
سالسل إمداد الكيماويات في الخليج 
العربي: نقاط االختناق والفرص



مقدمة
يتعين على سالسل اإلمداد في شركات الكيماويات في منطقة 
األساسية  االختناق  نقاط  من  عدد  مع  التعامل  العربي  الخليج 
ارتفاع  وبالتالي  التأخير  زيــادة  إلى  وتــؤدي  المرونة  التي تحد من 
التكاليف. وتنبع نقاط االختناق هذه من سالسل اإلمداد الطويلة 
نسبيا في المنطقة، واالعتماد الكبير على الشحن البحري، والبنية 
التحتية المحلية الفتية التي ال تزال في طور التأسيس، واالعتماد 
الرئيسي على ممر مائي واحد غير مستقر، واللجوء إلى األسلوب 
المجزأ الذي يحد من الوضوح الشامل على مدى سلسلة اإلمداد.

على  اإلقليمية  الــشــركــات  يساعد  أن  التقني  للتقدم  ويمكن 
النجاح  االختناق هذه، وتحسين قدرتها على  نقاط  التعامل مع 
الكيماويات  شركات  وتحتاج  المتغيرة.  الكيماويات  ســوق  في 
ــى بــنــاء »ســالســل إمـــداد رقــمــيــة« تقوم  فــي الخليج الــعــربــي إل
بتجميع البيانات من جميع أقسام الشركة من أجل خلق أساليب 
جديدة ومبتكرة لتخطيط سلسلة اإلمداد وتشغيلها. وستعتمد 
الرقمية على تقنيات متكاملة ومتقدمة،. كما  سلسلة اإلمداد 
أنها ستعتمد بالقدر نفسه على المواهب المالئمة الماهرة من 
مع  التعامل  على  القادرين  من  اإلمــداد  سلسلة  في  العاملين 
من  ويستفيد  التقليدية،  الممارسات  يتجاوز  تعاماًل  المعلومات 
غيرها  الشركات عن  تميز  مرنة  إمــداد  لبناء سالسل  التكنولوجيا 

في سوق عالمية تتسم بالديناميكية والنشاط.



اإلمــداد  سلسلة  تعتبر  العالمي،  الصعيد  على 
عنصرًا حاسمًا في أداء شركات الكيماويات، ال 
سيما تلك العاملة في منطقة الخليج العربي. 
نما  المنطقة،  فــي  الــخــام  الــمــواد  وفـــرة  فمع 
خالل  ملحوظًا  نــمــوًا  الــبــتــروكــيــمــاويــات  قــطــاع 
الــتــحــديــات  الــمــاضــيــة. إال أن  الــقــلــيــلــة  الــعــقــود 
التي تواجهها اآلن سالسل اإلمــداد في هذه 
الشركات بإمكانها الحد من قدرتها على تحقيق 
للطلب  التكلفة  ومنخفضة  سريعة  استجابة 

المتغير في األسواق العالمية.

الكيماويات في المنطقة عددًا  تخدم شركات 
التعامل  عليها  ويتوجب  األســواق،  من  متزايدًا 
األســواق.  تلك  في  المستمرة  المتغيرات  مع 
ــه، على  ــزداد الــتــركــيــز، فــي الــوقــت ذاتـ كــذلــك يـ
الطلب.  وفق  والمنتجة  المتخصصة  المنتجات 
من  التكلفة  منخفضة  خيارات  أدى ظهور  كما 
إلى  الصخري،  والغاز  الزيت  مثل  الخام،  المواد 
العالم.  مــن  أخـــرى  أجـــزاء  مــن  المنافسة  زيـــادة 
أن  الــيــوم  الموسعة  ــداد  اإلمـ سالسل  وتعني 
لشركات الكيماويات قدرًا كبيرًا من رأس المال 
ــزداد في  ــ وت العمليات.  بــهــذه  مــقــّيــدًا  الــعــامــل 
سلسلة  وجــود  أهمية  التنافسية،   البيئة  هذه 
الزبائن  احتياجات  لتلبية  وفــعــالــة  مــرنــة  ــداد  إمـ
والتحكم في التكاليف وخلق المزيد من الميزة 
التنافسية لسلسلة اإلمداد، وذلك أكثر من أي 

وقت مضى.

اإلمـــداد،  سلسلة  تحسين  على  التركيز  وعــنــد 
العربي  الخليج  منطقة  فــي  الــشــركــات  تــواجــه 
الممكن  مــن  الــتــي  الرئيسية،  التحديات  بعض 
في  اإلمـــداد  سلسلة  عمليات  ولكن  تجاوزها. 
تتطور  لــم  المنطقة  فــي  الــكــيــمــاويــات  صناعة 
على  وأصبح  التغيرات،  لمواكبة  الكافي  بالقدر 
الشركات أن تتبنى األساليب الجديدة المطبقة. 
وُتــظــهــر الــخــبــرات الــمــســتــمــدة مــن الــقــطــاعــات 
ــرى أنـــه يمكن لــلــشــركــات االســتــفــادة من  األخــ
التقنيات المتقدمة ومن نماذج سالسل إمداد 
الــمــرونــة  ــدر أكــبــر مــن  تــكــامــاًل لتحقيق قـ أكــثــر 
سالسل  بناء  وبالتالي  عملياتها،  في  والكفاءة 
المنافسة في  تساعدها على  أن  يمكن  إمــداد 

األسواق العالمية.



تحديات سلسلة اإلمداد في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي

أسهم الواقع الجغرافي والبنية 
فـــي منطقة  الــحــالــيــة  الــتــحــتــيــة 
ــي خــلــق  ــ ــيـــج الــــعــــربــــي، فـ ــلـ الـــخـ
عـــدد مــن نــقــاط االخــتــنــاق التي 
سلسلة  أداء  ُتضعف  أن  يمكن 
اإلمداد، وسيتعّين على شركات 
نقاط  مــع  التعامل  الكيماويات 
أرادت  ــا  مـ إذا  ــذه  هــ االخـــتـــنـــاق 
بـــأداء سلسلة اإلمــداد  االرتــقــاء 

إلى مستويات أعلى.

سالسل اإلمداد الطويلة والمتغيرة
تــركــيــزًا  المنطقة  الــكــيــمــاويــات فــي  يــركــز قــطــاع 
ــادرات.، فــالــمــنــطــقــة مهيأة  ــ ــصـ ــ الـ رئــيــســيــًا عــلــى 
بين  لموقعها  نظرًا  العالمية،  األســواق  لخدمة 
ومع  الــهــادئ.  المحيط   - آسيا  ومنطقة  ــا  أوروبـ
لهذا  الزبائن  قاعدة  توسع  استمرار  ومــع  ذلــك، 
والسيما  جديدة،  جغرافية  مناطق  في  القطاع 
آسيا، سيتوجب على  الناشئة في  من األســواق 
شحن  العربي  الخليج  فــي  الكيماويات  منتجي 
المنتجات إلى مزيد من المواقع. ونتيجة لذلك، 
أصاًل،  الطويلة  اإلمــداد،  سالسل  طول  سيزداد 
تنوعًا  أكثر  لتصبح  غالبًا  وستنمو  المنطقة،  في 
وتعقيدًا مع التحول في الطلب )انظر الشكل 1(.

االعتماد الكبير على الشحن البحري
ــام شــركــات  ــيـــارات الــشــحــن الــمــتــاحــة أمــ أدت خـ
الوضع  تعقيد  إلــى  المنطقة  فــي  الكيماويات 
للسكك  متكاملة  شبكة  غــيــاب  ففي  ــراهــن.  ال
ألغــلــب  الــســائــبــة  للطبيعة  ــرًا  ونـــظـ الــحــديــديــة، 
المنتجات الكيماوية، يصبح الشحن برًا من الخليج 
البعيدة أمرًا صعبًا بل غير  العربي إلى األســواق 
الشحن  عن  ناهيك  العملية،  الناحية  من  ممكن 
الناقلة  الــســفــن  ستستمر  ــتــالــي،  ــال وب الـــجـــوي. 
المحيطات.  عــبــر  للشحن  األســاســيــة  الــوســيــلــة 
األفضل  البحري  الشحن  كون  من  الرغم  وعلى 
الشحن  عمليات  أن  إال  الــتــكــلــفــة،  مــنــظــور  مــن 
تعديل  أن  كما   ، بالبطء  إجــمــاال  تتسم  البحري 
الشحنات المرسلة عبر السفن أو تغيير مواعيدها 
غير  أمــر  الطلب  في  الطارئة  للتغيرات  استجابة 
ممكن في العادة. وعلى العكس من ذلك من 
السهل نسبيًا إحداث هذه التعديالت في الشحن 
البري نظرًا لمرور الشحنات بنقاط مختلفة ضمن 
فإن  رحلتها،  السفينة  تبدأ  أن  فبمجرد  شبكتها. 
إلى  ثابتًا  يبقى  الزمني  وجدولها  الشحنة  مسار 
إلى  يميل  فــإن هــذا األســلــوب  لذلك  بعيد.  حد 
الطويلة  فالرحالت  مــرن؛  وغير  جامدًا  يكون  أن 
المتغيرة  األســـواق  مع  بكفاءة  التعامل  تجعل 

ومتطلبات العمالء أمرًا صعبًا.

بنية تحتية محلية ال تزال في طور التأسيس
أدت البنية التحتية المحلية للنقل داخل المنطقة 
إلى وضع عقبات أمام سلسلة اإلمداد. ومع أن 
العربي  الخليج  السريعة في دول  الطرق  شبكة 
المناطق  مــن  كثير  ــزال  ت ال  التحسن،  فــي  آخــذة 
في هذه المرحلة تفتقر إلى العدد الكافي من 
والموانئ.  اإلنــتــاج  مــواقــع  بين  الرابطة  الــطــرق 
ولّما كانت السفن ال تتخّلف عادة عن مواعيد 
اإلبحار المحددة، فإن التأّخر في الجانب المحلي 
من سلسلة اإلمداد يمكن أن يؤدي إلى تخّلف 

الشحنات عن السفن المغادرة.

وإضافة إلى ذلك، ال تمتلك دول الخليج العربي 
حتى اآلن بنية تحتية لشبكة داخلية واسعة من 
سكك الحديد، كما أن للمنطقة قدرة محدودة 
لوسائط النقل التي من شأنها أن تمكن شركات 
عبر  قياسية  حاويات  استخدام  من  الكيماويات 
السكك الحديدية والشاحنات والنقل البحري. إال 
عدد  تخطط  إذ  التغّير،  في  آخــذ  هنا  الوضع  أن 
الحديد  الــدول لالرتباط بخطوط من سكك  من 
تصل إلى داخل حدودها. وسيؤدي بناء السكك 
التعاون  مجلس  دول  بين  المزمعة  الحديدية 
الخليجي بتكاليف استثمارية تصل إلى 200 مليار 
دوالر أمريكي، إلى ربط الدول الست جميعها في 
 2,000 يتجاوز طولها  بشبكة خطوط  المنطقة 
كيلومتر. وتقوم الشراكات بين القطاعين العام 
للسكك  التحتية  البنية  في  باالستثمار  والخاص 
الشحن. وعند  التخزين وقاطرات  مثل  الحديدية 
المزيد  فإنها ستوفر  الجهود،  االنتهاء من هذه 
الجملة في جميع  الخيارات لشحن منتجات  من 
لــكــن األمـــر سيستغرق وقــتــًا  الــمــنــطــقــة،  أنــحــاء 
للربط مع شبكات  منه  وأطــول  للتنفيذ،  طوياًل 

السكك الحديدية خارج المنطقة.

لديها  الكيماويات  شــركــات  أن  يعني  هــذا  كــل 
إلى  منتجاتها  لنقل  الخيارات  من  محدود  عــدد 
الموانئ الخليجية. وللتعويض عن ذلك، غالبا ما 
الوقت  المزيد من  أخذ  إلى  الشركات  تلجأ هذه 
والحجم في االعتبار ضمن حساباتها، ما يزيد من 

التكاليف ويبطئ من العمليات.
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ومع ذلك، فإن نماذج سلسلة اإلمداد المتبعة 
هذه  تلبي  ال  الــحــاضــر،  بالوقت  المنطقة،  فــي 
التركيز  إلى  تميل  الكيماويات  فشركات  الحاجة. 
على ردود الفعل الفورية لتغيير األحداث وتنفيذ 
مــشــاريــع مـــحـــدودة لــمــرة واحــــدة تــتــعــامــل مع 
بداًل من  قطاعات فردية من سلسلة اإلمــداد، 
عملية  إجمالي  وتحسين  التخطيط  على  التركيز 
سلسلة اإلمـــداد. ويرجع جــزء كبير من هــذا إلى 
من  ســواء  المتكاملة،  غير  المجزأة  التطبيقات 
التكنولوجيا داخل  أو  العمليات  أو  األفراد  ناحية 
ــر ســلــســلــة اإلمــــــداد، مـــا يـــؤدي  الــشــركــات وعــب
الخاصة  والتنفيذ  التخطيط  أنشطة  تبعثر  إلــى 
الفاعلية في  بسلسلة اإلمداد وتكرارها، وعدم 

تقاسم معلومات سلسلة اإلمداد.

ارتفعت حصة الصادرات الخليجية إلى أكثر الدول المستوردة للكيماويات في منطقة آسيا - المحيط الهادئ من 54 % في عام 2008 إلى 66 % 	 
في عام 2013.

تقود الصين الزيادة في صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من الكيماويات باستحواذها على 24 % من هذه الصادرات.	 
إلى جانب الصين، تشهد الهند و دول آسيان كذلك زيادة من صادرات الكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي.	 

المصدر: حقوق الطبع والنشر © خدمات معلومات التجارة العالمية، وأطلس التجارة العالمية، تحليالت البيانات التي تجريها أكسنتشر.

صادرات الكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي 2013 صادرات الكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي 2008

التشرذم وعدم وضوح الرؤية
ليس من المتوقع أن تزول هذه العقبات المادية 
على المدى القريب، وستستمر سالسل اإلمداد 
الثابتة  الحقائق  كإحدى  المنطقة  في  الطويلة 
لذلك،  ونتيجة  معها.  التعامل  مــن  بــد  ال  التي 
فإن القدرة على معالجة هذه القضايا من خالل 
المرنة  والعمليات  والفعال  الدقيق  التخطيط 

يصبح أمرًا بالغ األهمية.

الشكل 1 : صادرات الكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أكثر تركيزًا على منطقة آسيا – المحيط الهادئ

السنوي  الــنــمــو  مــعــدل 
المركب 12.3%



أعمال  تعقيدًا مع هياكل  التشرذم  ويــزداد هذا 
بين  شائعة  أصبحت  التي  المشتركة  المشاريع 
شركات الكيماويات في المنطقة، والتي يمكن 
أن تؤدي أيضًا إلى تدفق معلومات مفككة حول 
توجه  ومــع   .)2 الشكل  )انظر  اإلمـــداد  سلسلة 
التكامل  من  مزيد  نحو  الوطنية  النفط  شركات 
العربي عددًا  الخليج  في عملياتها، تشهد دول 
مــتــزايــدًا مــن هـــذه الــمــشــاريــع الــمــشــتــركــة، مثل 
ــورب(  مــشــروع الــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات )ســات
شركة  ومشروع  وتوتال،  السعودية  أرامكو  بين 
أرامكو سينوبك ينبع للتكرير )ياسرف(، ومشروع 
للكيماويات  داو  بــيــن  مــا  للكيماويات  ــدارة  صــ
وشركة أرامكو. ويمكن لهذه الترتيبات أن تجمع 
الــالزمــة لخدمة األســـواق فــي جميع  الــقــدرات 
المرتبطة  للصعوبات  يمكن  ولكن  العالم،  أنحاء 
تُحدَّ  أن  الشركات  هذه  بين  المعلومات  بتبادل 

من الوضوح في سلسلة اإلمداد.

الذين  الكيماويات،  منتجو  يتمتع  ال  كخالصة، 
اإلمداد،  سلسلة  لعمليات  التخطيط  يحاولون 
الــرؤيــة حيال الطلب  بــوضــوح مــحــدود فــي  إاّل 
الــفــعــلــي عــلــى مــســتــوى الــعــمــالء الــنــهــائــيــيــن. 
مؤشرات  مع  بالتدريج  التعامل  يتم  ما  فعادة 
بدعم  يتعلق  فيما  منقوصة  وبطريقة  الطلب 
ــداد، ولــن يـــؤدي هــذا األمـــر إلى  سلسلة اإلمــ
أمام  أيضًا  الباب  يفتح  وإنما  فحسب،  التأخير 
التشوهات في مؤشرات الطلب، وزيادة تراكم 
المعلومات غير الدقيقة. ونتيجة لذلك، تعمل 
المطاف وفق  نهاية  الكيماويات في  شركات 
من  بــداًل  بالعرض،  المدفوع  »الــدفــع«  منهج 
ما  وهو  بالطلب،  المدفوع  »السحب«  منهج 
عالوة  والمخزون،  الوقت  من  المزيد  يتطلب 

على االعتماد على التخمين.

ومن أجل التعامل مع تحّديات سلسلة اإلمداد 
ــتــوجــب عــلــى شــركــات  ــوقـــت الـــحـــاضـــر، ي فـــي الـ
بذل  الــعــربــي  الخليج  منطقة  فــي  الــكــيــمــاويــات 
الحالية.  لتطوير نماذج عملها  الجهد  المزيد من 
منهجها  فــي  جــوهــري  تغيير  إلــى  بحاجة  فهي 
وقائمة  ومرنة  متكاملة  إمــداد  سالسل  لخلق 
على الطلب. ويعني هذا إلى حد كبير االعتماد 
التي  اإلمــداد،  لسلسلة  الحديثة  التقنيات  على 
متكاملة  ورؤيــة  محسنًا  وضوحًا  تتيح  أن  يمكن 
إلجمالي عملية سلسلة اإلمداد مع المزيد من 

الدقة والكفاءة.
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بالشرق  الكيماويات  فــي  األجنبية  االســتــثــمــارات 
األوسط )لجهة الحجم(

الكيماويات  فــي  األجنبية  االســتــثــمــارات 
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الشكل 2 : شهدت االستثمارات األجنبية في الكيماويات بمنطقة الشرق األوسط ارتفاعًا هائاًل خالل السنوات الخمس الماضية.

*قيمة بعض االستثمارات غير متوفرة
المصدر: خدمة fDi Markets، من صحيفة فاينانشال تايمز المحدودة 2014 جميع الحقوق محفوظة.
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العمل مع سلسلة اإلمداد الرقمية

في  اليوم  التكنولوجيا  تسهم 
تمكين اتباع منهج جديد إلدارة 
ــل اإلمــــــــداد وتــحــســيــن  ســـالسـ
ــا. ويــمــكــن  ــنـــهـ االســــتــــفــــادة مـ
إلنشاء  التكنولوجيا  استخدام 
لربط  إمــداد »رقمية«  سالسل 
أنشطة سلسلة اإلمداد القائمة 
المعلومات  وجمع  ذاتها،  بحد 
شبكتها  وعبر  الشركات  داخــل 
لتقديم  الشركاء  مــن  الممتدة 
رؤية أعمق للعمليات والطلب. 
ــتـــع ســـلـــســـلـــة اإلمـــــــداد  ــتـــمـ وتـ
الــرقــمــيــة هــــذه بــالــعــديــد من 

الخصائص الرئيسية.

تحسين الرؤية وسالمة البيانات
للمخططين  الــرقــمــيــة  اإلمـــــداد  سلسلة  تــتــيــح 
العمل مع معلومات حديثة أكثر اكتمااًل من أجل 
التخطيط لمدى أبعد مما هو عليه اآلن لتحسين 
الحركة في سلسلة اإلمداد. ويمكنها مساعدة 
ــقــرار عــلــى الــحــصــول عــلــى فــهــم أفضل  صــنــاع ال
التغير  مواكبة  أجل  من  العمليات  ضبط  لكيفية 
الرؤية وسالمة  في الطلب. كما يمكن لتحسن 
الــبــيــانــات عــبــر نــقــاط ســلــســلــة اإلمـــــداد تمكين 
الطلبات  دقــة  تــزايــد  مــع  تعمل  إمـــداد  سلسلة 
إلى  يــؤدي  مــا  وسالمتها،  وجودتها  وسرعتها 
تتسم  التي  ــداد  اإلمـ سلسلة  عمليات  سالسة 

بقدر أكبر من المرونة.

وسيؤدي تبادل المعلومات عبر حلقات سلسلة 
أمــام  الــبــاب  إلــى فتح  الرقمية كــذلــك  اإلمــــداد 
اإلمــداد.  سلسلة  إلدارة  جديد  تنظيمي  منهج 
ويمكن، على سبيل المثال، إنشاء مراكز للخدمات 
ما  اإلمــداد،  أنشطة سلسلة  لتوحيد  المشتركة 
الصناعية  العمليات  تطبيق  الممكن  من  يجعل 
والتكنولوجيا المتقدمة، والعمل كنقطة مركزية 
هذه  لمثل  ويمكن  اإلمــــداد.  سلسلة  لــخــبــرات 
خالل  من  األساسية  مهاراتها  استكمال  المراكز 
الــمــعــلــومــات اإلضــافــيــة وغــيــرهــا مــن الــمــهــارات 
التكميلية للشركاء اآلخرين في سلسلة اإلمداد 

ومقدمي الخدمات من األطراف الثالثة.

التكامل عبر سلسلة اإلمداد وزيادة المرونة
ــات مـــن مختلف  ــان ــي ــب يــعــتــبــر تــكــامــل الــنــظــم وال
أساسيًا  أمـــرًا  الجغرافية  والــمــنــاطــق  الــوظــائــف 
لسلسلة اإلمداد الرقمية. وكذلك الحال ألحدث 
التقنيات التي تمكن من تنفيذ عمليات تخطيط 
وتــعــاون أكــثــر تــطــورًا. ولــم يعد نــظــام تخطيط 
رؤية  يقدم  الــذي  التقليدي  المؤسسات  مــوارد 
واحدة لبيانات سلسلة اإلمداد في الشركات مع 
اإلطالق.  على  كافيًا  التوقعات شهريًا،  تحديث 
ــد، تــربــط سلسلة  ــداًل مــن نــظــام مــركــزي واحـ وبـ
اإلمداد الرقمية بين نظم متنوعة من مؤسسات 
ــك، يــمــكــن  ــ ــذل ــ ــات مـــتـــعـــددة. ونــتــيــجــة ل ــهــ وجــ
الخليجية،  الكيماويات  شركات  إلــى  للمنتسبين 
من  مزيد  خلق  اإلمـــداد،  سلسلة  في  العاملين 
المرونة، مع تدفقات متكاملة للمعلومات، يتم 
نقاط  باستمرار عبر جميع  البيانات  تقاسم  معها 
سلسلة اإلمــداد، من أجل خلق دورات تخطيط 
نهاية  فــي  والــحــصــول  بكثير،  أقــصــر  وقــت  ذات 

المطاف على زيادة في االستجابة والمرونة.

صنع القرار القائم على التحليل
تلعب  أن  التحليل  تتيح  الــتــي  للتقنيات  يمكن 
الــرقــمــيــة.  ــداد  ــ اإلمـ سلسلة  فــي  رئــيــســيــًا  دورًا 
الــيــوم  التحليل  أدوات  اســتــخــدام  ــاإلمــكــان  وب
العمالء  تقسيم  مثل  متعددة  بعمليات  للقيام 
إلى شرائح وفئات محددة، يمكن معها توجيه 
مستويات  وتــوفــيــر  ــداد  ــ اإلمـ سلسلة  ــرارات  ــ قـ
يمكنها  كما  الرئيسيين.  للعمالء  متميزة  خدمة 
تكلفة مقايضة  تحليل  الشركات على  مساعدة 
الــخــدمــات، وتــحــديــد االخـــتـــالالت فــي سلسلة 
اإلمداد، وعروض المنتجات وتوقعات العمالء. 
التحليلية  األدوات  أن  مــالحــظــة  الــمــهــم  ومـــن 
الكثير  الحصول على  اليوم من  الشركات  تمكن 
الفوري  الدعم  كذلك  توفر  وهــي  التقارير.  من 
تحديد  على  وتساعدهم  القرار،  لصناع  المباشر 
الــتــي لم  الــخــيــارات وعــوامــل سلسلة اإلمــــداد 
يكن باإلمكان مالحظتها من دونها. وباإلمكان 
مخططي  لمساعدة  األدوات  هــذه  استخدام 
سلسلة اإلمــــداد عــلــى فــهــم وتــحــديــد الــوقــت 
السليم »لكسر القواعد« من أجل الحصول على 

فوائد تجارية أكبر.

تحسين المبيعات وتخطيط العمليات
العناصر  من  العمليات  مبيعات  تخطيط  يعتبر 
ــيــســيــة فـــي ســلــســلــة اإلمـــــــداد الــرقــمــيــة،  ــرئ ال
الوظائف  جميع  عبر  تتم  إداريـــة  عملية  وهــي 
ويمكن  األنشطة.  تخطيط  أجــل  مــن  الداخلية 
للتقنيات والعمليات المتكاملة وتحسين الرؤية 
على  الشركات  مساعدة  التحليل،  واستخدام 
وتخطيط  المبيعات  عمليات  ــــدار  ُت أن  ضــمــان 
المخططون  يعمل  وأن  جيدة،  إدارة  العمليات 
وبــحــوزتــهــم مــعــلــومــات دقــيــقــة عـــن سلسلة 
لبيانات  اســتــخــدامــهــم  عــلــى  عــــالوة  اإلمـــــداد، 

وأدوات ومصطلحات مشتركة.

المحسن  المنهج  مــن  ــنــوع  ال هـــذا  خـــالل  ومـــن 
للمبيعات وتخطيط العمليات يمكن للمخططين 
واتخاذ  والطلب،  العرض  تخطيط  مرحلة  تجاوز 
قــرارات أفضل بشأن سلسلة اإلمــداد بــداًل من 
بين جميع  يـــوازن  أن  األمــر  لهذا  ذلــك . ويمكن 
األصــول  واســتــخــدام  المبيعات  مثل  الــعــوامــل، 
وخدمة  السلعي  والــمــخــزون  اإلنــتــاج  وتخطيط 
ــائــج الــمــقــايــضــات فيما  ــت الــعــمــالء وتــحــســيــن ن
ــداًل مــن سلسلة  ــ يــصــب فــي صــالــح الــشــركــة، ب
للمخططين  يمكن  وبــاخــتــصــار،  فــقــط.  ــداد  اإلمــ
األهداف  اإلمــداد مع  أنشطة سلسلة  مواءمة 

االستراتيجية وتحسين الربحية.

تحسين تجربة العمالء وتقديم الخدمات
الرقمية الشركات من تقديم  التكنولوجيا  تمكن 
تــجــربــة مــتــكــامــلــة لــلــعــمــالء لــتــحــســيــن والئــهــم 
ــه على  ــ ورضـــاهـــم مـــع الــتــركــيــز فـــي الـــوقـــت ذات
تــرشــيــد الــتــكــلــفــة فــي مــقــابــل الــخــدمــة. ويجب 
الكيماويات، تحسين  الشركات في صناعة  على 
التسويق  فــي  العمالء  مــع  والتفاعل  التواصل 
خالل  مــن  المعقدة  الحلول  وبيع  والمبيعات، 
فتح قنوات مبيعات جديدة من شأنها أن توفر 
المرونة الالزمة لتواصل فوري أكثر فعالية لتلبية 

متطلبات العمالء العالمية.



تمكين نهج وأساليب جديدة

لقد أصــبــح بــإمــكــان الــشــركــات، 
ــاد عــــلــــى قــــــــدرات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاالعـ ــ بـ
من  المزيد  إلدارة  التكنولوجيا 
ــحــو أكــثــر  ــمــعــلــومــات عــلــى ن ال
ــنــجــاح في  فــعــالــيــة، تــحــقــيــق ال
فعلى  تــعــقــيــدًا.  أكــثــر  عمليات 
سبيل المثال، يمكنها أن تنتقل 
مــن ســالســل اإلمـــداد الخطية 
إلى شبكات التوريد، التي يمكن 
أن تكون أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا 
أكثر مرونة وكفاءة، عند إدارتها 
الــنــمــوذج  فــي  صــحــيــحــة.  إدارة 
التقليدي، تنتقل المنتجات في 
خط واحد من نقطة إلى نقطة، 
العمالء.  إلــى  التصنيع  مــن  أي 
أما في نموذج الشبكة، فترتبط 
لذلك،  ونتيجة  الــنــقــاط.  جميع 
ــّم تــحــويــل تــدفــق  ــت يــمــكــن أن ي
في  سواء  ومواقعها،  البضائع 
مرحلة النقل أو التخزين، تحوياًل 
ــرورة لــتــلــبــيــة  ــ ــضـ ــ ــن الـ ــاًل عــ ــهـ سـ
التغيرات في الطلب، ما يساعد 
الزائد  المخزون  من  الحد  على 

في الشبكة.

توسيع  الرقمية  اإلمـــداد  لسلسلة  يمكن  كما 
رقعة التعاون بين كل مكونات  سلسلة اإلمداد، 
بالنسبة  الــزبــائــن، السيما  زبــائــن  إلــى  والــوصــول 
للمنتجات الكيماوية المتخصصة أو التي تتطلب 
القيام  وسيؤدي   .)3 الشكل  )انظر  مرتفعًا  أداًء 
التغير في  حــول  رؤيــة محسنة  إتاحة  إلــى  بذلك 
الــطــلــب، ومــســاعــدة الــمــخــطــطــيــن عــلــى فهم 
الطلب  ومــواقــع  المطلوبة  المنتجات  نوعية 
فهمًا أفضل. وكقاعدة عامة، كلما كانت إشارة 
الطلب أقرب إلى العميل، كان ذلك أفضل. وفي 
الوقت نفسه، يمكن أن يمتد التكامل والتعاون 
هذا  يعنى  وعــمــومــًا،  الــمــورديــن.  ليشمل  أيــضــا 
النهج أن مدارك المخططين ومعرفتهم لم تعد 
الشركة  داخــل  المتاحة  المعلومات  على  تقتصر 
فقط. ويمكن لجميع األطــراف المعنية أن ترى 
أبعد من ذلك، وأن تخرج بالتالي، بخطط أفضل.

القائمة  الرقمية  ــداد  اإلمـ لسلسلة  يمكن  كما 
على الطلب أن تغير أيضًا العالقة التعاونية بين 
الشركاء في سلسلة اإلمداد. ويمكن للشركات، 
أن  والعمليات،  النظم  بين  التكامل  زيـــادة  عبر 
تتطور من مرحلة العمل وفق أنشطة المعامالت 
اليومية إلى التخطيط التعاوني والتنبؤ والتجديد 

على مستوى أكثر استراتيجية )انظر الشكل 4(.

وبالتالي يمكن أن تؤدي هذه األساليب الجديدة، 
معلومات  عــلــى  الــحــصــول  تحسين  جــانــب  إلـــى 
تحقيق حزمة  إلى  اإلمــداد،  دقيقة عن سلسلة 
سبيل  فعلى  الــشــركــات.  ألعــمــال  المنافع  مــن 
أن  الــرقــمــيــة  اإلمــــداد  لسلسلة  يمكن  الــمــثــال، 
تساعد على تقليل التكاليف والجهد مع تقديم 
 / أكثر كفاءة، وتكاليف شراء  خدمات لوجستية 
حجم  وتخفيض  منخفضة،  وتجهيزات  مدخالت 
من  تحسن  أن  يمكنها  كما  الــقــديــم،  الــمــخــزون 
االمتثال للتشريعات الحكومية، وتمّكن الشركات 
السوق،  في  والتمّيز  العمالء،  خدمة  تعزيز  من 
نمو في  جــدد، وتحقيق  إلــى عمالء  والــوصــول 

المبيعات والهوامش الربحية.

كما ُتمّكن سلسلة اإلمداد الرقمية الشركات من 
والبحث  السوق  في  الجديدة  المتطلبات  تلبية 
عــن فــرص جــديــدة، إذ ُيــبــدي العمالء فــي هذه 
الصناعة، على سبيل المثال، اهتمامًا متزايدًا في 
المرونة والحصول على منتجات ذات مواصفات 
خاصة من الشركات المصنعة، وعادة ما يبحثون 
عــن مــعــلــومــات مــن شــأنــهــا مــســاعــدتــهــم على 
المنتجات  من  ممكنة  استفادة  أفضل  تحقيق 
الــواقــع  فــي  للشركات  يــكــون  وقــد  الكيماوية. 
المعلومات  الســتــخــدام  الــفــرص  مــن  مجموعة 
لمساعدة  اإلمـــداد  سلسلة  خــالل  من  القادمة 
العمالء. ففي قطاع الزراعة، على سبيل المثال، 
ــادرة على  ــ ــكــون شـــركـــات الــكــيــمــاويــات قـ قـــد ت
استخدام التحليل لمساعدة العمالء على فهم 
كيفية تحسين غلة المحاصيل. ويمكن للشركات 
كذلك أن تشمل أيضًا المزيد من المعلومات من 
مصادر أخرى الستخالص رؤى أعمق لعمالئها. 
االجتماعية  اإلعــــالم  ــل  رصـــد وســائ يــتــيــح  وقـــد 
وتــحــلــيــلــهــا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، الــمــجــال أمــام 
الطالء  مصانع  لمساعدة  الكيماويات  شركات 
أفضل  بشكل  التنبؤ  على  والنسيج،  الــغــزل  أو 
المستقبلية لأللوان واألنسجة  التوجهات  بشأن 
األكثر شعبية. وباختصار، يمكن أن يتحول التدفق 
المحّسن للمعلومات التحليلية لسلسلة اإلمداد 

إلى نقطة ترويج أو حتى مصدر للدخل.



Suppliers Manufacturers Customers
 (Wholesalers, Distributors)

End Users

Supply Side 
Collaborative
Planning

Demand Side
Collaborative Planning

Customer/Consumer
Insight Driven Supply
Response Planning

Supply Chain Planning   Demand Planning  

Sales and Operations Planning (S&OP)
 

Manufacturing and Distribution Operations
 

Performance Management
 

Process Excellence and Workflow Management

 

Data Synchronization & Sharing 

Planning Analytics

Planning Technology Infrastructure

• JIT raw material
  availability

• Demand signal
  visibility

• Forecast, order
  & inventory
  collaboration

• Visibility to downstream
  activity

• Cooperative planning 
   with strategic partners

• Using end-user sales
  to trigger upstream
  planning and decision
  making

• Tailored supply response
  planning using insights
  from demand/customer/
  consumer-based
  segmentation

• This segmented approach
  is reflected in all supply
  chain planning functions 

• Network, capacity, 
  inventory & production

• Best practice process-centric management (to include Lean & Six-Sigma)
• Organization, role & workflow-based planning approach

• Data from multiple domains to be integrated and synchronized
• Master data management competence

• Demand planning and supply planning analytics 
• Promotions planning analytics

• Technical infrastructure and applications
• Integration with transactional and execution systems (internal & external)

• Supplier/customer/product performance metrics (planning KPI focused)
• Value chain oriented organization with a balanced, end-to-end supply chain planning scorecard
• Measure ROI on promotions/NPD, analyze, incorporate into long-range S&OP planning

• Responsive, agile, reliable, ROIC e�cient 

• Lifecycle demand planning
• Regular, promotional and
  new product introduction

Collaboration: improves 
visibility to upstream and 
downstream information to 
enhance internal
planning and execution.  
 

Shaping and responding 
to demand: the ability to 
influence demand, shaping 
what, where, when and how
much di�erent markets want.

Pull-based replenishment:
the market pulls and the
supply chain responds.

Innovating for supply: 
Responding to demand 
without simply increasing 
inventory bu�ers.

Building supply networks: 
As real-time coordination of 
the supply network grows, the 
more adept it is and the more 
e�ciently it runs.

Drives 
development
of mutually 
beneficial 
business processes
throughout 
the supply chain 
wherein
collaboration 
is the key 
enabler

Source: Accenture

Supplier Collaboration Scope

Many Number of Partners Strategic Few

Transactional Tactical Planning Strategic Planning

Invoice
Management

Order
Management

Inventory
Visibility

Master Data
Alignment

Collaborative Forecasting

Collaborative
Inventory Planning

Collaborative
Transportation Planning

Collaborative Planning
Long Range

Collaborative Product
Development

Collaborative Service
Management

Associated
Target

Practices

• Automated ordering

• Advanced ship notices

• Automated invoice matching

• Process standardization

• KPI reporting

• Data accuracy QA

• Collaborative planning,
   forecasting and replenishment

• VMI

• Transport optimization

• Available to promise

• Joint promotions planning

• Joint industrial strategy

• High performance innovation

• Demand sensing, shaping
   and profitable response

Source: Accenture

الشكل 3: توسيع الرؤية والتعاون.

الشكل 4: سلسلة اإلمداد المدفوعة بالطلب ليست مقترحًا لكل شيء أو لال شيء.

ــاون: تــحــســيــن رؤيــــة  ــعــ ــ ــت ــ ال
معلومات اإلنتاج والصناعات 
التخطيط  لتحسين  التحويلية 

والتنفيذ الداخلي

المصدر: أكسنتشر.

المصدر: أكسنتشر.

ــل الـــــطـــــلـــــب  ــ ــ ــي ــ ــ ــك ــ ــشــ ــ ــ ت
ــه: الـــقـــدرة  ــة لـ واالســتــجــاب
ــيــر فـــي الــطــلــب،  ــتــأث عــلــى ال
ورسم صورة عن نوع الطلب 
وموعده  وموقعه  وحجمه 

في جميع األسواق 

ــــب الــــقــــائــــم عــلــى  ــل ــطــ ــ ال
السوق  قيام  مــع  السحب: 
بـــالـــســـحـــب تـــقـــوم ســلــســلــة 

اإلمداد باالستجابة

االبتكار في العرض: القدرة 
والــمــرونــة عــلــى االســتــجــابــة 
للطلب من دون زيادة حدود 

المخزون السلعي

مع  ــداد:  اإلمــ شبكات  بــنــاء 
نمو التنسيق الفوري وشبكة 
اإلمــــــــــــداد، ســـتـــصـــبـــح هـــذه 
الــشــبــكــات أكــثــر قــــدرة على 

التكيف والعمل بكفاءة 



الوقت  في  التكنولوجيا  تقّدم 
لتمكين  قــويــة  أدوات  الــحــاضــر 
سلسلة اإلمداد الرقمية. ولكن 
النجاح في توظيفها يتطلب أن 
يكون لدى شركات الكيماويات 
األفراد الماهرون الذين يمكنهم 
الكاملة من  تحقيق االستفادة 
الــواقــع،  وفـــي  األدوات.  تــلــك 
ستكون المواهب المحفز الالزم 
لسلسلة اإلمداد الرقمية، وهو 
األمر الذي يطرح تحديات خاصة 
في  الكيماويات  شركات  أمــام 

منطقة الخليج العربي. 

ــاءات مــــن أصـــحـــاب  ــفــ ــكــ ــ ــاك نـــقـــص فــــي ال ــنـ هـ
الـــمـــواهـــب الــعــامــلــيــن فـــي ســلــســلــة اإلمــــداد 
منطقة  وفــي  عمومًا،  العالمي  الصعيد  على 
الخليج العربي على وجه التحديد. ويتركز نقص 
العمليات  مــجــال  فــي  أكــبــر  بشكل  الــمــهــارات 
االستراتيجية  المصادر  مثل  المتقدمة  والنظم 
ــتــحــســيــن لــلــعــرض والــطــلــب  ــتــخــطــيــط وال وال
ونمذجة  السلعي  والمخزون  العرض  وتخطيط 
والموردين،  العمالء  عالقات  وإدارة  الشبكات 
ــداد  ــي الــمــهــارات الـــالزمـــة لــســالســل اإلمــ وهـ
المدفوعة بالطلب. وعالوة على ذلك، ازدادت 
أهــمــيــة الــنــظــر إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن مــهــارات 
على  والعثور  ذاتها،  حد  في  اإلمــداد  سلسلة 
مواهب في مجال المعلومات والتحليل تكون 
مستعدة الستكشاف طرق جديدة لالستفادة 
سلسلة  خــالل  مــن  تتدفق  الــتــي  البيانات  مــن 

اإلمداد الرقمية.

الــتــقــلــيــدي فـــي حـــل مــثــل مشاكل  الــنــهــج  إن 
المواهب هذه يكون من خالل االعتماد الكبير 
بسبب  ولكن  الــوافــدة.  الماهرة  العمالة  على 
الــمــنــافــســة الــعــالــمــيــة عــلــى الــمــواهــب، هناك 
نقص في المعروض من هذه الموارد في كل 
إلى ذلك، فقد وضعت عدة  باإلضافة  مكان. 
سياسات  العربي  الخليج  دول  فــي  حكومات 
االستخدام  على  تشجع  ال  المحلي  لالحتواء 
لكن هذا ال  األجنبية.  للعمالة  النطاق  الواسع 
يعني أن العمالة األجنبية لم تعد جزءا من حل 
على  يجب  أن  يعني  ولكنه  الــمــواهــب.  نقص 
لنقل  باعتبارها وسيلة  إليها  تنظر  أن  الشركات 
المعرفة للقوى العاملة المحلية، ال بدياًل عنها.

بإجراءات  القيام  الكيماويات  لشركات  ويمكن 
عــلــى عــــدة جــبــهــات لــلــمــســاعــدة فـــي تــطــويــر 
المحلية. ويبدأ ذلك  اإلمــداد  مواهب سلسلة 
إذ  وتوظيفها،  الوطنية  الكفاءات  باستقطاب 
برامج واضحة  ينبغي أن يقدم ألولئك األفراد 
للتطوير والتدريب والمسار الوظيفي. ويجب أن 
يشمل المسار الوظيفي الكامل لخبراء سلسلة 
ــداد الــمــتــطــلــبــات األكــاديــمــيــة والــتــدريــب  ــ اإلمـ
ذلك  يستند  أن  وينبغي  الــوظــيــفــي.  والـــتـــدّرج 
اإلمـــداد  سلسلة  تنظيم  أن  مــبــدأ  تبني  على 
هو أداة لتمكين نمو اإليرادات ومصدر للميزة 
التنافسية، بدال من كونه مركز تكلفة. كما تنظر 
بعض المؤسسات إلى سلسلة اإلمداد كأرض 

خصبة لتوليد المواهب لبقية المؤسسة.

ويــمــكــن كــذلــك لــشــركــات الــكــيــمــاويــات زيـــادة 
تعمل  الــتــي  المحلية  الــمــعــاهــد  مــع  تــعــاونــهــا 
عــلــى تــوســيــع مــواهــب سلسلة اإلمــــداد في 
التمويل  تقديم  يمكنها  إذ  وتعزيزها.  المنطقة 
أو الخبرات إلى الجامعات التي تقدم برامج تركز 
المحليين. كما  للطالب  اإلمــداد  على سلسلة 
الدخول في شراكة  أيضا في  تنظر  أن  يمكنها 
المحلية  الحكومات  ومــع  أخـــرى  شــركــات  مــع 
لتأسيس مراكز أكاديمية وتدريب مستقلة تركز 

على بناء مهارات سلسلة اإلمداد المحلية.

إلى  أحيانًا  المنطقة  في  الشركات  تلجأ  وقــد 
األطــراف  مــن  اللوجستية  الــخــدمــات  مقدمي 
واألدوات  الـــمـــهـــارات  إلـــى  ــلــوصــول  ل الــثــالــثــة 
التي تواجه  الراهنة  للتحديات  للتصدي  الالزمة 
سلسلة اإلمداد، وهو ما يمكن أن يكون نهجًا 
مفيدًا. إال أن اندفاع الشركات نحو االستعانة 
اللوجستية )وتحويل  للخدمات  بمصادر خارجية 
والــتــوزيــع  والــتــســويــق  المبيعات  مــســؤولــيــات 
أن مثل هذه  تجد  يجعلها  الموزعين(، قد  إلى 
ــتــشــرذم والـــحـــد من  الــتــرتــيــبــات ُتــســهــم فـــي ال
ينبغي  وبــالــتــالــي،  والــتــحــكــم.  ــة  ــرؤي ال شمولية 
على  خارجية  بمصادر  االستعانة  قــرار  يركز  أن 
التكلفة اإلجمالية للخدمة / التكلفة اإلجمالية 
والكيفية  القيمة،  سلسلة  إلجمالي  للملكية 
التي سيتم بها قياس الطلب وتحديد أولويته 
يتم  أن  يجب  المنظور  به. ومن هذا  وااللــتــزام 
على  بناء  اللوجستية  الخدمات  مقدمي  اختيار 
مـــدى قــدرتــهــم عــلــى تــلــبــيــة شــــروط الــخــدمــة 
تكلفة  تقليل  في  ومساهمتهم  ومتطلباتها، 
إلــى  ُيــنــظــر  أن  ينبغي  وبــاخــتــصــار،  الــمــال.  رأس 
محتمل  كعنصر  اللوجستية  الخدمات  مقدمي 
في الجهود الرامية للتصدي لتحديات سلسلة 

اإلمداد، ال كحّل شامل.

الــشــركــات  ــــك، يتعين عــلــى  إلـــى ذل بــاإلضــافــة 
اللوجستية  الخدمات  تعمل مع مقدمي  التي 
الثالثة األخــذ في االعتبار منهج  من األطــراف 
وتنسيقًا  مراقبة  يتيح  الــذي  المراقبة«،  »بــرج 
سلسلة  مكونات  لجميع  ومركزيين  متكاملين 
اإلمداد، بما في ذلك شركاء التعهيد. ويمكن 
لبرج المراقبة أن يكون فعاال في تعبئة القدرات 
اإلمــداد  سلسلة  في  الفعال  للتحكم  الــالزمــة 
من البدء إلى النهاية، والجمع بين التكنولوجيا 
لخبراء  المالئمة  التحليلية  السحابية، واألدوات 
إدارة  لتنفيذ  الالزمة  الخدمات  وحــزم  التحليل، 

سلسلة اإلمداد.

المواهب: العامل المفقود



بأكثر من مجرد  الرقمية  اإلمــداد  تقوم سلسلة 
ــداث الــمــزيــد مـــن الــتــحــســيــنــات، فــهــي تفتح  ــ إحـ
االستفادة  ولتحقيق  جوهري.  تغيير  أمام  الباب 
الكيماويات  شركات  على  يجب  منها،  القصوى 
جديدة  وسائل  لتمكين  التكنولوجيا  استخدام 
كما  اإلمــداد.  أنشطة سلسلة  وتنفيذ  لتخطيط 
أنها تحتاج إلى النظر إلى ما هو أبعد من الكفاءة 
أو القيام »باألشياء نفسها ولكن بشكل أفضل«، 
األدوات  استخدام هــذه  ذلــك يجب  ــداًل من  وب
المتغيرة،  األســواق  لتطورات  فهمهم  لتعميق 
وبناء سرعات ومرونة أعلى في سلسلة اإلمداد. 
فالتكنولوجيا الرقمية تواصل تغيير كل جانب من 
جوانب األعمال تقريبًا، وسلسلة اإلمداد ليست 
استثناء. وهو ما يعني أن العثور على المواهب 
الماهرة التي يمكن أن تنجح مع سلسلة اإلمداد 
الــجــديــدة الــقــائــمــة عــلــى الــمــعــلــومــات سيكون 

مفتاح النجاح.

تبني  الــتــغــيــيــرات  هـــذه  ستتطلب  عـــام،  بشكل 
وآفــاقــًا  أدواٍت  الخليجية  الكيماويات  شــركــات 
الشركات  أرادت  ما  إذا  ضــروريــة،  ولكن  جــديــدة، 
مواصلة نجاحها. وسيكون المفتاح هو توظيف 
لتطوير  البشرية  والمواهب  التكنولوجيا  كل من 
سالسل إمداد مرنة مدفوعة بالطلب. وستجد 
شركات الكيماويات التي تقوم بذلك في الخليج 
يمّكنها من استخدام  العربي نفسها في وضع 
ــــى أداء أفــضــل  إل ــلــوصــول  ل ســالســل اإلمــــــداد 
لــألعــمــال، واالســتــمــرار فــي الــنــمــو فــي صناعة 

عالمية تنافسية.

العالم الرقمي: تمكين التغيير



المؤلفون

صالح بن إبراهيم الشبنان
نائب الرئيس لسلسلة اإلمداد العالمية

مركز التميز
الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

د. عبد الوهاب السعدون
األمين العام

والكيماويات  للبتروكيماويات  الخليجي  االتحاد 
)جيبكا(

عمر بولس
المدير التنفيذي

أكسنتشر الشرق األوسط
omar.boulos@accenture.com

ستيف بيرس
مدير أول

قطاع تشغيل الموارد
أكسنتشر

stephen.m.pearce@accenture.com

أندرو براون
مدير أول

االستشارات اإلدارية
أكسنتشر

andrew.brown@accenture.com

دارين كيرنز
مدير

االستشارات اإلدارية
أكسنتشر

darren.w.cairns@accenture.com

نبذة عن أكسنتشر

في  متخّصصة  عالمية  شــركــة  هــي  أكسنتشر 
ــارات اإلداريــــــــة والـــخـــدمـــات الــتــقــنــيــة  ــــشــ ــت االســ
والتعهيد، تضّم الشركة نحو 289,000 موظف 
يــخــدمــون عــمــالءهــا فــي أكــثــر مــن 120 دولـــة. 
تجمع أكسنتشر بين خبراتها االستثنائية وقدراتها 
الشاملة في جميع قطاعات األعمال من جهة، 
واألبحاث الواسعة النطاق التي تجريها حول أكثر 
شركات العالم نجاحًا من جهة أخرى. وهي بذلك 
إلى  التحّول  في  لدعمهم  عمالئها  مع  تتعاون 
إيــرادات  بلغت  األداء.  عالية  وحكومات  شركات 
 31 فــي  المنتهية  المالية  السنة  فــي  الــشــركــة 
دوالر  مليار   28.6 يساوي  ما   2013 أغسطس 
للشركة:  الرسمي  االلكتروني  الموقع  أميركي. 

..www.accenture.com

ــيــجــي  ــخــل ــاد ال ــ ــحــ ــ ــ نــــبــــذة عـــــن االت
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات والــكــيــمــاويــات 

)جيبكا(

والكيماويات  للبتروكيماويات  الخليجي  االتحاد 
هــادفــة  غــيــر  متخصصة  جمعية  هــي  )جــيــبــكــا( 
للربح، تقدم خدماتها لجميع الشركات األعضاء 
مجموعة  تــوفــيــر  خـــالل  مــن  إلــيــهــا  المنتسبين 
الفنية  ــانــات، والــمــســاعــدة  ــي ــب ال مــتــنــوعــة مـــن 
البتروكيماويات  تتطلبها صناعة  التي  والموارد 
الخليجي  االتـــحـــاد  رســـالـــة  إن  ــات.  ــمــاوي ــكــي وال
واضحة  )جيبكا(  والكيماويات  للبتروكيماويات 
ومحددة في هدفها المتمثل في دعم النمو 
والتنمية المستدامة لصناعات البتروكيماويات 
والــكــيــمــاويــات فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
بالشراكة مع أعضائها وجميع األطراف المعنية 
للحوار  التقاء  ونقطة  قوية  منصة  تكون  وأن 
نوعها  من  األولــى  الجمعية  إنها  والمناقشة. 
في منطقة الشرق األوسط التي تمثل مصالح 
صناعة محددة ونجحت في منح مهمتها ُبعدًا 
رئيسيًا من خالل خلق منتدى للنقاش وموقع 
المتماثلة  األفكار  ذوي  من  األشخاص  يمكن 
من االلتقاء والتشارك في المفاهيم واألفكار. 
وتــمــكــن االتـــحـــاد الــخــلــيــجــي لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
ــائـــه فــي  ــات )جـــيـــبـــكـــا( مـــنـــذ إنـــشـ ــاويـ ــمـ ــيـ ــكـ والـ
مرموقة  سمعة  اكــتــســاب  مــن   2006 مـــارس 
البتروكيماويات  صناعة  توجيه  على  لــقــدرتــه 
جديدة  آفاق  نحو  المنطقة  في  والكيماويات 
كليا من التعاون ورفع المستوى من حيث بناء 

أرضية مشتركة للمصالح.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة
www.gpca.org.ae

Copyright © 2014 Accenture
All rights reserved.

Accenture, its logo, and
High Performance Delivered

are trademarks of Accenture.

Copyright Gulf Petrochemicals and Chemicals Association 2014


