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الملخص

شهدت المنطقة انحسار االضط�ابات الفو��ة 
التي تهدد سالسل اإلمداد، لكن مخاطر ك�يرة ما 
�الت تحيط بها على المدى المتوسط والطو�ل. 

�تطلع الدول إلى تأمين سالسل اإلمداد من 
خالل دعم التصنيع المحلي و�نويع المخ�ون 

وتع��ز كميته. 

الفرص متاحة في قطاع اإلمداد على مستوى 
المنشآت الصناعية على الرغم من ��ادة 

المع�وض منها في المناطق الحرة، وتوجد 
فرصة إلنشاء مركز تخ��ن إقليمي وعالمي. 

لن �تمكن أي ��ادة في األتمتة من منع 
حدوث الركود إن تض�رت الفاعلية البش��ة، 

ويجب التركيز حاليًا على أ�متة سالسل الطلب 
بدًال من سالسل اإلمداد.
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أسهم قطاع الخدمات اللوجستية في صعود الش�ق األوسط إلى 
مكا�ته الحالية كمركز تجاري مستفيدًا من موقعه الجغ�افي 

المثالي. لكن أزمة تفشي في�وس كو�ونا المستجد (كوفيد-19) 
تسببت بآ�ار سل�ية ك�يرة على االقتصاد العالمي، فإضافة إلى الت�ايد 
المؤسف في عدد الوفيات �ين البشر، يتوقع أن تؤدي حالة الركود 

وعدم الثقة إلى تكبد االقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 5.5 ت��ليون 
دوالر في العامين 2020 و2021 1. ووفق استطالع حديث لرجال 

األعمال من مختلف أنحاء العالم ت�ين أن نحو 75 بالمئة من الشركات 
عانت من اضط�ابات في سالسل اإلمداد بسبب القيود التي فرضتها 

أزمة كوفيد-19 على قطاع النقل2. 

1 MEED “GCC ramps up Covid-19 response”, 17 March 2020
2 Visa Middle East, “The UAE eCommerce Landscape 2019”, June 2019; u.ae, Digital UAE
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3 African Risk Capacity – “How to tackle the funding gap for public health emergencies in Africa:
   piloting an innovative financing mechanism for outbreaks and epidemics”
4 The Guardian – “Are we prepared for the looming epidemic threat?”; Bank of America Merrill Lynch
   Be Prepared! Global Pandemics Primer, 26 September 2014 

ومع ذلك، بقي فائض السلع متوف�ًا في المتاجر الك�يرة في دولة 
اإلما�ات العر�ية المتحدة وفي معظم دول منطقة الش�ق األوسط 

وشمال إف��قيا. ومع أن بعضها تحول إلى �يع بدائل محلية للعالمات 
التجا��ة المشهورة، فإن سوق دولة اإلما�ات لم يشهد أي نقص في 

السلع كما حدث في بعض الدول األخرى. ويمثل هذا دليًال على م�ونة 
سالسل اإلمداد في الدولة والمستويات المرتفعة لمخ�ونات السلع 
فيها. ويظهر هذا أن االس�ثما�ات التقنية واالست�ا�يجية التي أنفقتها 

الدولة على موانئها ومطا�ا�ها ومناطقها الحرة آ�ت ثمارها، ومكنتها 
من االستم�ار في العمل بكفاءة وبكامل طاقتها. 

انحسرت االضط�ابات الفو��ة التي تهدد سالسل اإلمداد، لكن التحديات 
والفرص المرتبطة باألزمة ما �الت �نتظرنا. فالتعلم من األزمة الحالية أمٌر 
حيوي ألن تفشي في�وس كو�ونا المستجد قد يكون حدثًا متك��ًا. وهذا 
ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية وخاصة في إف��قيا التي تعاني 

سنويًا من نحو مئة أزمة صحية متفاوتة الشدة والتأ�ي�ات االجتماعية 
واالقتصادية، وازدادت هذه األزمات خالل العقود األربعة األخيرة3. 

وذكر تق��ر أصدره بنك أوف أم��كا مي��ل لينش في العام 2014 إن 
"العالم يعيش في عصر األوبئة ". 4
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المصــدر: المكتــب الوطني الصيني لإلحصاء، 27 أب��ل 2020

5 Reuters – “Exclusive: Indian rice exports suspended on supply chain disruption – industry” 3 April 2020
6 BBC – “Coronavirus: A visual guide to the economic impact” 30 April ,2020
7 Bloomberg – “Japan to Fund Firms to Shift Production Out of China” 8 April 2020

بدأت الدول في إد�اك حجم المخاطر التي ينطوي عليها االعتماد 
على مصدٍر وحيد للواردات، خاصًة عندما يتعلق األمر بالسلع 

األساسية. ألن الموانئ قد �تعرض لإلغالق، والدول األجن�ية قد 
توقف صاد�ا�ها5، أو ربما �توقف مصانعها عن العمل. فمثًال شهدت 

الصين، التي تمثل ثلث القد�ات الصناعية العالمية، هبوطًا في اإل�تاج 
الصناعي في األشهر الثالثة األولى من العام 2020 بالمقارنة مع 

الفترة ذا�ها من العام 2019 6. ولتالفي هذا، �توجه مختلف الدول 
إلى تع��ز التصنيع المحلي، حتى إن كان ذلك أعلى تكلفًة. فمثًال 

خصصت اليابان ملياري دوالر لمساعدة المصنعين لد�ها على إعادة 
إ�تاجها إلى اليابان بدًال من الصين.7
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الفرصــة
أظهرت الحاجة إلى مستويات أعلى من المخ�ون، والنمو األخير في 

التجارة اإللكت�ونية أهمية تسليط الضوء على المباني الصناعية، ولهذا بدأ 
المس�ثم�ون فعًال في استكشاف الفرص النا�جة عن ذلك. وأصبح 

االس�ثمار في الخدمات اللوجستية يحظى بأولوية أعلى من السابق. 
فمثًال أبرمت شركة بالكستون مؤخً�ا صفقة بقيمة 120 مليون جنيه 

است�ليني لش�اء 22 موقًعا للخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة 
المتحدة بعد أن قفز التسوق عبر اإل�ترنت إلى مستويات غير مسبوقة 

استجابًة لجائحة كوفيد-19 8. و�توفر في البلدان العر�ية أعداد كافية من 
المباني الصناعية في المناطق الحرة المجاورة للموانئ، منها مثًال، مدينة 

الملك عبد اهلل االقتصادية في المملكة العر�ية السعودية بجوار ميناء 
الملك عبد اهلل، ومنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي بجوار ميناء خليفة، 
والمنطقة الحرة في جبل علي بالقرب من ميناء جبل علي، وكالهما في 

دولة اإلما�ات، والمنطقة الحرة في سلطنة عمان بجانب ميناء صحار. 

8 Financial Times – “Blackstone ups bet on UK ecommerce warehouses” 22 March 2020 
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إال أن الجزء المرتبط بسالسل اإلمداد ليس سوى نصف المسألة 
فحسب. فعلى الرغم من االستخدام المت�ايد لألتمتة وال�وبوتات 

المتقدمة في الصناعات اإل�تاجية مثل قطاع السيا�ات، فإن م�يعا�ها 
شهدت ت�اجعًا ك�ي�ًا9. إذ أظهرت الجائحة أن قدرة سالسل اإلمداد 
على تأمين الكميات الالزمة وحدها لم تمنع حدوث اضط�اب في 

األعمال. والدليل على ذلك توقف سالسل اإلمداد المؤتمتة10، 
وإغالق المصانع المعتمدة على ال�وبوتات، وتس��ح آالف الموظفين 

في البالد المتقدمة مثل الصين وألمانيا واليابان وكو��ا الجنو�ية 
والواليات المتحدة11. وأصبح جلًيا أن األتمتة ال تمنع الركود مهما 

بلغت درجة االعتماد عليها إن تض�رت الفاعلية البش��ة، وهي قدرة 
الناس على االنخ�اط في األنشطة االجتماعية واالقتصادية. وكان 

على الحكومات في جميع أنحاء العالم تقديم ت��ليونات الدوال�ات 
واليو�وات لمواطنيها لمنع هذا الض�ر12. ولذا يجب التركيز حاليًا على 

االس�ثمار في التقنيات التي تحمي إ�تاجية العمال وتع�زها. 
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9 Financial Times – “Nissan warns of nearly $900m loss as sales collapse” 28 April 2020 
10 Institute for Supply Management – “COVID-19 Survey: Impacts on Global Supply Chains” 11 March 2020
11 CNET – “Honda, Nissan to lay off 10,000 workers each as coronavirus hits economy” 7 April 2020
12 Statista – “Value of COVID-19 fiscal stimulus packages in G20 countries as of April 2020, as a share of GDP” April 2020
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يتطلب النشاط االقتصادي �ناغم كٍل من سالسل اإلمداد وسالسل 
الطلب االستهالكي، والتي يمكن أ�م�تها إلى درجة معينة. إذ تخضع 

سالسل الطلب االستهالكي حاليًا لألتمتة من خالل المنصات الموجودة 
على شبكة اإل�ترنت، مثل �تفلكس وكورسي�ا وأما�ون وأوبر. لكن توجد 

حدود للطلب االستهالكي الذي يسع البشر بدأه عبر هذه المنصات 
الرقمية الضخمة. وربما تأ�ي المرحلة التالية من أ�متة الطلب عبر 

التقنيات التي تربط العالمين الرقمي والواقعي، مثل الطباعة ثالثية 
األبعاد، والمركبات غير المأهولة، والطائ�ات دون طيار، وإ�ترنت األشياء، 

والواقع المع�ز، والهياكل الخارجية. فمثًال تمنح الطباعة ثالثية األبعاد 
للعميل فرصة تصميم حذاء أو اختيار قالب جاهز وطباعته في أحد 

منصات الطباعة ثالثية األبعاد الخاصة بالعالمة التجا��ة المعنية. 
وستستخدم المركبات غير المأهولة والطائ�ات دون طيار بعد ذلك في 

جمع المنتجات وتسليمها عند باب من�ل العميل. ومن األمثلة األخرى 
تقنيات المن�ل الذكي، كالثالجة الذكية التي تطلب لألسرة سلة 

أسبوعية أو �ومية من المنتجات المبردة. وبهذا �تولى تلك التقنيات 
المهام المتك�رة وتمنح البشر فرصة �نفيذ المهام اإلبداعية األخرى. إن 

قائمة تقنيات سلسلة الطلب االستهالكي طويلة والعديد منها موجود 
فعًال، وتسمى "المنتجات األولية القابلة للنمو" فلهذه المنتجات م�ايا 

كافية لجذب أوائل المستخدمين بصفتها نماذج أولية �تيح للمصنعين 
فرصة تلقي تعليقا�هم وآ�اءهم بها13.

ما يميز هذه التقنيات هو أنها تع�ز الفاعلية البش��ة وتحافظ عليها. فمثًال 
إن استخدم عدد أكبر من المستهلكين الطائ�ات دون طيار وال�وبوتات 

واألجهزة الذكية والهياكل الخارجية لتنفيذ المهام وتجنب المخاطر مثل 
اإلصابة باألخماج، ستقل الحاجة إلى اإلغالق أو إيقاف األنشطة 

االقتصادية وسيستمر عمل سالسل اإلمداد العالمية.

13 Science Business – “Viewpoint: Automate demand chains to protect economies in times of crisis” 22 April 2020
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1
�إمكان المناطق الحرة أن تقدم حوافز لمستأجري الم�افق 

اللوجستية لدعم هذه الصناعة.

 2
يسع المصنعين إ�تاج سلع �تمتع بفترة صالحية أطول تمتد إلى 

أعوام أو حتى عقود، للحد من التأ�ير النا�ج عن االضط�ابات 
المحتملة في سلسلة اإلمداد.

توصيات قصيرة المدى    
(خالل تفشي كوفيد-19)

1
إنشاء مركز إقليمي للتخ��ن لمساعدة الدول المجاورة في 

تأمين سالسل اإلمداد الخاصة بها، ومساعدة المورد�ن على 
الوفاء بالطلبات.

2
��ادة االعتماد على األتمتة وال�وبوتات في عمليات التصنيع 

وإدارة الموانئ إلنشاء سالسل إمداد مرنة.

توصيات قصيرة المدى إلى طويلة المدى 
(بعد ا�تهاء تفشي كوفيد-19)

المستقَبل
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على المدى البعيد 
تجبر أزمة كوفيد-19 الدول والشركات واألف�اد على إعادة تق�يم 

عنص��ن حاسمين في النظام االقتصادي: سالسل اإلمداد وطلبات 
المستهلكين. ويتوقع أن يستمر التصنيع مستقبًال باالعتماد على 

خطوط التصنيع التقليدية إل�تاج بعض األشياء المعقدة مثل قطع 
الغيار والسيا�ات واألجهزة الكهربائية، لكن التصنيع المحلي 

سيكتسب في الوقت ذا�ه أهميًة مت�ايدة، وستزداد أيضًا أهمية 
االعتماد على المصانع األقرب إلى م�اكز التو��ع اإلقليمية أو 

الوطنية. وعلى المدى المتوسط إلى البعيد، سيعتمد على الطباعة 
ثالثية األبعاد بدًال من إنشاء مصانع عالية التقنية وشحن المنتجات 

لمسافات طويلة، ولن يتطلب إ�تاج بعض السلع حينها سوى طابعات 
ثالثية األبعاد عالية التقنية.

التحول الثاني الذي سنالحظه سيكون على مستوى أ�متة طلب 
المستهلكين. وسيلعب إ�ترنت األشياء دو�ًا محو��ًا في هذا األمر. 

فمثًال ستحدد الثالجة موعد نفاد المواد الغذائية الموجودة داخلها. 
وقد نشهد مستقبًال تحوًال في تسو�ق المنتجات االستهالكية، مثلما 

حدث في انخفاض أسعار آالت القهوة التي تستخدم الكبسوالت، 
حتى أنها أصبحت مجانية ألن األرباح تعتمد على �يع الكبسوالت. 

ولذا �توقع أن تصبح العديد من المنتجات االستهالكية الحالية مجانية 
مستقبًال وتقدم مثًال مقابل اشت�اك ألتمتة عملية إعادة تعبئة الثالجة 

باألغذية ذا�ًيا. وبصورة مشابهة �توقع أن تصبح أجهزة ألكسا 
والهوا�ف النقالة وما شابهها مجانية ألنها ستكون وكيًال للشركات 
المنتجة ضمن حيا�نا يعرف احتياجا�نا وي�ودنا بها في صورة خدمات 

مقابل اشت�اكات مدفوعة.


