PERMAPIPETM

عالج للتآكل واألحماض
وملوحة المياه

أنظمتنا المتميزة
الري بيم

قم بتحويل
متابعة
أعمال الري
إلي تجربة
سهلة
وسلسة.

make
it grow
يوليو 2017
العدد الثالث
تقوم شركة الخريِّف لحلول
الري ،بتوزيع نسخ مجانية من
مجلة MAKE IT GROW
حــول العالـــــم .ويتم نشر
المجلـــة من قبــل شركــة
الخريِّف لحلول الري.
وتعتبــر ويسترن وبيرس عالمات
تجارية مسجلة .يحظر إعادة
نشر المجلة أو أجزاء منها إال
بومجــب إذن من الناشــــــر.
جميع الحقوق محفوظة.

صفحة ٣
كلمة رئيس مجلس اإلدارة
العدد الثالث

MAKE IT GROW,
النسخة الخاصة بشركة بيرس
في الواليات المتحدة

صفحة ٥
كلمة رئيس شركة بيرس

عمر حسيني

صفحة ٧
صفحة ١٣
PermapipeTM

أفضل وكيل لهذا العام.
مسيرة طويلة في مجال الري المحوري.

قصة نجاح

واحد من أهم منتجاتنا

صفحة ١٧
صفحة ٩

شركائنا في التخزين
والعمليات في الصين

أنطمتنا المتميزة

موردينا

الري بيم

صفحة ٢٥

صفحة ٢٤

دانيل هارب
و
مارك ويرس

اإلجتماع العام
أحداث وفعاليات

أعضاء جدد في فريق العمل

02 l make it grow

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

خوسيه فيرناندو توماس

إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم
النـسـخـــــة الثـالثــــــــــة مـن مجـلـــــــة
“ .”MAKE IT GROWويتنــــــــاول هــذا
العدد موضوعــات متعلقــة بالشركات
التابعــة لنــا وباألخــص مؤسســة بيرس
وأسواقهـــــا الرئيسيـــــــة في أمريكــــا
الشماليــة وأستراليــــــا .قدمت شركـــة
بيرس أول براءة إختراع للروابط couplers
في العام  ،1932وأعقب ذلك تقديمها
لمجموعــة واسعــة من المعــدات والمنتجات التي
القت إستحسان كبير من قبل العمالء .ومع تطور
صناعة الري ،حرصت شركة بيرس على إضافة المزيد
من المنتجـــات لمحفظتهــــا حيــث قامــت بتوفيــــر
منتجــات الـــري (المحــوري والنظـام الخطـي) والتي
حققت مبيعات هائلة حول العالم .وتم تصميم
منتجاتنا وفقًا ألفضل الممارسات الهندسية لضمان
رضا العمالء حتى في أكثر الظروف تعقيدأً في هذا
المجال.
وبعد مرور  85عامًا ،ال زالت بيرس تهدف إلى توفير
أفضـــــل المنتجــــات في مجــــــال الــري المميكــن
 .mechanized irrigationوتعد نماذج الري المحوري
لدينا إتناج متميز للخبرات المتراكمة ألفضل الكفاءات
من المهندسين والباحثين .وتعتبر القوة الهيكلية
ومرونة آالتنا خير شهادة على نجاحنا في مجال
هندسة الري .وحققنا مؤخرًا المزيد من التميز الذي
فاق كل التوقعات عن طريق تقديم أحدث منتجاتنا
في مجال تكنولوجيا التحكم من خالل مجموعة
منتجـــات التحكــــم الذكـــــي  .iControlوصممـــت
تكنولوجيا التحكــم لدينـــا لتحتوي على واحدة من
لوحات التحكم التي تحظى على أعلى معدالت
الثقــــة فــي الســـــوق ( ، )iControl PanelTMحيـث
ُتمكــن مستخدميهــا من متابعـــة معدات الري من
خالل الهاتف الذكي الخاص بهم .ولمعرفة المزيد

من المعلومات حول منتجات المراقبة
والتحكــم الخاصــة بنــا ،وللتفاعــل عن
طريق البرنامج التجريبي يرجي زيارة
موقعنا www.icontrolremote.com
ونحــن فـي انتظــار تعليقاتكـــم التــي
تحظى بكل التقدير واالحترام حيث أننا
مؤمنــون بــأن عمالئنــا األوفياء لديهم
أفضل النصائح واالقتراحات.
وأخيـرًا ،أتشــرف بتقديــم رئيــس شركــة بيــرس عمر
حسينــي .وتولــى عمــــر قيــادة الشركــــة منـذ أوائل
العـــام  2015فـي كل من أمريكــا الشماليـة وأستراليــا،
حيـث يعمـل علـى تحقيــق التوســع في نطاق أعمالنا
وإقامة شراكات إستراتيجية طويلة األجل مع التجار.
ولقد شهدنـا نموًا غير مسبوق منذ إنضمام عمر إلى
فريق عمل بيرس ونحن واثقون من أن شركاتنا تخطو
خطوات ثابتة في اإلتجاه الصحيح تحت قيادته.
وفي الختــام ،يجــدر بنــا التأكيــد علـى أهــم أهدافنـا
الرئيسية المتمثلة في دعم عمالئنا عن طريق تقديم
أفضــل النصــائح والمشــورة لهــم من خــالل ك ً
ال من
قســم هندســة المشاريــع وإدارة المشــاريع .وسوف
نستمر في تقديم أفضل المعدات الزراعية ومعدات
الري المتميزة ،بهدف ضمان كفاءة التركيب والصيانة
ً
مباشــرة من خالل الشركات التابعة لنا أو من خالل
إما
شركائنــا في جميــع أنحـاء العالم .وهذا من شأنه أن
المثلى
يحقــق رؤيتنــا الراميــة إلى تقديـــم الحلــــول ُ
للمزارعين لحياة أفضل.

معــًا لتحقيــق النجــاح
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أه ً
ال بكم
في مجلة “”Make it Grow
التابعة لشركة بيــرس
“يشرفني أن أكتب إلى عمالئنا وشركائنا والمزارعين الكرام في كافة أنحاء العالم وأن
أتقدم لهم بخالص الشكر واإلمتنان ،معربًا عن تفاؤلي من خالل العدد األول لمجلة
شركة بيرس “.”Make It Grow
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ونود أن نوجه رسالتنا األهم إلى المجتمعات الزراعية التي نخدمها،
والتجار الذين نتعامل معهم ،وشركائنا في التوريد وهي أن بيرس
ستظل موجودة لتحقق النجاح المستدام .وحافظت بيرس على
تواجدها في األسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وأستراليا
بشكل ثابت وقوي وذلك خالل الظروف الجيدة والعصيبة .وفي
اآلونة األخيرة ،حققت بيرس عدد من اإلنجازات في السوق من
خالل التعاون الوثيق مع الشركات الدولية التابعة لها وإعادة
هيكلة جيدة لعملياتها ولنظام المبيعات المتبع.

أسعار المحاصيل .ونحن نتطلع إلى مواصلة مسيرتنا إلستعادة
كل من أمريكا الشمالية وأستراليا .ونحن
ثقة التجار األوفياء في ٍ
ندرك تمامًا أن نجاحنا وتقدمنا يجعلنا أكثر إلتزامًا نحو تقديم
منتجات مثالية بال عيوب في الوقت المناسب وبطريقة منظمة.
وسنواصـــل تقديم منتجـــات وخدمـــات متميزة ذات قيمة كبيرة
للمجتمعات الزراعية التي نقوم بخدمتها بفخر وذلك من خالل
خبراتنا العملية وإلتزامنا القوي تجاه التجار الذين نتعامل معهم.

وقد أتاح ذلك الفرصة لبيرس لترسيخ مكانتها بإعتبارها واحدة من
أهم األسماء في مجال هندسة الري على الرغم من أنها تواجه
ظروف صعبة يشهدها سوق معدات الري باإلضافة إلى إنخفاض

عمر حسيني
رئيس شركة بيرس
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قصة نجاح

أفضل وكيل لهذا العام

مسيرة طويلة
في مجال الري المحوري

بدأ تيد هاموند ،رئيس شركة  TKZمسيرته المهنية كفني خدمات
 /تركيبات زراعية في العام  ،1976وبعد مرور  42ال يزال تيد يعمل
في مجال الخدمات والمبيعات لصناعة الري المحوري .وفي العام
 1981بدأ تيد العمل في لوكوود كفني متخصص في النظام
الركني .واثناء فترة عمله في لوكوود ،التقى تيد بزوجته
المستقبلية كيلي وتزوجا في العام  .1984وفي شهر أبريل من
العام  1986ولد زكاري لينضم كعضو جديد للفريق .ويبلغ حاليًا
زاك من العمر  31عام ،ولديه طفلين ويسكن في مدينة كولورادو
سبرينغس.

وقــــرر تيــد و كيلــي في العـــام  ،1990تأسيــس شركتهـم
 TKZبمبلغ زهيد من المال .فبدأوا مسيرتهم في مجال
الري المحوري بمبلغ  1500.00$وشاحنة من الطراز القديم.
وتضمنت رحلة الكفاح أوقات سعيدة وظروف عصيبة
ومازالت المسيرة مستمرة.

تيد و كيلي مع أحفادهم في كولورادو

وتقوم شركة  TKZببيع حوالي  10إلى  20سنويًا من معدات الري
المحوري المصنعـــة من قبل شركــــة بيرس ،وتمكنت من إستثمار
 $1500.00فقط لتحولها إلى شركة ضخمة بماليين الدوالرات .ويثق
كال من تيد وكيلي في منتجات بيرس ،ويؤمنون أنها هي أفضل
المنتجــــات بأنســـب األسعــــــار الموجودة في مجــال صناعـــــة
الري المحوري حاليًا.
إحتفل تيد وكيلي بالذكرى السنوية الثالثة والثالثين لزواجهما في
شهر مارس من هذا العام ،وذلك باإلضافة إلى الذكرى السابعة
والعشرين لـ  .TKZويعمل كال من تيد وكيلي معًا كل يوم ،سواء
في المزارع أو في المكتب .وعمال كل من تيد وكيللي كتجار مع
بيرس لمدة  11عامًا ،وال يزاال يستمتعا بالتفاعل مع المزارعين في
وادي سان لويس .وقامــوا بتعيين دوغ منذ خمــس سنــوات والذي
أصبح مساعدهــم الرئيســي وسيتــولى زمام األمــــور في غضـون
سنوات قليلة.

مونتي ڤيستا ،كولورادو
تقع هذة المدينة في جبال روكي بوالية كولورادو ،في وادي سان
لويس ،وهي واحدة من أكبر المناطق الصحراوية الشاهقة في
العالــم على متوســط إرتفاع  7500متر .وتحيــط قمم الجبـال التي

تتــراوح إرتفاعها بين  ‘ 12000و  ’14000المشاريع الزراعيـــة المتنوعة في
المنطقة .وتشمل المحاصيل المزروعة في المنطقة الشعير،
وبذور البطاطا للمزارعين في غرب الواليات المتحدة والبرسيم
والجزر.
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وستستمر شركة بيرس في التواجد في جبال الوادي
وستواصل  TKZعملها المتميز ذو الجودة العالية الذي
تشتهر به .وإشادة بتفانيها والشغف في العمل تستحق
 TKZلقب وكيل العام لشركة بيرس للعام !2017/2016
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مقالة

أنظمتنـــــا
المتميـــزة

الري بيــم

مـدير مبيعات

أتمتع بخبرة واسعة في مجال الري حيث أنني عملت في هذا المجال لمدة أكثر من  40عامًا.
وأتمنى أن أشارككم خبراتي من خالل تقديم بعض المعلومات واإلرشادات بخصوص هذا
المجال الذي بدأ عن طريق الصدفة منذ سنوات عديدة.
make it grow l 09

ومن المفترض أن يشهد مجال الري حاليًا حالة من الركود ،بسبب إنخفاض أسعار السلع األساسية
وإرتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج أكثر من أي وقت مضى .ورغم ذلك تمكنت شركة بيرس من زيادة
المبيعات خالل هذه الفترة التي المثيل لها .وأعتقد أن المزارعين بدأوا ينتبهوا أخيرا إلى تميز وقوة
أنظمتنا ويدركون القيمة الحقيقية التي يحصلون عليها مقابل كل دوالر يستثمرونه معنا .وتتمتع
بيرس بميزة تنافسية وهي اننا نستهدف السوق “المتخصص” .ونحن ال ندعي أننا بحجم الشركات
الكبرى والضخمة لندخل معهم في تحدي ،ولكننا نتمكن من المنافسة الناجحة من خالل تحقيق
مبيعــات قويــة وذلــك بسبــب الجــودة العــالية لمنتجاتنــا وأنظمنتا وقدرتنا على اإلستجابة الفعالة
إلحتياجات السوق والتعامل مع األزمات وقت حدوثها.
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تسبب الطقس في حالة من سوء األحوال الجوية وهبوب عواصف
عاتية التي تضرب الكثير من المناطق الزراعية في العالم.

ويمتلك حاليًا العاملين في مجال تربية المواشـي واألعالف األموال،
وهــم على أتــم إستعــداد إلنفاقهــا بهــدف تعزيــز ممتلكاتهــم
وتطوير أعمالهم .وتصل أرباح مشاريع تربية المواشي والتسمين
في الوقــت الحالــي إلى أكثر من  500دوالر لكل رأس.

يضطر المزارعون في القسم األوسط الغربي من الواليات المتحدة إلى إعادة زراعة الذرة للمرة الثانية والثالثة
بسبب األمطار والفيضانات .وتسببت الثلوج في كولورادو وكنساس في تلف معظم محصول القمح في
نيسان  /أبريل .ويؤدي ذلك إلى زيادة التكلفة بشكل كبير ،على الرغم من دعمها جزئيًا من قبل شركات البذور،
مما يكاد يجعل تحقيق األرباح هذا العام أمرًا مستحي ً
ال.

وينبغــي علينــا تركيــز جهودنــا علـى المجاالت التي تدعم صناعة
علف الماشيــة .ويعتبــر القــش من المتطلبــات الرئيسية في هذه
الصناعة ،ونحن بحاجة إلى توثيق أواصر التعاون مع اصحاب مزارع
البرسيم المتنامية في العالم .وتملك شركة «المراعي لأللبان»
 34ألف فدان من البرسيم والحبوب في منطقة «فينيكس» ،حيث
تقوم بإنتاج وتصدير القش إلى المملكة العربية السعودية .كما
تقوم مزارع فريدريكسون في بوردمان بتصدير آالف األطنان من
القــش في شكــل رزم مجهــزة إلى جميع أنحاء العالم من خالل
مزارعها الموجودة في كل مكان .وتستخدم مزارع فريدريكسون
حصريًا أنظمة الري المحوري المقدمة من قبل شركة بيرس.

وسيستخـــدم المزارعــــون خطـــط التأميـــن والدعــــم
الحكومي هذا العام للحفاظ على مهنتهم المفضلة.
ويتمكن المزارعون من خالل شراء بواليص التأمين ،من
تغطية تكاليف المدخالت لهذا العام ،ويعتبر التأمين
شرط أساسي لمعظم البنوك لتقديم اإلئتمان .وأمتلك
شخصيا مزرعة صغيرة ،حيث وصلت تكاليف مدخالت
زراعــة الــذرة هــذا العــام لـ  $4.24للبوشــل بإستخـــــدام
 200بوشل لكـل فـدان في المتوسـط .وتبـاع حاليــــًا الذرة
بسعــر  $3.40ممــا يتــرك عجــزًا يصــل إلى  $84.للبوشــل.
يا لمتعة الزراعــة !
ويبلغ متوسط عمــر المـزارع في الواليات المتحدة اليوم
حوالي  58.5عامـًا .ويمثل ذلك مشكلــة لألســر العاملــة
في مجال الزراعة حيث يصعب توريث المهنة إلى الجيل
الشاب .وتمثل حاليًا عملية إنتقال ملكية المزارع أمرًا
هامًا بالوالية المحلية وإلتزام ضريبي مركزي .وال يريد
جيل الشباب اليوم أن يقترض أكبر قدر ممكن من المال
إلستثمـــاره في األرض الزراعية ،متأم ً
ال طوال الصيف أنه
سيجنــي المحصــول ليبيعــه في الخريــف ،ممــا يعتبــر
مجازفــة غير مضمونـــة .فإن كنت تريد أن تتعرف على
مقامر ،عليك فقط إلقاء نظــرة على مزارع محلي.
وتعتبر شركات المزارع بمثابة إتجاه متنامي في مجال
الزراعة اليوم .وتتمتع هذه المزارع بإمتالك قدر أكبر من
رأس المال ،والقــدرة على إستخدامــه لتحقيــق صفقات
أفضــل لشـــراء األسمـــدة والكيماويــــات واألدوات ،هذا
باإلضافــة إلى تولي أشخــاص على درجـــة عاليــــة من
التعليــم إدارة المــــزارع .فمــن الصعــب أن يتواجــد في
المــزارع العائليــة مديريـن حاصلين على درجة الدكتوراه
في علـــوم المحاصيـــــــل للمساعــــدة في التخطيــــط
لمستقبل المزرعة.

ويجب علينا محاولة الحصول على أماكن في بعض المعارض
المتخصصــة في مجــال لحـوم األبقـار وألبان الماشية لإلستفادة
من هذه الفرصة.

المناخ
الري المحوري

التأمين

المزارع

وقد وقع حادثان أليمان على مدار الستة اشهر الماضية أسفرا عن
موت مجموعة كبيرة من األبقار وصل عددهم إلى أكثر من ١٠٠،٠٠٠
وتسببت نيران المدفعية في تكساس وأوكالهوما عن  65،000حالة
وفاة ،كما أدى هبوب عاصفة ثلجية عاتية في كولورادو وكانساس
إلى مــوت  35،000آخريـن .ووقعـت الصيـن مؤخــرا معاهــدة مع
الواليات المتحدة ،حيث ستقوم بشراء اللحوم من بيوت التعبئة
لدينا بداية من العام .2017

محصول القش

الماشية

ويعتبر العمل في مجال تربية المواشي من الجوانب المضيئة في
قطاع الزراعة.
make it grow l 11
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منتجاتنا

TM

Permapipe
عالج للتآكل واألحماض
وملوحة المياه

توفر شركة “بيرس” الحلول الالزمة لعالج مشاكل الصدأ والتآكل
عبر تبطين السطح الداخلي ألنابيبها المجلفنة بواسطة البولي
إثيلين عالي الكثافة ( .)HDPEوباإلضافة إلى ذلك ،ال تتطلب
األنابيب المجلفنة بواسطة البولي إثيلين عالي الكثافة أية حشيات
فيما بين فوهات األنابيب ،بسب تكنولوجيا mold-a-flange
الفريدة ،التي تجعل اللحام جزء متكامال مع مادة التبطين .ويتم
تصنيع فتحات ومنافذ النظام من مركبات كيميائية خاصة فائقة
القدرة لربط القطرات .ويتم تقديم نظام متفرد من أوزان البولي
إثيلين على القطرات.

وعلى مدار ال 40عاما الماضية ،ساهمت
شركة “بيرس” وشركاؤها حول العالم في
تطوير التصميم الهيكلي لنظام المحاور
المركزية وكذلك في عمليات التحكم
األلي ألنظمة الري .وبدون شك ،فقد كان
تحقيق التكامل فيما بين أنظمة األنابيب
المجلفنة بواسطة البولي إثيلين وتحويلها
إلى نظــــام المحــــور المركـــــزي وكـذلك
تصميم عمليات التبطين هو أحد التطورات
األكثر أهمية في هذا المجال .وفي العديد
من المناطق على مستوى العالم ،فإن
إنخفاض مستوى الهيدروجين في المياه
 PHيؤدي إلى إنخفاض دورة حياة نظام
الـري المحــوري من  30عامـــا نظريـــا ،إلـى 10
سنوات أو أقل .وفي كل مرة تقوم فيها
شركة “بيرس” بتوريد ماكينة من ماكينات
األنابيب المجلفنة بالبولي إيثيلن للمزارعين
على مستوى العالم ،فإنها تبرهن من
جديد على صحة وعدها بتوفير أالت تدوم
ألجيـــال .وفيما تواصــــل شركـــــة بيـــــرس
إستراتيجيتهــا إلستعــــادة حصتهــــــا في
أسـواق أمريكــــــــا الشماليـــــة وأستراليـــــا،
فإنها تعمل على ضمان أن تكون األنابيب
المجلفنة بالبولي إيثيلن ،وهي جوهرة
التاج لديها ،في المقدمة.

ويوفر الجمع بين التفوق الهيكلي
لتصميم نظام  600 CPمن شركة
“بيرس” مع أنابيبه المجلفنة بالبولي
إيثيلن ،مميزات ال توصف للمزارعين.

إن التكامل الهيكلي لماكينات بيرس في مقابل منافسيها ،تقدم الدليــل األكثر وضوحـــا على قدرتهـــا على إستيعاب األحمال اإلضافية
كنتيجة ألنابيبها المجلفنة بالبولي إيثيلن .وال يتم تركيب البولي إيثيلن فقط بأنابيب بيرس ،ولكن أيضا على أبراج الوصالت مما يقلل
اإلعتماد على الخيارات القائمة على الصلب مرتفع التكلفة والتي يقدمها المنافسون .وفي ضوء ذلك ،فإن ماكينات بيرس المجلفنة
بالبولي إيثيلن تتمتع بحماية حقيقية ضد التآكل ،على عكس الخيارات قليلة الثمن المتاحة بالسوق والتي تتضمن طبقات كثيفة من
الدهانات البالستيكية التي تنمحي داخل األنابيب .نحن نفخر بالشهادات التي يقدمها وكالء وموزعي شركة بيرس حول تفوق ماكينات
بيرس المجلفنة بالبولي إيثيلين .وقد قامت شركة  )http://smwsales.net) SMWوهي موزع بيرس في شبه جزيرة “دلمارفا” بوالية
ديالوير األمريكية بطرح ماكينات بيرس المجلفنة بالبولي إيثيلين في مطلع عام  2016بنجاح كبير .وقد كان لنا شرف أن حظينا بفرصة
نادرة إلجراء مقابلة مع السيد /ريتشارد كارمين ،المالك الرئيسي للشركة.
make it grow l 13
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السيد /ريتشارد كارمين

وأستطيع القول بكل أمانة
أن نظام بيرس CP600
يتمتع بأفضل تصميم
بالمقارنة مع أي نظام قمت ببيعه.

كيف ترى مستقبل الطلب على األنابيب المجلفنة بالبولي
إيثيلن؟
نحن نشعر أن الطلب على األنابيب المجلفنة بالبولي إيثيلن سوف
يتزايد بكل تأكيد في كل المناطق بالواليات المتحدة األمريكية
في ضوء العديد من العوامل .فتزايد تكلفة المدخالت في
المحاور المركزية سوف تتطلب وجود أنظمة ذات دورة حياة
أطول مما يقود إلى خفض تكلفة عمليات اإلحالل لكل فدان
سنويا .وهذا سوف يزيد من العائد على اإلستثمار الذي يحققه
المزارعون بكل تأكيد .لقد تغيرت مستويات الهيدروجين في
المياه الجوفية في بعض المناطق لدينا من  6.0إلى  .5.5وفي ظل
هذه األوضاع ،فإن دورة حياة المحور المركزي المجلفن سوف
يتراوح بين  12و 15سنة ،بدال من  30عاما للماكينات المجلفنة بالبولي
إيثيلن .وال يجب فقط األخذ في اإلعتبار تكلفة عمليات اإلحالل
والتغيير ،بل أيضا معدالت تلف المحاصيل ومستويات المتاح منها.
الماكينات تفشل فقط عندما يتم إستخدامها.
ما هو شعورك ،كونكم من بين عدد قليل من الموزعين
الذي يوفرون ماكينات بيرس المجلفنة بالبولي إيثيلن؟
عبر توفير أنظمة المحاور المركزية المجلفنة لعمالئنا ،فنحن على
ثقة تامة في أننا نقدم لهم أفضل قيمة ممكنة ألنظمة بيرس
للمحاور المركزية .نحن نشعر بأنه إذا تم عرض المزايا التي توفرها
األنابيب المجلفنة بالبولي إيثيلين في مقابل تلك المجلفنة رخيصة
الثمن أو األنابيب المركزية من الصلب مع المكونات المجلفنة ،فإن
معظم العمالء سوف يتخذون القرار بتحمل تكلفة إضافية قليلة
مقابل الحصول على منتج أفضل كثيرا .نحن في شركة SMW
نشعر أن األنابيب المجلفنة بالبولي إيثيلين هي المستقبل بالنسبة
لتجارة األنابيب المركزية .وتمثل مبيعات الماكينات المجلفنة
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بالبولي إيثيلن لدينا حاليا  %57بينما نصيب األنابيب المجلفنة .%25
ونحن نتوقع أن تمثل مبيعات الماكينات المجلفنة بالبولي إيثيلن
 %90من إجمالي مبيعات األنابيب في المستقبل القريب.
بشكل عام ،كيف ترى العمل مع بيرس كموزع؟
لقد أصبحت شركة  SMWموزعا لشركة بيرس في أغسطس
 .2016ومنذ ذلك الحين ،قمنا ببيع  31نظاما مركزيا للري ،بما في
ذلك  5مجلفنة ،و 8/5-6مجلفن و 8/5-6من ماكينات األنابيب
المجلفنة .إن القبول الذي تتمتع به معدات بيرس في منطقتنا
قد فاق توقعاتنا بشكل كبير .وفي ضوء موقعنا بوالية ديالوير،
التي تبعد كثيرا عن المقر الرئيسي لشركة بيرس ،فقد واجهتنا
بعض التحديات خالل األشهر األولى .غير أننا نتمتع األن بوجود
نظام للتوريد وتسليم المنتجات للعمالء يعمل وفق جدول زمني
دقيق فضال عن مستويات رفيعة من التواصل ،وذلك بفضل
الجهود الدؤوبة التي يبذلها كل أعضاء فريق العمل في بيرس
وكذلك السيــد /دانيــــال هــــارب ،ممثل بيـــرس لدينا .لقد إفتتحنا،
زوجتي وأنا محال لبيع الماكينات والتصنيع عام  ،1972الذي ال نزال
نقوم بتشغيله حتى اليوم مع مبيعات معدات الري .إنني أشعر
أن لدي الخبرة للحكم على التصميم الهيكلي لنظام األنابيب
المركزية .لقد قمت ببيع  100نظام للري المحوري منذ عام ،1981
ويشمل ذلك  Reinkeو Zimmaticو TLو ،Lockwood
وكموزع لشركة بيرس ،أنا ال أشعر أن شركة  SMWهي مجرد
رقم .في المقابل ،أنا أستطيع اإلتصال برئيس شركة بيرس وأتبادل
معه األفكار ،أو ما لدي من مصادر القلق ،حيث أتحدث إلى شخص
ينصت بجدية ،واضعا مصالحنا في قمة األولويات .إن شركة
 SMWتفخر بكونها موزعا لشركة بيرس ،واألسف الوحيد لدينا
هو أننا لم نوقع ذلك بشكل أسرع مما تم.
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موردينا

تنمية ورعاية شراكة
ناجحة
لقد سنحت لنا فرصة التحدث إلى
السيد /براد هير ،رئيس شركة “أبكس ألنظمة
اإلتصاالت” ،التي تتخذ من مدينة “هايدن” بوالية
“إيداهو” األمريكية مقرا لها.

في مايو  ،2016إنضمت “أبكس” إلى فريق
“بيرس” ،كمورد مستقل للمخازن الخاصة
بمركز “بيرس” ألنظمة الري المحورية .وعلى
مــدار العـــام الماضـــي ،عملــــت “أبكـــس”
و”بيرس” جنبا إلى جنب إلنشاء عمليات
تخزين في مدينة هايدن في البداية ،واألن
يتعاونان أيضا لتحسين عملية تنفيذ
متطلبات العمالء .لقد كانت هناك تحديات
عديدة بالتأكيد ،غير أن هذه المقالة تركز
على تناول كيف عملت شركتينا معا
لتنمية هذه الشراكة ،والمسار الذي نتخذه
لبناء عالقة ممتدة وناجحة.

تأتي اإلتصاالت في مقدمة قائمة أولويات
الشـركتيــــن .فعمليـــــات “بيــــرس” تتميـــز
بالديناميكــــة وهـي فـي تــطــــــور سريــع
ليتماشى مع تغير المتطلبات واألولويات.
فمن أجل تلبية احتياجات عمالء “بيرس”،
فإن على المخازن أن تقوم بتجهيز وشحن
الطلبـــــات العاجلــــة يوميــــا ،فضــــال عـن
التخطيــط ووضــع جــدول زمنــي لنظــــام
متكامـــل يسمـــح بوجــود مراحــل لتنفيذ
الطلبات التي على درجة أقل من العجلة.
ولما كانت األولويات يمكن أن تتغير في أي
وقت ،فمن الضروري أن يظل المخزن يقظا،

بنفس الدرجة التي عليها فريق مبيعات
شركة “بيرس” .غير أن األكثر أهمية هو أن
يتـم تبـادل تلـك المعلومـــــات مع وكــــالء
شركــــة بيــــــرس وعمالئــــها فـي الوقــت
المناسب وبكل دقة.

ومن جانب المخزن ،فإن محدودية الموارد
ربما تشكل عائقا لقدرتنا على تلبية كل
المتطلبــات المختلفــــــة على الفــــور .لقد
عملــت “أبكــس” مع “بيــرس” علـى إنشــــاء
بروتوكــول لإلتصــاالت ،ونحـن نقـوم معــًا
بعقد إجتماع يومي عبر التليفون ،لتحديد
األولويات في ذلك اليوم .وإذا حدث تغيير
خالل اليوم ،تقوم “بيرس” باإلتصال بشركة
وبنظرة شاملة للمخزن ،فإن الهدف الرئيسي “أبكس” للتأكد من أن األولويات
الجديــدة تم إدراجهـــــــا ضمـن
لشركة “أبكس” هو تسليم المنتجات التي
يطلبها العمالء حيثما وأينما يحتاجها العمالء ،جدول العمل بأكبر قدر ممكن
من الكفاءة ،هذا مع األخذ في
وبكل دقة.
االعتبار ،كــل األعمـــال التي يجري
بالفعل تنفيذها داخل المخزن .إن الحفاظ
على سلسلــــة التواصـــــل يتطلـــب جهدا،
ويحرص أعضاء فريق العمل القائمين على
تنفيذ متطلبات العمالء ،على التأكد من أن
إحتياجات العمالء قد تم تلبيتها.
ويتطلب هذا على مستوى العمليات ،أن
يكون لدى المخزن المنتجات المطلوبة،
والقدرة على تحديد مكانها ،وإعدادها
للشحـــن فضـــال عن إتخاذ ترتيبات مناسبة
ذات كفائـــــــة لنقـــــــل وإرســــــــال تلـــــك
المنتجــات للعميل.
وتضــم شبكــة “بيـــــرس” موردين محليين
وعالمييــن وعــدد كبيـــــر من قطـع الغيـار
المتفردة .وعندما يوجد حاجة أو نقص ما،
فإنه يمكن اإلستعانة بالموردين المحليين
لسد الفجوة ،غير أن الوقت الالزم للتصنيع،
والتعبئة والنقل يمكن أن يؤثر على تسليم
المنتجـــــات المطلوبــــة .كل تلك العوامل
تتطلــــب أن تعمـــل “بيــرس” والمخزن معا
لمتابعــــــة مستويــــات توافــر قطع الغيار
وتوقع إحتياجــــات العمــالء مع األخذ في
اإلعتبــــار الوقــت الـالزم لترتيب كل ذلك.
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إن تلــك العمليــــة هي عمليـــة متواصلـــة
للتعلم وتطوير الخبرات .وتعمل “بيرس”
و”أبكس” حاليـــــًا معــــًا لضمـان أن تعكس
مدخـــالت ومخرجـــات أنظمـة المعلومات
اإلحتياجات بكل دقة .وفي التحليل األخير،
فإن إدارة سلسلة التوريد واإلمداد تعتمد
هي أيضا على اإلتصاالت.
تعتمد سلسلـــــة التوريـــد لدى بيـرس على
البائعيــن الدولييــن والمحلييــن وعدد كبير
من األجزاء .فعندما تحدث حاالت نقص ما،
يمكـن للشركــــة إستخـــــدام المورديـــــن
المحليين كتدابير فورية لسد العجز ،ولكن
يمكـن أن يؤثـــــر الوقــــت المستهلــك في
التصنيـع والجلڤنـــة والنقــل علــى عمليات
تسليـــم المنتجـــــات .وتتطلــب كــل هذه
العوامــل أن تعمــل بيــرس والموردين معا
لرصــد مستويــــات قطــــع الغيار ،وتوقـــع
اإلحتياجـــــــــات وعمــــل حســــاب للزمـــن
الالزم .وكانــت هذه عمليـــة تعلـــم .حاليا،
بيــرس وأبيكس يعمالن معا للتأكد من أن
مدخـــالت بيانــــات النظــــام والمخرجـــات
تعكــس المتطلبــــات بدقــة .وفي النهاية،
تعتمـــد إدارة سلسلــــة اإلمــــدادات علـــى
اإلتصاالت بشكل أساسي.

لقــد شهــد العـــام الماضـــي الكثيــــر من
الجهود ،ونحن قد وصلنا في النهاية إلى
نقطـــــة أن مكامــــن الخــــلل قد تــــــم
تخليـــص النظـــــام منهـــــا .لقــد تم عـالج
التحديات التي واجهتنا خالل مسيرتنا ،عبر
إرادة مناقشـــــة األسباب وإجـــراء التغييرات
كلما تطلب األمر ذلك .وســــوف تزدهـــــر
الشراكــــــة بيــن “بيــــرس” و”أبكــــس”
طالمــا نحـن نحافظ على التواصل
وفق تلك القواعد.

إن أي شراكــة
تتطلــب مجهــودًا
من أجــل النجــاح.

العمليات في الصين
إننا نتطلع لألشهر اإلثنى عشر القادمة من عالقتنا معا ،وما بعدها حيث نستطيع حصد
ثمار العمل الشاق الذي قمنا به حتى األن .إن “أبكس” تقدر تماما الفرصة التي وفرتها
شركة “بيرس” وكذلك النهج الذي إتبعته لضمان نجاح الترتيبات الخاصة باإلعتماد على
مخازن مستقلة ،على المدى الطويل .إن التحديات التي واجهناها عبر مسيرتنا ،ستجعلنا
أكثر قوة في النهاية ،وأن ذلك سوف سينعكس في صورة تقديم خدمة أفضل للعمالء،
يمكننا جميعا أن نفخر بها .نحن ملتزمون بتعزيز عالقتنا وسوف نستمر في بذل كل ما
نستطيع من أجل تطويرها إلى أفاق جديدة.

سنحت لنا فرصة التحدث مع كيفن ميوشش ،المدير العام
لمعدات الري في شركة بيرس ،والتي تتخذ من مدينة تيانجين
في الصين مقرًا لها.

http://www.apexcomsupply.com/
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ساهمت شركة بيرس لمعدات الري ،والتي المتحدة األمريكية و  45يوم وقت للوصول اإلنتاج ،يمكن توفير تجميعات الصلب
تقع في تيانجين بالصين ،في إعادة هيكلة إلى الساحل الشرقي من الواليات المتحدة المجلفن الجاهزة .ولتقديم المزيد من
سلسة التوريد التابعة للشركة بهدف األمريكية .وبفضل العمالة المتميزة التي الدعم توفر  PIEخدمة شحن الوحدات
تعزيز الخدمة المقدمة وتلبية احتياجات يصــل عددهـــا إلـى  40شخـــص ،تستطيـــع الكاملة من بضائع الجملة للشركاء في
عمالء بيرس في أمريكا الشمالية وأستراليا ،بيرس أن تقوم بعملية الشحن واإلنتاج في قطاعات األعمال واألقســـــام المختلفة.
وذلك على مدار الـ 7سنوات الماضية .كما بيئـــة مبيعــــات متعـــددة األبعـاد .ويدعم وتقــوم  PIEبإستثمــــارات كبيـــــرة في
تقوم شركة بيرس لمعدات الري ببذل قســـم المبيعـــات األجـــزاء المكونـــة من األسهم بهدف المساعـــدة في الشحــن
السريع وبعض الطلبات العاجلة.
قصــارى جهدهـــا لدعـــم الشركـــات
ستعم المنفعة على فريق العمل
ونستطيع من خالل وردية االنتاج
التابعة لبيرس في جميع أنحاء العالم.
العادية أن نقوم بتوريد  60من 400
بأكمله إن وجدت وسيلة للحد من
وتمكنت شركة بيرس لمعدات الري
وحدة للمتر شهريًا .وأما بالنسبة
 PIEمن إعداد خطة لوجيستية فعالة
وقت العمل المطلوب وتحسين
للمشاريع الكبيرة ،فقد تستغرق
مـن حيــث التكلفــــة بهـــدف توفيـــــر مستوى التنسيق مع الشركات التابعة.
مهلة إضافية .وينبغي أن تكون
خدماتهــا لمنطقـــة المحيــط الهادئ
المهلة اإلعتيادية من  2إلى  4أسابيع
والمحيط األطلسي من خالل ميناءها
فـي تيانجيــن ،حيـــث تستغــــرق  30يومـــــًا الصلــب األســود لجميــع الشركات التابعة وذلك حسب وجهات الشحن ،وإذا كانت
للوصــول إلى الساحـل الغربي من الواليات لشركـــة  .PIEوباإلضافــة إلى ذلــك خــــط البنود مدرجة في التوقعات الربع سنوية.

وإنتقلــت  PIEإلى مقـــر المصنــع الجديد
خـــارج مدينــــة تيانجيــــن فـي مقاطعــــة
تشينغهاي ،ويعتمد المصنع كليًا تقريبًا
على الطاقة النظيفة ماعدا رافعة ديزل
واحدة تعمل بالطاقة العادية .وفي هذا
الموقع ،يتم وضع كل المخزون تحت
سقف واحد .وتم أيضًا نقل كافة األدوات
والتركيبـــات .وبموجــب تلك العمليـــة تم
إعادة تأهيل ورفع مستوى الجودة بحسب
مجموعة صارمة جدًا من المعايير .ويتم
توثيق جميع عمليات مراقبة الجودة
ومراجعتها مما يسمح بمعرفة أخطاء
المشغل وتسجيلها بهدف حلها .وقد أتاح
توفيـــر البيانــــات التي يمكــــن مراجعتهــا
الفرصـــة أمـــام  PIEلرصـــد التغيـرات في
األدوات و اآلالت التـي يمكـــن تصحيحهـــا
وتعديلها قبل أن تخرج عن السيطرة.
وتقوم  PIEحاليا بتطوير وتحديث نظام
جديد لتخطيط موارد المؤسسات ،يسمى
أوراكل .وقام فريق قسم التطوير بزيارة
 PIEلوضع معايير محددة للتصنيع .وقد
تم تنظيم قائمــــة الجـــرد إستعدادا لبدء
تحميل البيانات .وفي غضون بضعة أشهر،
ستتــم إدارة المخـــــزون من خـــالل نظــام
تخطيـــط موارد المؤسســـات الجديد ،مما
سيعمـــل على تحسيـــن دقة التوقعـــات
الخاصة بالمهلة المطلوبة .ومع التقلبات
الشديدة في أسعار تكاليف المواد ،البد
من تحديد مواعيـــد محددة للشــراء وفقًا
لخطة إستراتيجية.
ويعمل موظفي المبيعات في شركة
 PIEعلى الطلبات المحلية فقط ،ولذلك
تعتمــد  PIEإعتمــادًا كبيـــرًا على موظفي
المبيعات في الشركات التابعة لها لتوريد
وتنظيــم العمل والطلبـــات المباشــرة إلى
أسواق التصدير .ويتم تسليم العديد من
الطلبات التي تم التخطيط لها مباشرة من
المصنــع إلى مواقع العمالء دون دفــع أي
رسوم شحــن إضافيـــة .وعنـد تأسيسهـــا،
كانت  PIEمتماشية مع ما يقرب من ثلث
منتجـــات بيـــرس فقط ولكــن يجري حاليًا
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أحداث وفعاليات

عملية تطوير لخطوط اإلنتاج لتكون أكثر
تماشيـــــًا .وتعتبــــر الصيــــن ســــوق متميز
ومختلـــف مقارنـــــة بالواليـــــات المتحــدة
األمريكيـــة ومناطق أخرى في جميع أنحاء
العالــم ،ولكـــن هذا بالنسبـــة للعناصــــر
الهيكليـــة ذات الميزة التنافسية من حيث
التكلفـــة .وخالفًا إلستخـــدام ذراع الزاوية
للحقــــول المستطيلــــة والمربعة الشكل،
تحتاج الصين إلى معدات خطية مستطيلة
طويلة .وتحرص  PIEعلى تلبية اإلحتياجات
المحــددة للســـوق في الصيــــن ،مثــــل
التطبيقــــات التي تحــــتوي على أجهـزة
ري خطيـــة مزودة بواحــد أو اثنين من أنواع
الخراطيم.
وتضــع  PIEعلى رأس قائمــة أهدافها أن
تواصل بذل قصارى جهودها بهدف شحن
المكونــات الهيكليـــة .وبما أننا نتبنى حاليًا
نظام جديد متطـــور ذو جودة عالية ،فقد
حــان الوقــت للبــدء في المضي قدمًا مع
شركـــــاء بيــــرس في أمريكــــا الشماليــــة
وأستراليـــــا.

اإلجتماع العام لشركة إيسكو ،أبريل 2017
إحتفلت شركـــة إيسكو والشركات التابعة لها في جميع أنحاء
العالم باإلجتماع العام األول لعام  2017في  26و  27أبريل الماضي،
في مدينة قرطبة التاريخية في األندلس ،جنوب أسبانيا .وإعتمدت
اليونسكو مدينة قرطبة كموقع للتراث العالمي إعترافًا وتقديرًا
للقيمة التارخية لهذه المدينة .وإستمرت اإلجتماعات لمدة يومين
حيث أتاحت لبيرس والشركـــــات التابعة لها الفرصـــة إلستعراض
أدائهــــــا واإلنجـــــازات التي تم تحقيقها وتقديم رؤية بالتوقعات
المستقبليـــة ،وذلـــك في بيئــــة أعمــــال مثاليــــة تتميـــز بالتعاون
والمشاركـة .وتضمــن اإلجتمــاع مشاركـــات فعالة من قبل
رؤساء األقسام المختلفة بما في ذلك الموارد البشرية والقسم

China
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المالي وقسم سالسل التوريد والتسويق والهندسة ،حيث كانت
تلك المشاركات جزءا ال يتجزأ من المناقشات المثمرة التي عقدت.
وقد كان هـذا اإلجتمـاع خيــر ضمــان على دمــج جميــع األولويـات
التي حددتها مجموعة شركات إيسكو في إطار جهود فريق
العمل بهدف تحويل الخطة اإلستراتيجية إلى خطوات عملية
على أرض الواقع .وقد حظيت المجموعة بشرف كبير بحضور
الشيخ محمد الخريِّف ،الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الخريف
والشيخ عبد اهلل الخريِّف ،الرئيــس التنفيــذي لصناعـــات الخريِّف،
الذي كان دعمه ورؤيته حجر الزاوية في هذا الحدث اإلستراتيجي.
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فريق العمل

عضو جديد
في فريق
العمل

عضو جديد
في فريق
العمل
دانيل هارب  /مدير مبيعات المنطقة

مارك ويرس  /مدير مبيعات استراليا

متى بدأت العمل في قطاع الري؟

المنطق اإلستنتاجي لحل المشكالت ومواجهة األزمات .

ما مدة الخبرة التي تتمتع بها في مجال الزراعة؟

لقد شاركت بالعمل في المجال الزراعي مند أن وعيت على هذه الدنيا.
فقد ولدت وترعرت في مجتمـــــع ريفي في جورجيــــا الجنوبية بمنطقة
تسمى كورديل .وقد إنخرطــت عائلتــــي في العمـــل الزراعي بمختلف
أشكاله منذ ما يقرب من  150عاما .ويجري في دمي حب الزراعة والشغف
لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة .فقد ولدت بشغفي للزراعة ،وهو
شيء أعتز وأفتخر به.

من هم األشخاص الذين قاموا بتوجيهك في حياتك المهنية؟
كيف قاموا بإقناعك لإلنخراط في هذا القطاع ؟

بدأت العمل في مجال الري في العام  ،1999وتطــــورت حتى أصبحت
مصمم شبكات الري ،وذلك تحت إشراف عمي ،حيث تشاركنا في نفس
المكــــتب الذي بلغت مساحته حوالي  3 × 3أمتار فقط .وقمت بتصميم
وإدارة مشروع على مساحة  10000فدان لزراعة الكروم في منطقة
كونــاوارا وايـن المرموقــة وذلك خــالل أول ثـــــالث سنـــوات في مسيـرتي
المهنية.

هل يمكن أن تحدثنـــــا أكثر عن الخلفيـــــــة المهنية واإلجتماعية
والخبرة التي تتمتع بها؟
عمل جدي في مجال الري منذ العام  .1969ولطالمـا كنــت مهتــم بعمله
حيث كان يثير إنتباهي في طفولتي وشبابي .إن عملية تركيب محاور
جديدة ،والتحدي المتمثل في إصالح المحاور القديمة ،وشعورك أنك
تدعم مزارعًا وتساعده على مواصلة أعماله من خالل توفير خدمات
متميزة وموثوق بها هو مصدر سعادتي وفخري .وأتذكر أنني قمت
بتشغيل الحفار وأنا طفل في الثامنة من عمري ،وذلك لتركيب أنابيب
 PVCالرئيسية .وكنت دائما أذهب إلى المزرعة بعد المدرسة وفي أيام
السبت حيث كنت حريص على أن أتعلم من خالل المشاهدة والممارسة
كل شيء عن الزراعة و الري.
ما هو نوع التدريب والتعليم المطلوب لتحقيق النجاح في مجال
الزراعة والري؟
أنا أؤمن أن التعليم بواسطة الممارسة هي الطريقة المثلى إلكتساب
الخبرة وهي السبب الريئسي وراء المعرفـة التي إكتسبتها وما وصلت له
حاليًا .ورغــم حصولــي على شهــادة تعليميــة في هــذا المجــال ،لكنني
تعلمت من وجودي فعليًا في المزرعة ومتابعة العمل على أرض الواقع
أكثر من أي كتاب قمت بدراسته على مدار السنين .وال تسير األمور دائمًا
كما هو مخطط لها ،لذلك عليك دائما أن تكون على إستعداد إلستخدام

ساهمت عائلتي من خالل الشركة العائلية بتوجيهي في هذا المجال
ولهم الفضل فيما وصلت له حاليًا .وعملت عائلتي في تجارة العديد من
المنتجات بما في ذلك :المضخات ،والجرارات والمحاور المركزية ،وبكرة
الخرطوم الصلب ،وصناديق الحبوب ،والمباني المعدنية .ولقد ساعدتني
هذه التجربة على فهم ما يريده العميل من قبل المصنعين .و أستطيع
أن أتفهم وأدرك جيــدأ األزمات العصيبــــة واألوقات الجيدة التي يمر بها
العميل حيث كنت في مكانهم في الماضي .وتمكنت من خالل خبرتي
أن اقدم الدعم المتميز الذي يستحقه تجار شركة بيرس.

كيف كانت تجربتك العمل مع شركة بيرس حتى اآلن؟
تتميز بيرس بأنها شركة ذات رؤية واضحـة منذ تأسيسهــا وستبقى كذلك
في المستقبل  .والرؤية هي القدرة على التطلع إلى المستقبل وإدراك ما
خلف األفق .وتتطلب الرؤية الطاقة ،والشغف ،القدرة على القيادة بهدف
التحكم بشكل أفضل في المستقبل والوصول إلى األهداف المرجوة.
وعند وجود رؤية قوية ومتميزة ،يدفعك ذلك إلى اإلستمرار في متابعته
المسيرة بغض النظر عن الوضع أو الظروف بهدف تحقيق تلك الرؤية.
كمــا تسهــم الرؤيــة فـي تعزيــز الشغــف لمــا تفعلــه .ويشتــرك جميـع
الموظفيــن في بيــرس في هــذه الرؤيــة ،والشغــف ،بهـدف تطويـر هذه
الصناعة وإحداث ثورة في قطاع الري المحوري .وهدفنا هو اإلستمرار في
تقديــم أفـضل خدمـة لعمالئنـا الكــرام الحاليين ،وفي نفس الوقت
إستقطاب عمالء جدد لإلستفادة من خدمانتا وليصبحوا جزءا من عائلتنا.
ولقد تشرفنا بالعمل جنبا إلى جنب مع عدد من أبرز الكفـــــاءات على
الصعيد المهني والتقني في هذه الصناعة على مدار العام الماضي.
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من أهم األشخاص الذين قاموا بتوجيهك للعمل في مجال الري
والزراعــــة؟ وكيــف قاموا بتشجيعــك ودعمــك للعمــل في هــذا
المجال؟
هناك شخصيتين أساسيتين أعتبرهــــم مصـــدر إلهامي في مجال الري،
األول هـو جــون ويــرز الذي كــان مرشــدي ومعلمــي في مجــال تصميـم
شبكــات الــري .والثاني هو بيتــر هيكـي وهو أول من علمنـي كيف تعمــل
أنظمة الري المحوري والخيارات المختلفة التي تتماشى معها .وساعدني
ذلك على بيع  12من أنظمة الري المحوري في فترة  12أسبوع فقط .وأتذكر
جيدًا مجيئه بمصاحبة تاجر سابق لشركة بيرس يدعى “نورم هايد” من
نيوزيلندا ،وكان ذلك في تمام الساعة  11صباحًا و عندما سألني بسخرية :
كم عدد أنظمــة الري المحوريـــــة التي قمت ببيعها اليوم .فأجبت وأنا
أحدق في وجهه وقلت “ثالثة”.
وأود أيضــــًا أن أشيــــر إلى شخــص ثالــث ال يعمــل في قطــاع الزراعــة
ولكنــه رجل أعمال أسترالي مرموق .قام دون ميج بشراء أول حق إمتياز
لدومينوز بيتــــزا حيث كنت أعمل حينها سائق لتوصيــــل الطلبات .وقام
بإطالق حملة تسويقية ضخمة ومتميزة ،مما سبب في إفالس كافــــــة
مطاعــــــم البيتزا األخرى في المدينــــة .أطلق على شركته إسم “تونتي
تونتـــي” وذلك تيم ًنا بطموحــه في إمتـــالك 20 :مطعم وتحقيق مكسب
 $ 20،000في األسبوع .وقام بتعييــن أشخـــاص مسؤوليــن عن متابعــة
المخلفــات ،حيــث كانــوا يرصدون  2كلغ من المخلفات كل ليلة ،وذلك
وفقا لكمية البيتزا التي تم بيعهــا وكــم غــرام من الجبــن علـى كــل
بيتــزا .دون إنتبــــاه إلى التفاصيـــــــل ،وتحفيــزه لنفســه وللعامليـن معه،

وخطة التسويق المتميـــزة ،تمكن من تحقيـــــق النجـــاح حيث يتولى األن
منصب الرئيس التنفيذي لشركة دومينوز أستراليـا ويحقق مكاسب تصل
إلى  589مليون دوالر أسترالي.
حدثنا عن السوق الزراعية في أستراليا  /نيوزيلندا ،وكيف تتميز عن
باقي األسواق فيما يتعلق بالتسويق لمنتجات بيرس .وماذا عن
توقعات التجار ،وحرص بيرس المتزايد على اإلستجابة لمطالبهم،
ومدى جودة التكنولوجيا لدينا في السوق هناك؟
تعتبر بيرس في أستراليا من الشركات الهامة التي تتمتع بتاريخ طويل في
السوق ،وبدأت حاليًا التعامل مع العديد من العالمات التجارية الصينية.
ويمثل ظهور عدد من الشركات الجديدة في السوق تحدي هام لبيرس
يجب أن يؤخذ بعين اإلعتبار .وتمتلك بيرس حاليا حصة صغيرة من السوق
األسترالي ،مما يمثل فرصة للنمو.
ويتميز السوق في نيوزيلندا باإلبتكــــار وبتقبله لألنظمة الجديدة بما في
ذلك نظام ري األركان .ويمثل الـ  VRIاإلتجاه الجديد هذا الشهر ،كما أن
النظام األول المزود بجهاز تريمبل في طريقه إلى القبول.
ما هي أهدافــك التي تسعى لتحقيقهــا من خــالل العمــل في
بيرس؟ ومع العاملين بالشركة؟ وما هو إنطباعك عن بيرس وعن
الشركات التابعة لها في جميع أنحاء العالم؟
الفرصة  ،ثم الفرصة ،ثم الفرصة.
بعد تجربة العمل في محطات تسمين الماشية الضخمة مؤخرًا ،في
المناطـــــق النائيــــة في أستراليــــا ،عدت إلى بيـــرس بهــــدف توفير المياه
في المناطق النائية و تعزيز المزارع المقاومة للجفاف و الجرارات التي
تعمل بالطاقة الشمسية .وأؤمن أنها فرصة عظيمة لتقديم منتجات
بيرس في السوق األسترالي حيث أنها بصدد تحقيق أول صفقة لـ 40
‘حاوية.
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احرص على الحصول على العدد القادم
في شهر يناير.
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