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نشرة غير دورية تصدر عن
خيوط للتسويق

رئيس مجلس اإلدارة وصاحب اإلمتياز

أحمد المغالوي

رئيس التحرير

عـالء شـديـد 

مستشار المجلة 
كونتكست لالستشارات

متابعة وتنسيق

أسماء جمال الدين 

إدارة التحرير

وليد عرابى
مجيب رشدي 
لبنى إسماعيل

إخراج فني

معتصم محمد

إدارة التوزيع 

امانى سيد

تصوير

محمد جميل

مكتب القاهرة 
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اخبار عالمية
اديداس تحقق زيادة في االيرادات بنسبة 

10 في المئة خالل الربع االول من 2018

اخبار المجالس
بروتوكوالت تعاون بين بنك تنمية 

الصادرات والمجالس التصديرية لتمويل 
الصادرات

اخبار محلية
8 في المئة زيادة في الصادرات النسجية 

خالل الخمسة أشهر األولى من 2018

موضوع الغالف
عالمات استفهام حول استراتيجية 
الصناعة “الرابعة” وضمانات التنفيذ

اخبار ايجابية
إنشاء وتطوير منطقتين صناعيتين بالعاشر 

بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه

حوار
Navdeep Sodhi: المدينة النسجية 

الجديدة قادرة على توفير بيئة مثالية 
لزيادة االنتاج واالستثمارات الصناعية
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عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

بالمختصر المفيد..!!

االفتتاحية

• ــه 	 ــكل لدي ــبابها، ال ــة وش ــوز الصناع ــن رم ــدد م ــع ع ــًرا م ــت مؤخ تقابل
عقبــات ورؤيــة مختلفــة للمســتقبل، صحيــح الــكل يعمــل ولكــن وفقــا 
ــة الحــال  ــاح بطبيع ــاج وارب ــم انت ــن ك ــق م ــا كان يحق ــل م ــس مث ــم لي له
مثلمــا كان يحــدث فــي الماضــي، وهــى الشــكوى المكــررة التــي اســمعها 
ــم  ــرب ومنه ــتثمرين الع ــن المس ــا م ــت أي ــو قابل ــا ل ــن.. بينم ــن الكثيري م
ــت الراهــن، تجدهــم  ــي الوق ــا الصناعــي ف ــي مجالن الســوريين األنجــح ف
ــل  ــرام، وأن مســيرة العم ــا ي ــر م ــى خي ــة عل ــدون أن الســوق المحلي يؤك
متميــزة، وحجــم االربــاح والمبيعــات جيــد للغايــة، وعندمــا اســئلهم عــن 
ــا نذهــب للمســتهلك نرصــد مــا  ــة واضحــة وهــي أنن الســبب أجــد االجاب
ــذي  ــد ال ــه الجدي ــدم ل ــذي يجــده فــي الســوق حتــى اق ــده ومــا ال ــذي يري ال
يلبــي احتياجاتــه االســتهالكية..! قلــت .. هــذا هــو الســر، بيــن مــن يفكــر 

ــف.. !! ــد ومختل ــر بشــكل جدي ــن يفك ــق أجــواء الماضــي، وم وف
• ــرة، 	 ــي القاه ــرى ف ــوالت الكب ــد الم ــي اح ــخصًيا ف ــا ش ــت به ــة قم تجرب

للتعــرف علــى مســتويات االســعار وحركــة البيــع والشــراء، وجــدت 
ــد  ــن ال يجــدون مســتوى جي ــى حــد مــا إال أن الكثيري ــة إل الحركــة معقول
مــن حيــث التصميــم أو التشــطيب النهائــي للمنتــج بــل وألوانــه فــي بعــض 
األحيــان، حتــى أن احــدى الســيدات علقــت علــى تصميــم جاكــت صيفــي 

لونــه اخضــر، قائلــه: ايــه االلــوان ديــه والشــكل ده، محــدش بيفكــر يعمــل 
حاجــة كويســه كلــه بيقلــد وخــالص.. فــي بالــي قلــت هــذه رســالة للصنــاع 
مــن المســتهلك، لعــل احدهــم يفكــر فــي معرفــة احتياجــات المســتهلك قبــل 
ــي احــد  ــول ف ــا الســوريين..!! بالمناســبة الم ــر اخوانن ــا يفك ــاج مثلم االنت

األماكــن الراقيــة فــي وســط القاهــرة..!!
• اعلنــت الحكومــة عــن االنتهــاء مــن تطبيــق 85 فــي المئــة مــن برنامــج 	

ــم  ــك أن أصعــب المراحــل مــرت ، ول ــى ذل االصــالح االقتصــادي، معن
ــم  ــر التضخ ــف مؤش ــي توق ــل ف ــه أم ــع لدي ــل، والجمي ــوى القلي ــق س يتب
الراهن لمســتوى االســعار ســواء منتج أو مســتهلك، خاصة وان اســتمرار 
التضخــم تــؤدي إلــى الركــود وهــو مــا تعانــي منــه الســوق المحليــة فــي 
ــعار  ــض االس ــي خف ــة ف ــال التجزئ ــر مح ــل تفكي ــن والدلي ــت الراه الوق

ــل..! ــدار قلي ــو بمق ــك الســوق ول للمنتجــات النســجية أمــاًل فــي تحري
• ــاء 	 ــة وانته ــودة الغرف ــس الجاهــزة بع ــة لرمــوز صناعــة المالب كل التهنئ

االنتخابــات وفــوز رمــوز الصناعــة بالتزكيــة، ولدينــا االمــل فــي التخطيط 
ــتمرراية  ــة واس ــر الصناع ــى تطوي ــل عل ــريع، للعم ــل وس ــكل متكام بش
مســيرة التألــق وزيــادة االنتــاج والصــادرات بطبيعــة الحــال خــالل الفتــرة 

القادمــة.. كل األمنيــات الطيبــة مــن اســرة خيــوط للجميــع..
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كالم في كالم وخالص يعني وال أية..!
اللي قلبك يحبه،  بصراحة عندهم حق كل يومين يطلع بتصريح من 
وبعدها نوم عميق، قلت مين ده يا عم رفا، ده يا سيدي المفروض انه 
من الكبار اوي أوي في السوق، يسكت وال تعرف بيعمل أية وال راح 
فين، وشوية تالقيه طلع بتصريح يزعل الناس منه، قلت يمكن كالمه 

على حق يا عم رفا، قال: حق اية بس، لو على حق يقعد مع الناس 
ويفكر في حل للمشاكل ويفكر في المستقبل، مش بس كالم في كالم 
وخالص، قلت: عندك حق يا عم رفا، اليومين دول وقت الشغل عشان 

الدنيا تمشي، مش كالم وبس..

فكروا شوية يا جماعة..!!
اية اللي بيحصل يا جماعة مش كنا بطلنا الحكاية دية، كل مسؤول جديد 
يجي يخلص على الطقم الموجود ويجيب غيره يعلمه من أول وجديد، طب 
ليه، ليه، قلت: ما لك يا عم يا رفا، قال: أصل لما حصل تغيير في القيادات 
في المؤسسة الكبيرة اللي بتشرف على الصناعة، المسؤول الجديد عمل 
تغيير كبير في الطقم سواء المساعدين أو المستشارين، قلت: كل واحد وله 

طريقته، قال: معاك بس ليه، الناس دية كل واحد كان ماسك ملف للصناعة 
وعارف اية اللي فيها من األلف للياء زي ما بيقولوا، يغير ليه بسرعة كده 
قبل ما الدنيا تكون واضحه بالنسبة ليه، قلت: آه..احتمال عنده ناس تانية 
احسن من وجهه نظره، قال: آه طبعا، ديما كل الناس بتقول كده، واآلخر 

الدنيا تفضل زي ما هيه.. وعجبت لك يا زمن..!

انتم بتفكروا ازاي..!!
بعيدة  ومصلحة  نظر  وجهات  كلها  الحكاية  ان  بس  تعرف  عشان 
جديدة  تجربة  قال:  رفا،  عم  يا  بس  أية  اعرف  قلت:   ، ومباشرة 
ونجحت، والناس بدأت تشتغل وتصدر كمان للخارج، وده الن ناس 
عندها ضمير وبتحب البلد قررت تعمل مشروع جديد لخدمة ناس كتير 
كده، المهم راحت الناس لمسؤولين من المجلس الموقر عشان يدعموا 
الفكرة زي ما تم دعمها في البداية من واحد من نفس المجلس، الغريب 

ان محدش مهتم بالحكاية، اهم حاجة أن الفكرة والشغل ده يتعمل في 
الدايرة بتاعته، الناس الكبار، قالوا بس المهم ان الدنيا كلها تمشى يعني 

من دافع الوطنية، الغريب أن الحكاية وقفت عند الحد ده.
قلت: ازاي يا عم رفا، قال: هما عاوزين المشروع والفايدة تعود على 
الدواير بتاعتهم عشان االنتخابات والعضوية بقه.. قلت المفروض ان 

الحكاية للبلد كلها مش دواير، قال عم رفا : قولهم انت بقه ..!!

عم “رفا” رجل ال يتوقف عن النميمة، 
النسجية،  خاصة عن أحوال الصناعات 

فهو رجل قديم في الصناعة؛ ولهذا 
نحن ال نتحمل مسؤولية “زعل” من 
ستتناولهم حكايات “رفا” فكل ما 

للمبدأ  تطبيقاً  فقط،  نفعله هو نشرها 
الراوي”...!! الشهير “العهدة على 

عم رفا

اخبار
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ارتفاع مبيعات
Boot Barn بنسبة 12.1 

في المئة لتسجل 
170.8 مليون دوالر

Boot Barn Q4 sales climb 
12.1% to $170.8 million

ارتفعــت صافــي مبيعــات Boot Barn احــدى 
ــع  ــة فــي بي ــر التجزئــة المتخصص ــر متاج اكب
االحذيــة والمالبــس واالكسســوارات للرجــال 
ــال إلــى 170.8 مليــون دوالر  والنســاء واالطف
فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2018 ، مدفوعــة 
المئــة فــي نفــس  بزيــادة قدرهــا 12.1 فــي 
مبيعــات المتجــر. مــع نمــو مضاعــف فــي نفــس 
حجــم مبيعــات متاجــر البيــع  ســواء المباشــر أو 

ــت. ــر االنترن عب
ــون دوالر أي  ــح 52.9 ملي ــي الرب ــغ اجمال وبل
مــا يعــادل 31 فــي المئــة مــن صافــي المبيعــات، 
خــالل الربــع الرابــع مــن الســنة الماليــة 2018 
مقارنــة باجمالــي الربــح البالــغ 49.3 فــي المئــة 
أي مــا يعــادل 30.3 فــي المئــة مــن صافــي 
المبيعــات عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، 
ويرجــع ارتفــاع اجمالــي الربــح فــي المقــام 

ــات. ــاع المبيع ــى ارتف االول إل
وبلــغ صافــي الربــح 6.9 مليــون دوالر اي مــا 
يعــادل 0.24 دوالر للســهم وذلــك خــالل الربــع 
ــة ب  ــة 2018، مقارن ــنة المالي ــن الس ــع م الراب
2.6 مليــون دوالر أي مــا يعــادل 0.10 دوالر 
للســهم خــالل نفــس الفتــرة عــن العــام الســابق. 

ارتفعت الواردات النســجية لســريالنكا بنســبة 32.5 في املئة، وهو ما اعتبره اخلبراء مؤشــرًا على ارتفاع 
الصادرات من املالبس اجلاهزة خالل األشــهر القليلة املقبلة.

اديداس تحقق زيادة في االيرادات خالل 
الربع االول من السنة المالية 2018

Adidas posts 10% rise in revenue in Q1FY18

%10

عالمية

اخبار

ــا بنســبة 10 فــي المئــة إلجمالــي ايراداتهــا المحققــة خــالل الربــع  ســجلت شــركة اديــداس ارتفاًع
االول مــن الســنة الماليــة 2018. نتيجــة للزيــادة بنســبة 11 فــي المئــة فــي منتجــات فئــات التدريــب 
ــح  ــش الرب ــاع هام ــات بإرتف ــم التوقع ــا دع ــو م ــال. وه ــداس أوريجين ــدم وادي ــرة الق ــري وك والج
ــن  ــرة م ــس الفت ــة عــن نف ــي المئ ــة ب 50.4 ف ــة مقارن ــي المئ ــي للشــركة بنســبة 50.7 ف االجمال

ــام 2017. الع
ــذي  ــع وال ــذا الرب ــي ه ــد  ف ــن عــدم اســتقرار ســوق النق ــى الرغــم م ــذا التطــور عل ــد حــدث ه وق
تمــت موازنتــه مــن خــالل التأثيــرات االيجابيــة الناتجــة عــن التســعير االفضــل ومزيــج المنتجــات، 
كمــا ارتفعــت مصاريــف التشــغيل بنســبة 2 فــي المئــة لتصــل الــى 2.172 مليــار يــورو مقارنــة 
ب 2.122 مليــار يــورو عــن نفــس الفتــرة مــن العــام 2017 كنســبة مئويــة مــن المبيعــات، كمــا 
ــة عــن  ــي المئ ــة ب 39 ف ــة مقارن ــي المئ ــف التشــغيل االخــرى لتســجل 39.1 ف ارتفعــت مصاري
نفــس الفتــرة مــن العــام 2017. وارتفعــت اربــاح التشــغيل للشــركة بنســبة 17 فــي المئــة لتصــل 
ــام  ــن الع ــرة م ــس الفت ــن نف ــورو ع ــون ي ــة ب 637 ملي ــورو مقارن ــون ي ــتوى 746 ملي ــى مس إل
2017 ، ممــا ادى تحســن هامــش التشــغيل لتســجل نســبة 13.4 فــي المئــة مقارنــة ب 11.7 فــي 

المئــة عــن نفــس الفتــرة مــن العــام 2017.
و صــرح الرئيــس التنفيــذي لشــركة اديــداس Kasper Rorsted : لقــد كان لدينــا بدايــة ناجحــة 
للســنة الحاليــة والتــي كانــت تتوافــق تمامــا مــع توقعاتنــا وكان نمونــا المتميــز عالــي الجــودة 
ــك مجــال التجــارة  ــن وكذل ــكا الشــمالية والصي ــي امري ــا االســتراتيجي ف ــا بمناطــق تركيزن مدفوع
ــى التوقعــات مــع  ــا مــن تحقيــق نمــو اســرع بكثيــر مــن أعل ــة. وفــي نفــس الوقــت تمكن االلكتروني

ــداس.  ــة ادي ــي العالمــة التجاري ــة ف ــق الرغب ــي خل االســتثمار ف
ــراوح بيــن 10.3 و 10.5 فــي  ــع أن يتحســن الهامــش التشــغيلي ليصــل لمســتوى يت ومــن المتوق
المئــة مقارنــة بنســبة 9.8 فــي المئــة عــن نفــس الفتــرة مــن العــام 2017. وارتفــاع صافــي الدخــل 
مــن العمليــات المســتمرة إلــى مســتوى يتــراوح بيــن 1.615 مليــار يــورو و 1.675 مليــار يــورو، 
وهــو مــا يعكــس زيــادة تتــراوح بيــن 13 فــي المئــة و17 فــي المئــة مقارنــة بمســتوى نفــس الفتــرة 

مــن العــام الســابق والتــي ســجلت 1.430 مليــار دوالر. 
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ميزان المدفوعات يحقق فائض 11 مليار دوالر خالل 9 أشهر

Balance of Payments with 11 Billion USD Increase in Reserve

ــق فائــض  ــك المركــزى عــن تحقي ــن البن أعل
ــار  ــغ 11 ملي ــات ليبل ــزان المدفوع ــى بمي كل
دوالر خــالل الـــ9 أشــهر األولــى مــن العــام 
المالــى الجــارى 2017 - 2018، وذلــك 
ــارس 2018. ــى م ــو 2017 وحت ــن يولي م
حســاب  فــى  العجــز  أن  البنــك  وذكــر 
المعامــالت الجاريــة اســتمر فــى التحســن 
خــالل الـ9 أشــهر مــن العــام المالــى الجارى، 
حيــث تراجــع بنحــو 57.5 فــي المئــة بنحــو 
7.2 مليــار دوالر ليقتصــر علــى نحــو 5.3 
مليــار دوالر مقابــل نحــو 12.5 مليــار دوالر 
خــالل الفتــرة المقابلــة مــن الســنة الماليــة 
الســابقة، كمحصلــة فــى الميــزان الخدمــى 
بمعــدل 138.2 فــي المئــة.. كمــا ارتفــع 
ــدل 23.2  ــة بمع ــالت الجاري ــى التحوي صاف
فــي المئــة وتراجــع العجــز فــى الميــزان 

التجــارى بمعــدل 1.3 فــي المئــة.
وأرجــع البنــك ذلــك إلــى اســتمرار األثــر 
اإليجابــى لقــرار تحريــر ســعر الصــرف 
علــى معامــالت االقتصــاد المصــرى مــع 
ــا أســفرت المعامــالت  ــم الخارجــي، كم العال
الرأســمالية والماليــة عــن تحقيــق صافــى 
تدفــق للداخــل بلــغ نحــو 19 مليــار دوالر 
مقابــل 27.1 مليــار دوالر. وانخفــض العجز 
فــى الميــزان التجــارى خــالل 9 أشــهر مــن 

العــام المالــى الجــارى بمعــدل 1.3 فــي المئــة 
ــل نحــو  ــار دوالر مقاب ليســجل نحــو 28 ملي
الرتفــاع  كمحصلــة  دوالر  مليــار   28.4
مليــار   18.8 بنحــو  الســلعية  الصــادرات 
ــواردات  ــن ال ــات ع ــادة المدفوع دوالر، وزي

الســلعية بمقــدار 46.8 مليــار دوالر«.
وارتفــاع حصيلــة الصــادرات الســلعية بمعدل 
ــو 18.8  ــى نح ــل إل ــة لتص ــي المئ 17.6 ف
مليــار دوالر مقابــل 16 مليــار دوالر؛ لزيــادة 
ــر  ــة الصــادرات الســلعية غي كال مــن حصيل
ــة لتســجل  ــي المئ ــدل 12.9 ف ــة بمع البترولي
نحــو  مقابــل  دوالر  مليــار   12.8 نحــو 
11.3 مليــار دوالر كنتيجــة لزيــادة حصيلــة 
تامــة  الســلع  مجموعــة  مــن  الصــادرات 

الصنــع بنحــو 1.1 مليــار دوالر.
الــواردات  عــن  المدفوعــات  أن  وأوضــح 
ــة  ــي المئ ــدل 5.5 ف ــت بمع ــلعية انخفض الس
لتســجل نحــو 46.8 مليــار دوالر مقابــل نحو 
44.4 مليــار دوالر، حيــث زادت المدفوعات 
عــن الــواردات الســلعية البتروليــة بمعــدل 
10.2 فــي المئــة لتســجل نحــو 37.4 مليــار 
دوالر،  مليــار   35.8 نحــو  مقابــل  دوالر 
عــن  المدفوعــات  الرتفــاع  ذلــك  ويرجــع 
الــواردات مــن مجموعــة الســلع الوســيطة 

ــة. ــة اإلنتاجي ــة للعملي الالزم

بلغت الصادرات املصرية ألسواق االحتاد االوروبى 3 مليارات و68 مليون دوالر مقابل 2 مليار و568 مليون دوالر خالل نفس 
الفترة من العام املاضى بنسبة زيادة بلغت حوالى 19 في املئة.

%1.3
نسبة انخفاض العجز فى امليزان التجارى املصري خالل 

9 أشهر من العام املالى اجلارى ليسجل 28 مليار دوالر

محلية

اخبار

8 في المئة زيادة في الصادرات 
النسجية خالل الخمسة أشهر األولى 

من العام الجاري
8% Increase in Textile Exports in 

First Five months of 2018

ــاع  ــة ارتف ــادرات المصري ــن الص ــر ع ــدث تقري ــف اح كش
الماضيــة  أشــهر  الخمســة  خــالل  النســجية  الصــادرات 
بنســبة 8 فــي المئــة بالمقارنــة عــن نفــس الفتــرة مــن العــام 
ــيج  ــزل والنس ــت صــادرات قطــاع الغ ــث بلغ الماضــي، حي
بلغــت خــالل الفتــرة مــن ينايــر وحتــى مايــو مــن العــام 
الجــارى 380 مليــون دوالر مقابــل 353 مليــون دوالر.

صــرح المهنــدس إســماعيل جابــر رئيــس الهيئــة العامــة 
للرقابــة علــى الصــادرات والــورادات ان اهــم االســواق 
أشــهر  الخمســة  خــالل  المصريــة  للصــادرات  المســتقبلة 
اتفاقيــة  أســواق  تضمنــت  الجــارى  العــام  مــن  األولــى 
أغاديــر حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات المصريــة لــدول 
االتفاقيــة 622 مليــون دوالر مقابــل 484 مليــون دوالر 
بنســبة زيــادة  الماضــى  العــام  مــن  الفتــرة  نفــس  خــالل 
ــة  ــادرات المصري ــن الص ــا ع ــة، أم ــي المئ ــت 28.5 ف بلغ
للــدول االفريقيــة فقــد بلغــت مليــار و705 مليــون دوالر 
الفتــرة  مقابــل مليــار و353 مليــون دوالر خــالل نفــس 
مــن العــام الماضــى محققــه نســبة زيــادة قدرهــا 16فــي 
ــة ألســواق االتحــاد  ــة، كمــا بلغــت الصــادرات المصري المئ
 2 مقابــل  دوالر  مليــون  و68  مليــارات   3 االوروبــى 
مليــار و568 مليــون دوالر خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 
المئــة. فــي   19 حوالــى  بلغــت  زيــادة  بنســبة  الماضــى 

بلغت الصادرات املصرية للدول االفريقية مليار و705 
مليون دوالر مقابل مليار و353 مليون دوالر خالل 

نفس الفترة من العام املاضى محققه نسبة زيادة 
قدرها 16في املئة
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الــرازق إن إجمالــي  المهنــدس أحمــد عبــد  وقــال 
االســتثمارات التــي ســتقوم الشــركتين بضخهــا لتنميــة 
المنطقتيــن تصــل إلــى 4 مليــارات جنيــه، مشــيًرا إلــى 
أن المشــروعات الصناعيــة المتوقــع جذبهــا داخــل 
المنطقتيــن تتخطــى اســتثماراتها المتوقعــة 12 مليــار 
جنيــه، وتوفــر مــا يقــرب مــن 40 ألــف فرصــة عمــل 
عليهمــا  تقــام  أن  المنطقتيــن مخطــط  أن  موضًحــا 

ــطة. ــة األنش ــات متنوع صناع
وقــال رئيــس الهيئــة إن توقيــع تلــك العقــود يأتــي فــي 
ــى  ــة ف ــود وزارة التجــارة والصناعــة ممثل إطــار جه
هيئــة التنميــة الصناعيــة إلتاحــة األراضــي الصناعيــة 
الصناعــي،  القطــاع  احتياجــات  لتلبيــة  المرافقــة 
انطالقــا مــن اســتراتيجية الــوزارة لطــرح 60 مليــون 
ــى  ــة لرجــال الصناعــة حت ــة مرفق م2 أراض صناعي
عــام 2020، حيــث قامــت الهيئــة بطــرح 8 مالييــن 
المطــور  بنظــام  صناعيــة  أراضــي  مربــع  متــر 
الصناعــي خــالل ســبتمبر الماضــي بواقــع 4 مالييــن 
متــر بمدينــة الســادات والتــي تــم تخصيصهــا مــارس 
الماضــي، فضــال عــن 4 مالييــن متــر بمدينــة العاشــر 

مــن رمضــان.
للمســتثمرين  المتزايــد  اإلقبــال  ظــل  فــى  وذلــك 
ــن  ــة بالمدينتي ــب أراض صناعي ــى طل ــن عل الصناعيي
ــاال  ــر إقب ــة واألكث ــدن الصناعي ــر الم ــن أكب ــن م كاثني

مــن الصنــاع إلقامــة مشــروعات.
وأكــد عبــد الــرازق أن العقــود التــي تــم توقيعهــا 
تعكــس إصــرار مثــل تلــك الشــركات المحليــة العمالقة 
علــى القيــام بدورهــا الوطنــي فــي المســاهمة فــي بنــاء 
اقتصــاد البــالد مــن خــالل مســاندة جهــود الدولــة فــي 
توفيــر أراض صناعيــة مرفقــة والــذي طالمــا كان 
أكبــر التحديــات التــى تواجــه الصناعــة المحليــة.. 
ــي  ــذراع الرئيس ــة ال ــاص بمثاب ــاع الخ ــل القط و يجع
االقتصــادى  اإلصــالح  فــي  الدولــة  لتنفيــذ خطــط 

ــات  ــة نجاح ــى مواصل ــدا عل ــد تأكي ــا تع ــة كم والتنمي
اســتثمارات تلــك الشــركات التــى حققتهــا فــي مصــر.
موضحــا أن الهيئــة كانــت قــد تلقــت 7 عــروض مــن 
شــركات لتطويــر المنطقتيــن بمدينــة العاشــر وقــد 
ــة  ــد دراس ــركتين بع ــرض الش ــى ع ــة عل ــم الموافق ت
ومراجعــة مســتفيضة للدراســات الفنيــة واالقتصاديــة 

ــا. ــت الشــركات بتقديمه ــي قام الت
وأشــار رئيــس هيئــة التنميــة الصناعيــة إلــى أن عقــود 
الصناعــي  المطــور  الجديــد مــن مشــروع  الجيــل 
ــينات  ــالت والتحس ــن التعدي ــددا م ــراء ع ــهدت إج ش
ــه  ــى مراحل ــة أول ــدأت الهيئ ــذي ب ــروع ال ــو المش وه
ــي  ــور ف ــل دور المط ــن تفعي ــا يضم ــام 2007 بم ع
إطــار مــن الشــفافية وتحقيــق المصلحــة المتبادلــة 
وخاصــة مــع توجــه الهيئــة التدريجــي نحــو االعتمــاد 
لكافــة  صناعــي  كمطــور  الخــاص  القطــاع  علــى 
ــة  ــن الدول ــا ع ــل عوض ــتقبال ، ليتحم ــي مس األراض
ــى  ــة عل ــي الصناعي ــق لألراض ــر المراف ــبء توفي ع
مســتوى الجمهوريــة .. كاشــفا أن ذلــك ســيتم فــي 
ظــل إطــار تنظيمــي وقانونــي محكــم يتيــح األراضــى 
المرفقــة لرجــال الصناعــة بســعر عــادل داخــل هــذه 

ــة. ــل الهيئ ــن قب ــده م ــم تحدي المناطــق يت
مضيفــا أنــه بموجــب العقــود تلتــزم الشــركتان بتنفيــذ 
وتخصيــص  وتســويق  األساســية  البنيــة  أعمــال 
األرض للمســتثمر النهائــي والخدمــات خــالل عاميــن 
وذلــك مــن خــالل إشــراف مســتمر مــن الهيئــة والتــي 
ســتتولى اعتمــاد العقــود بيــن الشــركة والمســتثمر 
النهائــي كمــا ستســاند المطــور فــي تســويق قطــع 
األراضــي الصناعيــة لإلســراع مــن العمليــة التنمويــة 

لــألرض.
ولفــت أحمــد عبــد الــرازق إلــى أن المنطقــة الجديــدة 
ــي المســاحة  ــن إجمال ــة م ــي المئ ــى 20 ف تشــتمل عل
لهــذا  دعمــا  والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات 

القطــاع الهــام وتشــمل هــذه المســاحة وألول مــرة 
مجمــع وحــدات جاهــزة للصناعــات الصغيــرة يقيمهــا 
ــي مســاحة  ــن إجمال ــة م ــي المئ ــى 10 ف المطــور عل

كل منطقــة..
مشــيًرا إلــى أن الهيئــة مــن خــالل شــركة التنميــة 
المناطــق  إدارة  تتولــى  التــى  الجديــدة  الصناعيــة 
ــى  ــة ســتعتمد عل ــى مســتوى الجمهوري ــة عل الصناعي
المطــور الصناعــي فــي إنشــاء المناطــق الجديــدة 
مركزيــة  علــى  تعتمــد  اســتراتيجيتها  أن  موضحــا 
ــد  ــة اســتغالال لتوحي ــول مجمع ــات ووضــع حل الخدم
التراخيــص الصناعيــة مــن خــالل  جهــة إصــدار 
ــة  ــة مجمع ــدات خدمي ــل وح ــيتم عم ــث س ــة حي الهيئ
مثــل أنظمــة حمايــة مدنيــة وتقييــم إثــر بيئــي مشــتركة 
ممــا يقلــل الوقــت والتكلفــة علــى المســتثمرين داخــل 
المناطــق الصناعيــة وســرعة إصــدار التراخيــص 
ــى  ــات إل ــم الخدم ــة تقدي ــر مركزي ــل فك ــال أن ينتق أم
مناطــق المطــور الصناعــي المتجــاورة ليتــم التنســيق 
والتعــاون فيمــا بينهــم إلقامــة مناطــق خدميــة مشــتركة 
مــن مستشــفيات أو مــدارس أو مســاجد وغيرهــا ممــا 

ــات. ــك الخدم ــودة تل ــن ج ــع م ــة ويرف ــل التكلف يقل

إنشاء وتطوير منطقتين 
صناعيتين بمدينة العاشر بتكلفة 

4 مليارات جنيه
ــة  ــة الصناعي ــة للتنمي ــة العام ــس الهيئ ــرازق رئي ــد ال ــد عب ــدس أحم ــع المهن وق
عقــود إنشــاء وتطويــر منطقتيــن صناعيتيــن جديدتيــن بمدينــة العاشــر مــن 
لتنميــة  بيراميــدز  واإلدارة، وشــركة  للتطويــر   SDM مــع شــركة  رمضــان 
ــة 4 مالييــن م2 بواقــع 2 مليــون م2  ــى مســاحة إجمالي ــة عل المناطــق الصناعي

ــد  ــدس أحم ــب شــركة اس دي ام المهن ــن جان ــد م ــع العق ــد وق ــة، وق ــكل منطق ل
صــادق الســويدي رئيــس مجلــس اإلدارة، كمــا وقــع المهنــدس محمــد عبــد الغنــى 
القمــاح عــن شــركة بيراميــدز، بحضــور المهنــدس مجــدي غــازي نائــب رئيــس 

ــة. ــق الصناعي ــة المناط ــة لتنمي الهيئ

مبوجب العقود تلتزم الشركتان 
بتنفيذ أعمال البنية األساسية 
وتسويق وتخصيص األرض 
للمستثمر النهائي واخلدمات 
خالل عامني وذلك من خالل إشراف 
مستمر من الهيئة والتي ستتولى 
اعتماد العقود بني الشركة 
واملستثمر النهائي

ايجابية

اخبار
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جناح معلوماتي
للعــام  المجلــس  خطــة  تنفيــذ  إطــار  وفــى 
2018/2019 يعتــزم المجلــس اإلشــتراك بجنــاح 
معلوماتــي ترويجــي فــى أهــم المعــارض الدوليــة 
و منهــا Hiemtextil المقــام بألمانيــا  و معــرض 
ــك بهــدف  ــام بفرنســا، و ذل Premier Vision المق
ــاع  ــة بالقط ــة المصري ــات التصنيعي ــج لإلمكان التروي
ــادل  ــدة للتعــاون و تب ــق ســبل جدي ــى خل ــة ال باإلضاف
الخبــرات مــع الهيئــات المعنيــة بالتبــادل التجــاري فــى 

المســتهدفة.  األســواق 

Destination Africa معرض
ولقــد بــدأ التصديــري للغــزل و المنســوجات فــى 
اإلعــداد للــدورة الثالثــة مــن المعــرض والمؤتمــر 
الدولــي Destination Africa ليقــام خــالل الفتــرة 
القاهــرة،  الــى 19 نوفمبــر 2018 فــي  مــن 17 
ويســتهدف مايقــرب مــن 150 شــركة عارضــة - مــن 
مصــر و بعــض الــدول األفريقيــة – و مــا يزيــد عــن 
ــام  ــم ذوي اإلهتم ــف دول العال ــر مــن مختل 400 زائ

ــتيراد المعروضــات. ــى إس ف

تسهيالت بنكية
و ذلــك فــي إطــار ســعى المجلــس لضــم المزيــد مــن 
المصانــع المصريــة الــى مجتمــع الُمصدريــن، حيــث 
قــام المجلــس بالتعــاون مــع بنــك QNB األهلــي 
و  باإلجــراءات  للتعريــف  عمــل  ورشــة  بإعــداد 
التســهيالت البنكيــة للٌمصدريــن. كمــا تواجــد المجلــس 
الخاصــة  المحليــة  بالمعــارض  معلوماتــي  بجنــاح 
بالصناعــة مثــل إيجــي هــوم تكــس، و إيجــي ســتيتش 
مــن  الُمصدريــن  مــع غيــر  للتواصــل  تكــس  أنــد 

المصانــع المصريــة.

الغــزل  قطــاع  صــادرات  أن  بالذكــر  جديــر 
والمنســوجات قــد حققــت خــالل الربــع األول مــن 
العــام الجــاري إرتفاعــاً بنســبة 6 فــي المئــة  مقارنــة 
ــى  ــادة ف ــع األول مــن 2017، و إســتمرت الزي بالرب
ــون  ــرة 288 ملي ــي الفت ــح إجمال ــل أيضــاً ليصب أبري
نفــس  مليــون دوالر عــن   273 كان  فيمــا  دوالر، 

الفتــرة فــى 2017. 

ــاون مشــترك  ــول تع ــزل و المنســوجات بروتوك ــري للغ ــس التصدي ــع المجل وق
أســبوع  هامــش  علــى  التونســية  المواطنــة  المؤسســات  كنفدراليــة  مــع 
الكنفدراليــة  نظمتــه  الــذى   FESTIVAL DE LA MODE الموضــة 

الماضــي. التونســية خــالل مايــو  بالعاصمــة 
يهــدف البروتوكــول إلــى تعزيــز و زيــادة التبــادل التجــاري واإلســتثماري 
ــتركة  ــة الُمش ــطة الترويجي ــن األنش ــد م ــذ العدي ــالل تنفي ــن خ ــن م ــن البلدي بي

مــن بعثــات تجاريــة، معــارض، زيــارات ميدانيــة و لقــاءات عمــل ثنائيــة لربــط 
مجتمــع األعمــال المصــري بنظيــره التونســي. هــذا باإلَضافــة الــى التبــادل 
المعلوماتــي و التدريــب الُمتخصــص فــى مجــاالت تصنيــع و تصديــر األليــاف، 
الغــزول و األقمشــة بمختلــف أنواعهــا. كمــا تــم فــور توقيــع البروتوكــول 
ــال  ــارات رج ــى إستفس ــى تلق ــل عل ــن لتعم ــكال الجانبي ــال ب ــاط إتص ــد نق تحدي

ــن. ــال بالبلدي األعم

بروتوكول تعاون بين "التصديري للغزل والمنسوجات" 
و"الكنفدرالية التونسية"

المجالس

اخبار

بدأ التصديري للغزل و املنسوجات فى اإلعداد 
للدورة الثالثة من املعرض واملؤمتر الدولي 

Destination Africa ليقام خالل الفترة من 17 
الى 19 نوفمبر 2018 في القاهرة، ويستهدف 

مايقرب من 150 شركة عارضة - من مصر 
وبعض الدول األفريقية
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 10 الصــادرات  لتنميــة  المصــري  البنــك  وقــع 
بروتوكــوالت مــدة كل منهــا عــام واحــد فقــط، بهــدف 
دعــم التعــاون مــع جمعيــة رجــال االعمــال المصرييــن 
وعــدد مــن المجالــس التصديريــة مــن بينهــا المجلــس 
والمجالــس  المنزليــة  المفروشــات  التصديــري 
والمالبــس  والمنســوجات  للغــزل  التصديريــة 
الجاهــزة، بهــدف لتقديــم تمويــل ميســر ألعضــاء 
تنظيمــات األعمــال العشــرة ضمــن خطــة الدولــة 
لتنميــة اإلنتــاج الصناعــي ومضاعفــة الصــادرات 

المصريــة.

وكشــفت د. ميرفــت ســلطان رئيــس مجلــس إدارة بنــك 
ــك  ــدة بالبن ــة الصــادرات عــن تأســيس ادارة جدي تنمي
لمســاعدة المصدريــن لفتــح المزيــد مــن االســواق 
ــن  ــع االول م ــي الرب ــا ف ــل به ــيبدأ العم ــة س االفريقي

ــد. ــي الجدي ــام المال الع
مؤكــًدا أن البنــك يســعى لتمويــل ميســر ألعضــاء 
األعمــال  رجــال  وجمعيــة  التصديريــة  المجالــس 
المصرييــن مــن المشــروعات الصغيــرة بفائــدة تصــل 
الــى 5 فــي المئــة وفقــا للضوابــط التــى قررهــا البنــك 
المركــزي وطبقــا للشــروط والضوابــط العامــة لمنــح 

ــان. االئتم
ــي  ــك ف ــام البن ــى قي ــلطان إل ــت س ــارت د. ميرف وأش
الوقــت الراهــن بدراســة الطلبــات التمويليــة التــي 
تقــدم بهــا المصدريــن للبنــك بهــدف ســرعة البــت فــي 
ــى  ــول عل ــراءات الحص ــن اج ــاء م ــات واالنته الطلب
التمويــل لمــن تنطبــق عليــه الشــروط والضوابــط 
جميــع  تقديــم  مــن  ممكنــة  فتــرة  اقصــر  خــالل 

المســتندات الالزمــة للحصــول علــى التمويــل.
المجالــس  قيــام  علــي  البروتوكــوالت  وتنــص 
ببيانــات  البنــك  بموافــاة  والجمعيــة  التصديريــة 
األعضــاء ووســائل التواصــل معهــم ليتمكــن مــن 
عــرض منتجاتــه عليهــم حيــث يخطــط البنــك لتنظيــم 
التصديريــة  المجالــس  مــع  بالتعــاون  عمــل  ورش 
لعــرض تلــك الخدمــات التمويليــة بجانــب الدعــم الفنــي 
الــذي يقدمــه البنــك ضمــن مســئوليته االجتماعيــة.

جديــر بالذكــر أن البروتوكــوالت تأتــي ضمــن حزمــة 
ــة  ــجيع وتنمي ــك لتش ــا البن ــي يقدمه ــات الت ــن الخدم م

الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة باعتبارهــا قاطــرة 
النمــو للصناعــات المصريــة ذات القيمــة التنافســية 

ــة واالســهام فــي نمــو االقتصــاد القومــي. العالي

بروتوكوالت تعاون بين بنك تنمية الصادرات والمجالس 
التصديرية لتمويل الصادرات

المجالس

اخبار

تنص البروتوكوالت علي قيام اجملالس 
التصديرية واجلمعية مبوافاة البنك ببيانات 
األعضاء ووسائل التواصل معهم ليتمكن 
من عرض منتجاته عليهم حيث يخطط 

البنك لتنظيم ورش عمل بالتعاون مع اجملالس 
التصديرية لعرض تلك اخلدمات التمويلية 

بجانب الدعم الفني الذي يقدمه البنك ضمن 
مسئوليته االجتماعية.

د. ميرفت سلطان
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تسجيلي

اعالن

ITM و  Egy Stitch تم الكشف عنها في جناح "أتاج" بمعرضي

قفزة تكنولوجية لماكينات Saurer في مجال 
التدوير والبرم و الغزل الحلقي والطرف المفتوح

المســتقبل  للتدويــر:   Autoconor X6 ماكينــة 
ــك ــن ايدي بي

عندمــا نتحــدث عــن ACX6 فنحــن نتحــدث عــن 
ــى  ــم الAutomation عل ــا فــى عال ــزة تكنولوجي قف
 Bobbin Cloudبــال نبــدأ  و  العالــم,  مســتوى 
و الــذى يســاهم بشــكل كبيــر فــى تقليــل األحتيــاج 
للعنصــر البشــرى و ضمــان اعلــى معــدالت األنتــاج 
و الجــودة. و ذلــك بفضــل تكنولوجيــا RFID و مبــدأ 
ــل اســتهالك  ــى تقلي E3-Certified ممــا يســاعد عل
ــة.  ــة و األقتصادي ــاءة األنتاجي ــادة الكف ــوارد و زي الم
ــا  ــدة للتكنولوجي ــادا جدي ــى ابع ــك ACX6 تعط و بذل

ــة. ــة الحديث الذكي
ماكينة Zinser 72 XL للغزل الحلقى: 

ــة  ــى االنتاجي ــة األعل ــة ZI72 XL هــى الماكين ماكين
ســواء للخيــوط التقليديــة او الكومباكــت و هــى مناســبة 
لمصانــع الغــزل الحلقــى الذيــن يســعون الكبــر انتــاج 

كمــى مقابــل زيــادة معــدل عــودة االســتثمار.
ــواع  ــع ان ــى جمي ــردة ف ــدة المتف ــة الوحي ــى الماكين ه
 Fancy ــوط رفيعــة و ســميكة و ــات مــن خي التطبيق
و خيــوط متخصصــة. و يصــل عــدد المــرادن ذو 
ــك  ــردن, ايضــا تل ــى 2016 م ــة ال ــرعات العالي الس
الماكينــة تقلــل مــن تكاليــف االنتــاج الــى 11فــي المئــة 

ــة. ــي المئ ــى 22 ف ــتخدمة ال ــاحة المس و المس
ماكينة Zinser 5A/5M للبرم: 

تقــوم ماكينــة بــرم الZinser باضافــة اعلــى مســتوى 
مــن الجــودة للشــريط القــادم مــن ماكينــات الســحب و 
ذلــك بفضــل الدقــة و الــذكاء التكنولوجــى, تقــدم تلــك 
الماكينــة بكــرات بــرم بانتاجيــة عاليــة و جــودة بدقــة 
ــى  ــة عل ــرة المثالي ــغيل البك ــن تش ــا يضم ــة مم متناهي

ماكينــات الغــزل الحلقــى.
ماكبنة الغزل الطرف المفتوح: رؤية مستقبلية

:Autocoro 9
اصدارتهــا  احــدث  تقــدم   Schlafhorst شــركة 
ــدم  ــث تق ــوح حي ــزل الطــرف المفت ــات الغ ــن ماكين م

Autocoro 9 والتــى تتمتــع بــادارة المــردن المنفــرد 
ــى  ــات عل ــس لوط ــغيل خم ــة لتش ــى القابلي ــا تعط مم
الماكينــة الواحــدة. تلــك الماكينــات تصــل الــى ســرعة 
الــى  180000 لفة/دقيقــة و عــدد مــرادن يصــل 

720 مــردن.
تقــوم ماكينــة الAutocoro 9 بتحقيــق اعلــى كفــاءة 
ــة  ــى العملي ــة ايضــا ال ــى باالضاف ــز تقن ــة بتمي انتاجي
االوتوماتيكيــة و الصيانــة اليســيرة ممــا يقلــل مــن 
ــة  ــي المئ ــى 60 ف ــل إل ــى تص ــة حت ــف الصيان تكالي
ــي  ــى 25 ف ــة يصــل ال ــى اســتهالك الطاق ــر ف و توفي

ــة. المئ
الطــرف  الغــزل  ماكينــات   Schlafhorst تقــدم 
المفتــوح بتكنولوجيــا ماكينــات التدويــر المعروفــة 

مراحــل  فــى  يوفــر  ممــا   Schlafhorst لــدى 
التشــغيل.

:BD 7 ماكبنة
امــا علــى الجانــب االخــر فنجــد BD7 المتفــردة فــى 
ــاءة  ــوم باعطــاء كف ــة(, تق ــا )النصــف اوتوماتيكي فئته
ــا  ــرات يصــل قطره ــام البك ــع احج ــع جمي ــة م انتاجي
 Cross-Woundالــى 320 مــم نتيجــة لطريقــة ال
 BDال .Autocoroممــا يعطــى بكــرات بجــودة ال
ــة عــن  ــن الربحي ــد م ــاج و تزي ــف االنت ــل تكالي 7 تقل
ــة،  ــي المئ ــة المســتهلكة ب 10ف ــر الطاق ــق توفي طري
وايضــا ممــا يؤخــذ فــى عيــن االعتبــار نجــد ان 
ســرعة البدايــة و هــى 230 متر/دقيقــة هــى ســرعة 
ــة.  ــا كان طــول الماكين ــرادن مهم ــع الم ــة لجمي البداي

قامــت شــركة Saurer فــى معرضــى ايجــى ســتيتش 2018 و ITM  2018 اســطنبول بتركيــا بتقديــم احــدث ابداعتهــا مــن ماكينــات التدويــر و الغــزل الحلقــى 
و البــرم و الغــزل الطــرف المفتــوح بجنــاح شــركة اتــاج للتوكيــالت التجاريــة.
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2020
رؤية 2020، والتي حتولت إلى رؤية 2025، ثم 
جلنة د. علي السلمي في اعقاب يناير 2011

الغالف

موضوع

وفقــا للمعلومــات التــي تحصلــت عليهــا »خيــوط« 
اعــداد  مــن  االنتهــاء  يتــم  ان  المنتظــر  مــن 
االســتراتيجية الجديــدة للصناعــات النســجية أواخــر 
ــل  ــطس المقب ــهر اغس ــة ش ــاري أوبداي ــهر الج الش
ــم نتحصــل  ــى ل ــئ، بمعن ــم ال ش ــج، ث ــى األرح عل
ــذ  ــات محــددة حــول مســيرة التنفي ــا معلوم ــى أي عل
ــتراتيجيات  ــر االس ــا أكث ــة، فم ــرة القادم خــالل الفت

ــيء..! ــم ال ش ــا ث ــا وتحديثه ــم اعداده ــي يت الت
ــة  ــة .. بداي ــوام الماضي ــدث طــوال األع ــا ح وهوم

مــن رؤيــة 2020، والتــي تحولــت إلــى رؤيــة 
2025، ثــم لجنــة الدكتــور علــي الســلمي فــي 
خبــراء  ضمــت  والتــي   ،2011 ينايــر  اعقــاب 
مشــهود لهــم بالكفــاءة والخبــرة، ثــم لــم يتــم تنفيــذ أي 
شــيء مــن هــذه االســتراتيجيات ســوى القليــل ممثــاًل 
فــي انشــاء مجلــس أعلــى للصناعــات النســجية 
يتولــى التنســيق والتخطيــط بيــن قطاعــات الصناعــة 
والــوزارات المعنيــة بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق تطــور 
حقيقــي وملمــوس لهــذه الصناعــة االســتراتيجية 

ــن  ــام م ــاك اهتم ــح أن هن ــة.. صحي ــة األهمي بالغ
القيــادة السياســية بالصناعــات النســجية وانشــاء 
مــدن صناعيــة متكاملــة لهــا، إال أن اســتمرارية 
غيــاب خطــة متكاملــة للتنفيــذ، أوتواجــد لجنــة تقــوم 
بالتقييــم أثنــاء عمليــة التنفيــذ لبيــان تحقيــق األهــداف 
وفقــا لمــا تــم التخطيــط لــه، يعنــي أن هنــاك حاجــة 
ــان  ــاك ضم ــون هن ــى يك ــة حت ــى المراجع ماســة إل
حقيقــي للتنفيــذ بــداًل مــن انتظــار وضــع اســتراتيجية 

ــب..!!! ــتقبل القري ــالل المس ــرى خ أخ

ــى ال يتصــور احــد ان هــدف الموضــوع  ــة حت ــد منهــا.. مــن البداي كلمــة الب
هــو النيــل مــن الجهــة التــي تقــوم بإعــداد االســتراتيجية أو استشــاري 
اعدادهــا، فنؤكــد أن هدفنــا مــن مناقشــة هــذا الموضــوع هــو الصالــح العــام 

ــى ال  ــذ، حت ــان التنفي ــط ضم ــد فق ــن نري ــا، نح ــر نهائًي ــم باألم ــة له وال عالق
تلحــق االســتراتيجية الرابعــة بالخامســة والسادســة، ويكــون لدينــا كــم هائــل 
مــن االســتراتيجيات التــي تعانــي مــن البقــاء فــوق الرفــوف دون تفعيــل ..!!

عالمات استفهام حول استراتيجية الصناعة" 
الرابعة" وضمانات التنفيذ..!!
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0.05%300 ألف فدان
وصلت زراعه القطن لنحو 2 مليون فدان وتقلص عدد 

األفدنه إلى 400 ألف فدان فقط، ثم واصل التراجع 
لتصل إلى 300 ألف فدان حملصول العام اجلاري..!

حصة مصر في الصادرات النسجية بالنسبة للعالم 
لتسجل 2.6 مليار دوالر سنويًا بينما يفوق حجم جتارة 

العالم من املنسوجات الـ700 مليار دوالر

منظومة الصناعة
المعلومــات التــي تحصلــت عليهــا »خيــوط« مــن 
مــن  عــدد  بهــا  يقــوم  التــي  االجتماعــات  أروقــة 
ــركة  ــع الش ــن م ــراء المحليي ــة والخب ــوز الصناع رم
ــة  ــاك رغب ــى أن هن ــير إل ــة تش ــارية األمريكي االستش
ــي  ــدة ف ــاة الراك ــك المي ــى تحري ــة هــذه المــرة إل حقيق
الصناعــة، بمعنــى أن يتــم تطبيــق عــدد مــن الخطــوات 
اإليجابيــة منهــا العمــل بجديــة علــى إعــادة تقييــم 
وهيكلــة مجتمــع األعمــال بنفــس األســلوب الــذي 
قامــت بــه الــدول المتقدمــة وادى بهــا إلــى تحقيــق 
ورقــة  ولعــل  مســبوقة،  غيــر  اقتصاديــة  طفــرات 
ــع الجهــات المشــاركة  ــا جمي ــق عليه ــي اتف العمــل الت
ــي أي  ــادرة أمــل ف ــي االســتراتيجية حــول القطــن ب ف
يكــون هنــاك ثمــة تغييــر حقيقــي فــي المســتقبل فهــي 
ــوق القطــن  ــط س ــادة ضب ــتهدف اع ــي تس ــة الت الورق
الــذي عانــى مــن الفوضــى واألهمــال منــذ 20 عاًمــا، 
ــدان  ــون ف حيــث وصلــت زراعــه القطــن لنحــو2 ملي
ــط،  ــدان فق ــف ف ــى 400 أل ــه إل ــدد األفدن ــص ع وتقل
ــدان  ــف ف ــى 300 أل ــل إل ــع لتص ــل التراج ــم واص ث

لمحصــول العــام الجــاري..!
ــب  ــة نائ ــا لرؤي ــه وفق ــرض في ــن المفت ــت م ــي وق ف
رئيــس المجلــس األعلــى للصناعــات النســجية تعظيــم 
ــة وحصــد  ــة التيل ــدة مــن زراعــة األقطــان طويل الفائ
نتيجتهــا وتحســين الســاللة نظــرا ألن طويــل التيلــة ال 
ــا  ــى الصناعــة، بينم ــة ف ــي المئ يدخــل إال بنســبة 3 ف
تدخــل األقطــان قصيــرة التيلــة بنســبة 97 فــي المئــة 
ــى  ــة ف ــر العالمي ــبة مص ــع نس ــى تراج ــك إل وأدى ذل
زراعــة القطــن إلــى أن تحتــل المرتبــة الرابعــه عالميــا 

ــى المركــز الثالــث. بعــد كانــت اســتحوذت عل

حصة مصر عالمًيا
أمــا عــن حصــة مصــر فــي الصــادرات النســجية 
ــة  ــي المئ ــد عــن 0.05 ف ــم فهــي ال تزي بالنســبة للعال
ــار دوالر ســنوًيا بينمــا يفــوق حجــم  لتســجل 2.6 ملي
تجــارة العالــم مــن المنســوجات الـــ700 مليــار دوالر، 
ــيج إن  ــة النس ــن صناع ــة م ــي المئ ــأن 90 ف ــا ب علم
لــم يتــم تحديثهــا تخــرج نهائيــا، فضــال عــن أنــه البــد 
مــن وجــود فنيــات فــي اختيــار االســتثمارات األجنبيــة 
بقطــاع النســيج والبــد مــن دخــول تكنولوجيــا جديــدة 

ــدات النســجية.  ــات المع ــث تكنولوجي وتحدي
كمــا تعمــل مصانــع المنســوجات تعمــل بنســبة تتراوح 
مــا بيــن 20 و30 فــي المئــة مــن طاقتهــا اإلنتاجيــة، 
ــة  ــل الدول ــدة بجع ــتراتيجية الجدي ــت االس ــذا اهتم وله
ــاكل  ــع المش ــل جمي ــن ح ــد م ــتثمار والب ــة لالس جاذب
التــى تواجــه المصنعيــن، للعمــل علــى إنشــاء اســتثمار 
صناعــي ذى قيمــه مضافــة عاليــة والتــي تتمثــل فــي 
صناعــة المنســوجات جــزء هــام منــه فالصناعــة هــي 

القاطــرة التــي تقــود الدولــة، ونحــن اآلن فــي منتصــف 
طريــق اإلصــالح االقتصــادي.

اهداف االستراتيجية..!
االســتراتيجية  طبيعــة  حــول  األوليــة  المؤشــرات 
ــا  ــاء منه ــم االنته ــن المنتظــر ان يت ــي م ــدة والت الجدي
نهايــة شــهر يوليــو2018، فــي وقــت كان هنــاك 
ــهر،  ــة الش ــا بداي ــاء منه ــى االنته ــير إل ــات تش معلوم
تؤكــد أن األهــداف الرئيســية التــي ســتقوم عليهــا 
هيكلــة  اعــادة  فــي  ممثلــة  الجديــدة  االســتراتيجية 
ــتثمارات  ــم االس ــام لدع ــاخ الع ــة المن ــة وتهيئ الصناع
الصناعيــة المتخصصــة فــي الصناعــات النســجية فــي 
ظــل العمــل المســتمر علــى انشــاء المــدن الصناعيــة 
المحيــط  المنــاخ  إلــى ضبــط  باإلضافــة  الجديــدة، 
بالصناعــة ممثــل فــي القوانيــن والتشــريعات التــي 
تحــد مــن االنطــالق االنتاجــي، ودعــم االســتعانة 
بالتكنولوجيــات الجديــدة، وتدريــب العمالــة لزيــادة 

االنتــاج.. 
إضافــة إلــى  اســتقطاب اســتثمارات جديــدة فــي مجــال 
تصنيــع الغــزل والنســيج القائــم على اســتخدام االقطان 
المصريــة طويلــة التيلــة لتعظيــم االســتفادة مــن قيمــة 
ــزل  ــى صناعــات الغ ــز عل ــع التركي ــذه االقطــان م ه
اإلكسســوارت،  والتجهيــز،  الصباغــة  والنســيج، 
خاصــة  حوافــز  منــح  مــع  الصناعيــة،  االليــاف 

ــة. ــات المغذي ــذه الصناع ــي ه ــي ف ــتثمر المحل للمس

المنسوجات الذكية
أرض  علــى  تحقيقهــا  مطلــوب  اهــداف  وجميعهــا 
الواقــع الســتعادة قــوة الصناعــة ومنتجاتهــا التــي 
ــي  ــاذ الحقيق ــي االنق ــة ف ــدم الرغب ــل ع ــت بفع تراجع
لهــا منــذ أعــوام طويلــة مضــت، إال أن أيــا مــن هــذه 
االهــداف اهتــم بتحديــث قاعــدة المنتجــات نفســها، 
فالتفكيــر الراهــن هواســتعادة االنتــاج إلــى مــا كان 
بالقطــن  باالســتعانة  مرتفعــة  جــودة  وفــق  عليــه 
ــا، وبأحــداث  ــه محلًي ــم زراعت ــذي يت ــة ال ــر التيل قصي
ــم تبحــث  ــتراتيجية ل ــة، إال أن االس ــدات االنتاجي المع
بشــكل أكثــر عمًقــا تحديــث قاعــدة المنتجــات بالتفكيــر 
فــي  أوالمضــي  الذكيــة،  المنســوجات  انتــاج  فــي 
ــدة لتكويــن قاعــدة بحــث علمــي  تحقيــق طفــرات جدي
ــق  ــة وف ــث المنتجــات الصناعي ــي تحدي متخصصــة ف
يمثــل  األمــر  فهــذا  الراهنــة،  العالميــة  التوجهــات 
تحــول مطلــوب لطبيعــة المنتجــات، تســتطيع مــن 
ــى شــريحة  ــة االســتحواذ عل ــة المحلي ــه الصناع خالل

ــة.. ــوق العالمي ــي الس ــزة ف متمي

منظومة المعامل
وفقــا   – االســتراتيجية  تهتــم  لــم  الثانــي..  األمــر 

ــل  ــث لمعام ــة التحدي ــتكمال منظوم ــات- باس للمعلوم
تحليــل المنتجــات، واالصبــاغ الخاصــة بهــا، فــال 
يمكــن أن تســتمر المعامــل المحلية على هــذه الوضعية 
الســلبية وتعانــي مــن عــدم االعتمــاد مــن الكثيــر مــن 
ــم المســتوردة للمنتجــات النســجية المحليــة،  دول العال
ــى مراجعــة فهــي  ــاج إل ــذا الشــكل يحت االســتمرار به
خدمــات رئيســية فــي عالــم اليــوم لتجنــب االثــار 

ــان. ــة اإلنس ــة وصح ــى البيئ ــاغ عل ــلبية لألصب الس
والمشــكلة األبــرز هــي ان الكثيــر مــن االصبــاغ 
ــق  ــاك اشــتراطات تتعل ــي الصناعــة هن المســتخدمة ف
وفــق  المختلفــة،  وتأثيرتهــا  الكيميائيــة  بالمكونــات 
مواصفــات محــددة لهــذا الشــأن، إال أن هنــاك حاجــة 

ــا..  ــة ذاته ــق بالصبغ ــات تتعل ــى مواصف إل

ولنا كلمة
ــتراتيجية  ــداد اس ــن اع ــالن ع ــر اإلع ــى ال ننتظ حت
ــم مســبًقا مــع اســتراتيجية الصناعــة  ــا ت ــدة مثلم جدي
2020، والتــي تــم وضعهــا فــي اإلدراج،  لعــام 
قــام  والــذي  المســؤولين  بعــض  تذكرهــا  ثــم 
2025، ثــم ال  بإنشــاء لجنــة لتطويرهــا لتصبــح 
االدراج،  فــي  االولــى  مــع  وضعهــا  وتــم  جديــد 
هنــاك ضــرورة إلــى تكويــن لجنــة تقــوم بوضــع 
االستشــاريين  مــع  بالمشــاركة  ســنوية  خطــة 
الجديــدة،  االســتراتيجية  بإعــداد  قامــوا  الذيــن 
ــذه  ــري تنفي ــا يج ــة م ــة متابع ــالل اللجن ــن خ ــم م يت
عراقيــل  أي  وبيــان  االســتراتيجية،  أهــداف  مــن 
مســتقبلية طارئــة قــد تــؤدي إلــى عرقلــة مســيرة 
االســتراتيجية ذاتهــا أوبعــض اهدافهــا، ثــم القيــام 
ــل  ــتمرارية العم ــة اس ــة كيفي ــر، ودراس ــم االم بتقيي
أواالســراع بــه، للوصــول إلــى تنفيــذ االســتراتيجية 
بشــكل متكامــل فــي فتــرة زمنيــة محــددة، ومــن 
ــتقاللية  ــة ذات اس ــذه اللجن ــون ه ــروري أن تك الض
ــا  ــون وذات ســلطات تســتطيع مــن خالله ــا للقان وفق
أومــع  الصناعــي  القــرار  صانــع  مــع  التواصــل 
مســؤولي وقيــادات المجلــس األعلــى للصناعــات 
ــرار والمضــي  ــاذ الق ــة اتخ ــهيل عملي النســجية، لتس
فــي التنفيــذ، دون أن يحــدث أي تباطــئ، بمــا يعنــي 
ــراء  ــن الضــروري ان تضــم خب ــي م ــة الت أن اللجن
ــب  ــل الرقي ــة مث ــات الصناعي ــع التخصص ــن جمي م
ــد  ــة ق ــذ والكشــف عــن أي عرقل ــة التنفي ــى عملي عل

تحــدث مســتقباًل فــي هــذا الشــأن..
بــدون وجــود هــذه اآلليــة للرقابــة وضمــان التنفيــذ، 
ــة،  ــات الصناع ــف لمعوق ــن توصي ــال م ــا يق ــإن م ف
ســوف يســتمر دون تعديــل فــي حيــن العالــم فــي 
ــنظل  ــة س ــوجات التقني ــن المنس ــدث ع ــارج يتح الخ
ــأت  ــاذ المنش ــاج وانق ــادة االنت نحــن نبحــث عــن زي
ــل...!! ــن العم ــف ع ــر والتوق ــن التعث ــة م الصناعي
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مــا هــي الســمات البــارزة إلنشــاء مدينــة صناعيــة 	•
خاصــة بقطــاع الغــزل والنســيج ؟

ــدم  ــي التق ــاً ف ــة دوراً هام ــات الصناعي ــت المجمع لعب
االقتصــادي للعديــد مــن البلــدان الناميــة فــي آســيا 
علــى  قائــم  نهــج  اعتمــاد  خــالل  مــن  وأفريقيــا. 
ــات  ــت الحكوم ــي تمكن ــة، وبالتال ــات الصناعي التجمع
والســمة  فعالــة.  بطريقــة  المــوارد  توجيــه  مــن 
ــة الخاصــة بقطــاع الغــزل  الرئيســية للمــدن الصناعي
والنســيج هــي إنشــاء بنيــة تحتيــة عالميــة المســتوى.. 
وهنــاك خمــس ســمات رئيســية النشــاء مثــل هــذه 

المدينــة كالتالــي: 
بنيــة تحتيــة عالميــة المســتوى مــن حيــث األراضي . 1

والخدمــات والمرافــق العامة.
السياسة والحوافز واإلطار القانوني.. 2
ــاً . 3 ــر هدف ــي المباش ــتثمار األجنب ــذب االس ــر ج يعتب

ــه  ــى الرغــم مــن أن ــة، عل رئيســياً للمــدن الصناعي
ال يقتصــر عليهــا فقــط بــل يجــب جــذب هــذا 

االســتثمار فــي كل الدولــة.
سلسلة القيمة المتكاملة.. 4
كنمــوذج . 5 الصناعيــة  المــدن  تعمــل  أن  يجــب 

ــاء  ــدأ االكتف ــاس مب ــى اس ــتدامة عل ــال المس لالعم
الذاتــي.

كيــف تخطــط النشــاء المدينــة الصناعيــة مــن 	•
ــواد  حيــث المســاحة والقــرب مــن العمالــة والم

الخــام والموانــئ؟
ــة  ــة الخاص ــدن الصناعي ــط الم ــع وتخطي ــد موق يعتم
مــن  مجموعتيــن  علــى  والنســيج  الغــزل  بقطــاع 

المعاييــر: 
الجــدوى  علــى  تأثيــر  لهــا  محــددة  عوامــل  أوال: 

الصناعيــة. للمدينــة  الفنيــة   – االقتصاديــة 
ــة  ــة الصناعي ــة للتنمي ــة الحكوم ــداف سياس ــا: اه ثانًي

واالقتصاديــة واالجتماعيــة للدولــة 
المدينــة الصناعيــة المثاليــة يجــب أن تعمــل فــي تناغــم 
المجمعــات  ودراســة  المذكوريــن،  العامليــن  بيــن 

فــي  االساســية  الــدول  فــي  الرئيســية  الصناعيــة 
ــن. ويمكــن أن  ــن المعياري ــا تعكــس هذي اســيا وافريقي
تتــراوح مســاحة المجمعــات الصناعيــة لقطاعــات 
الغــزل والنســيج والمالبــس الجاهــزة مــن 10 هكتــار 
إلــى 1000 هكتــار ويعتمــد ذلــك علــى متطلبــات 

ــاء. ــل والبق العمي
فــي رايــك ، كيــف ســتكون المدينــة الصناعيــة 	•

النموذجيــة المتوقــع اقامتهــا بواســطة جيــرزي؟
مــن الصعــب ذكــر حالــة محــددة ومــع ذلــك فإنــه 
يجــب أن تكــون المدينــة قــادرة علــى توفيــر بيئــة 
ــة  ــة التحتي ــي ظــل البني ــاج واالســتثمار ف ــة لالنت مثالي

المتاحــة.
ــات 	• ــر المجمع ــي تطوي ــرزي ف ــرة جي ــي خب ــا ه م

ــيج؟ ــزل والنس ــاع الغ ــي قط ــة ف الصناعي
الصناعــات  مجــال  فــي  جيــرزي  خبــرة  تصــل 
ــئت  ــذ انش ــزت من ــد تمي ــا، ق ــن 90 عام ــجية ع النس
فــي سويســرا عــام 1929 بحضــور عالمــي.. ويمكــن 

يتمتــع Navdeep Sodhi بخبــرة دوليــة فــي 
ــا،  ــى 30 عاًم ــات النســجية تصــل إل ــال الصناع مج
وتتضمــن خبرتــه التخطيــط اإلســتراتيجي وتحليــل 
ــو  ــتثمار وه ــذب االس ــاليب ج ــة واس ــارة الدولي التج
مستشــار للعديــد مــن معاهــد ومؤسســات التنميــة 
فــي  المنســوجات  صناعــة  ومنظمــات  الدوليــة 
ــه شــريك فــي شــركة  ــم.. كمــا أن ــع أنحــاء العال جمي

سويســرا. فــي   ،Gherzi Textile
وخــالل الفتــرة الماضيــة وقعــت شــركة جيــرزي 
 CTMTC شــركة  الدولــي  وشــريكها   Gherzi
الصينيــة عقــود اتفــاق مــع مركــز تحديــث الصناعــة 
المصريــة النشــاء مدينــة متخصصــة للصناعــات 
النســجية،وهي المدينــة التــي ســيتبعها انشــاء عــدد 
ــات  ــا للتصريح ــرى وفًق ــة األخ ــدن الصناعي ــن الم م

ــة.  ــة المصري ــؤولي الحكوم ــن مس ــادرة ع الص
وفــي إطــار هــذا األمــر كان البــد مــن معرفــة رؤيــة 
الخبــراء  احــد  بوصفــه   Navdeep Sodhi
االساســيين الذيــن يقومــون فــي الوقــت الراهــن 
ــه  ــخيوط مع ــدة .. وكان لـ ــة الجدي ــط للمدين بالتخطي

هــذا الحــوار..

خبير الصناعة Navdeep Sodhi في شــركة Gherzi لـ"خيوط"

المدينة النسجية الجديدة قادرة على توفير بيئة 
مثالية لزيادة االنتاج واالستثمارات الصناعية

Navdeep Sodhi
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ــي: ــي التال ــرزي ف ــركة جي ــا ش ــر مزاي حص
التصنيــع  وعمليــة  النســجية  القيمــة  سلســلة  فهــم 
وصــواًل  والخيــوط  الغــزول  مــن  بدايــة  باكملهــا 

واألزيــاء. للموضــة 
التقنيــة  الجــدوى  حيــث  مــن  التخطيــط  خبــرة 
ــي تســيير العمــل. ــة والخطــة الرئيســية ف واالقتصادي

مختلــف  تتبناهــا  التتــي  السياســات  بكافــة  االلمــام 
الممارســات.  افضــل  حيــث  مــن  الــدول 

لذلــك يســتفيد عمــالء شــركة جيــرزي ســواء فــي 
ــي  ــرة والت ــذه الخب ــن ه ــام والخــاص م ــن الع القطاعي
ــة  ــرزي إلقام ــا خططــت جي ــة، كم ــروة حقيقي ــد ث تع
ــد  ــي العدي ــيج ف ــزل والنس ــاع الغ ــة بقط ــدن صناعي م
مــن البلــدان مثــل الهنــد والصيــن وبنجالديــش وفيتنــام 

ــرى.  ــراء الكب ــوب الصح ــا جن وافريقي
المدينــة 	• بنــاء  فــي  جيــرزي  تخطــط  كيــف 

الصناعيــة ، بمعنــى هــل ســيكون هنــاك تقســيمات 
ــة مخصصــة  ــد منطق ــال توج ــة مث ــة منفصل داخلي
لمصانــع المالبــس الجاهــزة واخــرى لمصانــع 

الغــزل والنســيج ؟ 
ــة  ــرة متكامل ــة الكبي ــدن الصناعي ــون الم ــا تك ــادة م ع
ومتخصصــة. والهــدف هــو انشــاء مجموعــة متكاملــة 
مــن المصانــع فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة. بمــا 
يعنــي أن المــدن الصناعيــة تقــوم علــى اتاحــة المجــال 
لكافــة المجــاالت التــي تدخــل فــي اطــار صناعــة 
محــددة بالتواجــد والتكامــل ســوًيا، ونفــس األمــر 
النســجية، كل  الصناعــات  لمــدن  بالنســبة  ســيكون 
القطاعــات المكونــه للصناعــة ســيكون لهــا تواجــد 
فــي المدينــة بمــا يجعلهــا تتمتــع بقــدر مــن االســتقالل 
االنتاجــي إذا صــح التعبيــر، حيــث تتوافــر فــي المدينــة 
ــي  ــة الت ــتية الفعال ــات اللوجس ــة، والخدم ــة التحتي البني
فــي حاجــة لهــا، للوصــول إلــى تطويــر ونمــو اإلنتــاج 

ــر مســبوق.. بشــكل غي
ــة 	• ــة المتخصص ــدن الصناعي ــان الم ــد ب ــل تعتق ه

ــر؟ ــي مص ــتثمارات ف ــجيع االس ــزة لتش ــر قف تعتب
الحكومــة  لرؤيــة  ايجابــي  ملمــوس  تطــور  هنــاك 
المصريــة وصانعــي السياســات النشــاء مجمعــات 
نســيج علــى مســتوى عالمــي، وســيؤدي ذلــك بــدوره 
إلــى تشــجيع االســتثمار والعمالــة وتعزيــز الصــادرات 
ــة المتطــورة  ــد مــن المجــاالت الصناعي ــب المزي وجل
إلــى مصــر، وقــد يكــون هــذا حافــًزا رئيســًيا للتطــور 
الســريع فــي صناعــة الغــزل والنســيج والمالبــس 
الجاهــزة ممــا يســاعد علــى جــذب االســتثمار األجنبــي 

ــر.  المباش
وينبغــي أن نــدرك أن التحــدى االكبــر الــذي يواجهــه 
المســتثمر األجنبــي فــي وجهتــه الجديــدة هــو األرض 
ــر  ــذا األم ــهيل ه ــم تس ــك إذا ت ــة، ولذل ــة التحتي والبني

فــإن المســتثمر يمكنــه التركيــز علــى العمــل.
فيمــا يتعلــق بالمدينــة الصناعيــة الجديــدة فــي 	•

مصــر، مــا هــي خصائصهــا ومــا هــي مميزاتهــا 

ــا؟ ــن نوعه ــدة م ــا فري ــا يجعله وم
ــدة  ــة الجدي ــة الصناعي ــرزي تخطــط للمدين شــركة جي
الـــــدولي  شــــــريكها  مــع  بالتعــاون  مصــر  فــي 
..China Texmatch Group CTMTC

ومــن المنتظــر ان تحتــوي المدينــة علــى بنيــة تحتيــة 
ــة  ــا بمثاب ــي ذاته ــون ف ــث تك ــتوى، بحي ــة المس عالمي
نمــوذج يحتــذى بــه لتكرارهــا فــي عــدة مــدن صناعيــة 
ــة  ــة ممثل ــة األهمي ــة بالغ ــع إدراك حقيق ــتقبال.. م مس
فــي أن هــذه المدينــة ســيتم تســويقها عالمًيــا بمســاعدة 
مستشــاري الشــركة الدولييــن وشــريكها الدولــي.. 

 .»CTMTC Gherzi«
كيــف تــرى تقــدم صناعــة النســيج ســواء اآلن أو 	•

مســتقبال؟
تمتلــك مصــر بمــا لديهــا مــن إرث تاريخــي وطمــوح 
ــن  ــت الراه ــي الوق ــة ف ــرات انتاجي ــق طف ــو تحقي نح
الحديثــة  الخاصــة  الشــركات  تطلعــات  ظــل  فــي 
نحــو المســتقبل، وهــو مــا يعنــي ضــرورة توافــر 
امكانــات اضافيــة لتطويــر صناعــة النســيج والمالبــس 
الجاهــزة. والتــي تنحصــر فــي توفيــر كــم هائــل مــن 
األراضــي الصناعيــة والمســاهمة فــي تســريع عمليــة 
التطويــر الصناعــي علــى االقــل خــالل  الخمــس 

ــة. ــوام القادم أع
ــور االقتصــادي 	• ــع التط ــان مصــر م ــد ب ــل تعتق ه

للمســتثمرين  جاذبيــة  اكثــر  اصبحــت  الحالــي 
االجانــب؟

فــي  لالســتثمار  جــذب  وجهــة  مصــر  تعتبــر 
المنســوجات والمالبــس الجاهــزة والتجــارة عامــة 
بســبب عــدة عوامــل، احــد هــذه العوامــل هــو قانــون 
ــدم حزمــة  ــذي يق ــد لعــام 2017 وال االســتثمار الجدي

سياســات  وثانيــا  لالســتثمار  حوافــز  مــن  جيــدة 
االقتصــاد الكلــي بمــا فــي ذلــك ســعر الصــرف، وهــو 
االمــر الــذي ســاهم فــي خلــق بيئــة مواتيــة ســيجتذب 
مزيــد مــن االســتثمارات الجديــدة كمــا انــه يعــزز 
بالذكــر ان مصــر  بشــكل عــام. وجديــر  التجــارة 
ــدان  ــدة بل ــاك ع ــث ان هن ــديدة حي ــة ش ــه منافس تواج
تضــع الســجادة الحمــراء وتمهــد الطريــق لجــذب 

مزيــد مــن االســتثمار االجنبــي المباشــر. 
هــل تقتــرح تنفيــذ اي قــرارات اقتصاديــة بواســطة 	•

الحكومــة لتحقيــق قفــزات صناعيــة فــي انتــاج 
ــوجات؟ المنس

بالنســبة للمــدن الصناعيــة النســجية الجديــدة يجــب 
لتحقيــق  وذلــك  المتبعــة  للسياســات  اطــر  وضــع 
رؤيــة مصــر المســتقبلية مــن حيــث زيــادة صــادرات 
مليــار   10 الــى  لتصــل  والمالبــس  المنســوجات 
الجديــدة  دوالر، وجــذب مزيــد مــن االســتثمارات 

ســواء االســتثمار المحلــي أو األجنبــي. 

متتلك مصر مبا لديها من إرث تاريخي 
وطموح نحو حتقيق طفرات انتاجية 

في الوقت الراهن في ظل تطلعات 
الشركات اخلاصة احلديثة نحو 

املستقبل، وهو ما يعني ضرورة توافر 
امكانات اضافية لتطوير صناعة 

النسيج واملالبس اجلاهزة.
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عرض احدث ماكينات صناعة الغزول في 
ندوة لشركة نوبلتكس

شــركات  كل  بدعــوة   Volkmann شــركة  قامــت 
ــركة  ــر الش ــدوة بمق ــت الن ــزل. اقيم ــام للغ ــاع الع القط
القابضــة تحــت اشــراف الدكتــور احمــد مصطفــى 
الرئيــس التنفيــذي للشــركة القابضــة والمهنــدس ممدوح 
الديــب رئيــس القطــاع الفنــي والمهندســة نايلــة الطويــل 
Oliver Wanci- ــس  ــركة نوبلتك ــس ش ــب رئي ونائ

 Saurer  ــركة ــي لش ــات االقليم ــر المبيع ura - مدي
بــرم  Technologies – عرًضــا عــن ماكينــات 

ــان. ــة فولكم ــزل مارك الغ
ــر مبيعــات  ــن قــدم Robin Gutbrod مدي فــي حي
المنطقــة لشــركة SSM عرًضــا خاًصــا بماكينــات 

ــرة. ــرق الوب ــر وح ــزوي والتدوي ال
جديــر بالذكــر أن هــذه العــروض ســاهمت فــي شــرح 
كفــاءة الماكينــات والمزايــا التقنيــة الخاصــة بهــا. حيــث 
تلبــي هــذه الماكينــات متطلبــات العمليــة االنتاجيــة 
ــاءة  ــد المســتخدم بكف ــة مــع تزوي ــي الســوق المصري ف
اســتثنائية فيمــا يتعلــق بالتكلفــة والمرونــة وجــودة 

ــة. ــتهالك الطاق ــل اس ــج وتقلي المنت

تضمنت عرض منتجات أكبر شــركتين في العالم

ساهمت هذه العروض في شرح كفاءة 
املاكينات واملزايا التقنية اخلاصة بها. 

حيث تلبي هذه املاكينات متطلبات 
العملية االنتاجية في السوق 

املصرية مع تزويد املستخدم بكفاءة 
استثنائية فيما يتعلق بالتكلفة 

واملرونة وجودة املنتج وتقليل استهالك 
الطاقة.

ــس  ــت شــركة نوبلتك ــزة نظم ــس الجاه ــزل والنســيج والمالب ــع الشــركة القابضــة للقطــن والغ ــاون م بالتع
ــا وهمــا شــركتي  خــالل الفتــرة الماضيــة نــدوة ألثنيــن مــن أكبــر مــوردي ومصنعــي ماكينــات الغــزل عالمًي

..Saurer Technologies GmbH & Co SSM و 

ندوة

خيوط
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8 محاور رئيسية وراء الطفرات التصديرية للصناعة األردنية
10 فــي المئــة ارتفــاع فــي الصــادرات النســجية 
ألمريــكا لتصــل إلــى مليــار و63 مليــون دوالر خــالل 

العــام 2017.
طفــرات  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  حققــت 
تصديريــة فــي مجــال الصناعــات النســجية لألســواق 
األمريكيــة خــالل العــام 2017، حيــث بلغــت مليــار 
ــي  ــاع بلغــت نســبته 10 ف ــون دوالر، بارتف و63 ملي
المئــة عــن العــام الســابق عليــه، وهنــاك توقعــات 
باســتمرارية مســيرة االرتفــاع خــالل الفتــرة القادمــة، 
ــة  ــة الصناعي ــق السياس ــج تطبي ــور نتائ ــدء ظه ــع ب م
ــتمر  ــي تس ــي، والت ــام الماض ــن الع ــة م ــدة بداي الجدي

حتــى 2021 القــادم.
ــة  ــة المنبثق ــة األردني ــد ارتكــزت السياســة الصناعي لق
تنافســية  تعزيــز  إلــى   2025 األردن  رؤيــة  عــن 
القطــاع الصناعــي ودعمــه واســتدامة فــرص العمــل 
لألردنييــن وإيجــاد بيئــة أعمــال متقدمــة وحافــزة، 
ــذ مشــاريع  ــة تنفي ــة تكلف ــة األردني ــدر الحكوم ــا تق كم
ــي أي  ــار أردن ــون دين ــة بـــ60 ملي السياســة الصناعي
مايقــارب 84 مليــون دوالر موزعــة علــى 8 محــاور:

المنتجــات 	• بتطويــر  يتعلــق  األول:  المحــور 
واإلبــداع  األردنيــة  والخدميــة  الصناعيــة 
واالبتــكار، وتعزيــز المكــون التكنولوجــي وزيــادة 
القيمــة المضافــة للمنتجــات الصناعيــة والخدميــة، 
وتحديــث المنتجــات األردنيــة مــن خــالل خدمــات 

تصميــم ورفــع الجــودة.
المحــور الثانــي: والــذي يتعلــق بتشــجيع االســتثمار 	•

ــر  ــاخ االســتثماري وتطوي ــز المن مــن خــالل تعزي
ــتثمار  ــال واالس ــة األعم ــة لبيئ التشــريعات المنظم
ــج  ــى تروي ــل عل ــة المســتثمرين، والعم ــز ثق لتعزي
دول  اســتقطاب  فــي  يســاهم  بشــكل  االســتثمار 

ــة. ــة عالي ــة مضاف ــتثمارات ذات قيم واس
ــذا 	• ــن ه ــتنفذ ضم ــي س ــاريع الت ــزر المش ــد أب ويع

بالرخصــة  خــاص  نمــوذج  إصــدار  المحــور، 
ــة ورخــص  ــات بيئي ــة، أي موافق ــة النهائي القطاعي
إنشــاء وموافقــات قطاعيــة للمشــاريع الجديــدة.

ــات 	• ــم بالمواصف ــذي يهت ــو ال ــث: وه ــور الثال المح
ــودة  ــع ج ــدف رف ــة به ــدرات الفني ــس والق والمقايي
األســواق  فــي  المحليــة  الصناعيــة  المنتجــات 
العالميــة ومواءمــة المواصفــات مــع الــدول وتمكين 

المشــاريع اإلنتاجيــة األردنيــة مــن مطابقتهــا.

ــة، 	• ــم بالبيئ ــذي يهت ــور ال ــع: و المح ــور الراب المح
ويهــدف إلــى تبنــي سياســات وممارســات صديقــة 
للبيئــة تعــزز دخــول المنتجــات األردنيــة إلــى 
المحــور  لهــذا  وفقــا  العالمية،وســيتم  األســواق 
ــات  ــوائي للنفاي ــرق العش ــة للح ــة مراقب ــع آلي وض
وتفعيلهــا، خصوصــاً فــي المناطــق الصناعيــة.

المحــور الخامــس: وهــو يتعلــق بالتعليــم والتدريــب 	•
والتشــغيل حيــث يركــز علــى تضييــق الفجــوة بيــن 
مخرجــات التعليــم والتدريــب المهنــي واحتياجــات 
ــم  ــتراتيجية التعلي ــع إس ــل م ــل والتكام ــوق العم س
وإســتراتيجية التشــغيل الوطنيــة، وتقديــم الدعــم 
القطــاع  فــي  العامليــن  كفــاءة  لرفــع  الــالزم 

ــة. ــات المعني ــع الجه ــيق م ــي بالتنس الصناع
المحــور الســادس: يهــدف إلــى تعزيــز دور المــرأة 	•

المســتثمرة فــي المشــاريع الصناعيــة وتمكينهــا 
ــة، وســد الفجــوة  ــن تأســيس المشــاريع الصناعي م
الوظيفــة  فــي  والرجــال  النســاء  رواتــب  بيــن 
ذاتهــا مــن خــالل رفــع كفــاءة المــرأة العاملــة فــي 
ــرأة  ــن الم ــج تمكي ــذ برام القطــاع الصناعــي وتنفي
وتأهيلهــا للعمــل فــي القطــاع الصناعــي ودعــم 

ســيدات األعمــال األردنيــات فــي مجــال الصناعــة، 
فــي  المــرأة  مســاهمة  علــى  الضــوء  وتســليط 
النشــاط الصناعــي وتشــجيع المصانــع علــى زيــادة 

ــالت. ــاء العام ــدد النس ع
المحــور الســابع: وهــو يتعلــق بالطاقــة والنقــل 	•

علــى  التشــغيلية  التكلفــة  خفــض  إلــى  ويهــدف 
القطــاع اإلنتاجــي مــن خــالل ترشــيد اســتخدام 
الصناعــة المحليــة للطاقــة وتحفيزهــا الســتخدام 
أنظمــة مصــادر الطاقــة البديلــة. وذلــك مــن خــالل 
ــة  ــي للشــركات اإلنتاجي ــي والمال ــم الدعــم الفن تقدي
فــي مجــال ترشــيد اســتخدام الصناعــة المحليــة 
ــة. ــة البديل ــادر الطاق ــة مص ــتخدام أنظم ــة واس للطاق

بالسياســات 	• يتعلــق  وهــو  الثامــن:  المحــور 
الحكوميــة  اإلجــراءات  وتبســيط  والتشــريعات 
ــة  ــة المنظم ــر التشــريعات االقتصادي ــدف تطوي به
ويتــم  والحوكمــة،  واالســتثمار  األعمــال  لبيئــة 
تفعيــل ذلــك مــن خــالل اللجنــة التنفيذيــة للسياســة 
الصناعيــة برئاســة مشــتركة مــن وزارة الصناعــة 
وعضويــة  األردن  صناعــة  وغرفــة  والتجــارة 

العالقــة.  ذات  والجهــات  الــوزارات 

طبقا لرؤية األدرن لعام 2025

دولــة

نجاح

%10
ارتفاع في الصادرات النسجية ألمريكا 

لتصل إلى مليار و63 مليون دوالر خالل 2017



25يوليو 2018 | خيوط

9 Al Madena Elmonwara St, Al Nozha Al Gadeda,
Cairo, Egypt, P. Code. 11796
Tel: +2 02 2621 6651, 52, 53, 54 
Fax: +2 02 2621 7022 - Mob: +2 010 0714 9638
E-mail: pur@gotex.tech - Skype: pur-purchasing

www.gotex.tech



خيوط | يوليو 2018 26

المشــكلة فــى الموضــوع ان عالــم االزيــاء والموضــة 
الرجاليــة محــدود للغايــة مــن حيــث االبتــكار فــى 
االلــوان والقصــات واشــكال التصاميــم فتــكاد موضتــة 
ــر  ــم تتغي تشــبه بعضهــا وكأنهــا مــن موســم لموســم ل
إال باختالفــات طفيفــة ال يلحظهــا إال المتخصصيــن 
ولذلــك فتــرى مصممــى االزيــاء الرجاليــة قلــة علــى 
مســتوى العالــم اجمــع لعــدم حريــة االبــداع واالبتــكار 
فيــه وايضــا تســليط االضــواء عليــه ليــس كافــى مــع 
العلــم أن التصميــم والتنفيــذ لالزيــاء الرجاليــة صعــب 
ــل  ــب األســد مث ــه نصي ــس ل ــة ولكــن لي ــد للغاي ومجه

ــم المــرأة . عال

فمــن خــالل هــذه المجموعــة الصغيــرة احببــت ان 
الفكــرة والمضمــون مــن خــالل  تلــك  اغيــر مــن 
الموضــة الرجاليــة غيــر التقليديــة مــن حيــث الشــكل 

... والتصميــم 

ألوان الموضة
ألــوان الموضــة هــذا الموســم حســب مقاييــس الموضة 
العالميــة كلهــا مــن الطبيعــة واشــهرها اللــون االخضر 
ــون  ــى الل ــون الثان ــم والل ــى والزرعــي بدرجاته الزيت
ــا موضــة 2018 وهــي  ــى بدرجاتهم ــر والنبيت االحم

ذاتهــا األلــوان التــي ستســتمر لموســم 2019.

مجموعة أزياء مـــلك المـــوضة

موضة

خيوط

رامـــى عبـــد احلميـــد

الموضــة هــى جــزء اليتجــزأ مــن حياتنــا تدخــل بــكل شــىء وقــد اقتحمــت عالــم المــرأه بشــكل غيــر طبيعــى 
وبشــكل مشــوق مختلــف مــن حيــث ابتــكار القصــات والموديــالت واأللــوان الجديــدة والمبتكــرة لتظــل ســاحة 
الموضــة فــى ركــن المــرأه دائمــا لجــذب االنظــار لتلــك الركــن الناعــم دائمــا بعيــدا عــن باقــى المشــاركين فــى 

هــذة الســاحة.. ومــن هنــا جــاءت الفكــرة ...
ــاء  ــم األزي ــة واعشــق تصمي ــر في ــكار المبه ــث االبت ــن حي ــادىء م ــن اله ــك الرك ــا لتل ــز دائم ــى متحي ــع انن م
الحريمــى لكنــى احببــت اخاطــب الرجــل مــاذا لــو تــم االبتــكار واالبــداع فــى تصاميمــة هــل ســوف يجــذب النظــر 

لــه أيضــا ؟..
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ملك اسطوري
االلــوان قويــة وخالبــة وايضــا ملكيــة النهــا تقــع فــى 
ــل  ــو رج ــى نح ــق خيال ــة فنطل ــوان الملكي ــرة االل دائ
ملــك اســطوري عصــرى بطلتــة الكالســكية العصريــة 
ــة  ــاطتة تصميم ــار ببس ــف االنظ ــد يخط ــى آن واح ف
ــة  ــة وقصات ــوة الوان ــة بق ــوة ملكي ــة وق وذو قيمــة عالي
فهــذه هــى المعادلــة ان صلحــت نجحــت الفكــرة فهــذا 
ــوة الرجــل ببســاطته  ــه هــي ق ــد ان أصــل إلي ــا اري م
العصريــة ليكــون محــاذي لتلــك الركــن الناعــم فالقــوة 
ــواع  ــع ان ــاطة لجمي ــى البس ــا ف ــن دائم ــال تمك والجم

الموضــة.

فخامة كالسيكية
الشــكل  موضــح  هــو  كمــا  التصميمــات  فتاخــذ 
الملكيــة  وااللــوان  القويــة  القصــات  ذو  العصــرى 
وكالســكيتة  وفخامتــة  الرجــل  قــوة  تبــرز  التــى 
 العصريــة فيجــذب انظــار الجميــع مــن أول الحضــور 
ــف 2018  ــع وصي ــن ربي ــا بي ــع م ــالت تجمي المودي

وخريــف وشــتاء2018 - 2019.
مثــل  بالتفاصيــل  االهتمــام  ايضــا  المهــم  ومــن 
اهمهــا  وكان  الفكــرة  ويبــرز  ليكمــل  االكسســوار 
الكريمــة  باالحجــار  المرصعــة  الذهبيــة  التيجــان 

. ملكيــة  بالــوان 
ــم  ــة مه ــب الموض ــع جوان ــام بجمي ــرا.. االهتم واخي
للغايــة وأركانهــا مثــل التصاميــم النســائية والرجاليــة 
واألطفــال ليكــون المصمــم مالــك أدواتــة فــى كل 
ــى أى  ــلط االضــواء ف ــدع ويس ــى يب التخصصــات لك
تخصــص إن شــاء وفــى وقــت دون التقيــد فــى ركــن 

ــا. ــد دائم واح

االلوان قوية وخالبة وايضا 
ملكية النها تقع فى دائرة 
االلوان امللكية فنطلق 
خيالى نحو رجل ملك 
اسطوري عصرى بطلتة 
الكالسكية العصرية فى 
آن واحد يخطف االنظار 
ببساطتة تصميمة وذو 
قيمة عالية وقوة ملكية

املشكلة فى املوضوع 
ان عالم االزياء واملوضة 

الرجالية محدود للغاية 
من حيث االبتكار فى 

االلوان والقصات واشكال 
التصاميم فتكاد موضتة 

تشبه بعضها وكأنها 
من موسم ملوسم لم 

تتغير إال باختالفات 
طفيفة ال يلحظها إال 

املتخصصني ولذلك فترى 
مصممى االزياء الرجالية 
قلة على مستوى العالم 
اجمع لعدم حرية االبداع 

واالبتكار فيه

ألوان املوضة هذا املوسم حسب مقاييس املوضة 
العاملية كلها من الطبيعة واشهرها اللون االخضر 

الزيتى والزرعي بدرجاتهم واللون الثانى اللون 
االحمر والنبيتى بدرجاتهما موضة 2018 وهي ذاتها 

األلوان التي ستستمر ملوسم 2019.
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معارض

مفكرة

8 - 10 اكتوبر سيليكت اكس ايميرج 2018
الواليات المتحدة االمريكية

كوليكشن حريمي
SELECT X EMERGE 2018

USA
Women’s & Lifestyle collections 

Tel.: +1 213-630-3600

9 - 11 اكتوبر ايه بي سي كيدز اكسبو 2018
الواليات المتحدة االمريكية

فاشون اطفال 
ABC Kids Expo 2018

USA
Kids Fashion

Tel.: +1-210-691-4848 Ext.100
Fax: +1-210-691-4849

Email: christy@theabcshow.com
info@theabcshow.com

Website: www.theabcshow.com

10 - 12 اكتوبر بريمير فيجين 2018 اسطنبول ، 
تركيا – منسوجات، غزول، اقمشة ودينيم

Premiere Vision Istanbul 2018
Turkey

Textiles, Yarn, Fabrics & Denim
Tel: 33 )0(4 72 60 65 00

Fax: 33 )0(4 72 60 65 59
Email: info@premierevision.com

www.premierevision-istanbul.com

17 - 18 اكتوبر انترناشيونال قطن اسوسياشن 
2018 – هونج كونج - تجارة القطن العالمية 
International Cotton Association 2018  

Hong Kong – The Global Cotton Trade
Tel: +44 )0( 151 236 6041

Fax: +44 )0( 151 255 0174
Email: info@ica-ltd.org

Website: www.ica-ltd.org

26 - 30 اكتوبر ايتما اشيا اند سي اي تي ام ايه 
2018 شنغهاي، الصين - ماكينات

ITMA Asia & CITME 2018
Shangahai, China - Machinery 

Tel:+861058222655 
Fax:+861058221466 

Email: itmaasiacitme2@bjitme.com 
Website: www.itmaasia.com

31 اكتوبر – ا نوفمبر تكس فيوجين 2018 ، 
المملكة المتحدةاقمشة واكسسوارات ومنسوجات 
منزلية واقمشة وظيفية ومصنعي مالبس جاهزة 

Texfusion 2018
UNITED KINGDOM

Fabrics, Accessories, Home Textiles, 
Functional Fabrics & Garment 

Manufacturers. 
Tel.: +44 )0(20 8347 8145

Mobile: +44 )0(78 6088 7447
Website: texfusion.co.uk

6 - 7 نوفمبر نيو انجالند ابارييل كلوب 2018
الواليات المتحدة االمريكية – مالبس جاهزة 

New England Apparel Club 2018
USA - Apparel

Tel.; 1-781-326-9223
Fax: 1-781-326-6892

Email: info@neacshow.com
Website: www.neacshow.com

 
8 - 11 نوفمبر اكسبوتكستيل بيرو 2018 – بيرو

صناعة المنسوجات والمالبس
Expotextil Peru 2018

PERU
Textile and Clothing Industry

Tel.: )51 1( 714 9558
Email: ventas@plastic-concept.com

info@plastic-concept.com
Website: expotextilperu.com

12 - 14 نوفمبر انترناشيونال اباريل اند تكستايل 
فير 2018

دبي، االمارات العربية المتحدة
مالبس جاهزة ومنسوجات

International Apparel and Textile Fair 
2018 – Dubai, UAE

Apparel & Textiles
Tel.: +971 56 763 6517

Email: info@internationaltextilefair.com
internationalapparelandtextilefair.com

10.1810.1811.18
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14 - 17 نوفمبر انترناشيونال اسطنبول يارن فير 
2018 – تركيا - غزول

International Istanbul Yarn Fair 2018
Turkey – Yarn

Tel.: 90 )212( 8671110 / 8671200
Fax: +90 )212( 886 67 37

E-mail: nurkulacoglu@tuyap.com.tr
Website: www.iplikfuari.com

17 - 19 نوفمبر ديستينشن افريقيا 2018 – 
القاهرة ، مصر - مالبس جاهزة ومنسوجات 

ومفروشات منزلية
Destination AFRICA 2018 – Cairo, Egypt

Readymade Garments,
Textiles & Home Textiles

Tel.: +20-2-252 710 10
Fax: +20-2-252 710 15

Email: info@destination-africa.org
Website: destination-africa.org

20 - 22 نوفمبر انترناشيونال سورسينج اكسبو 
استراليا 2018 – استراليا – مالبس جاهزة، 

اكسسوارات، منسوجات واحذية 
International Sourcing Expo 2018 

Australia - Apparel, Accessories, Textiles 
& Footwear

Tel.: +61 )0( 3 9596 9205
sourcingsales@iecgroup.com.au

www.internationalsourcingexpo.com

6 - 9 ديسمبر  ماينمار انترناشيونال تكستايل اند 
جارمنت اندستري ايكسيبشن 2018 - ميانمار

Myanmar International Textile & Garment 
Industry Exhibition – 2018

Machinery
Tel.: +886-2-26596000
Fax: +886-2-26597000

Email: Steven@chanchao.com.tw
textile@chanchao.com.tw

Website: www.myanmar-expo.com

3 ديسمبر جلوبال تكستايل تكنولوجي اند 
انجينييرينج شو 2018 – الهند – ماكينات 

Global Textile Technology & Engineering 
Show )GTTES(- 2018 - Machinery

Tel.: +91-22-2202 0032 / 2285 1579
Fax: +91-22-2285 1578

Email: gttes@india-itme.com 
Website: www.gttes.india-itme.com

5 ديسمبر اي تي ايه شوتايم 2018
الواليات المتحدة االمريكية

من االحداث الرائدة في صناعة االقمشة بامريكا.
ITA Showtime 2018

USA
One of the Leading Fabric Industry Trade 

Events in America
Tel.: +1-336-885 6842

11.1812.1812.18
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 "Destination Africa"انطالق فعاليات الدورة الثالثة لـ
خالل نوفمبر القادم

 Destination ومــن المقــرر أن يشــهد معــرض
ــع  ــر مــن 150 مصن Africa  عــرض منتجــات أكث
مــن البلــدان االفريقيــة المتخصصــة فــي المالبــس 
ــة  ــزل واالقمشــة والمفروشــات المنزلي ــزة والغ الجاه
متــر   1500 الــى  تصــل  مســاحة  علــى  وذلــك 
مربــع، كونــه يمثــل الحــدث الفريــد مــن نوعــه الــذي 
ــى اتاجــة المجــال أمــام المنتجــات النســجية  يهــدف إل
االفريقيــة للحصــول علــى المزيــد مــن الفــرص فرص 
التصديــر والتعــرض للســوق العالميــة واالســتفادة مــن 
االتفاقيــات التجاريــة التفضيليــة، إضافــة إلــى توثيــق 
الروابــط بيــن المصنعييــن والمورديــن والمســتثمرين 
ــى  ــي والدول ــي الســوق االقليم ــة ف ــن االفارق و البائعي

ــى حــد ســواء. عل
فــي  االفريقيــة  التنافســية  القــدرة  يدعــم  مــا  وهــو 
ــالل  ــن خ ــاءة م ــعار والكف ــر واالس ــودة والمعايي الج
اإللتــزام باحتياجــات الســوق العالميــة مــن خــالل 
ضمــان تواجــد مجموعــة منتجــات متميــزة تلبــي هــذه 

المســتقبلية. التصديريــة  االحتياجــات وطلبياتهــم 
 300 اكثــر مــن   Destination Africa يجــذب 
مــن  قــرار  مشــتر رئيســي متخصــص وصانعــي 
جميــع انحــاء العالــم والذيــن ســتتوافر لديهــم الفرصــة 
الستكشــاف امكانيــات افريقيــا فــي مــكان واحد،وهــو 
األمــر الــذي مــن شــأنه الترويــج للمنتجــات األفريقيــة 
ــات  ــزة والمنســوجات والمفروش ــس الجاه ــن المالب م
المنزليــة للســوق العالمــي واالفريقــي باالضافــة الــى 
تحســين االنشــطة التجاريــة االقليميــة بيــن الــدول 
االفريقيــة المختلفــة مســتفيدا مــن مزايــا التعريفــة 

ــع. ــة والموق الجمركي
ــرض  ــي المع ــا ف ــر عرضه ــات المنتظ ــل المنتج تتمث
كل مــن المالبــس الجاهــزة ممثلــه فــي مالبــس رجالــي 
وحريمــي واطفالــي و مالبــس رياضيــة ومالبــس 

كاجــوال ومالبــس رســمية ومالبــس نــوم وجينــز 
خيــوط  فــي  ممثلــة  والمنســوجات  واكسســوارات، 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــاف ومنســوجات تقني واقمشــة وألي
المفروشــات المنزليــة ممثلــه فــي ماليــات وفــوط 
ــن  ــتائر وبطاطي ــع وس ــجاد مصن ــدوي وس ــجاد ي وس

ــد. وتنجي
جديــر بالذكــر أن وفــر المعــرض خــالل دورتــه 
ــام 2017 عــدد 72 مــن  ــة  الســابقة خــالل الع الثاني
المصنعيــن فــي القطــاع مــن 6 دول افريقيــة »مصــر، 
كينيــا ، موريشــيوس ، اثيوبيــا، جنــوب افريقيــا و 
متخصــص  مشــتري   205 واســتقبل  نيجيريــا«، 

عالمــي مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة و االتحــاد 
إلــى 936 متــر  االوروبــي علــى مســاحة تصــل 

ــع. مرب
ــم  ــن دول العال ــترين م ــاركة المش ــبة مش ــت نس وبلغ
ــات المتحــدة  ــة مــن الوالي ــي المئ ــة 16.40 ف المختلف
ــا و7.94  ــن تركي ــة م ــي المئ ــة و11.64 ف االمريكي
مــن  المئــة  فــي  ايطاليــا و6.35  مــن  المئــة  فــي 
فرنســا و5.82 فــي المئــة مــن البرتغــال. ووصــل 
الحــدث  واقيــم  680 زائــرا  الــى  الزائريــن  عــدد 
 Nile Ritz ــدق ــي فن ــي ف ــى التوال ــن عل ــدة يومي لم

بالقاهــرة.   Carlton

ــس  ــع المجل ــاون م ــن Expolink بالتع ــن المصريي ــة المصدري ــم جمعي تنظ
ــزل والمنســوجات  ــري للغ ــس التصدي ــس الجاهــزة، والمجل ــري للمالب التصدي
 17 مــن  الفتــرة  خــالل  المنزليــة  للمفروشــات  التصديــري  والمجلــس 
ومؤتمــر  معــرض  لفعاليــات  الثالثــة  الــدورة  القــادم  نوفمبــر   19 وحتــى 
Destination Africa بمشــاركة 150 مصنــع أفريقــي علــى مســاحة 
تصــل إلــى 1500 متــر مربــع والــذي ســيقام فــي فنــدق رويــال ماكســيم 

المعــرض   Destination Africa ويعتبــر  بالقاهــرة.  كيمبينســكي 
مجــال  فــي  التجاريــة  المعامــالت  لتبــادل  عالميــا  المتخصــص  االفريقــي 
الصناعــات النســجية فــي افريقيــا، والــذي يتواكــب مــع االتجــاه العالمــي 
التنــوع  عــرض  خــالل  مــن  لالســتيراد  وجهــة  أفريقيــا  لجعــل  المتنامــي 
ــة  ــى الفــرص االقتصادي ــا وتســليط الضــوء عل والفــرص التــي تتيحهــا أفريقي

المتاحــة لهــا.  

بمشاركة 150 مصنع متخصص في قطاعات الصناعة المختلفة

معارض

خيوط

84% Willing to
visit DA18 

Destination Africa 
The 2nd Edition 2017 │Post Show Report 

Exhibitors International Buyers attended from all
over the world from prominent brands 

 
86% Of the International
Buyers are willing to
source from Africa 

 

52% Of the International
Buyers source from
Africa     

General Impression about the Exhibitors 
 Diversity of Products                  Quality        Price 
  
  

  

Poor 
9.51% 

Average 
31.37% 

Excellent 
59.13% 

Poor 
17.69% 

Average 
47.40% 

Excellent 
34.90% 

Poor 
8.32% 

Average 
38.05% 

Excellent 
53.64% 

72 205 
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كبار منتجي الصناعة بالعالم يشاركون في فعاليات 
"دبي للمالبس الجاهزة والمنسوجات"

لفعاليــات معــرض دبــي  الثامنــة  الــدورة  شــهدت 
للمالبــس الجاهــزة والمنســوجات، مشــاركة متميــزة 
العالــم،  مســتوى  علــى  المنتجيــن  جانــب  مــن 
بمشــاركة أكثــر مــن 125 عارًضــا مــن مختلــف 
ــر الشــركات  ــث جــذب المعــرض اكب ــم، حي دول العال
ــك  ــة وكذل ــوجات واالقمش ــة للمنس ــة المصنع العالمي
ــم الطباعــة، جميعهــم يمثلــون  عــدد مــن رواد تصمي
ــد والمملكــة  ــا والهن ــان وتركي ــن والياب كل مــن الصي
للمصنعيــن  المعــرض  وفــر   . وفرنســا  المتحــدة 
علــى  منتجاتهــم  لعــرض  الفرصــة  ووكالئهــم 
المشــترين والمصمميــن االكثــر تأثيــًرا فــي عالــم 
الموضــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا 
قــدم المعــرض للمشــترين والموزعيــن والمصمميــن 
الفرصــة لعــرض مجموعــة كبيــرة مــن المنســوجات 
ــة. ــع العالمي ــهر المصان ــي اش ــا ف ــم انتاجه ــي ت الت

أقامة الدورة التاسعة للمعرض خالل نوفمبر القادم

شهدت الدورة الثامنة للمعرض زيادة 
ملحوظة في مبيعات التجزئة في 
املالبس اجلاهزة، مما يجعلها واحدة 

من اكثر القطاعات جاذبية في دولة 
االمارات العربية املتحدة حيث توفر 
صناعة املالبس في املنطقة فرصة 

لتجار التجزئة الدوليني للتوسع في 
االمارات

اجتذبت الدورة الثامنة من املعرض 3575 مشتر من االمارات العربية املتحدة واخلليج. وقد جاء عدد كبير من الزائرين من عمان 
والسعودية ولبنان والكويت وقطر، كما حضر مشترون اخرون من جميع انحاء اسيا والدول االفريقية واوروبا واستراليا.

وقــد اجتذبــت الــدورة الثامنــة مــن المعــرض 3575 
مشــتر مــن االمــارات العربيــة المتحــدة والخليــج. وقــد 
جــاء عــدد كبيــر مــن الزائريــن مــن عمــان والســعودية 
ولبنــان والكويــت وقطــر، كمــا حضــر مشــترون 
ــة  ــدول االفريقي ــيا وال ــاء اس ــع انح ــن جمي ــرون م اخ

ــا واســتراليا. واوروب
كمــا شــارك رواد قطــاع االزيــاء والقطاعــات ذات 

ــال: ــدة امث ــة المتح ــارات العربي ــي االم ــة ف الصل
Zahra Mojtahedzadeh

Rhea Jacobs
Dima Almalakeh

والذيــن تــم دعوتهــم للمشــاركة فــي حلقــة نقــاش 
خاصــة لمناقشــة االتجاهــات والتصاميــم واالبتــكارات 

المســتقبلية الخاصــة بالصناعــة.
زيــادة  للمعــرض  الثامنــة  الــدورة  شــهدت  كمــا 
المالبــس  فــي  التجزئــة  مبيعــات  فــي  ملحوظــة 
الجاهــزة، ممــا يجعلهــا واحــدة مــن اكثــر القطاعــات 

جاذبيــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة حيــث 
توفــر صناعــة المالبــس فــي المنطقــة فرصــة لتجــار 
التجزئــة الدولييــن للتوســع فــي االمــارات ممــا جعلهــا 
تحتــل المرتبــة الخامســة بيــن الــدول العالــم مــن حيــث 

صــادرات المنســوجات والمالبــس الجاهــزة.
ــًدا  ــرض Dilip Nihalani مؤك ــر المع ــرح مدي ص
أن هنــاك تركيــز مســتمر علــى جعــل المعــرض 
ــن  ــد م ــذب المزي ــالل ج ــن خ ــا م ــر تنوع ــر واكث اكب
انتاجيــة  تخصصــات  يمثلــون  الذيــن  العارضيــن 
مختلفــة ســواء المالبــس الحريمــي أو الرجالــي أو 
ــن  ــدر ممك ــر ق ــرض أكب ــدف ع ــك به ــال، وذل االطف
مــن المنتجــات التــي تلبــي الطلــب المتزايــد علــى هــذه 

النوعيــة مــن المنتجــات فــي المنطقــة ككل.
الــدورة  اقامــة  المقــرر  مــن  أنــه  بالذكــر  جديــر 
القادمــة »التاســعة« مــن المعــرض خــالل الفتــرة 
مــن 12 الــى 14 نوفمبــر 2018 لعــرض مجموعــة 

الشــتاء.  الخريــف/ 
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ــاء 	• ــة إنش ــارة و الصناع ــتهدف وزارة التج تس
 ،2020 عــام  حتــى  صناعــي  مجمــع   22
البدايــة مــن خــالل إنشــاء 3 مجمعــات كمرحلة 
أولــى فــي مــدن الســادات علــى مســاحة 300 
ألــف م2، وبــدر علــى مســاحة 88 ألــف م2، 
وجنــوب الرســوة ببورســعيد علــى مســاحة 
180 ألــف م2، والتــي تســتهدف توفيــر500 
منشــأة صناعيــة جديــدة مرخصــة للصناعــات 
الصغيــرة والمتوســطة، األمــر الــذى يســهم في 
زيــادة مســاهمة قطــاع المشــروعات الصغيــرة 
التنميــة  منظومــة  دفــع  فــي  والمتوســطة 
الصناعيــة وتعزيــز النمــو االقتصــادي وتوفيــر 

ــد مــن فــرص العمــل للشــباب. المزي

كشــفت نشــرة التجــارة الخارجية الصــادرة عن 	•
الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء 
ــادرات المصريــة  ــة الصــ عــن  ارتفــاع قيمـــ
ــة 3.7  ــل الماضــى بنسبــــ ــهر إبري خــالل ش
في المئة، حيـــث بلغـــت 2.26 مليــــار دوالر، 
مقابــل  2.18 مليــار دوالر لنفــس الشــهر مــن 
العــام الســابق، وترجــع إلــى ارتفــاع قيمــة 
ــاع  ــا ارتف ــن بينه ــلع م ــض الس ــادرات بع ص
صــادرات المالبــس الجاهــزة بنســبة 2 فــي 
ــة مــع شــهر مــارس الماضــي. ــة بالمقارن المئ

اشــارت نشــرة المعلومــات االقتصاديــة للجهاز 	•
أن  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  المركــزى 
ــتثمارات  ــات االس ــن تدفق ــة م ــي المئ 57.1 ف
للداخــل خــالل الربــع الثانــى مــن العــام المالــى 
ــى 2017/ 2018 جــاءت مــن االتحــاد  الحال
تالهــا  دوالر،  مليــار   2 بقيمــة  األوروبــى 
ــة  ــة بقيم ــي المئ ــبة 20 ف ــة بنس ــدول العربي ال
700 مليــون دوالر، وبلغــت القيمــة اإلجماليــة 
ــرة  ــالل الفت ــل خ ــتثمارية للداخ ــات االس للتدفق
المشــار إليهــا مــن العــام المالــى الحالــى 3.5 
مليــار دوالر، وهــو مــا مثــل انخفاضــا مقارنــة 
بالفتــرة المماثلــة مــن العــام المالــى الماضــى، 
لتدفقــات  اإلجماليــة  القيمــة  بلغــت  والتــى 
مليــارات   4 خاللهــا  للداخــل  االســتثمارات 

دوالر.

شــعبة المالبــس الجاهــزة فــى الغرفــة التجاريــة 	•
بالقاهــرة التجاريــة أشــارت إلــى اتجــاه بعــض 
محــالت التجزئــة لتخفيــض األســعار علــى 
المالبــس الصيفــي بهــدف تحريــك الســوق فــى 
ظــل ركــود حــاد فــى المبيعــات خــالل الفتــرة 
الحاليــة، بنســب تتــراوح مــا بيــن 20 إلــى 50 
ــى  ــأ إل ــع لج ــي أن الجمي ــا يعن ــة، مم ــي المئ ف
خفــض هوامــش الربــح مــن أجــل تحريــك 

الســوق.

محمــد 	• الدكتــور  يصــدر  أن  المنتظــر  مــن 
ــزام  ــا إلل ــرارا وزاري ــة ق ــر المالي ــط وزي معي
المجتمــع الضريبــي بتقديــم جميــع االقــرارات 
ذلــك  يبــدأ  أن  علــى  الكترونيــا  الضريبيــة 
تجريبيــا فــي الفتــرة مــن يوليــو 2018 ولمــدة 
3 اشــهر ليصبــح بعدهــا الزاميــا مــن اول 
ــود  ــن جه ــي ضم ــرار يأت ــل، الق ــر المقب أكتوب
بمصلحــة  العمــل  دورة  وتطويــر  تحديــث 
االلكترونيــة  باآلليــات  واالخــذ  الضرائــب 
الحديثــة التــي تطبقهــا كبــري دول العالــم بمــا 
يســهم فــي احــكام الرقابــة علــي اإليــرادات 
ــرارات  ــي وفحــص االق ــات تلق ــة وعملي العام

الضريبيــة.

أخبار

خيوط

أخبار X اخبار

كشفت نشرة التجارة اخلارجية 
الصادرة عن اجلهاز املركزى للتعبئة 

العامة واإلحصاء عن ارتفاع قيمـــة 
الصــادرات املصرية خالل شهر إبريل 
املاضى بنسبــــة 3.7 في املئة، حيـث 
بلغـت 2.26 مليــار دوالر، مقابل  2.18 

مليار دوالر لنفس الشهر من العام 
السابق

%3.7
نسبة ارتفاع قيمة الصادرات املصرية خالل 

شهر إبريل حيـث بلغـت 2.26 مليــار دوالر، 
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In 2018 we introduce to you Khoyout You Tube channel

KHOYOUT TV

MORE TV.
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نمو المبيعات وراء تحول النيل لحليج األقطان 
من الخسارة إلى األرباح

زيادة أسهم كابو 
بعد موافقة الجمعية 
العمومية على زيادة 
رأس المال إلى نصف 

مليار جنيه

3.4 مليون جنيه خسائر 
شركة جولدن تكس 

لألصواف خالل الربع 
األول من العام

أظهــرت المؤشــرات الماليــة لشــركة النيــل لحليــج 
ــة فــي مــارس  األقطــان خــالل التســعة أشــهر المنتهي
ســنوي،  أســاس  علــى  للربحيــة  تحولهــا   ،2018

ــات. ــو المبيع ــة نم نتيج
وأوضحــت الشــركة فــي بيــان لهــا أنهــا حققــت أرباحــاً 
ــو  ــن يولي ــرة م ــالل الفت ــه خ ــون جني ــت 1.9 ملي بلغ
إلــى مــارس 2018، مقابــل خســائر بلغــت 70.018 

مليــون جنيــه بالفتــرة المقارنــة مــن العــام 2017.
وزادت مبيعــات الشــركة خــالل الفتــرة إلــى 12.02 
مليــون جنيــه، مقابــل مبيعــات بلغــت 2.5 مليــون 

ــن 2017. ــة م ــرة المقارن ــي الفت ــه ف جني
ــو  ــع يولي ــن مطل ــرة )م ــالل الفت ــركة خ ــت الش وحقق
وحتــى نهايــة ديســمبر 2017( أرباحــاً بقيمــة 98 
ألــف جنيــه، مقابــل خســائر تكبدتهــا بالفتــرة المماثلــة 
ــون  ــة 72.53 ملي ــابق والبالغ ــي الس ــام المال ــن الع م

ــه.  جني
فــي  للربحيــة  تحولهــا  ســبب  الشــركة  وأرجعــت 
ــم  ــب الحســابات بالقوائ ــدة مــن مراق ــة المعتم الميزاني
الماليــة إلــى تعديــل أربــاح فــروق العملــة لتصبــح 

1.04 مليــون جنيــه.

للمالبــس  النصــر  شــركة  تقدمــت 
للبورصــة  كابــو،   - والمنســوجات 
حــق  قيــد  بمســتندات  المصريــة 
الســهم  عــن  منفصــاًل  االكتتــاب 
إدارة  أوضحــت  حيــث  األصلــي، 
لقيــد  تقدمــت  كابــو  أن  البورصــة 
حــق االكتتــاب منفصــاًل عــن الســهم 
األصلــي بعــدد 100.010.821 حــق 
مقابــل أســهم زيــادة رأس مــال الشــركة 
المصــدر مــن 407.37 مليــون جنيــه 
إلــى 507.38 مليــون جنيــه باصــدار 
لقدامــى  ســهم   100.010.821

همين. لمســا ا
الجمعيــة  موافقــة  بالذكــر،  جديــر 
العامــة غيــر العاديــة لشــركة  كابــو 
علــى زيــادة رأس المــال المصــدر مــن 
ــى 507.38  ــه إل ــون جني 407.3 ملي

ــه. ــون جني ملي
الحالــي  الشــركة  رأســمال  ويبلــغ 
ــى  ــاً عل ــه، موزع ــون جني 407.3 ملي
407.3 مليــون ســهم، بقيمــة اســمية 
جنيــه للســهم، وحققــت الشــركة أرباحــاً 
بالقوائــم الماليــة المجمعــة بلغــت 14.6 
أشــهر  الســتة  خــالل  جنيــه  مليــون 
المنتهيــة فــي ديســمبر الماضــي، مقابــل 
أربــاح بلغــت 21.9 مليــون جنيــه فــي 
ــام 2016. ــن الع ــارن م النصــف المق

أظهــرت القوائــم الماليــة المجمعــة لشــركة جولــدن تكــس 
لألصــواف خــالل الربــع األول مــن 2018، تحولهــا 
للخســائر علــى أســاس ســنوي، نتيجــة تراجــع المبيعــات.
ــت خســائر بلغــت 3.4  ــا حقق وأوضحــت الشــركة ، أنه
مليــون جنيــه خــالل الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي مــارس 
الماضــي، مقابــل أربــاح بلغــت 6.59 مليــون جنيــه فــي 

القتــرة المقارنــة مــن 2017.
وتراجعــت مبيعــات الشــركة خــالل الربــع األول مــن 
مبيعــات  مقابــل  جنيــه،  مليــون   49.2 إلــى   2018
بلغــت 54.24 مليــون جنيــه بالربــع المقــارن مــن العــام 
2017. وعلــى مســتوى األعمــال المســتقلة خــالل الربــع 
االول مــن العــام الجــاري، فقــد ســجلت الشــركة خســائر 
بلغــت 3.49 مليــون جنيــه، مقابــل أربــاح بلغــت 6.56 

ــارن مــن العــام الســابق. ــع المق ــه بالرب ــون جني ملي
ــة  ــة بقيم ــاً مجمع ــت أرباح ــركة حقق ــى أن الش ــار إل ُيش
9.63 مليــون جنيــه خــالل 2017، مقابــل أربــاح بلغــت 

ــام 2016. ــي الع ــه ف ــون جني 9.67 ملي

تراجعت مبيعات الشركة خالل الربع األول من 

2018 إلى 49.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 

54.24 مليون جنيه بالربع املقارن من العام 2017

القطن

بورصة
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EURolAST PRESENTS lATEST INNovATIoNS IN YARNS
Eurolast, a leading Italian distributor of synthetic yarns for 
women’s hosiery, men’s socks, seamless, circular knitting, weft 
knitting and covering applications, will present its latest product 
offering at the upcoming FIMAST exhibition for hosiery and sock 
manufacturing machinery, which takes place in Brescia, Italy, 
next week.
The company will give an exclusive preview of the Nerino 
G fibre, a hydrophilic fibre combining the characteristics of the 
synthetic fibres with unique properties of the natural fibres, which 
was introduced by joint developers Invista and Golden Lady.
The company will also present the Newlife Odor Free and 
Thermal versions. Polygiene developed Newlife, a 100% 
recycled yarn, together with Sinterama, the European leader in 
polyester yarn production. Polygiene’s Permanent Odor Control 
Technology is added to Newlife, opposed to standard topical 
application of odour-control in the yarn and fabric finishing stages. 
The showcase is also an ideal place to present a new Lane 
Hosiery stock service’s colour card, the company reports.

The new Vacuum Trash Cleaner )VTC( from textile machinery 
manufacturer Saurer Schlafhorst, Übach-Palenberg/Germany, 
is an innovative unit for the Autocoro 9. It improves automated 
cleaning of the rotor spinning machine and thus increases its 
profitability. The VTC increases the raw material tolerance of 
the Autocoro 9, reducing spinning costs further. The spinning 
of recycled or coarse yarns generates a lot of fiber waste due 

to the high material throughput. It also significantly reduces 
the manpower required to keep the machines clean in these 
applications.
The VTC is located in the middle of the machine, where it 
vacuums the dirt removal conveyor belt halfway. As a result, less 
fiber material accumulates on the belt, so that it does not pile up 
even with larger quantities of waste.

SAURER: AUTocoRo 9 vAcUUm TRASh clEANER
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EURojERSEY AND FRAmIS ITAlIA comBINE UNcTIoNAlITY 
AND comFoRT
Two Italian companies have joined forces for a collaboration 
that combines the functional aspect of heat-bonded taping with 
the comfort of innovative Sensitive Fabrics. Thanks to NoSo 
Bonding Technology by Framis Italia, the heat bonded tapes 
applied directly onto the flat surface of Sensitive Fabrics are said 
to evidence and support the muscles of the body while facilitating 
its movements.
Without restriction, they conform naturally to the body, shaping 
the silhouette with just the right amount of support and a 
calibrated compression, according to the manufacturer.

ElASTIc FIBRE To chANgE SmART cloThES
EPFL scientists have found a fast and simple way to make super-
elastic, multi-material, high-performance fibres, which have 
already been used as sensors on robotic fingers and in clothing. 
This method opens the door to new kinds of smart textiles and 
medical implants, according to the team of scientists.
The fibres were developed at EPFL’s Laboratory of Photonic 
Materials and fibre Devices )FIMAP(, headed by Fabien Sorin at 
the School of Engineering. The scientists came up with a fast and 
easy method for embedding different kinds of microstructures 
in super-elastic fibres. For instance, by adding electrodes at 
strategic locations, they turned the fibres into ultra-sensitive 
sensors. What’s more, their method can be used to produce 
hundreds of metres of fibre in a short amount of time.
To make the fibres, the scientists used a thermal drawing process, 
which is the standard process for optical- fibre manufacturing. 
They started by creating a macroscopic preform with the 
various fibre components arranged in a carefully designed 3D 
pattern. They then heated the preform and stretched it out, 
like melted plastic, to make fibres of a few hundred microns 
in diameter. And while this process stretched out the pattern 

of components lengthwise, it also contracted it crosswise, 
meaning the components’ relative positions stayed the same. 
The end result was a set of fibres with an extremely complicated 
microarchitecture and advanced properties.

DEvAN: NEw TEchNologY 
moov & cool
Textile finishing company Devan Chemicals N.V., Ronse/Belgium, 
launched its new, patent-pending Moov&Cool technology at the 
trade fair for functional fabrics Performance Days, April 18/19, 
2018, in Munich/Germany.
The textile finish Moov&Cool consists of a multi-functional 
polymer technology that absorbs heat during performance and 
improves the moisture management properties of the fabric. 
Applied by either padding or spray, the treatment targets and 
regulates core body temperature and simultaneously reacts 
to sweat build up and heat emission. The first test results also 
highlighted a decrease in core temperature of around 0.4°C
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إعداد.. د.كيميائي كامل حسن عزام - رئيس قطاع الصباغة – غزل احمللة سابًقا

اجلزء االخير

التحضيرات األولية لأللياف السليلوزية وصباغتها  
بالصبغات النشطة )المتفاعلة كيميائًيا(

ثانيا: تحضير محلول الغمر.. 
البــد عنــد تحضيــر محلــول الغمــر أن تكــون الصبغات 
المســتخدمة قــد تــم اختيارهــا اختيــار مناســب خاصــة 
ــن  ــون م ــا وتك ــع بعضه ــات م ــط صبغ ــة خل ــى حال ف
مــع مراعــاة وضــع  التصنيفيــة  المجموعــة  نفــس 
ــات  ــار والصبغ ــى االعتب ــا ف ــات ذوبانه ــارب درج تق
البــودر powder والحبيبيــة Granulated البــد 
مــن إذابتهــا فــى مــاء متعــادل ليــس بــه أيــة عســورة 
عنــد درجــة الحــرارة العاديــة 20 - 25 م ويمكــن 
اضافــة اليوريــا للتســريع مــن عمليــة التبريــد واإلذابة.

نظام التثبيت بالقلوي:
أن معظــم الصبغــات المســتخدمة فــى طريقــة الغمــر 
واللــف يتــم تثبيتهــا باســتخدام ثــالث أنظمــة للقلــوي:

نظــام التثبيــت البطــىء باســتخدام الصــودا اش أ- 
فقــط.

ســليكات ب-  باســتخدام  الســريع  التثبيــت  نظــام 
. كاويــة  الصــودا / صــودا 

نظــام التثبيــت الســريع باســتخدام صــودا اش / ج- 
صــودا كاويــة.

ولــكل مــن الطــرق الســابقة الكميــات الالزمــة وأزمنــة 
الطريقــة  أمــا   – للتثبيــت  بهــا  الخاصــة  الــدوران 
ــا: ــم فيه ــة )ب( ويت ــى الطريق الشــائعة االســتخدام فه

تحضير محلول الغمر 
درجة حرارة محلول الغمر 20 - 25 م.	 

مــع مراعــاة 	  المطلوبــة  الصبغــة  /لتــر  X جــم 
تطابــق درجــات اإلذابــة لــكل منهــا فــى الخليــط.

50 ســم /لتــر ســليكات الصوديــوم 38 – 40 	 
بوميــه .

Y سم / لتر صودا كاوية 36 بوميه.	 
Z سم / لتر باقى الكيماويات المساعدة.	 

ــظ أن ســليكات الصوديــوم تتواجــد بدرجــات  ويالح
تراكيــز مختلفــة ودرجــات قلويــة مختلفــة وعلــى ذلــك 
ــة  ــب درج ــف حس ــة تختل ــة الصــودا الكاوي ــان كمي ف

ــوم . ــليكات الصودي ــز س تركي
ويجــب عنــد اضافــة المــواد الكيماويــة للحمــام تضــاف 

بالترتيــب االتــى :
تضــاف الصــودا الكاويــة للحمــام أوال، ثــم بعدهــا 
ــاء  ــر الم ــة عس ــى حال ــه ف ــوم ، الن ــليكات الصودي س
فــإن اضافــة ســليكات الصوديــوم أوال تكــون رواســب 
تــؤدى إلــى تكويــن أمــالح عســرة جــًدا والتــى يمكــن 
أن تتــرك رواســب علــى ســطح الخامــة وايضــا علــى 
الضــرورى  مــن  فإنــه  ولذلــك  الماكينــة،  درافيــل 
اســتخدام مــاء يســر عديــم العســورة ويمكــن فــى حالــة 
ــر مــادة مضــادة  ــة 2-1 جــم / لت المــاء العســر اضاف
مــادة  مثــل   Sequestering Agent للعســورة 

.Sandopour RSK
أن كال مــن الصبغــة البــاردة التــى تــم تحضيرهــا فــى 
ــليكات  ــوي )الس ــول القل ــك محل ــر وكذل ــك التحضي تن
والصــودا ( يتــم دفعهــا إلــى حــوض الغمــر عنــد درجة 
ــى أن  ــط عل ــة مــن خــالل جهــاز الخل الحــرارة العادي

تكــون نســب الخلــط : 
4 جزء صبغة ومواد مساعدة.	 
1 جزء محلول القلوي.	 

خــالل  مــن  القلــوي  لمحلــول  التحضيــر  ونســب 
ــدة  ــج جي ــى نتائ ــل عل ــذا تحص ــابق وبه ــدول الس الج

للصباغــة.
ــابقة  ــط بنســب أخــرى س ــإن الخل ــال ف ــة ح ــى أي وعل

ــة. ــون أيضــا ممكن ــاب تك الحس
عنــد لحظــة خلــط الصبغــة مــع المحلــول القلــوي 
فــان التفاعــل يأخــذ مكانــه فــى الحــال وللحصــول 
علــى اعــال درجــة ثبــات لمحلــول الغمــر فــى حــوض 
ــة  ــى للصبغ ــل مبدئ ــع حــدوث اى تحل الغمــر، أى لمن
ــب  ــط قري ــاز خل ــتخدام جه ــن الضــرورى اس ــه م فان
ــدر االمــكان مــن حــوض الغمــر ولكــى  ــى ق جــدا عل
ــة  ــر ثابت ــول الغم ــرارة محل ــة ح ــى درج تحصــل عل
حــول 25-20 م فــان جهــاز الخلــط يكــون اعــال قليــال 

مــن حــوض الغمــر.
الحــظ: قــد تتعــرض الصبغــات النشــطة للتحلــل فــى 
وجــود القلــوي فــى محلــول الغمــر ويعتمــد هــذا علــى 
الزمــن – درجــة الحــرارة – تركيــز الصبغــة – وكمــا 
ــع  ــا م ــن اتحاده ــة ال يمك ــة المتحلل ــإن الصبغ ــم ف نعل
ــول  ــاء توقــف محل ــل اثن الســيلوز – وإذا حــدث التحل
الغمــر أو أثنــاء الغمــر فــان النتيجــة هــى تذييــل 

.Tailing effect للقمــاش
أن أكبــر ثبــات لمحلــول الغمــر يمكــن الحصــول 
عليــه بطريقــة التثبيــت البطــئ باســتخدام الصــودا اش 

قــد يكــون هنــاك بعــض اآلثــار الســلبية للصبغــات علــى خــواص الثبــات 
للضــوء، باالضافــة إلــى انخفــاض متانــة هــذه االقمشــة المصبوغــة عنــد 
ــاه  ــى مي ــا ف ــا كم ــور وتجفيفه ــاز الكل ــى غ ــه عل ــاه محتوي ــلها بمي ــرار غس تك

المســتخدمة. الشــرب 
ــد ال يناســبها الطــرق  ــان متوســطة ق ــى لهــا درجــة ذوب ــات الت وبعــض الصبغ
ــى  ــة ف ــع الصبغ ــي م ــز عال ــة بتركي ــالح االلكتروليتي ــا االم ــد فيه ــى تتواج الت
حمــام واحــد مثــل الطريقــة رقــم: 2 )غمــر - تبخيــر( وذلــك الحتمــال ترســيب 

الصبغــة Salting out فــى الحمــام. وقــد يناســبها الطريقــة رقــم: 1 حيــث 
أن الملــح االلكتروليتــى منفصــل فــى حمــام غمــر آخــر، وقــد يصــل فيــه 
التركيــز إلــى 200 جــم/ لتــر، وهــذا التركيــز العالــى للملــح قــد يدعــو للتســاؤل 
الملحــي  المحلــول  للغايــة حيــث أن هــذا  الســؤال بســيطة  واإلجابــة علــى 
ــوغ  ــى الســطح المصب ــر الســطحي عل ــادة التوت ــى زي ــل عل ــا يعم ــوي مع والقل
 Common Ion لمحلــول الحمــام عــن طريــق أيــون الصوديــوم المشــترك
ــة. ــرة النضــوح Bleeding المعروف ــدوث ظاه ــع ح ــي يمن Effect وبالتال

فنية

مقاالت
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فقــط ويزيــد الثبــات بزيــادة تركيــز الصبغــة والثبــات 
ــة  ــه بطريق ــول علي ــا الحص ــن ايض ــدا يمك ــر ج الكبي
الصوديــوم  ســليكات  باســتخدام  الســريع  التثبيــت 
والصــودا الكاويــة، ولكــن علــى العكــس فــى طريقــة 
التثبيــت البطــئ باســتخدام الصــودا اش فــإن ثبــات 
محلــول الغمــر فــى طريقــة التثبيــت الســريع يتناقــص 
بزيــادة تركيــز الصبغــة حيــث تــزداد ســرعة التحلــل 
للصبغــة ويمكــن زيــادة ثبــات حمــام الغمــر فــى تلــك 
الطريقــة وذلــك بزيــادة كميــة ســليكات الصوديــوم إلــى 
100 مــل / لتــر ولكــن هــذا الينصــح بــه ألن زيــادة 
كميــة ســليكات الصوديــوم تضعــف وتعجــز خــواص 

ــي. الغســيل النهائ

ثالثا: الغمر..
ــالل  ــن خ ــر م ــوض الغم ــى ح ــاش ف ــر القم ــم غم يت
عــدد اثنيــن او ثالثــة درافيــل غمــر ومــن المستحســن 
ــل  ــض داخ ــر منخف ــول الغم ــتوى محل ــون مس أن يك

ــر. حــوض الغم

: Pick Up نسبة التشبع
لالقمشة القطنية المنسوجة )60 - 80 %(- ١
القمشة القطن التريكو )80 – 120 %(- ٢
القمشة السلسلوز المحور )70 – 90 %(- ٣

: Wetting Agent مادة االبتالل
ــة الخامــة المطلــوب صباغتهــا 0.5 – 8  حســب حال

جــم /لتــر، ونوعيــة عامــل االبتــالل.

اضافة اخرى مساعدة :
قــد تــم اضافــة بعــض المــواد ســاندورين EH وذلــك 
لمنــع حــدوث نشــع او نــز لمحلــول الغمــر ومنــع 
ــاش  ــاء القم ــة اعط ــى حال ــة ف ــرة الصيغ ــدوث هج ح
ــاء  ــك اثن ــة High Pick Up  وذل نســبة تشــبع عالي

.Batching عمليــة اللــف

زمن الغمر :
ونعنــى بذلــك الزمــن بيــن دخــول القمــاش فــى محلــول 
الصبغــة و العصيــر يجــب أن يكــون 2-1 ثانيــة فقــط، 
وفــى حالــة الســليلوز المحــور فانــه يحتــاج زمــن 
ــة الحــرارة  ــة ودرج ــن -2 4 ثاني ــال أى م أطــول قلي
ومســتوى محلــول الغمــر يجــب أن يظــال ثابتيــن 

ــة الصباغــة. طــوال عملي
ــه  ــر فان ــول الغم ــات محل ــى ثب ــاء عل ــاظ واالبق وللحف
البــد ويجــب ان يتــم احاللــه كل 1 - 15 دقيقــة وهــذا 
يعتمــد علــى نظــام القلــوي المســتخدم، وهــام جــدا فــى 
ــون  ــة أن يك ــوي صــودا اش / صــودا كاوي ــة القل حال

احــالل محلــول الغمــر كل واحــد دقيقــة.
ودورة محلول الغمر Liquor  تحسب كاالتى :

 V.10 ÷ g.f.v = Liquor turnover /
Minute
 V= volume of the padding trough in
liters

 G= weight of the goods in gm/ linear
meter
% F=dry pick up in
V= speed of the goods in m/ min

رابعا : التثبيت باللف :  
الخامــات بعــد الغمــر تلــف علــى ملــف ، شــاملة نهايــة 
القمــاش مغمــورة ايضــا بالصبغــة ويغطــى الملــف كله 
بشــبت بالســتيك لتجنــب الجفــاف وبعدهــا يــدار الملــف 
مــن 3 - 24 ســاعة بــدوران بطــئ، واثنــاء ذلــك اللــف 

تتــم عمليــة التفاعــل بيــن الصبغــة والخامة.

والنقاط اآلتية هامة جًدا :
اللــف علــى مطــاوى بعــد عمليــة الغمــر يكــون 	 

ــه . ــف كل ــى المل ــاوية  عل ــدة ومتس ــد واح ــبة ش بنس
البراســل البــد وأن تكــون علــى بعضهــا اثنــاء 	 

اللــف.
درجــة حــرارة الغمــر واللــف علــى ملــف البــد وأن 	 

تكــون واحــدة وثابتــة طــوال العمليــة.
زمــن التثبيــت بعتمــد علــى ســرعة تفاعــل كل 	 

ــى  ــذا بالتال ــة وه ــل الخام ــدة داخ ــى ح ــة عل صبغ
يعتمــد علــى :

كمية الصبغة المستخدمة - ١
درجة حرارة اللف - ٢
نظام القلوى المستخدم- ٣
نوعية الخامة- ٤



خيوط | يوليو 2018 40

المنظفــات
ماهية المنظفات: 

تعــرف المنظفــات بالمــواد ذات النشــاط الســطحى 
وهــى عبــارة عــن مركــب أوخليــط مــن مركبــات لهــا 
خاصيــة التنظيــف بســبب قدرتهــا علــى خفــض التوتــر 

الســطحى بيــن الســطوح .
ويحتــوى التركيــب البنائــى لهــذه المــواد علــى جــزء 
قطبــى جــاذب للمــاء )Hydrophillic( الــذى يكســب 
كل الجــزئ القــدرة علــى الذوبــان فــى المــاء، وجــزء 
 )Hydrophobic( آخــر غيــر قطبــى طــارد للمــاء
وهــو يتكــون مــن سلســلة هيدروكربونيــة طويلــة، 

ويكــون دائمــاً ناحيــة الهــواء عنــد ســطح المــاء 
 

الوســط  فــى  البقــع(  )إزالــة  التنظيــف  ميكانيكيــة 
المائــى

أنواع المنظفات:
تنقسم المنظفات عامًة إلى قسمين هما: 

المتصبنــة 	• المــواد  مثــل  الطبيعيــة:  المنظفــات 
لألقمشــة  الترابيــة  والمنظفــات   saponins
fuller’s earth واألوكســبايل ox-bile كمــا أن 

المــاء أيضــاً يعتبــر مــن المنظفــات الطبيعيــة.
المنظفــات الصناعيــة: هــوأى منظــف تــم تحضيــره 	•

ــى  ــظ “منظــف” عل ــق لف ــاً مــا يطل ــاً، وغالب كيميائي
المنظفــات الصناعيــة إذا لــم يتــم التنويــه بغيــر 

ذلــك.
       

ميكانيكية التنظيف فى الغسالة األتوماتيكية:
تتضمــن ميكانيكيــة الغســيل فــى الغســالة األتوماتيكيــة 
ســت خطــوات متتاليــة كمــا هوموضــح بالشــكل التالــي 

وهــى :
االمتــزاج بالمــاء )التبليــل Wetting( وتتــم أثنــاء 	•

تواجــد الغســيل والمــاء داخــل وعــاء الغســالة، 
ــة الغســيل. ــى عملي ــدء ف ــل الب ــك قب وذل

إزالــة البقــع واالتســاخات مــن علــى ســطح القمــاش 	•
بفعــل التأثيــر الميكانيكــي لــدوران الغســالة والتأثير 

الكيميائــي بســبب وجــود المنظف.
المزالــة 	• واالتســاخات  البقــع  وتفتيــت  تكســير 

التنظيــف. مــواد  بفعــل  المــاء  فــى  والموجــودة 
مقاومــة إعــادة الترســيب لألجــزاء الدقيقــة مــن 	•

االتســاخات والناتجــة عــن عمليــة التكســير.
تبييــض الغســيل إلعطــاء مظهــر أفضــل للمســتهلك 	•

النهائي.
بعــض 	• بفعــل  لألقمشــة  النهائيــة  التجهيــزات 

اإلضافــات للمنظــف مثــل المســطعات والمــواد 
ــة  ــرات إزال ــة وبوليم ــات األقمش ــرة ومنعم المعط

ــع  البق

طريقة التنظيف فى الغسالة األتوماتيكية
الصناعيــة  المنظفــات  تصنــع  المنظــف:  مكونــات 
ــن  ــة، وهــى تتركــب م ــج بتروكيماوي ــن نوات ــاً م حالي

عنصريــن أساســيين همــا:
مركــب ذونشــاط ســطحى Surfactant: وهــو 	•

مــن  المشــتق  الصناعــى  الصابــون  مــن  نــوع 
التلــوث البتــرول وهويزيــل 

مــواد بّنــاءة Builders: وهــى تقــوم بمســاعدة 	•
وتســهيل مهمــة المركــب الســطحى )39( 

والمــواد البّنــاءة مــواد قلويــة ضعيفــة تدخــل فــى 
تركيــب المنظفــات الصناعيــة ممــا يزيــد مــن فاعليتهــا 

كان قدمــاء المصرييــن يرمــزون لعمليــة الغســيل 
بــزوج مــن األرجــل غاطســة بالمــاء، و ذلــك ألن 
ــي  ــة ف ــيل المتبع ــة الغس ــة لعملي ــة النموذجي الطريق
ذلــك الحيــن كانــت الضغــط علــى المالبــس باألرجــل، 
أي أنهــا كانــت عمليــة ميكانيكيــة بحتــة، ومــع ذلــك 
ــدرة  ــادة ق ــن زي ــه يمك ــذاك أن ــروف آن ــن المع كان م
أو  درجــة حرارتــه  برفــع  التنظيــف  علــى  المــاء 

ــر. ــاء المط ــتعمال م إس
الصــودا  مــادة  المصريــون  قدمــاء  عــرف  كمــا 
 فاســتعملوها كمــادة مســاعدة فــي عمليــة التنظيــف.

ويعتبــر الصابــون هــو المنظــف األقــدم، حيــث عرفــه 
ــا  ــالد، كم ــل المي ــذ 2500 ســنة قب الســوماريون من
عرفــه بعــد ذلــك العــرب وانتقــل عــن طريقهــم إلــى 
أوروبــا. ولكــن الصابــون كان يعتبــر فــي بدايــة 
األمــر مــادة تجميليــة إذ كان يســتخدم كمرهــم للشــعر 

ــة  ــات الجلدي ــف االلتهاب ــدواء لتلطي أو ك

ا.د / محمد البدري عبد الكرمي

أستاذ األالت بقسم املالبس اجلاهزة ـ كلية الفنون التطبيقية ـ جامعة حلوان - 

عميد معهد املوضة  السابق

فنية

مقاالت
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وإظهــار  للمنســوج،  الملوثــة  المــواد  طــرد  فــى 
المنســوج بالمظهــر الالمــع، 

تأثير المنظفات على خواص المالبس :
تأثير المنظفات على قوة الشد:	•

ــن الســيولة  ــة بي ــاك عالق أوضحــت الدراســات أن هن
 )Tensile strength( الشــد  وقــوة   )Fluidity(
لــم تؤثــر علــى العالقــة بيــن  والقلويــات المغليــة 
المؤكســد  للقطــن  بالنســبة  الشــد  وقــوة  الســيولة 
 pH بواســطة محلــول الهيبوكلوريــت عنــد درجــة
7=  وغســيل المنســوجات القطنيــة فــى محلــول قلــوى 
ــوة  ــد، وأن ق ــوة الش ــر ق ــان ال يغي ــة الغلي ــرب درج ق
الشــد تنخفــض بعــد عــدد محــدود مــن مــرات الغســيل، 

ــرات الغســيل ــن م ــع عــدد آخــر م ــد م ــم تزي ث
وفــى دراســة أخــرى اتضــح أن الفقــد فــى قــوة الشــد 
فــى  أكبــر منــه  القطنيــة يكــون  المنســوجات  فــى 
المنســوجات المخلوطــة، وذلــك بعــد 25 مــرة غســيل 

تأثيــر المنظفــات علــى انكمــاش المنســوج وتغيــر 	•
أبعــاده:

المئويــة  النســبة  أن  الدراســات  بعــض  أوضحــت 
لالنكمــاش وثبــات األبعــاد تختلــف باختــالف نــوع 
المنظــف، حيــث تراوحــت نســبة االنكمــاش مــا بيــن 
)3.1 – 9.3 فــي المئــة(، وقــد ثبتــت جميــع األبعــاد 

بعــد دورة غســيل واحــدة أوبعــد دورتيــن، وذلــك 
ــاش  ــد االنكم ــذا ويعتم ــة، ه ــة القطني ــبة لألقمش بالنس
الــذى يحــدث فــى المنســوج علــى عــدة عوامــل منهــا 
عــدد البرمــات فــى الخيــط، واتجــاه البرمــات، وطــول 

ــجى   ــب النس ــة، والتركي التيل
تأثير المنظفات على تآكل األقمشة باالحتكاك:	•

ســواء  النســجية  األليــاف  علــى  المنظفــات  تؤثــر 
القطنيــة أوالبولــى اســتر أوالمخلوطــة، فتــآكل األليــاف 
يحــدث إمــا بتأثيــر ميكانيكــي نتيجــة أســاليب الغســيل 

ــات.  ــى بالمنظف ــر كيميائ أوبتأثي
وأوضحــت بعــض الدراســات أن التــآكل مصــدره 
ألســلوب  ميكانيكــي  تأثيــر  عــن  ناتــج  األساســى 
ــس  ــى عمــر المالب ــر الغســيل عل ــث يؤث الغســيل، حي
ــا  ــة وبعضه ــن األقمش ــتمر بي ــكاك المس ــة االحت نتيج

البعــض أوبينهــا وبيــن أجــزاء الغســالة.
تأثير المنظفات على البيئة وصحة اإلنسان:	•

الملوثــات  أنــواع  المنظفــات الصناعيــة أحــد  تعــد 
الكيماويــة التــى تتســرب مــع ميــاه الصــرف ، والتــى 
تتســبب فــى تلــوث المــاء والتربــة والبيئــة بصفــة 

ــة. عام
ــى تركيبهــا المــواد  ــى تدخــل ف ــات الت ــر المنظف وتعتب
جســم  تهــدد  التــى  األخطــار  أحــد  الفوســفورية 
الخاصــة  الفوســفورية  المــواد  أن  كمــا  اإلنســان، 

ــات منهــا حــول  ــف جزيئ ــة تتخل ــات الصناعي بالمنظف
النســيج أثنــاء الغســيل، وتجعلــه ناصــع البيــاض، 
وفــى هــذه الحالــة تظهــر الحساســية لــدى الذيــن لديهــم 
اســتعداد لهــا عنــد التفاعــل مــع ذلــك النســيج، وكذلــك 
فــى حالــة حــدوث عــرق ينتقــل معظــم ذلــك المركــب 

الفوســفورى للجلــد.
ويتضــح أيضــاً أن خطــورة ذلــك المركــب ترجــع 
لتســربه فــى ميــاه المجــارى والميــاه الجوفيــة، حيــث 

ــا. ــوث به ــع نســبة التل يرف
ــق  ــرى عــن طري ــاه الشــرب أوال ــى مي ــد يصــل إل وق
ــق  ــان عــن طري ــم يصــل لإلنس ــى، ث التســرب الجوف
ــوم  ــالل لح ــن خ ــك م ــرب، وكذل ــاه الش ــات أومي النب
الحيوانــات التــى تغــذت علــى النبــات الملــوث نســبياً. 
ولقــد ثبــت علميــاً أن بعــض المنظفــات الصناعيــة 
التــى تحتــوي علــى البتروكيماويــات واألســتون تــؤدى 
إلــى تأخــر اإلنجــاب، وكشــفت الدراســات اإلحصائيــة 
ــالت  ــن العام ــاب بي ــر اإلنج ــبة تأخ ــاع نس ــن إرتف ع
فــى مجــال التنظيــف الجــاف وإرتفــاع نســبة اإلصابــة 

باإلجهــاض المتكــرر بينهــن
لــذا يجــب توخــي الحــزر فــي اختيــار نــوع المنظــف 
وال نلجــأ لالنــواع الرخيصــة فــي االســواق النهــا 
بالشــك بهــا مــواد غيــر مطابقــة للمواصفــات العالميــة 
ممــا قــد يــؤدي لمشــاكل تؤثــر علــى صحــة االنســان.

تعرف املنظفات باملواد 
ذات النشاط السطحى 

وهى عبارة عن مركب 
أوخليط من مركبات 

لها خاصية التنظيف 
بسبب قدرتها على 

خفض التوتر السطحى 
بني السطوح

يجب توخي احلزر في اختيار نوع املنظف وال نلجأ لالنواع 
الرخيصة النها بالشك بها مواد غير مطابقة للمواصفات 

العاملية مما قد يؤدي ملشاكل تؤثر على صحة االنسان.
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التحديات التى تواجة حاضر ومستقبل الصناعات النسجية

المعاش المبكر ونقص العمالة
ــرة  ــرة وخطي ــاكل كثي ــع مش ــذا الوض ــن ه ــج ع ونت
العمــال  لهــوالء  المبكــر  المعــاش  مشــاكل  مثــل 
المهــرة ونقــص للعمالــة المدربــة باالضافــة لمشــكلة 
ــوق  ــاح الس ــع انفت ــى تواب ــة إل ــة اضاف ــاع التكلف ارتف
ودخــول كيانــات دوليــة مــن انحــاء العالــم بــدات 
هــذه  ولالســف  المصــري  النســيج  ســوق  تغــزو 
الكيانــات تســرق عمالنــا علــى الجاهــز وتعــرض 
المصانــع المصريــة للنقــص الكبيــر فــى اليــد العاملــة 
المدربــة فــى الوقــت الــذى نعانــى مــن بطالــة مزمنــة 
ــذى  ــم ال وهــى مشــكلة ايضــاً ترجــع الســلوب التعلي
اليتناســب مــع احتياجــات الســوق واليهتــم بتنميــة 
مهــارات األيــدى العاملــة وال التعليــم الصناعــى، 
فأصبــح التعليــم فــى واد والســوق فــى واد أخــر، ممــا 
ــر  ــى مص ــة ف ــة العمال ــد أزم ــادة تعق ــى زي ــاهم ف س
ــا نعانــى مــن ندرتهــا، بينمــا يوجــد طابــور  واصبحن
مــن العاطليــن الذيــن يرفضــون العمــل فــى المصانــع 
النهــم يبحثــون عــن مكتــب يجلســون عليــة فالمشــكلة 
متعلقــة أيضــاً بالثقافــة والميــل للكســل والتــواكل، 
ــد  ــل كســول يري ــال لعام ــى بدي ــى يأت ــل االجنب فالعام

ــل. ــت واليعم ــى البي ــام ف أن ين

دفعات مؤهلة
ــة  ــدارس الصناعي ــد والم ــى المعاه ــب عل ــذا يج وله
تخريــج دفعــات مؤهلــة لصناعــة المالبس،فهــل تعلــم 
أن فــي مصــر 4 كليــات فقــط لتخريــج متخصصيــن 
فــى الهندســة النســجية ) هندســة اســكندرية – فنــون 
تطبيقيــة جامعــة حلــوان – هندســة المنصــورة – 
ــا  ــى تركي ــا ف ــان ( بينم ــن رمض ــر م ــة العاش هندس
لتخريــج  40 جامعــة  يوجــد  المثــال  ســبيل  علــى 
نجحــت  لذلــك  والنســيج  الغــزل  فــى  مهندســين 
المالبــس  مــن  بمنتجاتهــا  العالــم  اكتســاح  فــى 

والمنســوجات.
ــا  ــا فقدن ــن فأنن ــزة القط ــا مي ــا فقدن ــب أنن ــى جان و إل
ــات  ــة للصناع ــة العمالي ــبية للكثاف ــا النس ايضــاً ميزتن
ــف لكــى نحيــى شــيئاً جديــداً فهــذا  ــجية ولالس النس
ــذا  ــة مــوت فه ــى حال ــى شــيئاً ف ســهل ولكــن أن نحي

ــب. ــر الصع ــو األم ه

ندرة الكفاءات
 كذلــك مــن المشــاكل الخطيــرة عــدم وجــود كفــاءات 
عمليــة رغــم أن العالــم يتقــدم ويتطــور ويشــهد ثــورة 
ــا آالت  ــات وتكنولوجي ــى االلكتروني ــرى ف ــرة كب وطف
النســجية وهــو مــا يعنــى ضــرورة وجــود أجيــال 
جديــدة ملمــة بهــذه التطــورات حتــى يكــون لدينــا 
الكفــاءات المطلوبــة لكــى تكــون الصناعــات النســجية 
مــا  العالميــة وهــو  للصيحــات  المصريــة مواكبــة 
االقتصاديــة  المزايــا  علــى  النهايــة  فــى  ينعكــس 

للمنتجــات المصريــة.

التهريب واإلغراق
مشــكلة  النســجية  الصناعــات  يهــدد  مــا  اخطــر 
التهريــب واالغــراق بالمنتجــات التــى تدخــل البلــد 
ــع  ــذا الوض ــل ه ــى ظ ــا، فف ــعر خاماته ــن س ــل م بأق
ــة  ــك حال ــت أن تل ــف نثب ــر، وكي ــة الخط ــف نواج كي
اغــراق مــن عدمــه وحتــى نثبــت ذلــك يســتغرق 
الوضــع وقتــاً طويــالً لكــى نســتطيع أن نتخــذ أجــراء 
معينــاً كمــا انــه بالنســبة للتهريــب كيــف تعجــز القــدرة 
ــذ  ــى مناف ــوة عــن الســيطرة عل ــة الموجــودة بق االمني
التهريــب لدينــا القــدرة االمنيــة التــى وقفــت ضــد 
الوقــوف ضــد  مــن  نتمكــن  لــم  ولكننــا  االرهــاب 
التهريــب، ففــى أتفاقيــة الجــات بنــد لحمايــة الصناعــة 
الوطنيــة فأمريــكا واليابــان والصيــن، وكل العالــم 
يتخــذ االجــراءات لحمايــة صناعتــة بينمــا مصــر هــى 

ــى  ــة ف ــد الحماي ــتغالل بن ــدون اس ــة ب ــت االتفاقي طبق
الوقــت الــذى تدعــم امريــكا فيــة القطــن االمريكــى..!! 

ــاً : ــات أيض ــن المعوق وم
الماكينــات 	  مــن  الكافيــة  االعــداد  توافــر  عــدم 

الحديثــة وعــدم تصنيعهــا أو تصنيــع قطــع الغيــار 
الالزمــة لهــا محليــا .

ــة 	  ــى عملي ــتخدم ف ــى تس ــزة الت ــر االجه ــدم تواف ع
ــودة . ــط الج ــرة وضب المعاي

عــدم المشــاركة الجــادة مــن االجهــزة البحثيــة فــى 	 
متابعــة التطــورات الهائلــة فــى الصناعــة النســجية 

وضعــف الروابــط بيــن االجهــزة والشــركات.
مواجهــة قوانيــن البيئــة والتحديــات المصاحبــة 	 

التكنولوجيــات  مقدمتهــا  وفــى  القوانيــن  لهــذه 
ــاً وادارة الجــودة الشــاملة  ــة والمتوائمــة بيئي النظيف

ونظــام االيــزو ونظــام االيكــو .... الــخ .
التســوق واالتجــاة نحــو االنتــاج قبــل الوقــوف 	 

علــى متطلبــات واحتياجــات االســواق فــى الداخــل 
والخــارج .

الخلــل الكبيــر فــى الهيــاكل التمويليــة والســحب 	 
علــى المكشــوف وعــدم توافــق السياســات الخاصــة 
وتســويق  مخرجاتــة  مــع  االنتــاج  بمداخــالت 

منتجاتــة.
ــى ان 	  ــاً بمعن ــة النســجية ذاتي ــل الصناع ــدم تكام ع

ــة  ــذه الصناع ــأت ه ــركات ومنش ــن ش ــاون بي التع
يــكاد يكــون منعدمــاً فــى نفــس الوقــت الــذى ال 
يتكامــل فيــة قطــاع الصناعــة ككل مــع القطاعــات 
ــاً. ــل داخلي ــدم التكام ــى ع ــة بمعن ــرى بالدول االخ

والحقيقــة أن الصناعــة النســجية بوضعهــا الراهــن 
وحجــم  مصــر  اكتســبتها  التــى  المكانــة  رغــم 
اســتثمارتها وحجــم انتاجهــا ومــا تمتلكــه مــن خبــرات 
تراكميــة تعانــى مــن ظــروف تحتــاج إلــى اعــادة 
هيكلــة و مواجهــة للتحديــات الحاليــة والمســتقبلية 
تنميــة  إلــى  النســجية  الصناعــة  تحتــاج  لذلــك 
ــالك  ــكار وامت ــق االبت ــن طري ــية ع ــدرات التنافس الق
ــاض الســعر  ــات المتقدمــة والجــودة وانخف التكنولوجي
ــاذ إلــى االســواق الخارجيــة  واإلدارة المتطــورة والنف
حيــث ســيكون البقــاء لألقــوى والقــادر والمتميــز.

الصناعــات النســجية مــن اكبــر الصناعــات المصريــة وهــى تعتبــر المجــال الحقيقــى 
ــر  ــاك كثي ــى إال ان هن ــى المســتوى العالم ــة مصــر عل ــس في ــن أن تناف ــذى يمك ال
ــا بالقطــن  ــات جــاء مــن فقــدان اهتمامن ــات، وأول أســباب هــذه التحدي مــن التحدي
المصــري كذهــب أبيــض يتمتــع بميــزة نســبية للصناعــة المصريــة ثــم تبعــة باقــى 

االصنــاف االخــرى مــن األليــاف فــى المعانــاة ومــن بيــن التحديــات االخــرى التــى 
ــة  ــرة لخصخص ــة كبي ــي هوج ــة ف ــجية ممثل ــة النس ــور الصناع ــى تده ــببت ف تس
ــج  ــم نتائ ــم يجــروء أحــد أن يقي ــى االن ل ــام للصناعــات النســجية وحت القطــاع الع
خصخصــة ذلــك القطــاع الهــام ويــدرس تأثيرة علــى االقتصــاد والصناعــة المصرية

أعداد: عصام عبد احلميد أبو جبل.. م/إستشاري

فنية

مقاالت
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مبوباتاخبار ووجوه

BRAND MANAGERS NEEDED!!
Company name: Heba Linens 

We are an embroidery company, producing a 
variety of luxurious beddings and towels. 
www.instagram.com/heba_linens

Job title: Brand manager

Job description:
	•Assist in building a new brand
	•Market research 

	•Moderate focus groups
	•Create concepts and ideas for the brand 
	•Manage an on-line store for the existing 

brand

Skills:
	•Marketing background
	•Good presentation skills
	•Team player
Please email your CV to :
layla@hebalinens.com
layla.awad311@gmail.com

شركة كونكريت
مطلوب عدد 2 شباب حديثى التخرج ) إقتصاد منزلى / قسم مالبس ونسيج ( للعمل بقسم الباترون والعينات فى شركة 

كونكريت بمكتب المهندسين

برجاء إرسال السيرة الذاتية على اإليميل المرفق: 
msalman@concrete.com.eg

مطلوب مبني
يصلح لعمل شركة مالبس

يكون مساحته 1000متر 	•
تقريبا

يكون كامل المساحة مقسمة 	•
علي االدوار

في نطاق المرج الجديده 	•
وضواحيها

لمزيد من المعلومات رجاء 
االتصال: 01116376260

مكاتب تصدير

مكتب تصدير يبحث 
عن مصانع بطاطين 

للتصدير الي الواليات 
المتحدة االمريكية

لمزيد من المعلومات 
رجاء االتصال: 

01283458267

ماكينات تريكو مستطيل عرض 120سم هاف اوتوماتيك ٤ مكوك ماركة 
دوبيه وماركة اميا، جوج 7 ، 8 ، 12 كما يعرض للبيع ليزونة 8 مردن 

صناعة مصرية، وأيضاً ماكينة كولوريت واورليه وأوڤرلوك جميعهم ماركة 
بيجاسوس صناعة ياباني. وجميع الماكينات بحالة ممتازة ومعهم قطع غيار 

- للتواصل: مهندس / فايز خليل - ت : 01115945555

للبيع الصحاب المصانع في منطقة العبور شقة اكثر من 400 متر )200 متر ارضي وحديقة 
100( متر مدخل رئيسي ومدخل خلفي بمكنب خاص وحمام  مطبخ والدور االول 4 غرف + 

4 حمامات + مطبخ واستقبال
لالستفسار: 01001790852

ماكينات 
للبيع

عقارات 
للبيع

مطلوب 
مبني

فرص 
تصديرية

فرص عمل

joB vAcANcIES

خيوط
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اخبار ووجوه

خيوط

اخبار ووجوه

خيوط

ــي  ــرض ايج ــالء مع ــحور لعم ــركة VISION FAIRS س ــت ش نظم
اســتيتش انــد تكــس ولقــد حضــر الســحور العديــد مــن وكالء الماكينــات 

وكبــار المصنعيــن فــي جــو رمضانــي عائلــي مميــز.

سحور معرض ايجي استيتش اند تكس
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ــى  ــي عل ــي والعمل ــتوى االخالق ــى المس ــًدا عل ــًزا فري كان رم
الســواء، كان يمتلــك افــكاًرا ورؤيــة متكاملــة للمســتقبل، يحمــل 
بيــن ثنايــا صــدره قلًبــا ال يعــرف ســوى الحــب وتقديــر فريــق 
العمــل، لهــذا مــا مــن مــكان عمــل بــه إال وكانــت لــه بصمتــه 
علــى مســيرة العمــل وشــخصيات مــن عملــوا معــه، هكــذا كان 
ــو  ــذي توفــى خــالل شــهر ماي ــدس ناجــي الفيومــي.. وال المهن
ــكل مــن  ــة ل ــة الصدم ــذي كان بمثاب الماضــي، وهــو األمــر ال
احبــوه وتالمذتــه الذيــن تعلمــوا علــى يديــه ومنهــا جمعيــة 
ــاد  ــة واتح ــث الصناع ــز تحدي ــن و مرك ــن المصريي المصدري
ــه  ــل وفات ــه- قب ــه هللا علي ــد كان يشــغل –رحم الصناعــات، فق
ــن  ــة المصدري ــبولينك – جمعي ــذي الكس ــر التفي منصــب المدي

ــن. المصريي
كان لــي الحــظ مثــل الكثيريــن غيــري أن أشــرف بالعمــل تحــت 
ــي اكســبولينك  ــت ف ــث عمل ــات تخرجــي، حي ــي بداي ــه ف إدارت
لمــدة ثــالث ســنوات تقريبــا، تعلمــت منــه الكثيــر الــذي افادنــي 
ــي  ــة ف ــا الحرفي ــه جميع ــا من ــد تعلمن ــتقبال. فلق ــي مس ــي عمل ف
العمــل واإلنجــاز المتكامــل وانضبــاط المواعيــد والتنظيــم 

ــل. الشــديد لمســيرة العم
ــه-  محتــرف فــي العالقــات العامــة  ــد كان - رحمــة هللا علي لق
ــن  ــع م ــا م ــي يتبادله ــخصية الت ــروت الش ــا بالك ــظ دائم يحتف
ــة و مكانهــا..!، و اتذكــر  ــخ المقابل يلقاهــم ويكتــب عليهــا تاري
الصحــف  قصاقيــص  يجمــع  معــه  عملــي  اثنــاء  كان  انــه 
اليوميــة التــي تتنــاول االخبــار االقتصاديــة و االخبــار الهامــة 
لتــوزع علينــا لنقرأهــا و نمضــي بجانــب اســمائنا اننــا قرأناهــا 

ــار  ــام باالخب ــف واالهتم ــة الصح ــر متابع ــذ الصغ ــا من فتعلمن
االقتصاديــة. 

لقــد كان دائمــا شــعلة مــن النشــاط و الحيويــة حتــي آخــر 
ايامــه فقــد كان يضيــف منظومتــه وافــكاره واســلوبه الحرفــي 
ــة  ــى المنظم ــه عل ــرك بصمت ــا ليت ــة ينضــم إليه ــى أي منظم إل
ــه  ــدة، كان ل ــة الفري ــه اإلداري ــب حرفيت ــا. وبجان ــن به والعاملي
جانبــه االنســاني فريــًدا للغايــة، فلقــد كانــت دائمــا ابــواب مكتبــه 
مفتوحــة للجميــع مــن اكبــر إلــى اصغــر العامليــن يســمع منهــم 

بصــدر رحــب وال يبخــل عليهــم بنصيحــة أو معلومــة. 
ــدة و مســتمرة بعــد أن تركــت  ــي معــه ممت ــد كانــت عالقت ولق
ــي  ــي ف ــر انن ــي الخــاص وال اتذك ــى عمل ــت إل ــي و اتجه عمل
مــرة اتصلــت بــه و لــم يــرد علــى فــي الحــال أو لــم يعــد 
مكالمتــي بعدهــا وإذا طلبــت مقابلتــه فاجــده دائمــا مرحبــا رغــم 

ــي.  ــه اليوم ــغال جدول انش
نــدوة خاصــة  الحــظ أن أراه فــي  لــي  وأحمــد هللا أن كان 
ــذ  ــه من ــا قابلت ــام وكان كم ــرة أي ــه بعش ــل وفات ــبولينك قب باكس
18 عــام شــعلة مــن النشــاط و الحمــاس وال يخلــي حديثــه مــن 

مداعباتــه المعهــودة.
ســوف نفتقــدك تواجــدك بيننــا ولكننــا لــن نفقــد افــكارك، فأنــت 

حــي بمــا تعلمنــاه منــك ومازلنــا نطبقــه حتــي يومنــا هــذا..!
وشــكرا لــك فقــد كنــت دائمــا متواجــد بيننــا علــى طــول 

الطريــق.

احمد المغالوي

وداعا المهندس ناجي الفيومي
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Textile Enhancers
Silicon Softener Solutions

Common Products:
MAGNASOFT® 88
MAGNASOFT® SM 1522
Silicon Emulsion SMG 55

www.momentive.com

Egypt SolE DiStributor:
Delta Co. for Trading & Chemicals
47 St. 263, New Maadi, Cairo, Egypt
Tel. +002 02 25192316 - 27544553
www.deltaco.com.eg

سيليكون للتجهيز النهائي للنسيج والخيوط


