“عقدنا العزم ،منذ انطالقتنا األول ،عىل أن يكون
معلنًا عنوانًا لملصداقية ،وجتسيدًا للريادة”.

د .زينل حميب

رواد يف سالسل التوريد بالرشق األوسط ومشال إفريقيا

األرضية الصلبة
“ما ميزي جناحاتنا هو مصداقيتنا
يف السوق ،تلك املصداقية اليت
حققناها عرب مسرية متواصلة من
العالقات املتينة”
عىل امتداد سبعة عقود ،ظلت مجموعتنا ترتخس وتريس
لنفهسا قميًا غدت مع الزمن عقيدة ال حميد عهنا .ومن
تلك العقيدة أسمتد ثقيت مبواصلة املسرية؛ مسرية
النجاح املظفرة.
إنين أرنو إىل املستقبل ،فترتاءى أمام ناظري منظومة
من القمي املستوحاة من مبادئ العزمية ،وااللزتام ،والثقة
بالنفس؛ تلك العنارص اليت متزتج معًا لتصنع أروع
العالقات اإلنسانية.
إهنا القمي الاكمنة وراء اسرتاتيجيتنا اليت نسهتدي هبا
يف سعينا حنو حتقيق الغايات الكربى ،جتاريًا وفلسفيًا
يف آن معًا.
د .زينل حميب ،الرئيس

“إن مجموعة زينل حميب
يه امتداد ملسرية أجيال
ثالثة أرىس معاملها والدي،
وأورثين أسلوبًا يف احلياة”

ال تعود جناحاتنا إىل جحم أمعالنا ،بقدر ما تعود
لمسعتنا الطيبة يف السوق ،تلك المسعة اليت وطدناها
من خالل عالقاتنا املمتدة والراخسة مع أطراف عديدة.
إننا نستند إىل فلسفتنا اليت تقوم عىل التفاين واحلرفية
العالية يف إدارة عالقتنا باألطراف اكفة.
حنن يف مجموعة زينل حميب نفخر بكوننا جزءًا ال يتجزأ
من جممتع األمعال الذي ينشط يف معل دؤوب لدفع
جعلة التطور قدمًا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وحنن ال نألو جهدًا يف ابتاكر وسائل ورؤى جديدة يف
معلنا التجاري ،مكا ال نوفر فرصة إلعادة اكتشاف جوهر
العالقات األصيلة مع رشاكئنا ،األمر الذي خيلق حالة
من التفاعل والمتاس املبارش مع نبض السوق واملجمتع
بصفة عامة.
إنين أميض قدمًا هبامة مرفوعة ،مستندًا إىل منظومة
القمي اليت ورثهتا عن والدي ،ومسلحًا برؤية مستقبلية
ستفيض ،بإذن اهلل ،إىل املزيد من النجاحات.
د .زينل حميب
رئيس مجموعة زينل حميب

رواد يف إدارة املنتجات االسهتالكية رسيعة
الدوران يف الرشق األوسط ومشال إفريقيا
الريادة
بالنسبة لعمالئنا الكرام ،ال يشء يعادل أمهية
استرشاف حركة السوق ،للوصول إىل موقع طلييع
يضمن احلفاظ عىل التنافسية ،واالستجابة الرسيعة
حلاجات األسواق .وحنن ندرك متام اإلدراك أن
إدارة لوجستيات البضائع االسهتالكية رسيعة
الدوران لن حُتدث األثر املنشود ما مل تقرتن باتباع
أفضل املهنجيات ،وأعىل املعايري.
تأسست حميب لوجستكس يف عام  .2007وبارشت
معلها انطالقًا من حاضنة راخسة متثلت يف
ما متتلكه مجموعة زينل حميب من خربة عريقة
يف إدارة منتجات التجزئة .ويف خالل هذه املدة
القصرية ،استطعنا أن نرضب مث ُ
ال يف اختصار
الزمن ،يتضح ذلك من كثافة استمثاراتنا يف املوارد
والبىن التحتية.

أجنازاتنا تدل علينا
حنن إحدى أكرب رشاكت سالسل التوريد
املتاكملة معوديًا يف الرشق األوسط
حنن من ّثل ما يربو عىل  100عالمة جتارية عاملية
حنن نش ّغل أحد أكرب أساطيل شاحنات النقل
يف املنطقة
حنن نطبق أكرث املعايري الدولية رصامة
لدى حميب لوجستكس أهداف مطوحة للغاية بشأن
سالسل التوريد ،وقد حددت الرشكة بوصلة معلها
يف هذا املجال ،وحددت لنفهسا طريقًا ال حميد عنه
أبدًا ،اال وهو طريق الريادة الدامئة.

ً
رشياك لنا يف التوريد عرب
“لقد اخرتنا حميب لوجستكس
طرف ثالث ،وحنن سعداء مبا تبديه الرشكة من تلبية رسيعة
الحتياجاتنا ،ومرونة فائقة يف العمل والزتام بأعىل
املعايري العاملية”

أالن مورغان-جورج  -املدير التنفيذي ،أبوظيب الوطنية للفنادق كومباس ميدل إيست ،ذ.م.م

خربات إماراتية يف عامل اللوجستيات
معظم الرشاكت العاملية العاملة تضع ثقهتا يف
حميب لوجستكس ،والسبب :ما نمتتع به من براعة
مهشودة يف النفاذ إىل أسواق املنطقة.

معرفة معيقة خبصوصيات الواقع
قد متثل األنمظة والقوانني املرعية يف العامل العريب
حتديًا بالنسبة للقادمني من اخلارج .وبالنسبة لنا،
فإن استيعاب خصوصيات املنطقة ،وفهمم العوامل
املؤثرة يف تلك اخلصوصيات من شأنه أن يوفر
الكثري من الوقت.
مسعتنا الطيبة تفتح لنا لك األبواب
إن الثقة اليت حنظى هبا يف دولة اإلمارات ودول
جملس التعاون تتيح لنا مساعدة معالئنا عىل
اكتشاف األسواق اجلديدة وحتقيق أفضل استفادة
من الفرص اليت تزخر هبا تلك األسواق .لقد برهنا
عىل الدوام ،وبالتجربة العملية ،أن قراءتنا ملؤرشات
التغري اآليت إمنا يه قراءة دقيقة وسلمية.

متهيد الطريق من أجل التقدم احلقييق
ينطوي قطاع اللوجستيات يف املنطقة ،مكا يف
األسواق األخرى ،عىل حتديات مركبة .وبفضل
عالقاتنا الوثيقة مع املؤسسات واهليائت احلكومية
وغري احلكومية ،فإننا نستطيع الوصول إىل حلول
معلية للتغلب عىل احلواجز والعقبات اليت قد تعرتض
أو هتدد انسيابية حركة اإلمدادات.
تلك يه بعض األرسار الاكمنة وراء ما نمتزي به من
أداء ناحج ومستدمي.

عىل مدى ثالثة أجيال ،ارتبط امس حميب بتوزيع
العديد من العالمات التجارية عىل امتداد منطقة
الرشق األوسط.

حميب لوجستكس سليلة رشكة عائلية ضاربة اجلذور وهلا تارخي عريق من النجاح
يف األمعال متعددة األوجه يف منطقتنا .وحنن نسمتد من هذا اإلرث فهمنا العميق
حملراكت النجاح يف سوق البضائع االسهتالكية رسيعة الدوران.

نتاجئ تفوق التوقعات
إن بلوغ التوقعات أمر ينطوي عىل حتديات عديدة ،ومع
ذلك فقد وضعنا نصب أعيننا عدم االكتفاء بذلك ،بل
عقدنا العزم عىل أن نتجاوز حدود التوقعات ،معمتدين
عىل مستوى رفيع من االلزتام واالحرتاف .تلك يه
القمي اليت تفتخر حميب لوجستكس بامتالكها منذ أن
ظهرت الرشكة إىل الوجود .إننا منزج ما بني العمل
بشغف ،والبحث املتواصل معا هو جديد ومبتكر،
وجنعل من هذا املزجي معيارًا للمتزي يف إدارة
سالسل التوريد.
مسؤولية اكملة
حنن نتبىن أهداف معالئنا مكا لو أهنا أهدافنا حنن.
ونعمل يف سبيل ذلك عىل التنسيق الوثيق معهم ،بلك
ما يتطلبه األمر من مرونة .ويتبدى ذلك يف جناحنا
يف التوفيق بني متطلبات التخزين واحتياجات السوق،
حبيث يمت خفض تاكليف النقل والتخزين إىل أقىص
حد ممكن.

“معالؤنا يثقون بقدرتنا عىل اإلجناز”.

دمحم حميب ،املدير التنفيذي

رؤية مشولية
تعمل حميب لوجستكس عىل توسيع دائرة معلياهتا
يف لك من العامل العريب واخلارج .وخالل السنوات
امخلس املقبلة ،نتوقع أن نضاعف رقعة معلنا يف سوق
اللوجستيات ثالث مرات ،حبيث نغيط لكًا من منافذ
ّ
وحمال السوبرماكت.
التجزئة ،واملطامع
عالقات طويلة األمد
بالنسبة لنا ،لك معيل هو رشيك دامئ .والعالقة معه
ال بد أن تقوم عىل الثقة الراخسة .تنطلق هذه الرؤية
من إرصار ال يلني عىل حتقيق أهدافنا يف اجلودة،
والقمية املضافة ،واخلدمات املمتزية ،واإلدارة احلكمية.
لقد رفعنا شعارًا يقول "حنن نقول ما نفعل ،ونفعل ما
نقول" ،ولدينا العزمية عىل جعل هذا الشعار ممارسة
يومية عىل درب المتزي الذي اخرتناه ألنفسنا.

عىل قدر التوقعات ..وأكرث

نضمن حسن النتاجئ ألننا نتقن فن التخطيط
إننا نضع األهداف العليا لعمالئنا يف رأس أولوياتنا.
ولدينا إميان معيق بأن "روح الفريق" اليت منتاز هبا
قد أهسمت بشلك كبري يف مسعتنا الطيبة وحضور
الواسع يف األسواق اإلقلميية.

إن قدرتنا عىل خفض لكفة التخزين وتقليل اهلالك
تعين خفض تاكليفمك املتغرية .ويف هذا السياق،
حنن نبين خطة اجلرد والتخزين إما وفق رؤية
استرشافية دقيقة للطلب ،أو بناء عىل وجود
طلبيات مؤكدة.

جنهتد لتأمني أفضل الرشوط
حنن نتطلع إىل األسواق من منظور واسع ،ونضع
يف اعتبارنا حتقيق مصاحلمك .ونكرس ما لدينا من
خدمات الرشاء وإدارة العرض ملالءمة سلسلة التوريد
اخلاصة بمك .ويف سعينا لتحديد املصادر املناسبة
ومقارنة العروض املتاحة من املوردين بالنيابة عنمك،
نضع نصب أعيننا تأمني أفضل الرشوط املالمئة لمك.

توظيف الكفاءات املؤهلة
حنن نستقطب موظفني يمتزيون بالوالء واالستعداد
للخدمة الطويلة ،ويتحلون باملسؤولية ،ولدهيم القدرة
عىل دمع خمتلف اإلدارات .وقد أثبتت هذه املهنجية
قميهتا العالية يف حتسني اهلوامش التشغيلية
واملساعدة يف حتقيق أهدافمك يف المنو طويل األمد.
مكا أهنا عززت مسعتنا الطيبة لديمك ،بوصفنا رشي ً
اك
موثوقًا يف إدارة سالسل التوريد.

عيوننا عىل منحىن الطلب
نوفر باقة متاكملة من خدمات اللوجستيات اآلجلة،
ونراقب عن كثب نقاط التوزيع اخلاصة بمك ،ليك
نضمن وجود منتجاتمك بالقدر املطلوب وبال زيادة أو
نقصان.

ال تتوقف العمليات اللوجستية للبضائع
االسهتالكية رسيعة الدوران عىل التخزين
والنقل ،إمنا يه حمكومة بااللزتام الذي ال يلني
بتحقيق األهداف التسويقية للعمالء.
يسعدنا أن نضيف لعمالئنا القمي
التالية:
التخصص يف توقعات السوق
حتديد املصادر ومعليات الرشاء
اخلربة يف إدارة الحشن
اإلدارة احملرتفة ألنمظة التخزين
إدارة معلية التوزيع حملالت التجزئة
اخلربة يف الحشن األريض
إدارة النقل الربي
اإلدارة املتخصصة للجرد واللوازم
جملس قانوين ضليع يف أمر البضائع االسهتالكية رسيعة الدوران

حميب لوجستكس جبل عيل
مساحة ختزين تبلغ  51000مرت مربع

العناية الشاملة بالبضائع االسهتالكية رسيعة الدوران
مع المنو املضطرد الذي تهشده دولة اإلمارات ،يتعامظ
الطلب عىل اخلربات املؤهلة يف جمال توريد الطرف
الثالث لضامن أفضل إدارة لسلسلة التوريد اخلاصة
بالبضائع االسهتالكية رسيعة الدوران.
عندما يتعلق األمر باألغذية والبضائع رسيعة
الدوران ،متتاز حميب لوجستكس باستعدادها التام
لتقدمي حلول متاكملة لتلبية احتياجات الرشاكت
العاملية .وحنن قادرون عىل إدارة خمتلف مراحل
معليات الدمع اللوجسيت ابتداء من االسترياد،
مرورًا بالتخليص امجلريك والتخزين والتوزيع
وصولًا إىل التسلمي.

التوريد الداخيل
واخلاريج

ماكتب مبساحة  3500مرت مربع
ربدة مبساحة
صاالت مسقوفة وم ّ
 9000مرت مربع

لقد استمثرنا بشلك واسع يف أنمظة اجلرد وإدارة
اللوازم ،وتقنيات مناولة املنتجات ،مكا استمثرنا
بشلك خاص يف بناء املهارات واخلربات لدى
فريق معلنا .ولك ذلك يشلك مضانة بأن منتجاتمك
ستكون يف أيد أمينة ،وستصل إىل مبتغاها ويه
يف أفضل حال ،ويف الوقت احملدد.

التخزين

التغليف

منصات نقالة موزعة عىل  78000نقطة

إدارة اجلرد

التسلمي

حنن نليب أعىل املعايري العاملية

ختزين خاص للتبغ واملواد
الصيدالنية
أحدث األنمظة املعلوماتية
معدات متقدمة ملناولة املواد

أنمظة ختزين فائقة التطور
أسطول مكون من أكرث من مئة شاحنة
جمهزة بنظام التحمك احلراري
نظام تت ّبع لرصد حركة التوزيع

خدمات لوجستية بتلكفة أقل

تعد حميب لوجستكس واحدة من أكرب الرشاكت
املتخصصة يف اللوجستيات بدولة اإلمارات ،ويه
توظف إماكنياهتا الضخمة خلدمة مصاحل معالهئا

االسترياد
وامجلارك

*

إدارة اجلرد

مسو الشيخ أمحد بن سعيد آل مكتوم،
رئيس “مؤسسة مدينة ديب للطريان” (عىل
الميني يف الوسط) مع دمحم حميب ،الرئيس
التنفيذي لرشكة “حميب لوجستكس”
(عىل اليسار يف الوسط) ،وراشد بو قراعة،
الرئيس التشغييل يف مؤسسة مدينة ديب
للطريان( ،أقىص اليسار) ،وخليفة الزفني،
الرئيس التنفيذي ملؤسسة مدينة ديب للطريان
(أقىص الميني)

التوزيع
والتوصيل

قوة السوق اإلماراتية

االسترياد وامجلارك
لدى حميب لوجستكس القدرة عىل
اإلدارة الشاملة لعمليات االسترياد
ابتداء من نقطة املنشأ ،مرورًا
بالتخليص امجلريك ووصولًا إىل
خمازننا .مكا ميكننا التعامل مع
ماكتب ختليص خارجية خيتارها
معالؤنا بأنفهسم.

إدارة اجلرد
منتلك مجموعة من أكرب مرافق
التخزين وأكرثها تطورًا يف منطقة
الرشق األوسط ومشال إفريقيا،
ويه جمهزة بنظام حراري متقدم.
ولدينا جتهزيات متخصصة
لتخزين املنتجات اليت تتطلب
ظروفًا خاصة اكلتبغ واملنتجات
الصيدالنية.

التوزيع والتوصيل
يمتزي أسطولنا المخض من
الشاحنات املجهزة بأنه جمهز
بأنمظة حتمك حرارية ،وأنمظة
تت ّبع فضائية لضامن املراقبة
احلثيثة لاكفة التحراكت ،وعرب
لك احملطات املاكنية والزمانية،
لضامن التوصيل الدقيق واآلمن
يف لك املواقع عىل امتداد خريطة
اإلمارات.

من املتوقع أن يتجاوز سوق اللوجستيات يف
دولة اإلمارات حاجز العرشة مليارات دوالر
يف العام  ،2015حمققًا منوًا مركبًا بواقع 8%
سنويًا منذ  .2009وستكون حميب لوجستكس
العبًا قويًا يف اإلهسام بتحقيق ذلك المنو.

مدينة ديب اللوجستية ()DLC

عند اكمتال تشغيلها ،ستكون مدينة ديب اللوجستية،
الواقعة يف ديب وورلد سنرتال ،أكرب مركز
للوجستيات خيدم املنطقة بأمكلها .وسمتتد هذه
املنصة اللوجستية متعددة الطرق عىل مساحة 21,5
كيلومرت مربع ،ويه جزء ال يتجزأ من املجمع األكرب
املمتثل يف ديب وورلد سنرتال ،والذي تبلغ مساحته
 140كيلومرتًا مربعًا.
هذا املجمع المخض ،سيجعل من إمارة ديب مركزًا
إقلمييًا لحشن البضائع بني الرشق والغرب ،وسيوفر
بوابة اسرتاتيجية إىل لك من الرشق األوسط،
وشبه القارة اهلندية ،وإفريقيا ،وجنوب آسيا وبلدان
الكومونولث.

حميب لوجستكس يف قلب
مدينة ديب اللوجستية

متثل حميب لوجستكس رصحًا مركزيًا يف بنيان
مدينة ديب اللوجستية ،ويه متتد عىل مساحة 143
ألف مرت مربع ،وتضم العديد من مستودعات التخزين

*طبقا ً لـFrost & Sullivan :

اليت حتتوي أكرث من  110آالف موقع لملنصات
املتحركة ،فضلًا عن ماكتب جمهزة بأحدث الطرز .هذا
املاكن سيضم لك مجموعة زينل حميب حتت سقف واحد.
إن انضاممنا إىل مدينة ديب اللوجستية ،بوصفنا رشكة
إماراتية كربى خمتصة يف اللوجستيات ،ميثل حدثًا فائق
األمهية .مفا منلكه من مهارات وخربات وشبكة واسعة من
االتصاالت سوف يهسم بشلك فعال يف دفع خطط ديب
قدمًا حنو مستقبل أكرث إرشاقًا.

التنامغ يف العمل

حنن و“ألفا” فريق متاكمل

إن اخلدمات اليت تتيحها حميب
لوجستكس لعمالهئا تتجاوز
بكثري تلك اليت تتيحها الرشاكت
األخرى اليت تعمل مبهنج تقليدي
يف جمال توريد الطرف الثالث.

لقد مجعت هذه الرشاكة االسرتاتيجية خرباء
يف خمتلف االختصاصات يف صناعة سالسل
التوريد .ومن خالل هذا التحالف الوثيق،
حيصل العمالء عىل حلول لوجستية
شاملة ومتاكملة.

مثة عوامل عديدة تضافرت لإلهسام يف ما نمتتع به من براعة
مهشودة يف إدارة لوجستيات البضائع االسهتالكية
رسيعة الدوران.
وملّا كنا جزءًا ال يتجزأ من مجموعة زينل حميب اليت تندرج مضن
قامئة أكرب مئة رشكة إماراتية ،فإننا ننطلق من خربة ضاربة
اجلذور متتد إىل ما يزيد عىل  80عامًا يف توزيع املنتجات
الغذائية عىل لك من حمال التجزئة وامجللة سواء بسواء.
مكا أننا جزء من فريق ألفا كذلك ،مما يؤهلنا لتقدمي باقة شاملة
من احللول لعمالئنا يف جماالت ترتاوح بني البضائع االسهتالكية
رسيعة الدوران ونقل الراكب.

“ تعمل حميب لوجستكس بروح من الشفافية
والتاكمل ،ويه تعمل مكا لو أهنا امتداد
ملستودعاتنا مضن مطامع تمي هورتونز”.

نيلش فيد ،رئيس  -مجموعة

Apparel Group

حنن رشكة عائلية بلك ما يتضمنه ذلك من مضامني .وتتضافر
جهود العاملني لدينا ليقدمون معًا مسفونية متنامغة من العمل
القامئ عىل الثقة والدمع واإلرصار عىل الريادة يف الفاعلية.
إن هذه القدرة الفريدة عىل توظيف اخلربات امجلاعية مضن
روح الفريق الواحد ،من شأهنا أن مت ّكن حميب لوجستكس
من االستجابة بشلك حامس الحتياجات العمالء يف لك
املجاالت اللوجستية.

أعضاء فريق
ألفا

حميب
لوجستكس

مؤسسة باقر
حميب

حميب للطريان

إس يت آي
الرشق األوسط

خدمات اإلدارة الشاملة
لسالسل التوريد،
مبا يغيط لك جوانب
التخزين والنقل للبضائع
االسهتالكية رس
يعة الدوران.

مبيعات التجزئة،
والتسويق ،وتوزيع
املنتجات االسهتالكية
رسيعة الدوران عىل حمال
السوبرماركت والقطاعات
التنظميية (أكرث من 5000
وحدة حفظ  SKUتتضمن
تويننغ ،كميربيل لكارك،
دانون ،وأمساء أخرى
رائدة).

توفر طيفًا واسعًا
من منتجات وخدمات
السفر املنافسة مبا يف
ذلك تذاكر الطريان،
واإلقامة الفندقية ،وتأجري
السيارات ،والرحالت
البحرية وباقات العطالت.

الحشن اجلوي
والبحري للحموالت
الضخمة ،مكا توفر
حلول سالسل التوريد
عىل نطاق عاملي.

(للسياحة والسفر)

STI Middle East

نتبع هنجًا مبتكرًا يف لوجستيات املنتجات االسهتالكية رسيعة الدوران يف الرشق األوسط ومشال إفريقيا

ماكتبنا
يضم مقرنا يف جبل عيل مجموعة كبرية
من املاكتب املجهزة بأحسن التجهزيات
عىل مساحة  3500مرت مربع.
إن وجودنا يف قلب أمه مركز للوجستيات يف املنطقة ،يتيح لنا
االستفادة من مزايا ال تقدر بمثن يف جمال لوجستيات البضائع
االسهتالكية رسيعة الدوران ،ومهنا:
ماكتب أنيقة ،وفسيحة ومؤثثة
بشلك فاخر

بنية حتتية ألنمظة اتصاالت
حديثة ،ومرنة ،وآمنة

قاعات مؤمترات وغرف
اجمتاعات متطورة ومزودة
بأحدث أنمظة العرض

مرافق خدمات وترفيه
دمع للعمالء عىل مدار الساعة

حميب لوجستكس ص .ب  - 8005املنطقة احلرة يف جبل
عيل ،املنطقة اجلنوبية  - 5ديب اإلمارات العربية املتحدة
هاتفinfo@mohebilogistics.com+9714 8865000 :
إن دقة املعلومات الواردة يف هذا الربوشور مضمونة حىت حلظة إرساله إىل املطبعة

www.mohebilogistics.com

