حوار

العالقة مع القطاع اخلاص تكاملية
وليست تنافسية؛ فالكل يكمل الكل
لصالح الصناعة احمللية.

خيوط

كفاءة التسويق تمثل المعيار األول لنجاح أي منظومة انتاجية ،وال
سبيل لالستمرار في مسيرة اإلنتاج إال بتوافر كوادر تسويقية تتسم
بالكفاءة والخبرة المتميزة ،ومع استراتيجية التحديث غير المسبوقة
التي تقوم بها الدولة الستراتيجية الصناعات النسجية تم تأسيس شركة
 Egyptian Cotton Hub - ECHتضم مجموعة من الكفاءات
التسويقية الفريدة لتقوم بإعادة ضبط األمور في هذا المجال.
يمتلك فريق الشركة الجديدة رؤية وخطة استراتيجية تم وضعها بنا ًء
على معلومات واحصاءات متكاملة ،إلحداث تطور ملموس في مسيرة
تسويق انتاج المنشآت الصناعية العامة.
البداية كانت خالل أكتوبر من العام الماضي؛ حيث تم تشكيل فريق
عمل استشاري يتولى مسؤولية التسويق ،بحيث يكون لكل منهم
مجال إنتاجي مسؤول عنه سواء غزول أو نسيج أو مالبس جاهزة
أو مفروشات منزلية ..وبعد مناقشات وجلسات عمل مضنية مع وزير
قطاع األعمال العام هشام توفيق ،تم تشكيل فريق العمل بالكامل،
وتحولت الفكرة من وحدة بيع وتسويق مركزي إلى شركة مستقلة
بذاتها تتبع قانون  159أي أنها شركه قطاع خاص ،مملوكة بالكامل
للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس الجاهزة والشركات
التابعة.
ولقد كان لـ خيوط مع مسوؤلي الشركة الجديدة  ECHهذا الحوار..

مجموعة المسوقين:

نخطط للوصول بالصادرات النسجية للقطاع
العام إلى  26مليار جنيه
فــي البدايــة أكــدوا أن الشــركات العامــة الـــ 9التابعــة
للشــركة القابضــة عانــت خــال األعــوام الماضيــة
مــن تراكــم المخــزون اإلنتاجــي ،والــذي ليــس
بالضــرورة متواضــع مــن حيــث مســتوى الجــودة ،بــل
بالعكــس هنــاك منتجــات متميــزة ،إال أن اســتراتيجية
العمــل كانــت فــي ذلــك الوقــت تقــوم علــى عــدم
إيقــاف الماكينــات عــن العمــل ،بمعنــى الحــرص علــى
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اســتمرارية العمليــة اإلنتاجيــة؛ مهمــا كانــت النتائــج
ســواء تمثلــت فــي تحقيــق أربــاح أو خســائر (!)،
وهــو الواقــع الــذي جعــل الشــركات تعانــي مــن عــدم
القــدرة علــى التحديــث للمعــدات اإلنتاجيــة أو تطويــر
مهــارات العمالــة أو إجــراء أي تعديــل لإلنظمــة
اإلداريــة ،وتكبدهــا خســائر متراكمــة أصبحــت فيمــا
بعــد عــبء علــى الموازنــة العامــة للدولــة!.

واآلن ..مــع مســيرة التطويــر والتحديــث للصناعــات
النســجية التــي أعلنــت عنهــا القيــادة السياســية
والجــاري تنفيذهــا ،ال يمكــن اســتمرار العمــل
بالصناعــة علــى هــذا الحــال ،وبالتالــي البديــل عــن
تلبيــه اإلنتــاج لطلــب حقيقــي مــن المنتجــات النســجية
فــي الســوق المحليــة.
ورغــم حداثــة تأســيس الشــركة إال أنهــا بــدأت بالفعــل

نسعى لتلبية احتياجات السوق احمللية من
الغزول واملنسوجات مبختلف أنواعها ،بديال ًمن
االستيراد من اخلارج.

اإلعالن قري ًبا عن عالمة جتارية لكافة منتجات
الشركات العامة ،وتطوير غير مسبوق ملنافذ
خارجيا.
محليا أو
البيع سواء
ً
ً
فــي تســويق المنتجــات المتراكمــة فــي المصانع،حيــث
تــم اجــراء إعــادة تغليــف للمنتجــات التــي تمتلــك
مســتوى متميــز مــن الجــودة ،لإلنهــاء علــى مشــكلة
تراكــم المخــزون ،كمــا نجحــت فــي إبــرام عــد ًدا
مــن التعاقــدات الصغيــرة- ،كبدايــة -حتــى تصــل
الماكينــات الحديثــة للمصانــع ،مــن ثــم بــدء العمليــة
االنتاجيــة بكامــل طاقتهــا.
عالمة تجارية جديدة
وبــدأت الشــركة الجديــدة فــي نفــس التوقيــت بوضــع
الخطــوط الرئيســية للتطويــر المنتظــر خــال الفتــرة
القادمــة ،حيــث يتــم فــي الوقــت الراهــن اإلعــداد
إلطــاق عالمــة تجاريــة جديــدة لكافــة منتجــات
الشــركات التابعــة للشــركة القابضــة ،اضافــة إلــى
إجــراء دراســات متكاملــة لتطويــر المنافــذ التســويقية،
أمــا المنتجــات ذاتهــا هنــاك خطــة لتطويرهــا هــي
اآلخــرى ،حيــث تــم االســتعانه بمصمميــن مــن
إيطاليــا فــي مجــال المفروشــات المنزليــة ،ومصمميــن
للقميــص والمالبــس الداخليــة مــن البرتغــال.
تعاقدات جديدة
ورغــم مــا يجــري اإلعــداد لــه ســواء العالمــة
التجاريــة أو تطويــر للمنافــذ التســويقية ..قامــت
الشــركة الجديــدة بإبــرام تعاقــدات بقيمــة  30مليــون
جنيــه لتشــغيل  300نــول فــي المحلــة ،وهنــاك المزيــد
مــن الطلبيــات األخــرى التــي يتــم االنتهــاء منهــا.
وتحديــ ًدا العمــل مســتمر فــي مصانــع (المحلــة –
الدقهليــة – شــبين الكــوم مجموعــة الغــزل) أمــا
المصانــع األخــرى فهنــاك مــا يجــري بناءهــا حاليًــا
مثــل مصنــع حلــوان ،أو تــم نقلهــا لمــكان أخــر
مثــل مصنــع كفــر الــدوار والــذي انتقــل إلــى منطقــة
البيضــا ،وشــركة دميــاط التــي يتــم العمــل بهــا للبــدء
فــي نشــاط انتاجــي جديــد ممثـ ًـا فــي اقمشــة الجينــز.
منافذ تسويقية
بالنســبة للمنافــذ التســويقية ..تــم التعاقــد مــع شــركة
ايطاليــة لعمــل  Retail Conceptمتكامــل ووضــع
تصميــم موحــد لــكل المنافــذ ،بحيــث يتعــرف عليهــا
العمــاء فــي أي مــكان بســهولة ،اضافــة إلــى تدريــب
المســؤولين عــن البيــع علــى أحــدث مهــارات البيــع
والتســويق والتعامــل مــع العمــاء ،بمــا يعنــي أن هناك
صــورة جديــدة متطــورة للمنافــذ يتــم العمــل عليهــا فــي
الوقــت الراهــن.
واشــاروا إلــى أن هنــاك تقريبــا مــن  40إلــى 50
منفــذ تابــع للشــركات العامــة منهــا  50فــي المئــة فــي
الشــارع ،و 50فــي المئــة اآلخــرى فــي المصانــع..
التــي فــي الشــارع لــن يتــم تطويرهــا ككل ،ألن منهــا
ايجــار قديــم وبعضهــا تحصــل المــاك عليهــا ،بعــد
صــدور قانــون االيجــار القديــم ،ولهــذا ســيتم تطويــر

فريق العمل ECH

•أ .خالد رأفت – الرئيس التنفيذي
•أ .الكنور بيق – املدير التجاري للمالبس
•أ .عمرو سليمان – املدير التجاري للمالبس
•أ .محمد السيد يوسف – املدير التجاري للغزول
•أ .طارق خويصة – املدير التجاري للمفروشات
املنزلية

مــا يصلــح مــن المنافــذ الحاليــة ،باإلضافــة إلــى افتتــاح
منافــذ أخــرى فــي المــوالت الكبيــرة ومنافــذ أخــرى
 shop in shopلــدى شــركات شــقيقة مثــل عمــر
أفنــدي أو غيرهــا؛ حيــث ســيتم الحصــول مــن خاللهــا
علــى أماكــن لــن تقــل عــن  200متــر.
تعتمــد الخطــة التســويقية عامــة علــي اربعــة محــاور
تطبــق محليــا و خارجيــا:
1.1المحــات الخاصــة بنــا والمحــات المؤجــرة داخــل
الشــركات الشــقيقة Store in Store
2.2هايبر ماركت مثل كارفور وهايبر وان
 Contract Business3.3للفنادق و المستشفيات
4.4التصديــر لكبــار العمــاء وسالســل المحــات
بالخــارج والـــ Department Stores
رياح التغيير
وأكــد خبــراء التســويق أنــه بــدون شــك كان هنــاك
مــا يمكــن تســميته بـــ « مقاومــة للتغييــر والتطويــر»
خاصــة وأن أســلوب العمــل المــراد تطويــره كان
مســتمر لقرابــة  20عا ًمــا ،اضافــة إلــى أن العامليــن
بالشــركات ليــس لديهــم علــم بالمســتقبل أو كيفيــة
توظيفهــم للمســاهمة فــي التطويــر الراهــن ،ولكــن مــع
الوقــت ســيكون األمــر مختلــف خاصــة مــع تحقيــق
نتائــج ايجابيــة ســواء بالنســبة لرواتبهــم أو للعمليــة
اإلنتاجيــة.
واشــاروا إلــى أنــه ال يوجــد عامــل ســيء؛ ولكــن

•أ .محمود صباح – املدير التجاري للمفروشات
املنزلية وتعاقدات الشركات
•أ .حسني قنديل – رئيس القطاع املالي
•أ .عبد الرحمن عطا – مدير قطاع التجزئة
•أ .منى حسن – مدير ادارة املوارد البشرية

هنــاك يوجــد مديــر ســئ أو غيــر جيــد ،ولهــذا إذا
مــا وجــد العامــل نظــام مختلــف للعمــل ســوف يقــوم
بعملــه طب ًقــا لــه ،ومــع توافــر الحافــز والراتــب
الجيــد؛ والمنــاخ مثالــي لإلنتــاج ،فإنــه ســيدعم وبقــوة
هــذا التغييــر ،وهــذا مــا بــدأ يشــعر بــه البعــض ومــن
ثــم اصبــح هنــاك اســتجابة مميــزة ،ألنهــم يــرون أن
مالمــح التغييــر تســير نحــو األفضــل.
كمــا تــم إجــراء إحــداث تطويــر لمنظومــة العمــل
اإلداري بجهــود متميــزة مــن معالــي وزيــر قطــاع
األعمــال العــام هشــام توفيــق ،فعلــي ســبيل المثــال
المــدراء التنفيذييــن ورؤســاء مجلــس االدارة فــي
الشــركات فــى الشــركات – حاليًــا -جميعهــم مــن
القطــاع الخــاص ،ونفــس األمــر بالنســبة لمــن يتولــى
منصــب المديــر المالــي أو مديــر المصانــع حيــث تــم
اختيارهــم مــن القطــاع الخــاص ،والذيــن خضــع كل
منهــم الختبــارات متكاملــة لتحديــد مســتوى كفاءتهــم
ومــن ثــم إلتحاقهــم بالعمــل .وتــم االســتعانة بشــركة
 Job Masterلعمــل اختبــارات للكــوادر االداريــة
الحاليــة بالشــركات لتحديــد مــن يصلــح للمرحلــة
الجديــدة
وعلــى صعيــد التدريــب وتطويــر المهــارات تــم انشــاء
مركــز تدريــب المدربيــن Training of Trainers
والبــدء فــي تدريــب  280شــخص؛ منهــم مــن يتــم
تدريبــه علــى نمــاذج مصغــرة مــن الماكينــات الجديدة
حتــى يكــون لديهــم الخبــرة العمليــة والمهــارات
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المناســبه للتعامــل مــع الماكينــات الجديــدة ،ومــن ثــم
تحقيــق أفضــل طاقــة انتاجيــة وبجــودة متميــزة .كمــا
تــم التعاقــد علــي تركيــب نظــام  ERPو SAP
للشــركات .لقــد اصبــح هنــاك فكــر مختلــف وهــو
االســتثمار فــي البشــر و ليــس الماكينــات فقــط
اســلوب العمل المستهدف
وحــول أســلوب العمــل الراهــن للشــركة ..أكــد
مســؤولي الشــركة الجديــدة أن المرحلــة الحاليــة
هــي بمثابــة المرحلــة اإلنتقاليــة للجميــع ،فقــد كانــت
البدايــة هــي اجتماعــات مطولــة مــع مســؤولي
الشــركات للتعــرف علــى مســيرة اإلنتــاج عــن
قــرب ،ثــم تحديــد اإليجابيــات والســلبيات ،وبيــان
العقبــات أمــام العمــل ،بمــا يعنــي التعــرف علــى
إمكانــات كل مصنــع ومــا الــذي يمكــن أن يقــوم بــه.
وفــي نفــس الوقــت إعالمهــم بالخطــط التســويقية
وكيفيــة التطبيــق خــال المســتقبل ،واإلشــارة إلــى
كــم اإلنتــاج المســتهدف ،خاصــة واننــا نســتهدف
الســوق العالميــة بنســبة  65فــي المئــة والســوق
المحليــة بنســبة  35فــي المئــة ،ولــكل منهمــا
متطلبــات انتاجيــة تتالئــم مــع طبيعــة العمــاء فــي
كل منهــم.
كمــا يتــم اإلشــارة فــي هــذه االجتماعــات إلــى
واقــع االنتــاج الفعلــي والمفتــرض الوصــول إليــه
فــي الفتــرة القادمــة ،فعلــى ســبيل المثــال نحــن
ننتــج  8مليــون قطعــة مــن المالبــس الجاهــزة،
مــن المفتــرض أن ننتــج  50مليــون قطعــة ،وننتــج
 33ألــف طــن مــن الغــزول فــى الســنة المفــروض
ننتــج  188الــف طــن ،وننتــج  50مليــون متــر مــن
األقمشــة و المفــروض يكــون  198مليــون متــر أي
تقريبــا  200مليــون متــر فــى الســنة أي مــا يعــادل
 4أضعــاف المنتــج حاليًــا.
التصدير
والســبب فــي التركيــز علــى التصديــر بنســبة 65
فــي المئــة يعــود فــي األســاس للرغبــة فــي اســتغالل
ســمعة القطــن المصــري فــي الســوق العالميــة ،بحيث
بــدال مــن ان يتــم تصديــره فــي صــورة مــادة خــام
يتــم تصديــره فــي صــورة منتــج نهائــي أو وســيط
مثــل الغــزول أو األقمشــة ،فمــا يحــدث فــي الوقــت
الراهــن ،هــو تصديــره كمــادة خــام لــدول مثــل
الهنــد أو باكســتان والتــي تقــوم بدورهــا بتحويلــه
إلــى مفروشــات منزليــة يعــاد تصديرهــا لالســواق
األمريكيــة بقيمــة مضافــة أعلــى ،وبالتالــي تحقيــق
اربــاح كبيــرة كان مــن الممكــن ان تتحصــل عليهــا
الصناعــة المصريــة لــو تــم تصديــره كمنتــج نهائــي
ســواء مالبــس أو مفروشــات..
ولهــذا نســعى ألن يتــم الحــد مــن التصديــر لالقطــان
شــعر وان يتــم تصنيعهــا محل ًيــا علــى هيئــة منتجــات
نســجية والتصديــر بالخــارج ،بمعنــى أن نســتهلك
كل القطــن طويــل التيلــة الــذي نزرعــه ونســتورد
القطــن قصيــر التيلــة النتاجــه ألن  188ألــف طــن
فــى الســنة لــن يكونــوا كلهــم طويــل التيلــة ،وقــد تــم
االتفــاق مــع المنظومــة الزراعيــة لزيــادة الرقعــة
المنزرعــة بالقطــن قصيــر التيلــة.
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ومــن المتوقــع أن تصــل اجمالــي الصــادرات مــن
القطــاع العــام إلــى قرابــة  26مليــار جنيــه ،مــع
العلــم أن الصناعــات النســجية المصريــة ككل (عــام
وخــاص) ،تصــدر بقيمــة مليــار و 200مليــون
دوالر.

القطن المصري
وحــول احتماليــة فقــدان الســوق العالميــة لألقطــان
المصريــة  ..أكــدوا علــى أنــه لــم تــم خســارة الســوق
التصديــري للقطــن طويــل التيلــة  ،فإنــه ســيتم
اكتســاب اربــاح غيــر مســبوقة لــو تــم تصديــره علــى

هيئــة منتجــات ،فــإذا كان ســعر القطــن وهــو خــام
علــى ســبيل المثــال  1000فــإن تســويقه كمنتــج
نهائــي ســيتم بقيمــة  ..12000إذن نحــن سنســتفيد
بتحقيــق قيمــة مضافــة تــؤدي إلــى انتعــاش الصناعــة
واالقتصــاد الوطنــي.
أي أن الموضــوع فــي النهايــة يتعلــق باقتصــاد
الدولــة ،وال يعنــي مــا يتــم التخطيــط لــه أننــا ســنقف
أمــام تصديــر القطــن الخــام ،ولكننــا نســعى إلــى
تغييــر مفهــوم تصديــر القطــن كخــام فقــط ،وفــي
النهايــة اســلوب بيــع االقطــان فــي الوقــت الراهــن
يتــم عبــر المــزادات ،ومــن يتحصــل علــى المــزاد لــه
الحــق فــي التصــرف كيفمــا يشــاء ،فالــكل لــه الحــق
فــي المشــاركة فــي المــزادات فــي نهايــة المطــاف،
وذلــك يحقــق أقصــى اســتفادة للفــاح ويــؤدي إلــى
تشــجيعه علــى زيــادة الرقعــة المنزرعــة بالقطــن.
العالقــة مع القطاع الخاص
وحــول العالقــة مــع القطــاع الخــاص ،كانــت هنــاك
اجتماعــات عديــدة برعايــة ودعــم وجهــد معالــي
وزيــر قطــاع األعمــال العــام هشــام توفيــق ،والــذي
جمــع رمــوز القطــاع الخــاص؛ وتــم التأكيــد للجميــع
علــى أن مســيرة التطويــر الراهنــة ال تهــدف
المنافســة مــع القطــاع الخــاص ،فنحــن فــي النهايــة
ســتوفر لهــم المــادة الخــام بـ ً
ـدل مــن اســتيرادها مــن

الخــارج ،فمثــا هــم يتحصلــون علــى قمــاش القميــص
مــن الصيــن بـــ2دوالر ،أو دوالر واحــد و 80ســنت،
نحــن ســنقوم بتوفيــر هــذا القمــاش لهــم بــدال مــن
االســتيراد ،نفــس األمــر بالنســبة ألقمشــة الجينــز
التــي يتــم اســتيرادها مــن الصيــن وباكســتان ..أي
أننــا فــي النهايــة ســنوفر عليهــم المســافة والوقــت،
ولهــذا مــا ســيحدث ليــس منافســة ،ولكــن نو ًعــا مــن
التكامــل ،فالــكل يكمــل الــكل.
المعارض
وحــول المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة ..كشــف
مســؤولي الشــركة إلــى أنــه مــن المقــرر المشــاركة
فــي الــدورة الجديــدة لمعــرض  Heimtextilخــال
ينايــر القــادم ،خاصــة وأن مــا يتــم تداولــه حــول
خطــة تطويــر الصناعــات النســجية المصريــة فــي
الخــارج ،ومــا اعلنتــه كبريــات الشــركات العالميــة
المنتجــة للماكينــات والتــي تــم التعاقــد مــع بعضهــا،
أوجــد أرضيــة مثاليــة لإلشــارة للعمــاء فــي الخــارج
إلــى مــا يجــري مــن تطــورات ايجابيــة فــي الصناعــة
المصريــة ،وفــي نفــس الوقــت شــرح األمــر لهــم عــن

قــرب باســلوب متطــور ممــا يؤكــد الصــورة الجديــدة
للقطــاع العــام ،والتأكيــد أيضــا علــى المضــي فــي
التحديــث وتطويــر المنتــج المحلــي ،فــإن كل هــذه
الجهــود فــي النهايــة لهــا نتائــج ايجابيــة علــى
صعيــد التســويق فــي مرحلــة العمــل بكامــل الطاقــة
اإلنتاجيــة ،والــذي مــن المتوقــع أن يحــدث بنهايــة
عــام .2022
تقييم التجربة
وحــول تقييــم تجربــة عملهــم ..قالــوا :نحــن كفريــق
لدينــا يقيــن بإمكانيــة تحقيــق قــدر كبيــر مــن اإلنجــاز
لمســيرة هــذه الصناعــة خــال المســتقبل ،نظــرً ا
لتوافــر اإلرادة السياســية والمتابعــة المســتمرة
والدعــم المتواصــل مــن وزيــر قطــاع األعمــال
العــام هشــام توفيــق ،فالــكل يرغــب بشــدة فــي
إنجــاح خطــط تحديــث وتطويــر الصناعــات النســجية
ورجــوع مصــر إلــى موقــع الصــدارة صناع ًيــا مــرة
أخــرى ،فلــم يحــدث أن قامــت دولــة باســتثمار 21
مليــار جنيــه فــي مجــال الغــزل والنســيج فــي وقــت
واحــد بهــذا الشــكل مــن قبــل.
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