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الموجز
العميل: إحدى أهم مصافي النفط في الساحل الغربي للمملكة العرOية •

السعودية، والتي عملت مع شركة الجهات األربع في أكثر من مشZوع. 

يعمل فfgق الجهات األربع، مdود الخدمات اللوجستية، عن كثب مع العميل •
لتبسيط العمليات وإنشاء وصيانة شبكة لوجستية أكثر مرك@;ة. 

اكتشف العميل مع الجهات األربع العديد من المجاالت التي ساعدت على •
تحقيق وفوrات في التكلفة الحقيقية qتيجة للتوافق والتالؤم مع شركات النقل. 

التخلص من التكاليف واألقساط غير الضZوt;ة وتقليل فتZات الشحن الdائدة. فضال •
عن }نفيذ إجZاءات المحاسبة وتقنيات إدارة اللوجستيات المتقدمة الكتساب 

الم@;د من الوضوح لشبكة التوt;د الشاملة.



التحديات
تطو~ر و}نفيذ وتشغيل شبكة لوجستية مرك@;ة للعميل. •
الحفاظ على مستويات االم�ثال للسالمة واالرتقاء بها، •

وتجنب حدوث أي حوادث. 
تdويد العميل بسلسلة التوt;د في الوقت الحقيقي •

فضال عن تمكين العميل من وضع ميdانية مالية دقيقة.



}نفيذ متطلبات النقل على أعلى المستويات، وتق�يم وتصنيف •
خطوط الشحن من وإلى المصفاة. 

قامت الجهات األربع بتوحيد الشحنات إلى المصانع، حيث يتم شحن •
ما يقرب من 180 مقطورة من وإلى مZافق العميل كل عام مع 
سعة 90 في المئة لمعظم الشحنات. كما قامت شركة الجهات 

األربع بتخفيض مخdون المصنع بنسبة 15 في المئة. 

دّربت الجهات األربع المورد~ن على مجموعة موحدة من اإلجZاءات •
والتقنيات اللوجستية، حيث تم }نفيذ متطلبات الناقل الصارمة ونظام 

تصنيف الناقل لقياس أداء الناقل. 

طبقت شركة الجهات األربع تقنيات إدارة لوجستية جديدة الكتساب •
rؤية فوt;ة لحالة التسليم وجداول التوجيه واإلqتاجية.

الحلول والنتائج



بدأت شركة الجهات األربع عالقتها مع العميل كمdود لوجستي رئيسي (LLP) للمنشأة في المملكة 

العرOية السعودية في عام 1997. وفي ذلك الوقت، كانت جميع مصانع العمالء تد~ر عمليا�ها اللوجستية 

الخاصة، حيث ~وفر النهج الالمركزي السيطرة الكاملة على الخدمات اللوجستية على مستوى المصنع، 

لكنه يقدم >;ادات مكلفة في نقل المواد. 

أجرى العميل دrاسات لتحديد فوائد نقل العمليات اللوجستية الالمرك@;ة للشركة إلى نهج االستعانة 

بمصادر خارجية، وكان القZار واضًحا للغاية، حيث إن التعهيد للعمليات اللوجستية للشركة سي@;د من السرعة 

والZؤية في جميع أنحاء الشبكة، باإلضافة إلى تقليل تكاليف سلسلة التوt;د.  

بعد ذلك بوقت قصير، اختار العميل شركة الجهات األربع كمdود لحلول سلسلة التوt;د. وبموجب العقد، 

ستعمل الجهات األربع أوًال على جزء التخليص الجمركي محلًيا، وفي حالة نجاح الشg;كين، سيقومان بتركيز 

وإدارة جميع مناولة المواد الواردة لجميع وحدات العمالء.

البداية



توحيد العمليات اللوجستية
طّورت الجهات األربع على الفور برنامج اqتقال لوجستي قوي مع العميل، حيث ستوفر نقطة 

ا�صال واحدة لجميع العمليات اللوجستية، كما أنشأت الجهات األربع خط أساس للعمليات 

الحالية ووضعت الخطوط العg;ضة للحلول المقترحة من خالل العمل مع الوحدات الفردية 

وإدارة الشركة. 

وسيقوم البرنامج اللوجستي الجديد �إنشاء مركز الجهات األربع اللوجستي الذي يتضمن 
الوظائف األساسية التالية: 

تحسين تصميم الشبكة: نقوم بتنفيذ استZا�يجية مناسبة للمواد الواردة من خالل توحيد •

مZاكز الشحن. 

إدارة الشحن والنقل. تكامل نظام تكنولوجيا المعلومات: بهدف تحقيق الZؤية في الوقت •

الفعلي لشحنات سلسلة التوt;د والجداول الزمنية والطلبات. 

اإلدارة المالية: نعمل من خاللها على تحسين دفع فا�ورة الشحن ومعالجة المتطلبات •

وحلها في جميع مZاحل سلسلة التوt;د.



نفذت شركة الجهات األربع لمرك@;ة عمليات النقل والتو>;ع تصميًما جديًدا 
يتكون من مركز توحيد لوجستي، حيث ستكون (LCCs) نقطة تسليم 
مرك@;ة للمورد~ن والصادرة مباشرة خاtج الجمارك، كما سيتم تجميع 

شحنات المورد~ن المختلفة التي تذهب إلى الوحدة نفسها في 
مقطوrات (LCC). فضال عن تجميع األحمال وتسليمها على أساس مجدول. 

ولتل�ية معا�ير النقل والتو>;ع الجديدة لشركة الجهات األربع تم تدt;ب 
العديد من المورد~ن على إجZاءات موحدة جديدة.

مرك]Yة عمليات النقل والتوYZع



أما بالنسبة للنقل وإدارة الشحن، فقد تم تحديد هدف شركة الجهات األربع ببساطة:  

>;ادة خدمة النقل والسالمة إلى الحد األقصى. •

تقليل التكاليف المهدرة.  •

كما أعيد تدt;ب سائقي الجهات األربع وُطلب منهم تل�ية مواصفات السالمة والمعدات •

والمواصفات التكنولوجية المحددة. 

تطلبت اإلجZاءات الجديدة من الجهات األربع تل�ية نوافذ استالم وتسليم الطfgق المحددة في 

غضون 3 ساعات من الوقت المحدد. باإلضافة إلى ذلك، ستشرف الجهات األربع على عمليات 

التحميل والتفg;غ للتحقق من دقة الطلب والتعبئة والتغليف المالئم ووضع العالمات. 

لكن التحدي الك�ير أ�ى مع المورد~ن من خاtج البالد، وعلى وجه الخصوص من أوrوبا والواليات 

المتحدة. حيث أ�ى الحل با�فاقية شZاكة أبرمتها شركة الجهات األربع مع كبار الشركاء 

األوrو�Oين واألمg;ك�ين لتأمين الجودة وتقليل التكاليف. 

النقل وإدارة الشحن



السالمة
عندما يتعلق األمر بالسالمة، وضع العميل متطلبات صارمة وقمنا بتدt;ب جميع أفZاد 

شركة الجهات األربع عليها، حيث سيتم تسجيل جميع الحوادث المحتملة (الحوادث 

الوشيكة) واإلبالغ عنها. وستصدر شركة الجهات األربع تقاftر اإلجZاءات التصحيحية 

لإلجZاءات التي أ رت سلًبا على عمليات العميل، وإذا تZاكمت لدى شركة نقل تابعة 

لطرف ثالث قدrًا ك�يZًا من الحوادث في (بطاقة األداء) الخاصة بهم، فسوف يتم 

حظر التعامل معها، وأدت هذه الممارسات إلى qتائج إيجاOية ك�يرة. 

ال تdال شركة الجهات األربع }نفذ العديد من حلول تكنولوجيا المعلومات في جميع 

أنحاء الشبكة اللوجستية، بما في ذلك نظام معلومات الشحن ونظام (GPS) الخاص 

لخdانات (ISO). وقبل }نفيذ النهج المركزي، لم يكن العميل قادrًا على الحصول على 

rؤية واضحة للوضع المالي للعمليات اللوجستية. كانت فوا�ير الشحن معقدة مع 

وجود عشZات المورد~ن الذ~ن يتعاملون مع أكثر من 2000 شحنة، وكجزء من نظام 

الشحن الخاص بها، ستdود الجهات األربع السائقين بمجموعة واحدة من اإلجZاءات 

الورقية لضمان جمع وثائق التسليم وتقديمها إلى المحاسبة في الوقت المحدد.



في فترة قصيرة نس�ًيا، قام العميل وشركة الجهات األربع بتحو~ل العمليات 
اللوجستية بالكامل إلى تصميم شبكة مرك@;ة. ثم تم نقل أكثر من 210 مقطورة 

واردة و 30 مقطورة صادرة من وإلى العميل في عام 2016، حيث تحمل معظم 
 (LCC) األحمال 95 في المئة من السعة. كما تم تجميع معظم الشحنات في شركة

الرئيسية في جدة. كما تم إرساء ثالثة آالف وستمائة طن من البضائع في عام 
2015، مما أدى إلى انخفاض المخdون في مستودع العميل. 

يعمل الموردون والمكا�ب العالمية حالًيا بموجب مجموعة واحدة من إجZاءات 
النقل والتو>;ع، مما يتيح خدمة أفضل عبر سلسلة التوt;د. وباستخدام التقنيات 

الموحدة، تستطيع (LCCs) مZاقبة الشحنات وتحديد أوجه القصور والعمل وفًقا لها. 
تواصل شركة الجهات األربع توفير التكاليف للعميل من خالل التحسين المستمر 

للعملية، كما كّرم العميل شركة الجهات األربع بالعديد من الجوائز، واليوم بعد 25 
عاًما من الشZاكة المثمرة، ~واصل العميل وشركة الجهات األربع إعادة تحديد أعلى 

معا�ير الخدمات اللوجستية والكفاءة التشغيلية.

عقد جديد من النفط والغاز


