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اقت�صاد 13

بت�سجيل  12مليون �ساعة عمل بدون �إ�صابة م�ضيعة للوقت

«بـابــكــــو» حتقــق � ً
ً
فريــدا يف م�ضمــار ال�سـالمــة
إجنــازا
حقق م�ؤخرا موظفو �شركة نفط
البحرين (بابكو) واملقاولني �إجنازا ً
فريدا ً يف جمال ال�سالمة با�ستكمال
 12مليون �ساعة عمل دون �أية ا�صابة
م�ضيعة للوقت وذلك يوم الأربعاء
املوافق  29يوليو  ،2015وهي
املرة الثانية التي تنجح خاللها بابكو
يف حتقيق هذا الإجناز الفريد على
مدار تاريخها ،مبا يعادل  428يوم
عمل �آمنا دون �أية �إ�صابات م�ضيعة
للوقت منذ �آخر حادث م�ضيع للوقت
يف مايو  ،2014وه��و ما يعك�س
التزام جميع موظفي بابكو واملقاولني

ب�سلوكيات وممار�سات العمل الآمن،
وي�ؤكد على �أن ثقافة ال�سالمة املهنية
تعد من املفاهيم الرا�سخة يف بابكو
والتي يجب �أن تكون نهجا ً �أ�سا�سيا ً
يف احلياة .ويف تعميم داخلي بهذه
املنا�سبة قدمت �إدارة بابكو التهنئة
جلميع موظفي ال�شركة واملقاولني

م�شيدة بالتزام اجلميع بتطبيق
مبادئ البيئة وال�صحة وال�سالمة
وحر�صهم على بذل اجلهود الد�ؤوبة
يف �سبيل حتقيق هذا الإجناز امل�شرف
مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجيات بابكو
الرامية �إىل �إر�ساء بيئة العمل الآمنة
واخلالية من الإ�صابات واحلوادث.

و�سوف تقيم ال�شركة حفالً خا�صا ً
بهذه املنا�سبة ي��وم اخلمي�س 30
يوليو  2015مب�صفاة ال�شركة
بح�ضور رئي�س جمل�س الإدارة املوقر
والإدارة التنفيذية وبع�ض موظفي
ال�شركة واملقاولني لالحتفال بهذا
الإجن��از ال��ذي يج�سد جهود بابكو
يف تر�سيخ مفاهيم البيئة وال�صحة
وال�سالمة لي�س فقط يف مواقع العمل،
ولكن يف �شتى ربوع املجتمع انطالقا ً
من دوره��ا الريادي كداعم رئي�سي
مل�سرية التنمية امل�ستدامة يف مملكة
البحرين.

�إطالق برامج تدريبية يف قطاع التجزئة للخريجني
�أكد مدير املوارد الب�شرية مبجموعة ازدايا
جمال جا�سم �أن املجموعة اختارت عددا من
الطلبة من �أجل تدريبهم ملدة �سنة يف قطاع
التجزئة ،وذلك بدعم من وزارة العمل.
و �أ���ض��اف ان املجموعة ت��ه��دف تدريب
اخلريجني يف قطاع التجزئة والعمل على �إيجاد
مزيد من الفر�ص التي ت�شجع البحرينيني
للإقبال على العمل يف هذا القطاع من خالل
توفري حوافز و �أن�شطة متنوعة لت�شجيعهم
على الدخول يف هذا املجال ،وبالتايل تنعك�س
�إيجابيا ً على �إدماجهم يف �سوق العمل.
�أو�ضحت �آم��ال يو�سف امل���ؤي��د – رئي�س
املجل�س النوعي للتدريب يف قطاع جتارة
التجزئة �أن ت�أهيل القوى العاملة الوطنية
يعد من بني �أهـم الق�ضايا التي ت�سعى �إليها
م�ؤ�س�سات املجتمع �سواء من القطاع العام
�أو اخلا�ص وذلك من �أجل توفري ميزة بالغة
متكنها من التناف�س والتميز يف بيئة اقت�صادية
معوملة والذي ال يتم �إال عن طريق اال�ستثمار

ا لأمثل لأحد �أهم عنا�صر االنتاج وهي املوارد
الب�شرية الوطنية.
وقد �صرحت ب�أن برنامج «مديرو امل�ستقبل»
وال��ذي يتج�سد كمثال حي للتعاون امل�شرتك
بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص.
حيث يعترب بادرة مب�شرة من احدى ال�شركات

الرائدة والعاملية تركز على ت�أهيل البحرينيني
لتكون �أداة فاعلة وم�ؤثرة لتويل املنا�صب
ا لإداري��ة فيها .كما �أ�ضافت امل�ؤيد ب�أن �أهم ما
مييز هذا الربنامج هو و�ضوح �آلية التدرج يف
ال�سلم الوظيفي مما �سينعك�س ايجابا ً على �أداء
املوظف يف وظيفته و �أهدافه املن�شودة.

�سعود الدو�سري

تاريخ الربنامج الأطول والأجنح من
نوعه يف جمال الزمالة التدريبية
لت�سويق الوجهات ،والذي تو�سع

لي�شمل طالبا دوليني ه��ذا العام
من خالل �إ�شراك دول جديدة لأول
مرة ،مما يعزز من الرحلة الطويلة
للربنامج الذي جنح على مدى العقد
املا�ضي يف جمع �أف�ضل و�أملع طلبة
الوطن العربي يف جمايل الت�سويق
والأعمال للعمل ي ٍد بيد مع فريق عمل
مفاج�آت �صيف دبي ،وبناء ج�سور
من التوا�صل الثقايف والعلمي بني
الطلبة يف �إطار اال�ستفادة من خربات
�إمارة دبي يف تنظيم املهرجانات ذات
امل�ستوى العاملي.
و�ست�شهد الن�سخة العا�شرة
ان�ضمام م�شاركني من الهند ورو�سيا
وال�صني لأول مرة �إىل قائمة البلدان

امل�شاركة م��ن املنطقة ،مب��ا فيها
العراق والأردن واململكة العربية
ال�سعودية والكويت ولبنان وليبيا
واملغرب وعمان وفل�سطني وقطر
وال�سودان واليمن و�سوريا وتون�س
والبحرين وم�صر بالإ�ضافة �إىل
دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة.
وق��د مت��ت دع��وة �أك�ثر م��ن 100
جامعة من  20بلدا ً لرت�شيح نخبة
من طالبها املتفوقني للم�شاركة يف
املبادرة التعليمية املرموقة التي
حازت على جائزة «�أف�ضل برنامج
تعليمي يف العامل» يف عام 2014
من قبل االحتاد الدويل للمهرجانات
والفعاليات.

ب�أكثـر من ..%75تقرير:

ال�سعودية والإمارات تت�صدران املنطقة بحجم ا�ستثمارات امللكية اخلا�صة
ذكر تقرير� ،أن قطاع الأ�سهم
اخلا�صة ور�أ�س املال اجلريء حقق
خالل العام � 2014أعلى منو منذ
 2008من حيث حجم اال�ستثمارات
وال�صناديق اال�ستثمارية ،كما �شهد
العام  2014من ًّوا يف عدد اال�ستثمارات
وعمليات التخارج مقارنة بالعام
.2013
و�أو�ضح التقرير ال�صادر عن احتاد
الأ�سهم اخلا�صة يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،والذي �شاركت يف
جمع بياناته كل من ديلويت وزاوية
للمعلومات املالية التابعة ل�شركة
توم�سون رويرتز� ،أن العام 2014
متيز بتحقيق �أكرب ال�صفقات يف قطاع
الأ�سهم اخلا�صة باملنطقة ،حيث جنح
مديرو ال�صناديق يف ت�شكيل حتالفات
ا�ستثمارية مع جمموعة من ال�شركاء
املحليني والدوليني بعمليات ا�ستثمارية
مهمة نتيجة زيادة الفر�ص املتاحة
يف املنطقة وتزايد ن�شاط القطاع �إثر
ا�ستعادة امل�ستثمرين ثقتهم ب�أ�سواق
املال يف �أعقاب الت�أثريات الناجمة عن
الربيع العربي.
و�أ�ضاف التقرير� ،أن �إجمايل عدد
ا�ستثمارات الأ�سهم اخلا�صة يف العام
 2014و�صل �إىل  72عملية ا�ستثمارية
مقارنة بعددها يف العام  2013حيث

نظرة على �صناعة البرتوكيماويات
تخ�ضع منطقة ال�شرق الأو�سط لربنامج بناء �ضخم عرب كامل
�سل�سلة القيمة لقطاع البرتوكيماويات ،مع حتول ال�شركات ب�سرعة
�إىل الإنتاج بكميات كبرية و�إنتاج الكيماويات املتخ�ص�صة .ويفر�ض
هذا التطور ال�سريع لأعمال تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات حتديات
وفر�صا ً للمنطقة على حد �سواء.
واحتدمت املناف�سة العاملية مع التغريات التي طر�أت على �أ�سعار
النفط واملنتجات النهائية .فنجد مثالً �أن منتجي البويل �إثيلني يف
منطقة اخلليج يواجهون مناف�سة متزايدة من الواليات املتحدة مع
بدء منتجي الإثيلني يف �إنتاج البويل �إيثيلني وغريه من امل�شتقات.
ويف الواقع ،ارتفع �إنتاج البرتوكيماويات يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي بن�سبة  4.5يف املئة يف العام املا�ضي ،لتكون ثاين �أعلى
منطقة منوا ً يف هذه ال�صناعة عاملياً ،وفقا للتقرير ال�سنوي جلمعية
اخلليج للبرتوكيماويات والكيماويات (جيبكا) عن العام .2014
ومع ذلك ،يعاين منتجو املنطقة من حمدودية �إمدادات الغاز
اجلديد حالياً .ويتوجب على قادة ال�صناعة التو�سع يف الت�صدير
با�ستخدام قيم النفتا بدالً من ذلك ،ف�ضالً عن �إيجاد ال�سبل لتطوير
�أ�سواق منو جديدة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن االعتماد التقليدي على
العمالة الوافدة يعني �أن املنطقة قد عززت جهودها لزيادة عدد
مواطني دولها املتخ�ص�صني يف الهند�سة الكيميائية ،ومتكينهم من
التعامل مع التكنولوجيا املتطورة لبناء املزيد من املهارات الهند�سية
ذات اال�ستدامة ،وتن�شئة جيل قادر على تنمية االزدهار ال�صناعي يف
املنطقة.

التكيف مع الفر�ص املتاحة يف ال�سوق

الدو�سرى ميثل البحرين يف «مفاج�آت �صيف دبي» للزمالة التدريبية
�أعلنت م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات
والتجزئة� ،إحدى م�ؤ�س�سات دائرة
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي
واملنظم ملفاج�آت �صيف دبي� ،أ�سماء
 20من الطالب الإقليميني والدوليني
الذين فازوا بامل�شاركة يف الن�سخة
العاملية لربنامج مفاج�آت �صيف دبي
للزمالة التدريبية تزامنا ً مع الذكرى
ال�سنوية العا�شرة للربنامج ،احلائز
على العديد من اجلوائز العاملية
املرموقة.
و�سيقوم �سعود الدو�سري من
كلية البحرين التقنية «بوليتكنك
البحرين» ،بتمثيل البحرين يف
الن�سخة التي متثل حمطة بارزة يف

�أ�سامة توفيق*

�سجل حجم
كانت  66عملية ،فيما
ّ
اال�ستثمارات زيادة بن�سبة %118
لي�صل �إىل  1.5مليار دوالر �أمريكي،
وكانت �أبرز ال�صفقات ا�ستحواذ
االئتالف الذي �ضم �شركة فجر كابيتال
وممتلكات البحرين القاب�ضة وبالك
�ستون على ح�صة من �أ�سهم جمموعة
جيم�س التعليمية ،وا�ستحواذ االئتالف
الذي �ضم فجر كابيتال وامل�ؤ�س�سة
العربية لال�ستثمارات البرتولية على
ح�صة من ال�شركة الوطنية للخدمات
البرتولية.
وجمعت ال�صناديق اال�ستثمارية
 1.229مليون دوالر �أمريكي خالل
العام  ،2014وتعد هذه الزيادة
امل�ستويات الأعلى منذ العام ،2008
ويف العام  ،2013جمعت ال�صناديق

 744مليون دوالر �أمريكي ،وحقق
معدل �إغالق ال�صندوق يف العام 2014
زيادة ليبلغ  103ماليني دوالر �أمريكي.
كما �شهد عدد ال�صناديق زيادة
طفيفة (مت �إغالق � 3صناديق مرتني
هذا العام) ،حيث توا�صل ال�صناديق
اال�ستثمارية مواجهة حتديات ناجتة
عن العدد املحدود لل�شركاء من
ال�شركات العامة واملخاوف الناجتة عن
حالة عدم اال�ستقرار اجليو�سيا�سية.
وتابع التقرير� ،شهد قطاع النفط
والغاز �أكرب حجم ا�ستثمارات يف العام
 ،2014كما تركزت اال�ستثمارات
يف القطاعات املدفوعة بالطبيعة
الدميوغرافية والتي ت�شمل التعليم
واخلدمات واملواد الغذائية وامل�شروبات
والتجزئة والرعاية ال�صحية .و�شكلت

املواد اال�ستهالكية �أحد القطاعات
الأ�سا�سية لل�شركاء العامني ،حيث
ترتكز اال�ستثمارات يف قطاع الدفاع
والقطاعات اال�ستهالكية.
و�أ�ضاف :ا�ستقطبت الإمارات
العربية املتحدة واململكة العربية
ال�سعودية ما يتجاوز  %75من حجم
اال�ستثمارات ،نتيجة كرب م�ساحتها
واال�ستقرار الذي تتمتع به ،مما يع ِّزز
الفر�ص اال�ستثمارية الكبرية وخطط
التو�سع .وقد �شكل جمموع عدد
ً
انخفا�ضا
اال�ستثمارات يف الدولتني
لي�ش ِّكل  %31من اال�ستثمارات يف
ال�شرق الأو�سط.
وت�ضاعف حجم اال�ستثمارات مب�صر
يف العام  2014مقابل حجمها يف العام
� ،2013إال �أن عدد اال�ستثمارات يف
العام  2014انخف�ض مقارنة بالعام
ال�سابق .وي�ش ّكل ارتفاع معدل الطبقة
املتو�سطة واال�ستقرار ال�سيا�سي عاملني
�أ�سا�سني يف ا�ستقطاب ا�ستثمارات
امللكية اخلا�صة .وتركزت ا�ستثمارات
ر�أ�س املال اجلريء يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات و�شهد القطاع ال�صناعي
ً
ن�شاطا كبريًا ومن ًّوا يف ا�ستثمارات ر�أ�س
املال اجلريء مقارنة بالعام ،2013
حيث وا�صل ا�ستقطاب امل�ستثمرين يف
�أعقاب الأزمة املالية.

متتلك منطقة ال�شرق الأو�سط موارد غزيرة� ،سوا ًء من جهة
احتياطيات النفط واملواد الأولية� ،أو وفرة ر�ؤو�س الأموال .والالفت
�إىل حد كبري �أن املنطقة قد �أ�ضحت اليوم ذات ريادة يف �إنتاج وتوريد
الإثيلني وامل�شتقات وامليثانول �إىل الأ�سواق العاملية .وعلى الرغم
من اال�ضطراب اجلاري يف ال�سوق� ،إال �أن �صادرات ال�شرق الأو�سط
من البويل ايثيلني يف ارتفاع متزايد ،يواكب حجم الإنتاج الكبري يف
املنطقة .ومع ذلك ،ويف حال تدنت الهوام�ش الربحية لل�شركات يف
امل�ستقبل مقارنة مبا كانت حتققه يف املا�ضي ،تكون هناك حاجة
�إىل تنفيذ مبادرات التميز الت�شغيلي ال�صارمة بغر�ض تعزيز تلك
العوائد.
لذلك ف�إن ت�شجيع اجليل القادم من املهند�سني الكيميائيني �أولوية
ق�صوى بالن�سبة ل�شركات التكرير والبرتوكيماويات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،جنبا ً �إىل جنب مع �شركات الهند�سة والبناء .ويتم
تخ�صي�ص حجم كبري من اال�ستثمار خلرباء التدريب والتطوير،
�سوا ًء للتدريب على ا�ستخدام �أدوات الربجميات املتطورة �أو مراقبة
العمليات يف امل�صانع .ومع ا�ستمرار التنويع االقت�صادي ومنو
العمالة يف معظم دول ال�شرق الأو�سط ،يكون التو�سع يف �صناعة
البرتوكيماويات �أمرا �ضروريا لال�ستفادة من �أهم الأ�صول املوجودة
يف املنطقة – �أال وهي الأفراد.

حتقيق �أق�صى ا�ستفادة ت�شغيلية

من خالل التغلب على التعقيدات املرتبطة بالت�شغيل ،تتاح �أمام
ال�شركات امل�صنعة فر�صا ً هائلة لزيادة الأرباح باال�ستعانة بحلول
الربجميات املتكاملة واملتقدمة .مع قدرات ت�صور �أف�ضل ميكنها �أن
ت�شمل جميع �أنحاء املن�ش�أة املعقدة ،فيكون من املمكن للمهند�سني
ت�صميم العمليات وبحث اخليارات الأمثل لتحقيق التح�سينات
الت�شغيلية.
وهناك العديد من املن�ش�آت اجلديدة التي بنيت يف ال�شرق
الأو�سط والتي متتاز بكونها �أكرث تعقيدا ً من مباين املا�ضي .و�صار
من املطلوب توافر التكنولوجيا املتطورة لإدارة هذه الأ�صول بكفاءة.
ويف ظل عمليات التكرير ومعاجلة املواد الكيميائية ال�سائبة ،متت
اال�ستعانة بنظم التحكم املتقدم يف العمليات ( )APCل�سنوات
عديدة للم�ساعدة يف خف�ض تكاليف الطاقة ،وال�سيطرة على �إنتاجية
امل�صنع ،ورفع كفاءة حتقيق �أهداف الإنتاج واجلودة .ونظرا ً لتعقيد
الربنامج ،فقد انح�صر التعامل التقني معه يف املقام الأول يف عدد
قليل من املهند�سني املتخ�ص�صني يف تثبيت وتهيئة وت�شغيل .APC
وتطبيق  Aspen DMC3الذي تقدمه �أ�سنب تك يتعامل مع
تلك امل�شكالت من خالل �إتاحة القدرة على «مواءمة» قوة الربنامج
ليتعامل مع املواقف ال�شائعة وغري املرغوبة .ويتميز الربنامج
باعتماده على ابتكارات غري م�سبوقة ،ومنها التحكم التكيفي يف
العمليات وهو ابتكار ح�صري لأ�سنب تك ،ويتيح املواءمة التلقائية
وتقنية االختبار التدريجي ،مع خ�صائ�ص التحليل والتعريف املتقدم.
ويحتاج املنتجون �إىل معرفة ماهية ما يقومون بتوريده وموعد
ومكان تلبية احتياجات العمالء .وبالتايل من الأهمية مبكان �أن يتم
دمج مهام التخطيط واجلدولة ،بحيث ميكن اتخاذ القرارات على
املدى الق�صري واملدى الطويل ب�صورة �سل�سة وبا�ستمرار .ويف ظل
�أدوات الربجميات املتطورة ،ميكن للمهند�سني التخطيط وو�ضع
ٍ
قرارات �أف�ضل ،الأمر
الت�صورات وحتليل املعلومات ب�سرعة التخاذ
الذي �سيزيد من الربحية .وتتفادى الربجميات املتكاملة م�شاكل
ممار�سات ال�صوامع مع الإدارات املختلفة وت�ساعد على �أمتتة املعرفة
لتمكني املهند�سني من �أن يكونوا �صناع قرار مب�ستوى �أف�ضل ،ال �سيما
يف جوانب التخطيط والكفاءة الت�شغيلية وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة
وحتليل الأمان.

اال�ستفادة من املقدرات والبناء عليها

�أمام منطقة ال�شرق الأو�سط جمال هائل لو�ضع معايري �صناعة
البرتوكيماويات من خالل حتقيق التميز الت�شغيلي ،بدءا ً من الت�صميم
ومرورا ً بالإنتاج .وميثل اال�ستثمار يف عمليات �أ�سفل ال�سل�سلة
الإنتاجية �ضرورة للم�ساعدة يف فتح الباب �أمام املزيد من الفر�ص
التجارية والتغلب على التقلبات يف �أ�سعار الطاقة وتوافر املواد
اخلام .ومع تزايد حاجة االقت�صادات النا�شئة �إىل املواد الكيميائية
الأ�سا�سية واملواد البال�ستيكية ،ميكن للم�شغلني يف ال�شرق الأو�سط
تعظيم �إمكاناتهم من خالل اال�ستعانة بالربامج املتقدمة التي ت�ساهم
يف رفع الكفاءة الت�شغيلية ،وكذلك العمل على متكني املواهب املحلية
لت�شجيع الكفاءات ،مما من �ش�أنه �أن مينح املنطقة ميزة ا�سرتاتيجية
�أكرب.

* نائب رئي�س جمل�س الإدارة ل�ش�ؤون املبيعات
مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا – �أ�سنب تك

Empowering people and optimising production
A perspective on the Middle East petrochemicals industry
By Ossama Tawfick, VP Sales, MENA, AspenTech

The Middle East is undergoing an enormous building programme through the entire value chain of
petrochemicals with companies moving quickly into both bulk and specialty chemical production. This
rapid evolution of multibillion dollar businesses presents both challenges and opportunities for the
region.

Global competitiveness has become more intense with price changes in both oil and finished
products. The Gulf’s polyethylene producers, for example, face increased competition from the US as
ethylene crackers start producing polyethylene and other derivatives. In fact, petrochemical
production in the gulf cooperation council (GCC) countries rose by 4.5 percent in the past year, the
second highest growth region in the world, according to the Gulf Petrochemicals and Chemicals
Association's (GPCA) Annual Report for 2014.
However, the region’s producers are now witnessing a limited new gas supply. Industry leaders need
to expand their export industry using naphtha feedstock instead, as well as finding ways to develop
new growth markets. In addition, the traditional reliance on an expatriate workforce has meant that the
region has furthered its efforts to develop local chemical engineering talent and empower them with
cutting-edge technology to build a more sustainable engineering skills pipeline and nurture a
generation that can grow the region’s industrial prosperity.

Adapting to market opportunities
The Middle East has deep resources, both in terms of oil reserves and feedstocks, as well as access
to capital. Significantly, the region is now a leading global producer and supplier to world markets of
ethylene, derivatives and methanol. Despite market turbulence, Middle East exports of polyethylene
are still expected to soar as production in the region ramps up. However, when margins are likely to
be lower in the future than companies have experienced in the past, they will need to implement
rigorous operational excellence initiatives to boost returns.

Fostering the next generation of chemical engineers is a high priority for the Middle East’s refinery
and petrochemicals companies, along with engineering & construction organisations (E&Cs).
Investment is being poured into training and developing experts, both in the use of advanced software
tools and in the control of plant operations and processes. With economic diversification and
employment growth on-going in most Middle East countries, the expansion of domestic
petrochemicals is essential for capitalising on the region’s most important asset – people.
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Squeezing out more from the operation
By conquering complexity throughout operations, process manufacturers have tremendous
opportunities to increase profit with the use of advanced, integrated software solutions. With better
visualisation capabilities that can look across an entire complex facility, it is possible for engineers to
design processes and look at the trade-offs to achieve operational improvements.

Many of the new facilities built in the Middle East are even more complex than builds constructed in
the past. Sophisticated technology is now required to manage these assets efficiently. With both
refining and bulk chemical operations, advanced process control (APC) has been used for many
years to help reduce energy costs, control the plant throughput and be more efficient in meeting
production and quality objectives. Due to the complexity of the software, the technology has primarily
been restricted to a few specialist engineers, who are focused on installing, tuning and operating
APC.
AspenTech’s Aspen DMC3 addresses these issues by providing the ability to ‘tune’ robustness to
accommodate undesirable and common scenarios. The software incorporates business-changing
innovations, such as AspenTech’s ground-breaking Adaptive Process Control, a patented product
which uniquely provides automatic tuning and step-testing technology with advanced model
identification and analysis capabilities

Producers need to know what they are supplying and when and where to meet customer
expectations. It is vital, therefore, that the planning and the scheduling functions are integrated, so the
short-term and long-term decision-making can be performed consistently. With advanced software
tools, engineers can plan, visualise and analyse the information quickly to make better decisions,
which will increase profitability. Integrated software avoids the problems of silo practices with different
departments and helps automate knowledge to empower indigenous engineers to be better decisionmakers, particularly in addressing feedstock planning, operational efficiency, energy optimisation and
safety analysis.

Capitalising on potential
The Middle East has enormous scope to set industry standards for petrochemicals by achieving
operational excellence from design through production. Downstream investment is crucial to help
drive further commercial opportunities and overcome fluctuations in energy prices and feedstock
availability. With the growth in emerging economies for basic chemicals and plastics, Middle East
operators can maximise their potential with advanced process optimisation software and empower
local talent to drive efficiencies that will give the region a greater strategic advantage.
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