهداف فقط يصبح 
ممكن احلكم على فشل املشروع يف الوقت املناسب وإهناءه دون املزيد من هدر املوارد. وقد يكشف هذا 
عن أن فشل مشروع االبتكار هو ليس ابلضرورة خطأ من اإلدارة أو من أي شخص آخر داخل الشركة 
– ذلك إذا مت حتديد عملية االبتكار وإتباعها بشكل معقول! إن وقف املشروع يف الوقت املناسب وأتمني 
اإلجيابية  الثقافة  أحد جوانب  هو  وهذا   . اإلدارة  تقدير  ينال  أن  تطويرها جيب  مت  اليت  املعرفة  وتوثيق 
للشركات املبتكرة . أما املشروع الناجح ، فيجب تسليمه لألعمال االعتيادية وجيب تنظيم عملية حل 
هيكل املشروع . إىل جانب ذلك ، جيب توثيق وحفظ املشاريع الفاشلة بشكل سليم وصحيح حيث قد 
تسهم املعلومات الواردة فيها يف جناح مشاريع أخرى يف وقت الحق . وتبني التجارب السابقة أن إدارة 
املعرفة يف هذه املرحلة ال تنال يف كثري من األحيان نفس الرعاية كباقي مراحل عملية االبتكار بسبب أهنا 

ال تساهم يف املشروع احلايل . وابلتايل فإنه من األمهية مبكان حتديد األدوار واملسؤوليات وفقا لذلك .
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الشكل 5: تستند إسرتاتيجية االبتكار على وتتماشى مع إسرتاتيجية األعمال . حتدد إسرتاتيجية 
االبتكار اإلجراءات واملبادئ التوجيهية لالبتكار.
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توجيه عملية االبتكار

تشكل إسرتاتيجية االبتكار عنصرا أساسيا لالبتكار . كما أن التنظيم والعمليات والثقافة واإلدارة لديها 
أتثري مهم على االبتكار . وتتوفر هذه املكوانت ابلفعل يف كل شركة ، وابلتايل فإن إسرتاتيجية االبتكار 

هي وسيلة لضمان أن تدعم الشركة فعال االبتكار . ويقصد من إسرتاتيجية االبتكار توفري التوجيه 
الجتاهات جهود االبتكار ودعم النمو املستدام بكفاءة (انظر الشكل 5 ).

يتطلب وضع التنظيم والعمليات الالزمة لالبتكار من جهة وجود توجيه قوي من قبل اإلدارة فيما يتعلق 
بوضع أهداف ومسؤوليات واضحة ، واحلساسية جتاه األفراد وتفاعلهم من جهة أخرى . فما الذي جيعل 
من إدارة االبتكار عملية معقدة ؟ إن مشاركة عدد كبري من األفراد واإلدارات املختلفة وكذلك العمالء 
تتداخل  ال  أن  جيب   ، املثال  سبيل  فعلى   . للتعاون  واعية  إدارة  يتطلب  البحوث  ومعاهد  واملوردين 
االبتكارات اليت جيرى العمل عليها أو الطلبات للحصول على مالحظات العمالء مع معاجلة امللكية 
الفكرية . ويستلزم األمر وجود عقليات وتفكري خمتلف لالبتكار : حيث تتطلب يف الغالب عملية تصفية 
األفكار والتطوير التوجه والتفكري وفق منهجية رايدة األعمال . ويتناقض ذلك مع العقلية اخلالقة الالزمة 
يف مرحلة توليد األفكار. إن وضع عملية االبتكار هو أكثر بكثري من جمرد كتابة الوصف الوظيفي ورسم 
خمططات العمليات ولكن جيب أن يشتمل على عنصر قوى للتغيري واليت من النادر أن تنشأ من داخل 

الشركة فقط .
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الشكل 6: عند إعداد إسرتاتيجية االبتكار ، يشكل وجود فهم مشرتك لتعريف االبتكار أمر أساسي . 
بعد تقييم الوضع وحتديد أهداف االبتكار، يصبح ابإلمكان إعداد إسرتاتيجية االبتكار.

وال ميكن حتقيق منو يتجاوز منو املنافسني إال من خالل التميز – سواء من حيث املنتجات ، والعمليات 
، أو مناذج األعمال . وحتدد إسرتاتيجية األعمال واهليكل التنظيمي للشركة هذا التميز. وجيب أن يكون 
إسرتاتيجية االبتكار متالئمة مع الوضع اخلاص   ابلشركة املعنية . ويعطى الشكل 6 حملة أساسية عن 
ذلك . كما جيب حتديد أهداف وفهم االبتكار بشكل حمدد خصيصا للشركة. وال ميكن حتقيق التغيري يف 
الثقافة والتنظيم والعمليات وحىت يف اإلدارة إذا مل تكن نقطة البداية معروفة . فاألمثلة على ذلك هي 
احلقائق الثابتة مثل قدرات البحث والتطوير أو إدارة التسويق ، ولكن توجد هناك أيضا عوامل انعمة 

كانفتاح املوظفني على التغيري املؤسسي .

يشتمل هذا التحليل حبد ذاته على أجزاء كبرية من الشركة، وهو ابلفعل اخلطوة األوىل يف إدارة التغيري 
الذي هو مطلوب ابلتأكيد من أجل إحداث التحول الناجح حنو شركة مبتكرة . وابإلمكان حتديد حالة 
االبتكار يف أي شركة من خالل االعتماد على وسائل فعالة مثل الدراسات املسحية لالبتكار اليت ميكن 
تكييفها بسهولة لشركة معينة واستكماهلا مع مفاهيم النقاط (scoring concepts). وأتيت مجيع 
اجلوانب األخرى ، مثل اجملاالت املستهدفة بدءا من التكنولوجيا وصوال إىل اختاذ القرارات بشأن قياس 
جناح االبتكار ، كنتيجة هلذا التحليل واالتفاق على األهداف احملددة . وسيضمن تطوير مجيع هذه النقاط 
داخل الشركة التماهي مع النتائج . وإذا لزم األمر ، البد من إدارة التغيريات الالزمة يف ثقافة الشركة 
والتخطيط هلا بشكل مفصل . وتواجه اإلدارة جمموعة معقدة من التحدايت للحفاظ على متاشي مجيع 
جوانب هذا التحول بسالسة . وإبمكان اخلربات واألدوات واألطر العمل من خارج الشركة دعم وتسريع 

هذه العملية .
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ويصنف كبار املدراء يف شركات البرتوكيماوايت والكيماوايت يف الشرق األوسط، إسرتاتيجية االبتكار 
على أهنا إىل حد بعيد أهم أداة لتعزيز االبتكار. يف دراستنا املسحية حول االبتكار يف عام 2010 ، 
حنو %25 من الشركات املشاركة فقط أن لديها ابلفعل مثل هذه اإلسرتاتيجية . ولقد برز يف السنوات 
األخرية ، تزايد التعاون بني مراكز البحوث واجلامعات يف الشرق األوسط . ويتطلب إدارة هذا التعاون 

بفعالية ونقل نتائجه إىل السوق بنجاح وجود إسرتاتيجية واضحة املعامل .

ويف حني يعترب االبتكار احملرك الرئيسي لألعمال ، ال يزال الرتكيز يف شركات الشرق األوسط يف الغالب 
على البحث والتطوير . وكما سبق أن ذكران ، جيب أن يكون لالبتكار منظور أوسع حبيث ال يقتصر 
فقط على االبتكارات املتصلة ابملنتج . إننا نؤمن أن اإلمكاانت الكاملة لالبتكار مل تطلق بعد وهذا 

التقرير املشرتك دعوة لكل الشركات واهليئات العاملة يف منطقة الشرق 

ملزيد من املعلومات عن هذا املوضوع ميكن التواصل مع االستشاريني يف شركة سرتاتلي : 
أوليفر عبد اجلواد

 o.gawad@stratley.com ،شريك يف سرتاتلي ومقر عمله يف مكتب ديب

الدكتور مارتن غوهلكه
 m.gruhlke@stratley.com ،مدير مشروع يف سرتاتلي ومقر عمله يف مكتب كولونيا

فن ريكن
 f.rieken@stratley.com ،مستشار يف سرتاتلي ومقر عمله يف مكتب كولونيا
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نبذة عن االحتاد اخلليجي للبرتوكيماوايت والكيماوايت (جيبكا):
االحتاد اخلليجي للبرتوكيماوايت والكيماوايت (جيبكا) هي منظمة أقليمية متخصصة غري هادفة للربح ، 
تقدم خدماهتا جلميع الشركات األعضاء املنتسبني إليها من خالل توفري جمموعة متنوعة من البياانت ، 
واملساعدة الفنية واملوارد اليت يتطلبها حتقيق النمو املستدام لصناعة البرتوكيماوايت والكيماوايت . إن 
رسالة االحتاد اخلليجي للبرتوكيماوايت والكيماوايت (جيبكا) واضحة وحمددة يف هدفها املتمثل يف دعم 
العريب ابلشراكة مع  البرتوكيماوايت والكيماوايت يف منطقة اخلليج  املستدامة لصناعات  النمو والتنمية 
للحوار  التقاء  ونقطة  فاعلة  منصة  تكون  أن  على  عملها  إىل  إضافة  املعنية  األطراف  ومجيع  أعضائها 
واملناقشة . وتعد جيبكا املنظمة األوىل من نوعها يف منطقة الشرق األوسط اليت متثل مصاحل صناعة حمددة 
صناعة  توجيه  على  لقدرهته  مرموقة  مسعة  اكتساب  من   2006 مارس  يف  إنشائها  منذ  وجنحت 
البرتوكيماوايت والكيماوايت يف املنطقة حنو آفاق جديدة كليا من التعاون ورفع املستوى من حيث بناء 

www.gpca.org.ae أرضية مشرتكة للمصاحل، للمزيد من املعلومات الرجاء زايرة

نبذة عن سرتاتلي
سرتاتلي هي شركة استشارية رائدة متخصصة يف الصناعات الكيماوية ولديها مكاتب يف كولونيا وهامبورغ 
توفري  عن  فضال  األعمال،  وحدات  ومستوى  املؤسسي  املستوى  على  الشركة  تعمل  وشنغهاي.  وديب 
خدمات وظيفية وعملية داخلية للشركات. تساعد سرتاتلي الشركات على املستوى املؤسسي على تطوير 
االسرتاتيجيات املؤسسية، وحتديد خيارات وأهداف جديدة لالستثمار واالستحواذ وكذلك االنسحاب 
حتديد  تشمل  أخرى  جماالت  إىل  ابإلضافة  وغريها.  اجلزئية،  والتخارجات  االستثمارات،  من  والتخارج 
وتطبيق "تنظيم الشركات" من أجل احتالهلا لوضع جيد ميكنها من التعامل األسواق الديناميكية مستقبال. 
أما على مستوى وحدات األعمال، فرتكز على جماالت مثل وضع اسرتاتيجيات حمددة للتسويق واملبيعات 
يف الشركات، وحتديد حمافظ املنتجات الناجحة. كما إبمكان سرتاتلي مساعدة الشركات على االستفادة 
األعمال.  وحدات  مستوى  على  أو  املؤسسي  املستوى  على  إما  لديها  املتوفرة  االبتكار  إمكاانت  من 
ويضمن تركيزان على صناعة الكيماوايت من قدرتنا على تناول االجتاهات اجلديدة بشكل فوري مثل "الغاز 
الصخري" وفهم آاثرها على جمموعة واسعة من املنتجات. وهتدف سرتاتلي من خالل تواجدها يف ديب، 
الوصول إىل صناع القرار يف صناعة الكيماوايت اخلليجية، وكذلك خمتلف اجلهات اليت من املمكن أن 

تكون مشاركة يف عملية تطوير قطاع الكيماوايت يف املنطقة.

إخالء مسؤولية
مجيع احلقوق حمفوظة. ال ميكن نسخ أو توزيع أي جزء من هذه الوثيقة أبي شكل أو أبي وسيلة سواء 
كانت إلكرتونية أو ميكانيكية أو من خالل النسخ أو التسجيل، أو غريها من الوسائل، دون احلصول 

على إذن كتايب مسبق من االحتاد اخلليجي للبرتوكيماوايت والكيماوايت (جيبكا).




