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DKNY تطلق مالبس رياضية بالشراكة 
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تعظيم سالم للتجربة السورية في مصر..!!

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

ــة  ــم للتجرب ــن رؤيته ــض ع ــا البع ــد يطرحه ــي ق ــات الت ــلبيات أو االيجابي ــن الس ــًدا ع بعي
الســورية فــي مصــر، فــا تملــك ســوى أن تبــدي لهــا اإلعجــاب واإلشــادة مًعــا.. ففــي الوقت 
ــة وتباطــئ  ــن مــن األوضــاع الصعب ــن المصريي ــن مــن المنتجي ــه الكثيري ــذي يشــكو في ال
الســوق المحليــة، نــرى العكــس تماًمــا بالنســبة لرجــال الصناعــة الســوريين الذيــن يؤكــدون 
أن األوضــاع مثاليــة وهنــاك فــرص عديــدة فــي الســوق المصريــة ولكــن بشــرط أن تبحــث 

عنهــا فــي كل مــكان وال تنتظــر أن تأتــي إليــك فــي مــكان العمــل..!!
ــات  ــال فعالي ــا خ ــي الحظته ــة الت ــر الصــورة اإليجابي ــذا األم ــى ه ــير إل ــي اش ــا جعلن م
المعــارض الصناعيــة األخيــرة التــي عقــدت فــي القاهــرة مؤخــًرا، اضافــة إلــى األخبــار 
ــي الســوق  ــل الســوريين ف ــة الســوق حــول مســيرة عم ــن أروق ــر بي ــي تتناث ــة الت االيجابي
ــز، ولديهــم خطــط  ــي العمــل بشــكل متمي ــى انهــم مســتمرين ف ــي تؤكــد عل المصرية،والت
للتوســع مســتقبًا وتطويــر مســيرة اعمالهــم وهــذا كلــه اعتمــاًدا علــى العمالــة المصريــة..!
فقــد تحــدث معــي أحــد خبــراء الصناعــة مشــيًدا بهــم انهــم جــاءوا إلــى مصــر بعدمــا مــرورا 
بأوقــات ومصاعــب جمــه فــي بادهــم، أي أن أوضاعهــم كان صعبــه بالفعــل، بــدأوا العمــل 
فــي مصــر مــن الصفــر بحًثــا عــن الفــرص واالســتمرار فــي العمــل وهــو مــا تحقــق لهــم 

بالفعل.. 
ولقــد علمــت أن هنــاك منشــأت صناعيــة متميــزة فــي مدينــة العاشــر مــن رمضــان تعمــل 
فــي مجــال صناعــة المابــس الجاهــزة، قامــت بتعييــن عــدد مــن مصممــي األزيــاء بهــدف 
وضــع رؤيــة جديــدة للموضــة تنطلــق مــن القاهــرة إلــى العالــم، وهــو األمــر الــذي طالمــا 

كنــا نشــير إلــى أهميتــه عبــر صفحــات » خيــوط« طيلــة األعــوام الماضيــة ولــم يتحــرك 
احــد بــل تــم اإلشــارة لهــا انهــا رفاهيــة ال حاجــة لهــا األن فــي ظــل تباطــئ الســوق، بــل انني 
شــخصًيا اعلنــت اعتراضــي فــي احــد الفعاليــات علــى رؤيــة احــد الخبــراء فــي الصناعــة 
الــذي قــال بالحــرف الواحــد .. “الســوق المصــري كبيــر ولــو تــم صنــع تــراب فمــن الســهل 
تســويقه بهــا” فقلــت لــه .. نعــم ولهــذا عندمــا يجــد المســتهلك المصــري مابــس ذات جــودة 
ــو  ــى  ول ــى المنتجــات األخــرى حت ــل عل ــة ويقب ــرك المنتجــات المحلي ــة يت ــة مختلف ورؤي
كانــت اجنبيــة، واضفــت ان هــذا الفكــر هــو الســبب فــي معانــاة الســوق والصناعــة علــى 
ــه  ــل إلي ــا ال تص ــق رواج ــوق تحق ــي الس ــا ف ــم طرحه ــات يت ــل أن أي منتج ــواء بدلي الس

المنتجــات المحليــة..!!
ــف  ــل باســلوب مختل ــي العم ــي مصــر أن مــن يرغــب ف ــة الســورية ف ــت التجرب ــد اثبت لق
ومتطــور مــن المؤكــد ســيحصد النتائــج ويحقــق طفــرة تســويقية وانتاجيــة، بينمــا مــن يفكــر 
باســلوب مــا ســيتم انتاجــة ســيتم تســويقه ســيظل كمــا هــو خاصــة وان المســتهلك فــي الوقت 

الراهــن اصبــح لديــه الوعــي بمــا يقبــل عليــه ومــا ال يفكــر فــي شــراءه فــي األســاس..
فكــروا فــي التطويــر .. فمــا ســيتم اســتثماره فــي تطويــر المنتجــات واالرتفــاع بجودتهــا 
ــة أو التصديــر..  ــد الســوق المحلي ــة ســواء علــى صعي ســوف يتــم حصــد نتائجــة االيجابي
فكــروا دون اللجــوء إلــى حائــط الشــكوى وفقــط، دون التحــرك خطــوة إلــى األمــام، خاصــة 
ــا تشــكيل مامــح جديــدة لــه متطــورة تتائــم فقــط  وان الصناعــة فــي مصــر يجــري حالًي

مــع مــن يــدوام علــى التطويــر .. 
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محترف تصريحات وبس..!!!
مالك يا عم رفا .. سرحان فيه أية ، قولي بس، قال عم رفا: مفيش يا 
سيدي.. تعرف زي ما فيه محترفين بتوع كوره زي صاح كده، فيه 
برده محترفين إعام وتصريحات من اللي قلبك يحبها لكن في الحقيقة 
ناس مش بتدور إال على مصلحتها، قلت: مين ده يا عم رفا، قال: ده يا 

سيدي واحد من الناس الجامدين أوي في الصناعة طوال النهار والليل 
تصريحات يطالب فيها بحماية الصناعة والحد من التهريب واألمور 
اللي مش تمام ديه، والغريبه أنه معروف في كواليس الصناعة كده أنه 

بيشتغل في الحاجات ديه.. تقول أية في الناس ديه.. .!!!

فيه حاجة وال أية ..!
الحكاية  اية  قلت  أية،  اقول  عارف  ما  وهللا  ليه،  زعانه  الناس  مال 
هشتاج  فاتوا عملوا  اللي  اليومين  المحلة  في  الناس  قال:  رفا،  يا عم 
على السوشيال ميديا »المحلة الزم تنضف والرئيس الزم يعرف«.. 
الناس  بين  هناك  مشكلة  فيه  يمكن  قلت:  أية،  وعن  أية  يعرف  طيب 
ومحدش عارف اية الموضوع، قال عم رفا..مش عارف بس المشكلة 
شكلها كبيرة عشان الناس بتتكلم ان الرئيس الزم يعرف..!، وبصراحه 

حاولت أعرف من الناس أية الموضوع بالضبط، ناس بتقول السوق 
مش مظبوط، وناس بتقول دول شوية من الناس مش عاجبهم بعض 
لكن   .. الحكاية  اية  اعرف  بحاول  دلوقتي  ولغاية  التانية..  الناس 
بصراحة استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلشارة إلى مشكلة 
في المحلة وانت عارف ان المدينة كلها أسرة واحدة يبقى فيه مشكلة 

لسه ناوي اعرفها.. قول يارب.. قلت: يارب يا عم رفا.

مالها صناعة الكتان يا جماعة الخير..
عاوز أعرف بس ليه بنوجع في بعض، مش كلنا بنشغل بعض وكله 
في النهاية بيستفيد والدنيا بتكون حلوة على الجميع وال أية.. قلت: أيوة 
طبعا يا عم رفا، بس فهمني أية الموضوع، سمعت وهللا أعلم ان فيه 
مشاكل في االسعار بين المزارعين والصناع والمصدرين، وان من 
كتر المشاكل ديه الناس بتطالب يكون فيه جمعية أو اتحاد أو اي حاجة 

تعبر عن منتجي الكتان عشان تحمي المصالح وتخلي الصناعة مستقرة 
ككل.. قلت: يا سام يا عم رفا، بس ده حاجة كويسة، قال: آه .. بس 
يتفقوا على أي اجراء، وده ألن مجال انتاج الكتان كويس جدا بس مش 
عارف منسي ليه من المسؤولين، وهللا ممكن يكون نقلة للصناعة، بس 

ياريت الكل يفتكروه ويساهم في تطويره للمستقبل..

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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اخبار
DKNY تطلق مالبس 

MLB رياضية بالشراكة مع

DKNY Launches a 
Sportswear Company in 
Co-operation with MLB

ــة  ــة DKNY مجموع ــة التجاري ــت العام اطلق
مــع  بالشـــــــراكة  النســــــائية  األزيــاء  مــن 
 Major League Baseball (MLB(
فــي  المفضلــة  البيســبول  برياضــة  لاحتفــال 
مــن  المســتوحاة  المجموعــة  أمريكا،وتوفــر 
ــة مــن  الرياضــة أنمــاط رياضيــة جاهــزة للمدين

DKNY ممــا يخلــق زًيــا مثالًيــا.
DKNY Sport مــن  المجموعــة  تشــتمل 
ــة مــن  ــة بداي ــس الرياضي ــى كل قطــع الماب عل
الداخليــة والتــي شــيرت واألحذيــة  المابــس 

المدربيــن وغيرهــا.  وســترة 
واتيحــت هــذه المجموعــة للمســتهلك مــن خــال 

المواقــع التاليــة:
www.dkny.com

www.mlbshop.com
www.fantastic.com

جديــر بالذكــر أن  DKNY هــى عامــة تجارية 
عالميــة لازيــاء الشــهيرة تأسســت عــام 1989. 
وتوزيــع  وتســويق  بتصميــم  الشــركة  تقــوم 
واألكسســوارات  المابــس  مــن  مجموعــات 

ــم. ــتوى العال ــى مس ــة عل واألحذي

نسبة المواد المعاد تدويرها و المستخدمة 
H&M في منتجات

H&M Confirms, 55% of material in apparel is recycled

أكثــر  أن   H&M كشــفت شــركة 
المئــة مــن جميــع  مــن 55 فــي 
ــي المنتجــات  ــواد المســتخدمة ف الم
ــول  ــا أو الحص ــادة تدويره ــم اع يت
علــى مصــادر مســتدامة، بنســبة 
زيــادة بلغــت 35 فــي المئــة خــال 
عــام واحــد فقــط وذلــك مــع اقتــراب 
اســتخدام  مــن  المنشــود  الهــدف 
ذات  أو  تدويرهــا  المعــاد  المــواد 
ــول  ــط بحل المصــادر المســتدامة فق
عــام 2030 علــى حــد تصريحــات  
ــي  ــا االلكترون ــر موقعه H&M عب

ــت. ــى االنترن عل
وتســتخدم مجموعــة H&M بنســبة 
األقطــان  مــن  المئــة  فــي   95
معــاد تدويرهــا أو مــن مصــادر 
اقتــراب  يعنــي  ممــا  مســتدامة، 
الشــركة مــن الوصــول إلــى هدفهــا 

باســتخدام القطــن بنســبة 100 فــي المئــة مــن القطــن العضــوي والقطــن المعــاد تدويــره مــن خــال 
مبــادرة Better Cotton Initiative بحلــول عــام 2020 حيــث ســيكون هــذا حقيقــة واقعــة فــي 
كل منتجــات العامــات التجاريــة لمجموعــة H&M كجــزء مــن هدفهــا لعــام 2030 الســتخدام المــواد 

ذات المصــادر المســتدامة فقــط.
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تقدم لعمالئھا أحدث ماكینة

 للطباعة المباشرة علي األقمشة و طباعة ورق السابلیمشن

DGI FH-3204

تصل سرعتھا  الى ۱٥٥ م۲ / س

 4 kyocera print heads
Up to 6 colors channels (fluorecent and light colors)

5 El-Razi st., from el tayaran st., Nasr City
Tel: +20220803295 Fax:+20220803294 Mob: 01149969300 

Website: www.ttsegypt.com
e-mail: print@ttsegypt.com
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خالل لقاء رئيس المصلحة مع أعضاء غرفة الصناعات النسجية

قانون الجمارك الجديد يتضمن "أحكام رادعة" للحد 
من التهريب والحماية من "المنافسة غير العادلة"

New Customs Law will Include Severe Punishment for 
Smugglers 

أكــد كمــال نجــم رئيــس مصلحــة الجمــارك 
اهتمــام القيــادة السياســية بدعــم الصناعــة 
ــن وتخفيــف  ــن والمصدري ومســاعدة المنتجي
وأنــه  النقــدي  االحتياطــي  علــى  الضغــط 
ــة الصــادرة  ــة الجمركي ــد وضــع التعريف عن
النظــر  يتــم  لــم  الماضــي  ســبتمبر  فــي 
ــم إعطــاء  ــل ت ــة ألول مــرة ب لحجــم الحصيل
األولويــة لخفــض التعريفــة علــى مســتلزمات 
اإلنتــاج خدمــة للصناعــة رغــم تســبب ذلــك 

ــة. ــة الجمركي ــص الحصيل ــي نق ف
جــاء ذلــك خــال لقــاء رئيــس المصلحــة 
ــة الصناعــات  مــع اعضــاء ومســؤولي غرف
المصريــة،  الصناعــات  باتحــاد  النســجية 
مؤكــًدا علــى أن التهريــب يضــر بالصناعــة 
المصريــة وصحــة المواطنيــن وإن مشــروع 
قانــون الجمــارك الجديــد يســتهدف احــكام 
الرقابــة وردع التهريــب حيــث شــدد عقوبــة 

ــة. ــة الوطني ــة الصناع ــب لحماي التهري
وقــال إن مكافحــة التهريــب تعــد علــى رأس 
ــة  ــرة الحالي ــال الفت ــة خ ــات المصلح أولوي
وأنــه قــد تــم إصــدار 8 قــرارات بتغييــر عدد 
ــع  ــة والدف ــع مختلف ــي مواق ــادات ف ــن القي م
بقيــادات مــن العناصــر الشــابة وتــم التوســع 
والموانــئ  الجمركيــة  المنافــذ  إمــداد  فــي 
بأجهــزة X-RAYS، حيــث يوجــد حاليــا 
ــئ  ــى المطــارات والموان ــاز ف نحــو 87 جه
المصريــة وتــم التعاقــد علــى اســتيراد 100 

جهــاز آخــر، باإلضافــة إلــى 47 جهــازا فــي 
ــذ. ــة معظــم المناف ــة لتغطي ــة الاحق المرحل

لتوحيــد  المصلحــة  ســعي  إلــى  مشــيًرا 
األســعار فــى جميــع المنافــذ حيــث صــدرت 
ــة  ــال مكافح ــور رج ــأن حض ــات بش التعليم
كشــف  فــى  والتفتيــش  واألمــن  التهريــب 
والمابــس  األقمشــة  رســائل  ومعاينــة 
وبالنســبة لنظــام العيــارات فــى بورســعيد 
المئــة  فــي   85 حســاب  يتــم  كان  والتــى 
مــن البضائــع بــوزن 10 طــن باعتبارهــا 
عيــارات فقــد تــم إصــدار التعليمــات بــأن 
ــم  ــارات يت ــد عــن 20 فــي المئــة عي مــا يزي
إعــادة وزنــه وتقييمــه مــن خــال اللجنــة 
المشــكلة ممــا ســاهم فــي فــى إحــكام الرقابــة 

اإليــرادات. ورفــع 

السفير جمال الدين البيومي يؤكد:

ارتفاع متوقع لحجم التبادل التجاري مع 
افريقيا مع سريان اتفاقية التجارة الحرة

 Expected Increase in Trade with 
Africa

محلية

اخبار

أكــد الســفير جمــال الديــن البيومــي األميــن العــام التحــاد 
المســتثمرين العــرب، إن بــدء ســريان اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
بثاثــة  التجــاري  التبــادل  ســتزيد  اإلفريقيــة  البلــدان  بيــن 
أضعــاف مــا هــي عليــه اآلن، مشــيًرا إلــى أن التجمــع الناتــج 
عــن هــذه االتفاقيــة ســيكون أكبــر مــن تجمــع الكوميســا 
خاصــة بعــد نجــاح الكوميســا فــي تنشــيط حركــة التجــارة 
ــة. ــة الماضي ــدرا اآلون ــى م ــة عل ــدول األفريقي ــن ال ــة بي البيني
اتفاقيــة  أن  البيومــي  الديــن  جمــال  الســفير  وأضــاف   
فــي  مصــر  إليهــا  دعــت  التــي  القاريــة  الحــرة  التجــارة 
ــة  ــاركة 25 دول ــا بمش ــا حالي ــدأ تفعيله ــيخ وب ــرم الش ــة ش قم
ــوة  ــة ســتكون ق ــى 51 دول ــع إل ــى أن ترتف ــى عل ــة أول كمرحل
العالــم،  فــي  اقتصــادي  تجمــع  اقتصاديــة ضاربــة ألكبــر 
أعضائهــا. بيــن  البينيــة  التجــارة  زيــادة  فــي  يســاهم  مــا 
خاصــة وأن االتفاقيــة ستنشــط حركــة التجــارة كونهــا تحتــوي 
علــى بنــود تتعلــق بالرســوم الجمركيــة، باإلضافــة إلــى دورهــا 
فــي تشــجيع االســتثمار فــي ظــل خصوبــة المنــاخ اإلفريقــي.
أن  العــرب  المســتثمرين  التحــاد  العــام  األميــن  وأوضــح 
األفريقيــة  والــدول  مصــر  بيــن  التجــاري  التبــادل  معــدل 
ــي ظــل  ــة ف ــرة المقبل ــدار الفت ــى م ــه ســيرتفع عل ــف لكن ضعي
ــة  ــدول األفريقي ــع ال ــا مصــر م ــي تتبنه ــة الت سياســة االنفتاحي
األفريقــي. االتحــاد  مــن  الحاليــة  النســخة  ترأســها  خــال 
إلفريقيــا  اهتمامهــا  تولــي  بــدأت  مصــر  أن  إلــى  الفًتــا 
مــن  عــدد  وتدشــين  اتفاقيــات  توقيــع  مــع  خاصــة 
التعــاون  لتنشــيط  الماحيــة  التجاريــة  خطــوط 
المصريــة. الصــادرات  لزيــادة  التجــاري  والتبــادل 
وبحســب إحصائيــة رســمية صــادرة عــن تجمــع الســوق 
)الكوميســا(،  أفريقيــا  وجنــوب  شــرق  لــدول  المشــتركة 
فــإن حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي القتصــادات الــدول 
دوالر. تريليونــي  نحــو   2018 عــام  ســجل  األفريقيــة، 

كمال جنم
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وأوضحــت النشــرة أنَّ قيمــة الــواردات المصريــة مــن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة بلغــت 5400.3 مليــون 
دوالر عــام 2018 وتمثــل 6.7 فــي المئــة  مــن 
واردات مصـــر مــــن العالــم مقابــل 3868.6 مليــون 
ــي  ــادة قدرهــا 39.6 ف دوالر عــام 2017 بنســبة زي

المئــة.
ــيس  ــي تأس ــة ف ــتثمارات األمريكي ــت االس ــا بلغـ بينم
ــل  ــام 2018 مقاب ــون دوالر الع ــركات 4.6 مليـ الش
4.4 مليــون دوالر العــام 2017 بنســبة زيــادة قدرهــا 

ــة. ــي المئ 4.5 ف
وفــي نفــس اإلطــار اشــارت النشــرة الســنوية للتجــارة 
البينيــة مــع التجمعــات الدوليــة لعــام 2018 ومــن أهــم 

مؤشــراتها مــا يلــي: 
ــي  ــة الت ــات الدولي ــع التجمع ــة م ــارة البيني أوال: التج
تتضمــن مصــر وهــي: تجمــع اإلســكوا، تجمــع دول 
الســاحل والصحــراء، تجمــع الكوميســا، مجموعــة 
الخمــس عشــرة، منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة، 
ــه يتضــح: ــة ومن ــة اإلســامية النامي مجموعــة الثماني

تلــك  إلــى  مصــر  صــادرات  قيمــة  إجمالــي  بلــغ 
التجمعــات 28.7 مليــار دوالر العــام 2018 مقابـــل 
ــي  ــادة 6.6 ف ــام 2017 بزي ــار دوالر الع 26.9 ملي

ــة. المئ

وجــاءت الصــادرات المصريــة إلــى منطقــة التجــارة 
الحــرة العربيــة فــي المرتبــة األولــى، وبلغـــت قيمتهــا 
ــار  ــل 9.8 ملي ــام 2018 مقاب ــار دوالر الع 9.4 ملي
دوالر العـــام 2017 بنســبة انخفــاض قدرهــا 3.5 في 
ــي قيمــة  ــغ إجمال ــوا وبلـ ــا تجمــع األسكـ ــة ، يليهـ المئ
ــل  ــام 2018 مقاب ــار دوالر الع ــادرات 7.9 ملي الص
8.1 مليــار دوالر العـــام 2017 بنسبـــة انخفــاض 

ــة. ــي المئ قدرهــا 2.4 ف

ــة الكوميســا  ــرة جــاءت مجموعـ ــة األخي ــي المرتب وف
ــار دوالر  ــادرات 1.9 ملي ــة الص ــي قيم ــغ إجمال وبل
العــام 2018 مقابــل 1.6 مليــار دوالر العــام 2017 

ــة . ــي المئ ــادة قدرهــا 16.6 ف بنســبة زي
ــي قيمــة واردات مصــر مــن  جديــر بالذكــر أن إجمال
تلــك التجمعــات 36.8 مليــار دوالر العــام 2018 
بنســبة   2017 العــام  دوالر  مليــار   30.6 مقابــل 

ــة. ــي المئ ــا 20.4 ف ــادة قدره زي

9.5 في المئة زيادة في صادرات المالبس الجاهزة إلى 
السوق األمريكية خالل العام 2018

ايجابية

اخبار
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أكــد الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ارتفــاع الصــادرات المصريــة مــن المابــس الجاهــزة إلــى األســواق األمريكيــة خــال العــام 2018 بنســبة 
9.5 فــي المئــة، كمــا حققــت الصــادرات إلــى التجمعــات الصناعيــة بنســبة 6.6 فــي المئــة..

أوضحــت النشــرة الســنوية للعاقــات االقتصاديــة بيــن مصــر والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام 2018، أن الصــادرات مــن المابــس الجاهــزة جــاءت 
فــي المرتبــة األولــى بنســبة 46.3 فــي المئــة  مــن إجمالــي الصــادرات للواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبلغــت قيمتهــا 795.7 مليــون دوالر عــام 2018 مقابــل 

726.84th مليــون دوالر عــام 2017 بنســبة زيــادة قدرهــا 9.5 فــي المئــة .
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استثمارات جديدة

خيوط

"منطقة حرة" للصناعات النسجية يتولى القطاع 
الخاص تطويرها وطرحها للمستثمرين في العالم

بــه  يقــوم  الــذي  االســتثماري  المشــروع  وهــو 
ابرزهــم رجــل  مــن  المســتثمرين  مــن  مجموعــة 
ــى  ــذي اشــار إل ــارز محمــد قاســم، وال الصناعــة الب
أن الدراســات أكــدت افتقــار الصناعــة المصريــة 
للصناعــة،  الهامــة  األوليــة  للمــواد  االفريقيــة 
ــروع  ــه مش ــون في ــي أن يك ــن الطبيع ــذا كان م وله
ــي الغــزول والصباغــة  ــى تشــجيع االســتثمار ف يتول
التوريــد  سلســلة  مجــرى  لدعــم  والتشــطيب، 

المنزليــة.. المفروشــات  والمابــس 
ــا يصــل  ــة المني ــي مدني ــد قاســم أن المشــروع ف وأك
مســاحتها 1.3 مليــون متــر مربــع وهــي متاحــة 
العالــم،  انحــاء  جميــع  فــي  المســتثمرين  لجميــع 
والحوافــز  المميــزات  بنفــس  منهــم  كل  وســيتمتع 
حيــث  المحلــي..  المســتثمر  بهــا  يتمتــع  التــي 
ــاة مــن الضرائــب  ــع المشــروعات معف ســتكون جمي
ــرة مــن  ــك تواجــد بهــا مجموعــة كبي ــى جانــب ذل إل
ــتفادة  ــع االس ــن للمصان ــي يمك ــية الت ــة التنافس العمال

ــا. منه

لمعالجــة  محطــة  الجديــدة  المدينــة  ســتضم  كمــا 
الميــاه بــدون تصريــف، وتواجــد وجهــه محــددة 
لجميــع التراخيــص والتصاريــح، باإلضافــة إلــى 

والتدريــب.  والتطويــر  البحــث  مركــز 
قاســم  محمــد  البــارز  الصناعــة  رجــل  وأضــاف 
إلــى أن جميــع الشــواهد الراهنــة تؤكــد أن هنــاك 
ــا وهــو  تطــورات ايجابيــة ومســتمرة للصناعــة حالًي
الجنيــه  تعويــم  قــرارات  منــذ  بــدأ  الــذي  األمــر 
 ،2016 العــام  مــن  نوفمبــر  خــال  المصــري 
حيــث بــدأت الصــادرات الصناعيــة فــي اســتعادة 
قوتهــا، والــذي انعكــس فــي اهتمــام متزايــد مــن 
التجزئــة  وتجــار  التجاريــة  العامــات  جانــب 
ــن  ــة المصرية..وم ــع الصناع ــاون م ــل والتع للتعام
المتوقــع أن تشــهد الفتــرة القادمــة تدفــق المزيــد مــن 
االســتثمارات األجنبيــة إلــى االقتصــاد المصــري 
برنامــج  جــراء  القادمــة  القليلــة  االعــوام  خــال 
بــه  تقــوم  الــذي  الشــامل  االقتصــادي  االصــاح 

الحكومــة المصريــة فــي الوقــت الراهــن. 

تطــورات متاحقــة وســريعة يشــهدها قطــاع الصناعــات النســجية فــي مصــر حالًيــا، ســواء علــى المســتوى الحكومــي ممثــًا في تطويــر المنشــأت الصناعيــة العامة، 
وكذلــك االســتثمار فــي الصناعــة مــن جانــب القطــاع الخــاص، منهــا انشــاء أول »منطقــة حــرة عامــة« يتــم تطويرهــا مــن قبــل القطــاع الخاص،وطرحهــا لاســتثمار 

ســواء محلًيــا أو دولًيــا، وســتتمتع جميــع المشــروعات فــي هــذه المنطقــة باإلعفــاء مــن الضرائــب وتوافــر العمالــة المدربــة.

قاسم: جميع الشواهد الراهنة 
تؤكد أن هناك تطورات ايجابية 

ومستمرة للصناعة حالًيا

محمد قاسم
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فــي  الصناعــة  بحجــم  المتعلقــة  للمعلومــات  وفقــا 
كينيا..يوجــد فــي هــذه الدولــة 52 مصنــع نســيج، منهــا 
15 مصنًعــا فقــط تعمــل حاليــا، وبطاقــة انتاجيــة تقــل 
عــن 45 فــي المئــة فقــط، والســبب وراء هــذا األمــر 
يعــود إلــى ارتفــاع تكلفــة اســتيراد الغــزول واالليــاف 
ــى  ــاك إل ــة القطــن هن ــع هيئ ــا دف ــو م ــة، وه الصناعي
ــرى  ــرة أخ ــودة م ــى الع ــن إل ــع المزارعي ــاون م التع
إلــى تكثيــف زراعــة االقطــان، بعدمــا تراجعــت عمــا 
كانــت عليــه قبــل العــام 2000، مــع تراجــع الطلــب 
المحلــي وقتهــا علــى القطــن، حيــث يتــم توزيــع 
البــذور والمبيــدات الزارعيــة بالمجــان رغبــة فــي 
تشــجيعهم علــى العــودة لزراعــة القطــن مــرة أخــرى..

ــع  ــاك 21 مصن ــزة، فهن ــس الجاه ــاع الماب ــا قط أم
للتصديــر، وقرابــة  المؤهلــة  المناطــق  فــي  يعمــل 
170 مصنــع بيــن متوســط وكبيــر منتشــر فــي مناطق 

مختلفــة بالدولــة باإلضافــة إلــى كــم هائــل مــن الــورش 
الصغيــرة األخــرى، ولقــد شــهدت صناعــة المابــس 
قــدًرا مــن النمــو مــع ســريان قانــون AGOA، حيــث 
ــون دوالر خــال  ــن 8.6 ملي ــت الصــادرات م ارتفع
العــام 2000، إلــى 332 مليــون دوالر خــال العــام 
2014،وهــو مــا أدى إلــى ارتفــاع حجم االســتثمارات 
فــي الكيانــات االنتاجيــة التصديريــة بنســبة تراوحــت 

مــا بيــن 17 و 21 بالمئــة ســنوًيا.. 

تحديات
خــال العــام 2014 هــو العــام الفاصــل للصناعــات 
ــرة  ــهد للم ــذي ش ــام ال ــو الع ــا، فه ــي كيني ــجية ف النس
ــة  ــداث نقل ــة إلح ــتراتيجية متكامل ــع اس ــى وض األول
مــن  والتــي  الجاهــزة  المابــس  لصناعــة  نوعيــة 
المقــرر لهــا أن تســتمر لمــدة 10 أعــوام، والتــي 

ــى بعــض  ــوة عل ــة وق ــل بجدي ــن المنتظــر ان تتعام م
ــي  ــة ف ــيرة الصناع ــى مس ــر عل ــي تؤث ــات الت التحدي

ــا..  كيني
فــي  المضافــة  القيمــة  انخفــاض مســتوى  ابرزهــا 
ــل  ــود تكام ــدم وج ــراء ع ــك ج ــي، وذل ــج النهائ المنت
ــن المنتجــات  ــات الصناعــة نفســها ســواء بي ــن حلق بي
ــام  ــك نتيجــة اهتم ــزة، وذل ــس الجاه النســجية والماب
الصناعــات النســجية بانتــاج المنســوجات النســجية 
ــع اذواق  ــق م ــي ال تتواف ــي والت ــع االفريق ذات الطاب
وابرزهــا  التصديريــة  األســواق  فــي  المســتهلك 

األمريكيــة.. االســواق 
يضــاف إلــى ذلــك ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج وعــدم توافــر 
البنيــة التحتيــه الازمــة لنمــو الصناعــة مثــل المرافــق 
ــد  ــر أي رواف ــي ظــل عــدم تواف ــة، ف واإلدارة والطاق
أو مصــادر لتوفيــر التمويــل الــازم لاســتثمارات 

دولة

خيوط

كينيا .. محاوالت لتشكيل "بيئة عمل" مناسبة إلنطالق 
الصناعات النسجية

ــروف  ــا المع ــة لصــادرات دول شــرق افريقي ــا التفضيلي ــون المزاي ــد قان ــع تمدي م
قانــون AGOA حتــى عــام 2025، تجــددت اآلمــال للصناعــات النســجية الكينيــة 
لاســتمرار فــي تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية التــي يجــري تطبيقهــا لتوطيــن 
وتنميــة الصناعــة حتــى عــام 2025 بالتعــاون مــع البنــك الدولــي.. ولقــد وضعــت 
الحكومــة الكينيــة بالتعــاون مــع البنــك الدولــي خطــة اســتراتيجية لتطويــر الصناعة 

واســتمرارها إلــى بعــد انتهــاء قانــون AGOA الــذي يمنــح مزايــا تفضيليــة 
ــة،  ــى الســوق األمريكي ــا إل ــة ومــن بينهــا كيني ــدول االفريقي للصــادرات لبعــض ال
ولقــد قامــت الخطــة الكينيــة علــى تنميــة االســتثمارات فــي الصناعــات النســجية بما 
يــؤدي إلــى الســيطرة علــى التكلفــة اإلنتاجيــة وتصديــر منتجــات صناعيــة متكاملــة 

وعــدم العمــل فقــط علــى تصديــر منتجــات أوليــة وليــس نهائيــة..



Source: UN Comtrade, 2015.
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الصناعيــة بفائــدة مصرفيــة منخفضــة تشــجيًعا لزيــادة 
ــام..  ــكل ع ــودة بش ــتوى الج ــاع بمس ــاج واالرتف االنت
ــة اســتمرار  ــر أي مصــادر تمويلي ــدم تواف ونتيجــة لع
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة هــي المكــون األكبــر 
أو الســمة الواضحــه للصناعــات النســجية فــي كينيــا، 
ــن  ــم ضخــم م ــر ك ــى توفي ــدرة عل ــم عــدم الق ــن ث وم
االنتــاج يلبــي طلبيــات المســتوردين فــي حــال العمــل 

بشــكل اكبــر مــع الســوق هنــاك..
ــي  ــة ف ــة الصناع ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــل أب ولع
ــود  ــدم وج ــي ع ــتراتيجية ه ــة االس ــا للخط ــا وفق كيني
ــة واضحــة بشــأن الصناعــات النســجية  سياســة وطني
بعمليــات  للقيــام  والتــي معهــا اليوجــد أي خطــط 
اإلحــال والتجديــد للمعــدات اإلنتاجيــة أو تحســين 
للمشــروعات  المناســبة  الصناعيــة  التحتيــة  البنيــة 
الماهــرة  العمالــة  الصغيــرة والمتوســطة ، ونــدرة 

والمشــرفين  المنهدســين  مــن  بدايــة  والمدربــة 
العليــا.. اإلدارة  وومســؤولي 

ولهــذا يتســم االنتــاج بقــدر مــن البدائيــة لــم تكــون لديــة 
القــدرة علــى اســتغال المميــزات التــي منحهــا قانــون 
AGOA فــي تحقيــق طفــرات تصديريــة قويــة، بــل 
ويمكــن القــول ان الكفــاءة والمرونــة التــي تمتعــت بهــا 
الكيانــات اإلنتاجيــة فــي المناطــق المؤهلــة للتصديــر، 
كانــت وراء حــدوث ارتفــاع لكــم الصــادرات، إال ان 
ــوي  ــي وق ــوع حقيق ــداث ن ــي إلح ــر ال يكف ــذا األم ه
لمســتوى الصــادرات للصناعــة ككل بشــكل عــام حتــى 
ــي بشــكل  ــة لاقتصــاد الكين ــوة حقيقي ــل ق ــا تمث يجعله

عــام.

مامح اإلصاح
ووفقــا لماســبق تضمنــت خطــة الحكومــة الكينيــة حتى 

عــام 2025 العمــل علــى وضــع عــدد مــن الخطــوات 
التــي تمثــل دعــم واعــادة توطيــن للصناعــة هنــاك مــن 
العمــل علــى انشــاء منظمــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة 
مســؤولية  وتولــي  النســجية  الصناعــات  لرعايــة 
التســويق الخارجيــة ودعــم الشــركات الصناعيــة فــي 
ــة  ــة لتنمي ــات الحكومي ــع الجه ــيق م ــب والتنس التدري
ــوع حقيقــي  ــق ن القطــاع دراســة افضــل الســبل لتحقي

لــه فــي المســتقبل. 
البيئيــة،  المنظمــة  لتطويــر  إجــراءات  اتخــاذ 
والمجتمعيــة للصناعــة بحيــث توفــر فــرص عمــل 
ــاءة  ــا يدعــم الكف ــوي ومســتمر بم ــب ق مائمــة وتدري
اإلدارة  مســتويات  فــي  القــدرات  وبنــاء  اإلنتاجيــة 
واإلشــراف ومراقبــة الجــودة وتوفيــر حوافــر اســتثمار 
للعامــات  وجاذبــة  مثاليــة  فرًصــا  تشــكل  جيــدة 

العالميــة. التجاريــة 



خيوط | يوليو 2019 18

ُتعتبــر المــرأة صاحبــه القــوة والحريــه والعنفــوان والشــجاعه والعنيــدة مــن الشــخصيات الافتــة والمميــزة فــي المجتمــع، كمــا ينجــذب النــاس إليهــا 
فــي كلّ وقــت، ويشــعر البعــض بأّنهــا تمتلــك هالــًة حولهــا ُتميزهــا، ومــا هــي فعــاً إاّل انعــكاس لثقتهــا الداخليــة بذاتهــا.

ومــن ُهنــا جــاءت لــى فكــرة هــذه المجموعــه لألزيــاء الراقيــة )Hautecouture( لربيــع وصيــف 2019مــن وحــى هــذه الشــخصيه والتــى تتلخــص 
تحديــدا فــى مصارعــى الثيــران )Torero( ولوحــات الفنــان التشــكيلى المصــرى العالمــى د. وائــل درويــش.

موضة

رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط

لهــذه  وتصاميمــى  أزيائــى  إســتلهمت  لقــد 
والتــى   .. معــاً  المصدريــن  مــن  المجموعــه 
تتمثــل فيهــم هــذه القــوه مــن حيــث الثيــران التــى 
ُتمثــل القــوة الشــريره بالمجتمــع التــى تحــاول 
ــى شــتى  ــن ف ــداع والمبدعي ــى اإلب أن تقضــي عل
المجــاالت ومحاربــه هــذه الثيــران الشــريره مــن 
خــال التصاميــم المســتلهمة مــن أزيــاء محاربــى 
الثيــران المزخرفــه وُتمثــل هــذه الزخــارف قــوه 
ونعومــه المــرأه فــى آن واحــد مــن خــال إنســياب 

خطوطهــا وتكــدس الزخــارف بقــوة ..
درويــش  د.وائــل  العالمــى  الفنــان  ولوحــات 
 Time( والتــى تحمــل عنــوان فاصــل زمنــي
مــن  األخــر  الجــزء  تمثــل   )Intermezzo
ــوه،  ــر بق ــوى الش ــارب ق ــى تح ــرأة والت ــوة الم ق
وقــوى الفــن العالمــى العريــق مــن خــال أشــكال 
وألــوان وموضوعــات اللوحــات التــى تنطبــق 
بأفكارهــا مــع مصــدر إســتلهامى علــى األوشــحه 
وبالفســاتين والتصاميــم المختلفــه متداخلــة بشــكل 
ــوة  ــران وكأن ق ــي الثي ــاء محارب متناغــم مــع أزي
وتحــارب  التشــكيلي  الفــن  مــع  تتحــد  المــرأة 
األعــداء بالفــن وكأنهــا تحــارب بالوشــاح األحمــر 

بتلــك المصارعــه..
ــى  ــرأة  الت ــوة إم ــل ق ــرأة ب ــورة الم ــى ث ــذه ه ه
ــلبية والشــريره  ــود الشــخصيات الس ــض وج ترف
فــي حياتهــا، فعــادًة مــا تتجنــب األشــخاص الذيــن 
تكــون أحاديثهــم بــا فائــدة وضــد الفــن وتحــارب 
ــوي  ــي تنط ــع، والت ــن بالمجتم ــداع والمبدعي اإلب
بــل  الســطحية،  والمواضيــع  النميمــة  علــى 

ــا. ــي حياته ــم ف ــّد له ــى وضــع ح وتحــرص عل
وللحديــث بقيــه عــن االلــوان ونوعيــات األقمشــة 
والتطاريــز واألكسســوارات والتصاميــم األخــرى 

وفســتان الزفــاف تفصيليــاً العــدد القــادم..

Power woMaN قوة المرأة
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SAurEr NEwS IN ITMA BArCELoNA

THE fIrST AIr-SPINNINg MACHINE froM SAurEr AuToCoNEr (BE orIgINAL)
Highlights Highlights
•	 Double-sided machine 

/168 pos.
•	 SynchroPiecing 24
•	Multi Lot
•	 Seamless lot change

•	 New optical guidance for 
operators

•	 Turbo Start
•	 Pilot Spin
•	 Airolab yarn clearer

•	 Intelligent matrial flow with 
RFID tec. )smart tray(

•	 SPID 4.0
•	Multi Link
•	 Smart splicer

•	 Optical tube inspector
•	Waxing device

TExPArTS: ZEro uNdErwINdINg Z72xL:THE PLATforM for ModuLAr SoLuTIoN
Highlights Highlights
•	 Optimize sealing 
•	 Smart and space saving 

design
•	 Lower opening and closing 

speeds

•	 No residual yarn ends and 
less fiber fly

•	 Reduce yarn wastage 
•	 Improves ergonomics in 

spinning mills

•	Modular machine concept 
for ZR72XL, ZI72XL

•	 Longest frame
•	 New compact device 

impact FX pro

•	 Spinnfinity
•	 Highest speed
•	 Opti speed )in combination 

with ISM(

خيوط

مادة تسجيلية
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موضة

خيوط

خــال  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  يقــام 
نهايــة اكتوبــر القــادم ولمــدة أربعــة أيــام الــدورة الجديــدة 
لمهرجــان األزيــاء » فاشــن فــورورد دبــي« وذلــك فــي 
ــد ومتطــور ليتحــول  ــم جدي ــم، بشــكل وتنظي ــي للتصمي حــي دب
ــزوار  ــح لل ــاء تتي ــة أزي ــى منص ــوح إل ــرض مفت ــرد مع ــن مج م
shop-التســوق بشــكل مباشــر« مــن خــال منصــة »تســوق اآلن«

now«. وســيتم فــي نســخة هــذا العــام عــرض تشــكيات متنوعــة مــن 
ــل  ــي ســتكون متاحــة للشــراء مــن قب ــة الت ــات الحديث ــاء والتصميم األزي
عامــة الجمهــور محليــاً وعالميــاً عبــر البوابــة اإللكترونيــة أو عبــر التواجــد 
بشــكل شــخصي فــي المهرجــان. وإلــى جانــب مجموعــة مــن العناصــر المألوفــة 
التــي تميــز بهــا المهرجــان فــي دوراتــه الماضيــة، حيــث سيســتمتع زوار الــدورة 
ــي  ــا ف ــم ابتكاره ــي ت ــرة الت ــدة والمثي ــارب الجدي ــن التج ــد م ــام بالعدي ــذا الع ــي ه ف
ــي شــهدتها  ــة والتطــورات الت ــاء اإلقليمي ــة األزي ــددة لصناع ــات المتج ضــوء المتطلب

ــم. ــاء حــول العال أســابيع الموضــة واألزي

بداية من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر

"فاشن فورورد دبي 2019"
منصة مبتكرة "للتسوق المباشر" لألزياء
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كمــا ســيعزز مهرجــان »فاشــن فــورورد دبــي« هــذا 
العــام معــرض البيــع بالتجزئــة المؤقــت مــن خــال مشــاركة 
اإلكسســوارات  مصممــي  أبــرز  مــن  مختــارة  مجموعــة 
واألزيــاء، إضافــة إلــى ذلــك ســيتم خــال المعــرض تســليط 
والشــركاء  التجاريــة  العامــات  أنشــطة  علــى  الضــوء 
العالمييــن، والتــي تشــمل مجموعــة مــن برامــج األزيــاء 
والتصميمــات التــي تعبــر عــن توجهــات كل عامــة تجاريــة 

واهتماماتهــا عبــر المنطقــة.
وتقــوم اللجنــة المنظمــة للمهرجــان فــي نســخته القادمــة 
بدراســة الطلبــات المقدمــة مــن جانــب مجموعة مــن مصممي 
ــى إطــاق تشــكيات  ــون إل ــن يتطلع ــن الذي ــاء العالميي األزي
ــا يتناســب  ــة مصممــة خصيصــاً بم ــس الحديث ــاء والماب أزي
مــع أذواق وتطلعــات ســكان المنطقــة، كمــا يهــدف المهرجــان 
ــي  ــة الت ــة العالمي ــات التجاري ــتعراض العام ــى اس أيضــاً إل
ــاء خاصــة لســكان الشــرق األوســط. تصمــم تشــكيات أزي

صرحــت خديجــة البســتكي، المديــرة التنفيذيــة فــي حــي دبــي 
للتصميــم: يســعدنا فــي حــي دبــي للتصميــم أن نرحــب مجــدداً 
بمهرجــان فاشــن فــورورد، حــدث الموضــة األهــم فــي دبــي. 
ــة  ــم صناع ــي دع ــاً ف ــم دوراً مهم ــي للتصمي ــي دب ــب ح يلع
األزيــاء كونــه شــريكاً اســتراتيجياً ومســتضيفاً لهــذا الموســم 
مــن فاشــن فــورورد، والــذي سيشــهد بــدوره هــذا العــام 
مشــاركة عــدد أكبــر مــن كل مــن المصمميــن وشــركائنا 
فعاليــات  فــي  بــارزاً  دوراً  ســيلعبون  الذيــن  التجارييــن 
الحــدث. مــن المهــم نمــو مثــل هــذه المنصــات اإلبداعيــة مــع 
التطــور المســتمر للحــي، حيــث ســيكون مــن الممكــن شــراء 
المجموعــات التــي ســيتم عرضهــا فــي العــروض مــن خــال 

منصــة ‘shop now’ لألزيــاء”.
التنفيــذي  الرئيــس  جويريــرو،  بونــج  قــال  جانبــه  ومــن 
فــورورد«:  فاشــن  »دبــي  لفعاليــة  المؤســس  والشــريك 
» تمثــل منصــة » تســوق اآلن  shop-now« واحــدة 
مــن اإلضافــات الرئيســية الجديــدة لمهرجــان دبــي فاشــن 
ــن  ــدة م ــر واح ــي تطوي ــاهم ف ــي تس ــورورد 2019، والت ف
ــتناداً  ــة. واس ــي المنطق ــة ف ــاء المفضل ــات األزي ــر منص أكث
ــاء  ــة األزي ــي صناع ــد ف ــة األم ــدة وطويل ــا الرائ ــى مكانتن إل
اإلقليميــة، فقــد أدركنــا أن تطويــر مثــل هــذه المنصــة يمثــل 
واحــدة مــن أفضــل الطــرق التــي يمكــن أن تســاعد فــي الجمــع 
بيــن تجربــة البيــع بالتجزئــة التــي تقدمهــا دبــي مــع أهــداف 
ــة. وبهــدف  ــة الواعــدة والمعروف ــات التجاري ــات العام مبيع
ــف  ــم مهرجــان مختل ــي هــذا اإلطــار وتقدي ــا ف ــق رؤيتن تحقي
هــذا العــام، نحــن حريصــون علــى التعــاون مــع المصمميــن 

والعامــات التجاريــة وشــركاء التجزئــة المبتكريــن«.
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الغالف

موضوع

ــذ الخطــة  ــي تنفي ــرر ان تشــارك ف ومــن المق
مراحــل  فــي  أدوارهــا  بحســب  وزارة   20
ــن  ــة القط ــة زراع ــن مرحل ــة م ــاج، بداي اإلنت
وحتــى المنتــج النهائــي والــذي ســيتم وفــق 
احــدث مواصفــات الجــودة فــي العالــم بمــا 
االســواق  فــي  لصالحــه  المنافســة  يحســم 
ومــن  الســواء..  علــى  والعالميــة  المحليــة 
المقــرر ان تمويــل خطــة التطويــر مــن خــال 
العمــل علــى بيــع األصــول غيــر المســتغلة 
التــي تمتلكهــا القابضــة وشــركاتها التابعــة، 
مــن  مربــع  متــر  مليــون   3.6 فــي  ممثلــة 
األراضــي التابعــة للشــركات والتــي تعانــي 
تصــل  والتــي  تماًمــا  اســتغالها  عــدم  مــن 
قيمتهــا إلــى قرابــة 43 مليــار جنيــه كونهــا تقــع 
ــي عــدد مــن المناطــق  ــزة ف ــي مناطــق متمي ف

المتميــزة فــي المحافظــات المصريــة.. .
إال ان الســؤال اآلن .. هــو عــدم وجــود برنامج 
متكامــل لتدريــب العمالــة خاصــة وان التعامــل 
مــع المعــدات االنتاجيــة الحديثــة دون التدريــب 

علــى مــا تتمتــع بــه مــن امكانــات تكنولوجيــة 
االنتــاج  كــم  علــى  ســلًبا  يؤثــر  ســوف 
ــع الوضــع  ــة.. م ــتويات الجــودة المطلوب ومس
فــي االعتبــار ان المعــدات االنتاجيــة التــي 
كانــت تعمــل عليهــا العمالــة الراهنــة يعــود 
بعضهــا إلــى منتصــف القــرن الماضــي)!(، 
مــع  بالتــوازي  تدريــب  اجــراء  وبالتالــي 
التعاقــد وبــدء التوريــد للمعــدات اإلنتاجيــة أحــد 
األركان الرئيســية التــي البــد وان يتــم تطبيقهــا 
لتحقيــق اقصــى اســتفادة ممكنــة مــن وراء 

ــة..  ــر الراهن ــة التطوي خط
ولقــد طالــب المجلــس األعلــى للصناعــات 
النســجية مــع بــدء اإلعــان عــن خطــة التطوير 
بضــرورة مســاهمة الدولــة فــي تدريــب العمالة 
ــة، دون أن  ــع القــدرات اإلنتاجي ــة ورف المحلي
يشــير إلــى اآلليــة المقترحــة للتدريــب وكيــف 
يســاهم القطــاع الخــاص فــي هــذا الشــأن.. ممــا 
ــم تجــد طريقهــا  ــب التــي ل جعلهــا أحــد المطال

ــذ.. للتنفي

انطالق مسيرة تطوير الصناعة ولكن 
ماذا عن العامل البشري..!!

تحــركات ايجابيــة فاعلــة تشــهدها أروقــة الصناعــة فــي الوقــت الراهــن بمــا يعنــي البــدء فــي 
تنفيــذ خطــوات خطــة التطويــر التــي قــام بها مكتــب وارنــر لاستشــارات الصناعية والتــي تضمنت 
ــة  ــًدا، اضاف ــا جدي ــاء 11 محلًج ــج وبن ــث المحال ــة وتحدي ــات الصناعي ــن المجمع ــدد م انشــاء ع
ــة التابعــة للشــركة القابضــة  ــة فــي عــدد مــن المنشــأت الصناعي ــث المعــدات االنتاجي ــى تحدي إل
للقطــن والغــزل والنســيج اضافــة إلــى انشــاء عــدد مــن المنشــأت الصناعيــة الكبــرى فــي مجــال 
صناعــة الغــزول، حيــث مــن المقــرر إنشــاء 3 مجمعــات فــى المحلــة وحلــوان وكفــر الــدوار ودمــج 
الشــركات فيهــا.. و ســيتم تنفيــذ برنامــج تدريــب واســع للعمالــة مــع فتــح بــاب المعــاش المبكــر 
لخفــض النفقــات.. ولقــد قــام الدكتــور أحمــد مصطفــى رئيــس مجلــس إدارة الشــركة القابضــة على 
هامــش معــرض ITMA بالتوقيــع علــى االتفــاق النهائــي علــى توريــد المعــدات االنتاجيــة الحديثــة 
بقيمــة بلغــت 10 مليــارات جنيــه.. وهــي الخطــوة التــي معهــا تكــون »ضربــة البدايــة« لتحديــث 
الصناعــة وإنهــاء حالــة التراجــع المســتمر لهــا منــذ عــدة أعــوام قــد بــدات بالفعــل، خاًفــا لمــا كان 
عليــه اآلمــر فــي الماضــي وذلــك جــراء اإلرادة السياســية الفاعلــة التــي تتابــع وتحث عــن ضرورة 

انقــاذ الصناعــة واعادتهــا إلــى مكانتــه الائقــة علــى المســتوى العالــم ككل..
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عناصر استمرارية التطوير
للنهــوض  القوميــة  الحملــة  قامــت  جانبهــا  ومــن 
بالصناعــات النســجية بأكاديميــة البحــث العلمــي والتــي 
ــش بوضــع  ــي حبي ــي عل ــور عل ــا الدكت ــرف عليه يش
تصــور للنهــوض بالصناعــات النســجية بشــكل متكامل 
القابضــة  الشــركة  ألوضــاع  شــاملة  دراســة  بعــد 
والشــركات التابعــة لهــا يقــوم التصــور وفقــا للدكتــور 

ــة: ــى العناصــر التالي ــش عل ــي حبي عل
ــن 	• ــرى ضم ــال الفك ــم رأس الم ــل مفاهي أوال: تفعي

الهيــكل التنظيمــى اإلداري للشــركات.. اي االهتمــام 
بالتطويــر والتحديــث، والعمــل علــى اعــادة الهيكلــة 

اإلداريــة للشــركات ..
للكــوادر 	• المهــارات  ورفــع  التدريــب  ثانًيــا: 

الجديــدة. و  الموجــودة 
ثالًثــا:  اعــداد القيــادات واجــراء التغييــر فــى إدارة 	•

الشــركات كل علــى حــده
ــال العامــل 	• ــار ورأس الم ــل قطــع الغي ــا: تموي رابًع

ــتلزمات التشــغيل . ــات ومس ــر الخام وتوفي
بتكنولوجيــا 	• الطاقــات  وتجديــد  احــال  خامًســا: 

حديثــة
الصالحــة 	• الطاقــات  وتطويــر  تحديــث  سادًســا: 

القائمــة
ســابًعا: اجــراء دمــج شــركات مــع اخــرى، ونقــل 	•

ــة ــة الحديث بعــض الشــركات للمناطــق الصناعي
ــا: انشــاء كيــان مشــترك لتســويق المخــزون.. 	• ثامًن

وبيــع األراضــي الشــاغرة لتوفيــر التمويــل..
تاســًعا: انشــاء مركــز معلومــات بالشــركة القابضــة 	•

والشــركات التابعــة للربــط المعلوماتــى فيمــا بينهــم 
وبيــن مراكــز المعلومــات االخــرى.

أرضية معلوماتية
وهــذا يعنــي ان مــا تــم حتــى األن هــو البــدء بالتحديــث 
للمعــدات االنتاجيــة دون القيــام بالخطــوات الســابقة 
عليهــا وفقــا لترتيــب العناصــر التــي انتهــت إليهــا 
بالصناعــات  للنهــوض  القوميــة  الحملــة  دراســة 
النســجية.. فقــد كان مــن الضــروري القيــام باعــادة 
هيكلــة اإلدارة وانشــاء مركــز معلومــات متكامل للربط 
ــن  ــة م ــركة القابض ــة والش ــن ناحي ــركات م ــن الش بي
ناحيــة اخــرى مــع ربــط كاهمــا بمراكــز المعلومــات 
االخــرى، فــا يمكــن بنــاء أي قــرار إداري اقتصــادي 

صحيــح دون أرضيــة معلوماتيــة متكاملــة..

تدريب الكوادر والتحديث
ــة  ــي خط ــي ف ــر ان العنصــر الثان ــت للنظ ــن الاف وم
الحملــة القوميــة كان يتعلــق بتدريــب الكــوادر العمالــة 
الحاليــة أو الجديــدة، إال أن مــا يتــم االن هــو التحديــث 
مــع اجــراء تدريــب واحالــة للمعــاش المبكــر وهــو نفس 

األمــر الــذي تــم فــي الماضــي مــع اقــرار نظــام المعاش 
ــن  ــام م ــان القطــاع الع ــى حرم ــذي أدى إل ــر وال المبك
كــوادر بشــرية تتســم بالكفــاءة والخبــرة والتــي حــرص 
القطــاع الخــاص علــى االســتعانه بهــا ليحقــق مــن 

خالهــا طفــرات انتاجيــة وتصديريــة متميــزة..

الربط العلمي
ــعبة  ــس ش ــاج رئي ــة حج ــورة كريم ــدت الدكت ــد أك ولق
ــى  ــوث عل ــي للبح ــز القوم ــجية بالمرك ــوث النس البح
أهميــة دراســة مخرجــات المؤتمــرات التــي يقــوم بهــا 
المركــز القومــي للبحــوث.. والتــي طالبــت مــراًرا 
ــر النســجيات  ــة خاصــة لبحــوث وتطوي باعطــاء أهمي
التقنيــة والذكيــة مثــل » الجيوتكســتايل« والفاتــر، 
والنســجيات الطبيــة والمنســوجات الوظيفيــة، واالهتمام 
تطبيقــات  علــي  التأكيــد  مــع  التطبيقيــة  بالبحــوث 
تكنولوجيــا »الناتــو« والمعلوماتيــة والحيويــة للحصول 
علــي منتجــات نســيجية ذات قيمــة مضافــة عاليــة، 
وعاليــة األداء، إلــي جانــب االســتمرار فــي تعميــق 
التعــاون والشــراكة بيــن العلمــاء وخبــراء الصناعــات 
النســجية المصريــة ونظرائهــم مــن العلمــاء والخبــراء 

ــة. ــة واألجنبي ــاد العربي بالب
ويمكــن القــول ان هــذه الرؤيــة العلميــة تســتهدف فــي 
المقــام األول تعظيــم عوائــد االســتثمارات التــي ســيتم 

ــن  ــا يمك ــة، ف ــدات االنتاجي ــد المع ــى توري ــا عل انفاقه
ان يحــدث فــارق انتاجــي واالســتمرار علــى مســتويات 
الجــودة المرتفعــة التــي تحســم المنافســة للمنتجــات 
المحليــة بيــن مثياتهــا مــن المنتجــات األجنبيــة إال 
ــة  مــن خــال عنصــر بشــري مــدرب، وبحــوث علمي
تشــارك وبقــوة فــي دراســة ســبل التطويــر والتحديــث 
ســواء باالبتــكار او المعلومــات المتكاملــة ثــم معــدات 
انتاجيــة قــادرة علــى ترجمــة مــا يتــم التخطيــط لــه إلــى 

ــم ومســتويات الجــودة المســتهدفة.. منتجــات تتائ

القطاع الخاص
وعلــى الرغــم مــن هــذه الخطــوات اإليجابيــة للقطــاع 
العــام، إال انهــا لــم تصحبهــا خطــوات مماثلــة لتنشــيط 
ــا  ــو م ــاص، وه ــاع الخ ــبة للقط ــاج بالنس ــة اإلنت عجل
ــه المهنــدس محمــد المرشــدي رئيــس غرفــة  عبــر عن
الصناعــات النســجية باتحــاد الصناعــات المصريــة 
ــة قطــاع الغــزل  ــي اصاب ــة الركــود ف مــن تســبب حال
المئــة  فــي  يقــرب مــن 50  بتوقــف مــا  والنســيج 
مــن الطاقــة االنتاجيــة جــراء تراجــع حجــم القــوى 
الشــرائية، اضافــة إلــى معانــاة القطــاع مــن عــدم القدرة 
علــى تســويق مــا لديــه مــن منتجــات مــع زيــادة حجــم 
ــل  ــعار أق ــا بأس ــم طرحه ــي يت ــة والت ــع المهرب البضائ
مــن المنتجــات محليــة الصنــع، ومــن ثــم مــع البــدء فــي 
ــة ايضــا  ــاك أهمي ــة هن ــث الصناع ــل خطــة تحدي تفعي
العــداد وضبــط األجــواء فــي الســوق المحليــة، حتــى 
تشــهد الصناعــة ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص 
مرحلــة االنطــاق االنتاجــي، فــا يمكــن للقطــاع العــام 
وحــده ان يتولــى يتولــى اســتعادة المكانــة الائقــة 
للصناعــة المصريــة أمــام العالــم دون أن يشــاركه 

ــر.. ــذا األم ــي ه القطــاع الخــاص ف

ولنا كلمة
ــس  ــة لي ــا اإلنتاجي ــر مهاراته ــة وتطوي ــب العمال تدري
عنصــر مكمــل لمامــح خطــة التطويــر والتحديــث 
عمليــة  »قلــب«  هــو  بــل  النســجية،  للصناعــات 
المهــارات  هــذه  تطويــر  فبــدون  ذاتهــا،  التحديــث 
واســتمرارية تطويرهــا مســتقبًا لــن يتــم االســتفادة مــن 

المعــدات الحديثــة..
هنــاك  الراهــن  التكنولوجــي  التســارع  ظــل  ففــي 
ــة  ــة متقدم ــتويات تدريبي ــى مس ــاظ عل ــرورة للحف ض
ــى  ــى الوصــول إل ــادرة عل ــا ق ــة تجعله ــة المحلي للعمال
الراهنــة  المســتويات  مســتويات جــودة أعلــى مــن 
ــى ان تغــرد وحــدك فــي  ــم ككل، فالقــدرة عل فــي العال
المقدمــة هــي الســبيل للحصــول علــى المكانــة الائقــة 
ــث للمعــدات  ــم بالتحدي ــا ان تهت ــة، أم للصناعــة المحلي
دون وضــع برنامــج متكامــل وقــوي لتدريــب العمالــة 

ــول. ــتوى المأم ــى المس ــت عل ــة ليس ــتكون نتائج فس

احلملة القومية للنهوض بالصناعة أوصت بتدريب العمالة احلالية واجلديدة وانشاء 
مركز معلومات متكامل مع اجراء التحديث التكنولوجي.. 
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هنــاك ســؤال يتــردد كثيــًرا .. لمــاذا ال تحــدث تنميــة »كبيــرة« أو 
ملموســة لمســتوى الصــادرات المصريــة مــن المنتجــات النســجية 
إلــى األســواق العالميــة.. الموقــع والتاريــخ والجــودة مــن المؤكــد 
عوامــل جيــدة لتحقيــق هــذه التنميــة المطلوبة مســتقبًا علــى االقل 
ــن  ــا الصــادرات م ــي تحققه ــارات دوالر الت لتجــاوز حاجــز 3 ملي

هــذه النوعيــة مــن المنتجــات ســنوًيا..!!
كانــت هنــاك توقعــات فــي الماضــي القريــب بتحقيــق طفــرة 
تصديريــة للســوق األمريكيــة مــع ابــرام بروتوكــول الكويــز لتتعدى 
الصــادرات 10 مليــارات دوالر، ورغــم ذلــك لــم تتحقــق هــذه 
الطفــرة علــى أرض الواقــع .. وهنــاك أيضــا العديــد مــن االتفاقيــات 
التــي ابرمتهــا مصــر مــع العديــد مــن األســواق العالميــة الهامــة 
ورغــم ذلــك لــم تحقــق أيضــا الطفــرة التصديريــة المنتظــرة.. وهــو 
مــا جعــل الصــادرات واحــداث نمــو حقيقــي لهــا لغــًزا يحتــاج إلــى 

تحليــل وتفســير.. 
وخــال األعــوام القليلــة الماضيــة قامــت عــدة جهــات تعمــل لخدمة 
ــة للصــادرات  ــة حقيق ــداث تنمي ــن وتســعى إلح ــع المصدري مجتم
وهــو   Destination Africa معــرض  بإطــاق  المصريــة 
المعــرض الــذي يهــدف إلــى أن تتحــول مصر إلى مركــز للصناعات 
النســجية للقــارة األفريقيــة ككل.. بحيــث يتــم ابــرام التعاقــدات 
التصديريــة للمنتجــات النســجية ألفريقيــا مــن قلــب القاهــرة ومعها 
يحــدث تنميــة لاســتثمارات والصــادرات النســجية.. ومــن المقــرر 
ــرض،  ــدة للمع ــاد دورة جدي ــادم انعق ــر الق ان يشــهد شــهر نوفمب
ولكــن مــا هــي النتائــج التــي حققتهــا الــدورات الســابقة وكيــف يتــم 

تقييــم نتائجهــا، ومــاذا عــن التوقعــات الخاصــة بالمســتقبل.. 
وهــو مــا جعــل »خيــوط« تجــري هــذا الحــوار مــع المديــر التنفيذي 
لجمعيــة المصدريــن المصرييــن “اكســبولينك” وأحــد أبــرز خبــراء 
الصــادرات البارزيــن فــي مصــر وهــو المهنــدس شــادي أميــن .. 

المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين - أكسبولينك- لـ "خيوط"

الدعم والتمويل والمعارض.. أدوات فاعلة وقوية 
إلحداث طفرة للصادرات النسجية

حوار
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فــي البدايــة أشــار المهنــدس شــادي أميــن إلــى انطــاق 
المعــرض خــال العــام 2016، رغبــة فــي أن يكــون 
هنــاك منصــة للصناعــات النســجية، تعبــر عــن اجــواء 
ــكل  ــر بش ــام ومص ــكل ع ــا بش ــي أفريقي ــة ف الصناع
ــون مصــر هــي نقطــة االنطــاق  ــث تك خــاص، بحي
بالنســبة لهــا فيمــا يتعلــق بالصــادرات، مثــل معــرض 
يعقــد  والــذي   SOURCING AT MAGIC
ــرة  ــت الفك ــة، وكان ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ف
ــال  ــة الح ــة بطبيع ــة المصري ــح الصناع ــدف لصال ته
ثــم للصناعــة ككل فــي افريقيــا، خاصــة وأن هــذه 
الصناعــة ذات حلقــات متصلــة يعمــل بهــا تخصصــات 
مختلفــة، وكذلــك مصادرهــا مــن حيــث المــواد الخــام 
ــن  ــق م ــح المحق ــتوى الرب ــك مس ــم ذل ــددة، ورغ متع
ــا  ــى حــد م ــا يفســر إل ــًرا.. وهــو م ــس كبي ــا لي خاله
التحــركات التــي قامــت بهــا الصناعــة فــي عــدد مــن 
بــاد العالــم بالبحــث عــن مناطــق أخــرى للعمــل 
ــاك  ــال هن ــى ســبيل المث ــا عل ــل تركي واالســتثمار، مث
تحــركات لاســتثمار فــي هــذه الصناعــة فــي دول 
فــي  للعمــل  تتحــرك  اســيا  افريقيــا، حتــى  شــمال 

ــم..  ــي العال مناطــق اخــرى ف

Destination Africa فكرة
ــج  ــوم بالتروي ــة تق ــة فعالي ــي اقام ــا ف ــا فكرن ــن هن م
والتــي  ككل،  افريقيــا  فــي  ومميزاتهــا  للصناعــة 
ــات  ــن طلبي ــا م ــة تقريًب ــي المئ ــي 50 ف ــل عل تتحص
وباكســتان،  والصيــن  الهنــد  مــن  الخــام  المــواد 
ــام  ــاك اهتم ــت هن ــس الوق ــي نف ــه ف ــى ان ــة إل باالضاف
ــة  ــة العالمي ــات التجاري ــؤولي العام ــب مس ــن جان م
للبحــث عــن الصناعــة فــي مناطــق مختلفــة فــي العالــم 
بحًثــا عــن التســعير الجيــد والجــودة المتميــزة فــي 

نفــس الوقــت..
ــة  ــوق العالمي ــمل الس ــي تش ــواء الت ــذه األج ــل ه ولع
ــر  ــاع كبي ــل اجتم ــة تمث ــة متكامل ــة فعالي ــت اقام جعل
ــا أمــر  ــي افريقي ــن ورجــال الصناعــة ف ــن الموردي بي
التــي  المميــزات  إلــى  للترويــج  وضــروري  هــام 

اصبحــت عليهــا هــذه الصناعــة.. 

طبيعة السوق
طبًعــا هنــاك تأثيــرات سياســية مــا قــد تؤثر إلــى تكامل 
الســوق االفريقيــة، مثلمــا يجــري مــن محــاوالت دولــة  
اثيوبيــا ان تكــون مصــدًرا قائًمــا للصناعــة بذاتــه 
للصناعــة  ترويجيــة  فعاليــة  اقامــة  علــى  والعمــل 
 Destination فــي توقيــت قريــب مــن معــرض
ــن  Africa، وجــذب العديــد مــن المورديــن العالميي
للعمــل مــع الصناعــة هنــاك، وهــو مــا يجــري ايضــا 
ــك  ــا.. بطبيعــة الحــال نحــن فــي مصــر نمتل فــي كيني
التاريــخ والجــودة والعمالــة ولكــن مــن الخطــأ أن 
يتوقــف التفكيــر عنــد حــد االرتــكاز فقــط إلــى التاريــخ 
والمميــزات التــي تتصــف بهــا الصناعــة فــي مصــر 

ــة لهــا  ــة مــع غيرهــا مــن الصناعــات المماثل بالمقارن
فــي دول المنطقــة.. ولهــذا كان البــد مــن التحــرك 
ــة  ــور للصناع ــم التط ــدم ودائ ــع المتق ــج للواق بالتروي
فــي مصــر، فــي ظــل المنافســة الراهنــة فــي الســوق 
ــن  ــر ولك ــتوى التصدي ــى مس ــط عل ــس فق ــة لي العالمي
ايضــا فــي جــذب االســتثمارات الجديــدة للصناعــة 
ــة لاقتصــاد المصــري..  ــة األهمي ــي بالغ ــي ه والت

وخــال الــدورة األولــى للمعــرض فــي العــام 2016 
فــي  متخصصــة  شــركة   70 قرابــة  لدينــا  كان 
المنتجــات النســجية مــن مصــر والــدول االفريقيــة 
علــى مســاحة عــرض 950 متــر، باإلضافــة إلــى 
تواجــد 160 مــورد أو مســتورد يمثلــون كبريــات 
العامــات التجاريــة فــي العالــم .. وتــم مراعــاة عقــد 
الــدورة األولــى للمعــرض فــي مــكان مميــز لســهولة 
التعــرف علــى المنتجــات المختلفــة وتكويــن رؤيــة لمــا 
ــه الصناعــة وجودتهــا فــي الوقــت الراهــن،  هــي علي
ومــن ثــم ابــرام التعاقــدات وتنشــيط حركــة الصــادرات 

ــم.. ــع العال ــة م ــدة للصناع ــتثمارات الجدي واالس
 Destination معــرض  فــي  العمــل  كان  ولقــد 
اآلثــر  لــه  الواحــد  الفريــق  فكــرة  وفــق   Africa
ــتوردين  ــن المس ــرة م ــدد كبي ــي جــذب ع ــي ف اإليجاب

الهامــة. العالميــة  االســواق  يمثلــون  االجانــب 

مؤشرات نجاح
 Destination ــرض ــة لمع ــار اإليجابي ــول اآلث وح
ــى  ــى وحت ــدورة األول ــذ ال ــت من ــي تحقق Africa  الت
التعــاون  أو  للصــادرات  بالنســبة  الســابقة  الــدورة 
والترويــج للصناعــة فــي مصــر وافريقيــا بشــكل 

ــام..  ع
التنفيــذي  المديــر   – أميــن  شــادي  المهنــدس  قــال 
»أكســبولينك«:  المصرييــن  المصدريــن  لجمعيــة 

هنــاك مؤشــرات لنجــاح المعــرض منهــا ان المســاحة 
أصبحــت أكبــر، اضافــة إلــى أن هنــاك شــركات 
اصبــح  كمــا  للمعــرض،  االنضمــام  فــي  ترغــب 
المعــرض معــروف فــي العالــم فــي الوقــت الراهــن، 
ــاك  ــا، هن ــب لفرنس ــا تذه ــال عندم ــبيل المث ــى س فعل
ــرض  ــاص بمع ــا خ ــاح به ــا جن ــد لن ــارض يتواج مع
Destination Africa، وكذلــك فــي مدينــة الس 
خــاص  ايضــا  جنــاح  هنــاك  األمريكيــة  فيجــاس 
بالمعــرض فــي المعــارض الصناعيــة التــي تعقــد بهــا 

 ..UBM Magic معـــــرض  وابرزهــا 
فــي  المعــرض  ممثلــي  تواجــد  وراء  والســبب 
ــن  ــاء الموردي ــو انتق ــارزة ه ــة الب ــارض العالمي المع
معــرض  فــي  يتواجــدون  الذيــن  المســتوردين  أو 
مواصفــات  فهنــاك   ،Destination Africa
وشــروط محــددة لدعوتهــم للمعــرض منهــا، حجــم 
االســتثمارات والطلبيــات التــي يقــوم بهــا ســنوًيا وعدد 
العامليــن معــه، وعملــه ســواء بالتصنيــع أو يعمــل مــع 
أيــا مــن العامــات التجاريــة الهامــة فــي العالــم، وبنــاًء 
علــى ذلــك يتــم تحديــد امكانيــة مشــاركته بدعوتــه 

للمعــرض مــن عدمــه.. 
ــاء افضــل  ــي انتق ــة ف ــى الرغب ــود إل ــر يع ــذا األم وه
المســتوردين للمنتجــات االفريقيــة، خاصــة وان هنــاك 
جــزء مــن تكلفــة مشــاركتهم فــي المعــرض يتــم 
ــة  ــة تنمي ــن هيئ ــن المعــرض وجــزء م ــا م ــاء به الوف
ــن  ــد م ــاالت الب ــي كل الح ــة وف الصــادرات المصري
التأكــد أن هنــاك عائــد ايجابــي للمعــرض والصــادرات 
بشــكل عــام مــن وراء دعــوة المســتوردين للمعــرض.

انتقاء الشركات العارضة
ــي المعــرض مــن الشــركات..  بالنســبة للمشــاركين ف
كيــف يتــم انتقاءهــم واختيارهم للمشــاركة فــي فعاليات 
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المعــرض، قــال المهنــدس شــادي أميــن .. هــذا األمــر 
يتــم االتفــاق عليــه بيــن الجهــات المســؤولة عــن 
تنظيــم المعــرض ســواء مــن المجالــس التصديريــة أو 
جمعيــة اكســبولينك وخبــراء الصناعيــة.. وحتــى يتــم 
المشــاركة فــي المعــرض البــد وان تكــون الشــركة أو 
ــي  ــري وبالتال ــس التصدي ــي المجل ــع عضــو ف المصن
هنــاك ســابقة اعمــال فــي التصديــر مــن قبــل، ولكــن 
ــه  ــه لدي ــا ان ــا .. ام ــن هم ــق أمري ــذا الش ــي ه ــدي ف ل
تصديريــة  عقــود  ويمتلــك  عاليــة  انتاجيــة  طاقــة 
ــتقبال اي  ــتطيع اس ــن يس ــي ل ــة، وبالتال ــوام قادم ألع
طلبيــات عمــل جديــدة، وفــي نفــس الوقــت ال يرغــب 
الثانــي.. يتعلــق  فــي التوســع اســتثمارًيا، واألمــر 
ــر اال  ــى التصدي ــدرة عل ــك الق ــي تمتل ــركات الت بالش
انهــا ال تصــدر، رغــم امتــاك المؤهــات ســواء مــن 
حيــث الطاقــة االنتاجيــة أو الجــودة وبالتالي المشــاركة 
المصدريــن..  عالــم  إلــى  للدخــول  فرصــة  تمثــل 
ــا هــذه النوعيــة مــن الشــركات تعمــل باســلوب  وغالًب
التشــغيل للغيــر، وفــي حقيقــة االمــر هــذه النوعيــة مــن 
الشــركات هــي التــي نحــاول حالًيــا العمــل والتواصــل 
ــن  ــن م ــع المصدري ــم لمجتم ــي ضمه ــة ف ــا رغب معه
خــال تخصيــص مســاحات لهــم اصغــر بالمعــرض 
وبســعر مائــم لهــم حتــى يتحصــل علــى فرصــة 
ــون  ــر ويك ــكل مباش ــتوردين بش ــع المس ــاع م لاجتم
لــه فرصــه للعمــل معهم..وبطبيعــة الحــال هــذا األمــر 

ــري.. ــال التصدي ــي المج ــل ف ــرة للعم ــبهم الخب يكس

الدورة القادمة للمعرض
وفــي الــدورة الرابعــة للمعــرض تــم تســويق 40 
ــم زيادتهــا بشــكل  ــي ت ــة مــن المســاحة، والت فــي المئ
كبيــر عمــا كانــت عليــه فــي الــدورات الســابقة.. ومــن 
المنتظــر أن يشــارك قرابــة 400 مســتورد أجنبــي 
فــي فعاليــات الــدورة الجديــدة للمعــرض ، مــع العلــم 
ان الــدورة األولــى شــارك بهــا قرابــة 140 مســتورد، 
المســتوردين  عــدد  كان  الســابقة  الــدورة  وحتــى 
األجانــب ممثلــي االســواق العالميــة يقــارب 285 
ــر  ــال الكبي ــى االقب ــد عل ــر يؤك ــتورد..وهو مؤش مس
ــة  ــة بطبيع ــة واالفريقي ــوق المصري ــع الس ــاون م للتع

ــة. ــرة القادم ــال الفت ــال خ الح

المفروشات المنزلية
وحــول تواجــد مجــاالت صناعيــة مختلفــة تتعلــق 
بالصناعــة مــن المقــرر ان تتواجــد فــي المعــرض مثل 
ــة  ــات المنزلي ــيج والمفروش ــس والنس ــة الماب صناع

ــذه الصناعــة..  ــق به ــن مجــاالت تتعل ــا م وغيره
التنفيــذي  المديــر   – أميــن  شــادي  المهنــدس  قــال 
لجمعيــة اكســبولينك- نحــن كمــا ذكــرت مــع المجلــس 
التصديــري للصناعــة، وكذلــك مــع أيــا مــن الكيانــات 
نحــن  وللعلــم  التصديــر،  علــى  القــادرة  االنتاجيــة 
لمشــاركة قطــاع  نعلــم جيــًدا أن هنــاك محدوديــة 

المفروشــات المنزليــة فــي المعــرض بالمقارنــة عمــا 
يجــب أن تكــون عليــه، وهــي مشــكلة .. ولقــد كان فــي 
العــام الماضــي مســتوردين كبــار للغايــة، وفــي اثنــاء 
دراســة مــن ســيتم دعوتهــم للمشــاركة فــي المعــرض 
لــم نقبــل البعــض والســبب أن بعضهــم متخصــص 
فــي اســتيراد منتجــات ال تتواجــد المنشــأت الصناعيــة 

ــي المعــرض. ــر ف ــا بشــكل كبي المنتجــة له
ونظــًرا ألن قطــاع المفروشــات المنزليــة يشــارك 
معــرض  وأبرزهــا  الخارجيــة  المعــارض  فــي 
Heimtextil فــي ألمانيــا، فهــذا األمــر يؤثــر بعــض 
 Destination الشــئ علــى تواجدهــم فــي معــرض
فــي  يرغــب  أنــه  بمعنــى  القاهــرة..  فــي   Africa
االســتثمار بتواجــده فــي هــذه المعــارض، دون أن 
ــم  ــرض يت ــي مع ــة ف ــس الكيفي ــتثمار بنف ــعى لاس يس
ــا.. رغــم المميــزات التــي يتــم توفيرهــا  انعقــاده محلًي
مــن خــال المعــرض هنــا مــن مســتوردين علــى 
درجــة عاليــة مــن الكفــاءة.. وبعــض ممثلــي القطــاع 
شــاركوا فــي الــدورة الســابقة والســابقة عليهــا وحققــوا 
نتائــج جيــدة.. ونحــن نســعى للعمــل والتميــز والتكامــل 
ــا لهــذا األمــر مســتقبًا. ــكل القطاعــات وفــي طريقن ل

تحوالت تجارية
وحــول مــدى اســتفادة الصناعــة فــي مصــر مــن 
التحــوالت والصراعــات االقتصاديــة والتجاريــة فــي 

ــا ..  ــة محلًي ــيرة الصناع ــم مس ــي دع ــم ف العال
قــال المهنــدس شــادي أميــن .. نحــن فــي حقيقــة 
األمــر ال نســتفيد بشــكل قــوى بهــذه التحــوالت أو 
ــال خــال  ــى ســبيل المث ــم، فعل ــي العال الصراعــات ف
 Destination Africa ــرض ــابقة لمع ــدورة الس ال
ظهــر بوضــوح مامــح الصــراع التجــاري الصينــي 
األمريكــي، وهــو مــا يصــب فــي صالحنا،وخاصــة في 
الصناعــات النســجية، بمعنــى أن أغلــب المســتوردين 
األمريكييــن اتفقــوا فــي اجتمــاع فيمــا بينهــم انــه 
ــن و الخــروج  يقومــوا بالحــد مــن التعامــل مــع الصي

إلــى مناطــق أخــرى فــي العالــم، ومنهــا افريقيــا علــى 
ســبيل المثــال، وكان البــد وأن نعمــل علــى اســتغالها 
ــذا  ــم به ــم نق ــا ل ــل لهــم، إال أنن ــأن نكــون نحــن البدي ب
األمــر بشــكل اخــر، أو بمعنــى لــم نقــوم بقــراءة األمــر 

بشــكل أعمــق ممــا حــدث..
ــة االســتثمار  ــدر مــا مــن محدودي ــا ق ــع أن لدين والواق
فــي هــذه الصناعــة، صحيــح هنــاك رغبــة فــي العمــل 
معنــا مــن المســتوردين األجانــب إال أننــا لــم نقــم 
بالتوســع المطلــوب اســتثمارًيا لتلبيــة هــذه الرغبــات، 
ــن  ــم م ــم البحــث عــن مناطــق آخــرى يت ــي يت وبالتال

ــة..  ــم االنتاجي ــاء باحتياجاته ــا الوف خاله

دعم الصادرات
وحــول القــرار الــذي لــو تــم اتخــاذه مــن المتوقــع أن 
يــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة للصــادرات .. قــال المهنــدس 
شــادي أميــن .. دعــم الصــادرات .. فهــو القــرار الــذي 
يــؤدي إلــى زيــادة كــم الصــادرات خاصــة مــع ارتفــاع 
الطاقــة وغيرهــا..  اســعار  بزيــادة  االنتــاج  تكلفــة 
وبالتالــي زيــادة الدعــم وانتظــام صرفــه للمنتجيــن مــن 

شــأنه دفــع عجلــة الصــادرات بشــكل كبيــر.. 
باإلضافــة إلــى توفيــر التمويــل لاســتثمارات الجديــدة، 
باســعار فائــدة مناســبة وغيــر مرتفعــة، دون اجــراءات 
بيروقراطيــة كبيــرة، بمعنــى تســهيل الحصــول علــى 
ــتويات  ــى مس ــتثمارات إل ــة االس ــع عجل ــل لدف التموي

افضــل، ومعهــا ايضــا يحــدث زيــادة للصــادرات..

رسالة للمصدرين والمستوردين األجانب
وحــول رســالته للمصدريــن المصريين والمســتوردين 
 Destination األجانــب للمشــاركة فــي معــرض
Africa .. قــال المهنــدس شــادي أميــن.. بجانــب اننــا 
فــي مصــر لنــا تاريــخ فــي الصناعــات النســجية،هناك 
مميــزات عديــدة متوافــره  فــي كل القطاعــات المتعلقــة 
لمســتويات  بالنســبة  ســواء  النســجية  بالصناعــات 
الجــودة أو الســعر وكذلــك القــرب مــن األســواق 
العالميــة الهامــة وهــو مــا يجعــل الشــحن اســرع واقــل 
ــع الســوق  ــل م ــي العم ــة الحــال، وبالتال ــة بطبيع تكلف
المصريــة يمنــح قــدًرا مــن المثاليــة والعائــد المرتفــع 

ــع األســواق األخــرى.. ــة م بالمقارن
ومؤخــًرا كنــا فــي اجتمــاع مــع وزيــر قطــاع األعمــال 
انشــاء  فــي  تفكيــر  هنــاك  أن  إلــى  اشــار  العــام، 
خــط ماحــي مباشــر إليطاليــا لخدمــة الصــادرات 
فــي  للســوق األوروبيــة، ولدينــا وفــرة  المصريــة 
األيــدي العاملــة والمهندســين وهنــاك برامــج للتدريــب 

والتطويــر لمهاراتهــم اإلنتاجيــة.. 
ــا نحــن فــي طريقنــا ان تكــون منصــة متكاملــة  وحالًي
عــام،  بشــكل  أفريقيــا  فــي  النســجية  للصناعــات 
وبالتالــي التعــاون مــع مصــر يعنــي التعــاون مــع 
ــي  ــر ف ــدات للتصدي ــرام أي تعاق ــهولة اب ــا وس افريقي

وقــت وجــودة مناســبة وعائــد مرتفــع. 

حوار
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3.57 مليون جنيه
صافي ربح النيل حلليج األقطان - عن أول 9 

أشهر من العام املالي احلالي

30 مليون جنيه إلجراء توسعات في ماكينات الغزول في العربية لحليج األقطان
تقوم  الشركة العربية لحليج األقطان، بالعمل على إجراء توسعات في ماكينات 
الغزول لدى الشركة، مشيًرا إلى أن القيمة التقديرية للتوسعات التي تجريها 

في ماكينات الغزول لدى الشركة تبلغ 30 مليون جنيه.
وكانت الشركة قد سجلت صافي خسارة بلغ 27.94 مليون جنيه منذ بداية 

يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 74.99 مليون جنيه أرباح خال 
الشركة خال  مبيعات  تراجعت  كما  الماضي.  المالي  العام  من  الفترة  نفس 
مقابل  الماضي،  ديسمبر  بنهاية  جنيه  مليون   808.47 سجلت  حيث  الفترة 

895.25 مليون جنيه خال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ارتفاع ارباح النيل لحليج االقطان بنسبة 80.3 في المئة خالل الـ 9 أشهر األولى من 
العام المالي

أشارت المؤشرات المالية لشركة النيل لحليج األقطان - عن أول 9 أشهر من 
العام المالي الحالي- إلى ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 80.3 في المئة.

نهاية  يوليو حتى  بداية  منذ  مليون جنيه  بلغ 3.57  كما سجلت صافي ربح 
مارس الماضي، مقابل 1.98 مليون جنيه أرباح خال نفس الفترة من العام 
المالي الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خال الفترة حيث سجلت 11.48 

مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 12.02 مليون جنيه خال نفس الفترة من 
العام المالي الماضي. 

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغت نحو 651.64 ألف جنيه 
أرباح  مقابل   ،)2018 ديسمبر  نهاية  وحتى  يوليو  مطلع  )من  الفترة  خال 

بلغت 6.98 ألف جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

14 في المئة ارتفاع ألبارح شركة كابو خالل 9 أشهر األولى من العام المالي
 - للمابس والمنسوجات  النصر  المجمعة لشركة  المالية غير  القوائم  كشفت 
الشركة  أرباح  ارتفاع  الجاري،  المالي  العام  من  أشهر   9 أول  عن  كابو، 
بنسبة  13.5 في المئة.. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها سجلت صافي 
الماضي،  نهاية مارس  يوليو حتى  بداية  منذ  مليون جنيه  بلغ 26.12  ربح 
مقابل 23 مليون جنيه خال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وارتفع 
مليون  سجلت 275.45  حيث  أشهر  التسعة  الشركة خال  مبيعات  صافي 

جنيه بنهاية مارس،مقابل 248.66 مليون جنيه خال نفس الفترة من العام 
المالي الماضي. وكانت الشركة قد سجلت صافي خسارة بلغت 25.3 مليون 
جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 11.9 مليون جنيه 
أرباح خال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وارتفعت مبيعات الشركة 
خال الفترة حيث سجلت 324 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 299.4 

مليون جنيه خال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

خسائر سبينالكس تتضاعف أكثر من 19 مرة في 9 أشهر
كشفت المؤشرات المالية لشركة االسكندرية للغزل و النسيج » سبينالكس« 
بنسبة  الشركة  خسائر  ارتفاع  الجاري،  المالي  العام  من  أشهر   9 أول  عن 

1937 في المئة..!!
وأوضحت الشركة في بيان لها أنها سجلت خسائر بلغت 46.46 مليون جنيه 
منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 2.28 مليون جنيه خسائر 

زيادة  أن  الشركة  وأوضحت  الماضي.  المالي  العام  من  الفترة  نفس  خال 
الخسائر خال الفترة الحالية، يرجع إلى تكلفة خروج العاملين للمعاش المبكر 

بقيمة 38.2 مليون جنيه.
وتراجعت إيرادات الشركة خال الفترة حيث سجلت 201.64 مليون جنيه 
بنهاية مارس، مقابل 214.4 مليون جنيه خال نفس الفترة من العام الماضي.
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معارض

مفكرة

2 - 4 اكتوبر فاشون ورلد طوكيو 2019 – 
طوكيو، اليابان

فاشون 
Fashion World Tokyo 2019

Tokyo, Jaban
Fashion

Tel.: +81-3-3349-8519
fwt@reedexpo.co.jp

www.fashion-tokyo.jp

9 - 12 اكتوبر اندوور موسكو 2019
موسكو، روسيا

مفروشات منزلية واكسسوارات
Indecor Moscow 2019 – Moscow, Russia 

– Home Textiles & Accessories
Tel.: + 7 )495( 252 11 07

 indecor@mvk.ru
www.indecor-moscow.ru

9 - 12 اكتوبر فاشون اندستري ايكسبيشن 2019
سانت بطرسبرغ ، روسيا

فاشون
Fashion Industry Exhibition 2019

Saint Petersburg, Russia
Fashion

Tel.: +7 812 777 04 07 )ext. 682(
moda@farexpo.ru

fi@farexpo.ru
www.en.fi-expo.ru

16 - 17 اكتوبر تكستايل فورم – ذا فاشون 
فابريك شو لندن 2019 – المملكة المتحدة – 

اقمشة 
Textile Forum - The Fashion Fabric Show 

London 2019 – UK – Fabrics
Tel.: + 44 )0( 78787 64645

amy.packham@textileforum.org.uk
www.textileforum.org.uk

20 - 22 اكتوبر اي تي ام اف انيوال كونفرينس 
2019 – البرتغال - المنتدى الدولي للصناعات 

النسيجية في العالم
ITMF Annual Conference 2019- Portugal 
– The International Forum for the World‘s 

Textile Industries
Tel.: +41-44 283 63 80
Fax: +41-44 283 63 89

secretariat@itmf.org
www.itmf.org

24 - 27 اكتوبر اكسبوتكستيل بيرو 2019 – 
بيرو – موردين لصناعة النسيج والمابس

Expotextil Peru 2019 – Peru - 
International supplier fair for the textile 

and clothing industry 
Tel.: 5117149558 

info@plastic-concept.com
ventas@plastic-concept.com

www.expotextilperu.com

9 - 11 نوفمبر ديستيناشن افريقا
القاهرة ، مصر

ملتقي للمصنعين
Destination Africa 2019

Cairo, Egypt
Sourcing event

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

info@destination-africa.org
www.destination-africa.org

12 - 15 نوفمبر داون تاون ديزاين 2019
دبي  االمارات العربية المتحدة

المنسوجات المنزلية وارضيات 
Downtown Design 2019

Dubai, UAE
Carpets, Flooring & Home Textiles

Tel.: +971 4 563 1428
info@downtowndesign.com
www.downtowndesign.com

13 - 15 نوفمبر انتكس ثاوث أسيا
كولومبو، سريانكا

منسوجات واقمشة ومابس جاهزة
INTEX SOUTH ASIA – Colombo, Sri 
Lanka - Textiles, Fabric & Garments

Tel.: + )91(-)22( 40376700 – 30
intexfair@worldexindia.com

www.intexfair.com

10.1910.1911.19
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13 - 15 نوفمبر يابان تكس 2019
طوكيو ، اليابان

مفروشات منزلية واقمشة
JAPANTEX 2019

Tokyo, Japan
Fabrics & Home Textiles
Tel.: +81-3 -34 33 - 4521 
Fax: +81-3 -34 33 -786 0 

nif2019@nif.or.jp
www.japantex.jp

13 - 16 نوفمبر مورووكو انترناشيونال يارن اند 
فابريك سورسينج شو 2019

المغرب – غزول واقمشة 
Morocco International Yarn & Fabric 

Sourcing Show 2019
Morocco – Yarn & Fabric 
Tel.: +1- 510 – 918-0171

contact@morocco-sourcingshow.com
www.morocco-sourcingshow.com

17 - 18 نوفمبر انتكس ثاوث اشيا 2019 – 
بنجاديش – غزول واقمشة ودينيم واكسسوارات

Intex South Asia 2019
Bangladesh Yarn, Fabrics, Denim & 

Accessories
Tel.: + )91(-)22( 40376700 - 30 

intexfair@worldexindia.com
www.intexfair.com

25 – 27 نوفمبر ايجي تكس 2019
القاهرة، مصر

منسوجات ، مابس جاهزة ومفروشات منزلية
EGYTEX 2019

Cairo, Egypt
Textile, Apparel & Home Textile

Tel.: +202 2670 8995 
Tel.: +202 2275 5958
info@egytexfairs.com
www.egytexfairs.com

25 - 28 نوفمبر شانغهاي تكس 2019 – 
شانغهاي ، الصين - صناعة المنسوجات 

ShanghaiTex 2019
Shanghai, China – Textile Industry

Tel.: )852( 2516 3343 / 3523
Fax: )852( 2516 5024

Textile.PR@adsale.com.hk
www.shanghaitex.cn

3 - 4 ديسمبر دينيم بريميير فيجين 2019
لندن، المملكة المتحدة – دينيم 

Denim Premiere Vision 2019
London,

UK - Denim
Tel.: +33 )0(1 70 38 73 75

t.savinova@premierevision.com
www.denimpremierevision.com

5 - 8 ديسمبر اي تي ماك انديا 2019
الهند - ماكينات

ITMACH INDIA 2019
India – Textile Machinery

Tel.: +91-22-26820284/86/87/88
info@itmach.com
www.itmach.com

20 - 22 ديسمبر يارنكس 2019
الهند – خيوط وغزول

Yarnex 2019 – Ludhiana
India - Fibers & Yarns

Tel: +91 80 2521 4711, 4115 1841
Mobile: +91 98454 46570, 93425 66532, 

98451 19893
Branch Office: Delhi - +91 9990866929

 sstm@yarnex.in
sstm@textilefairsindia.com

 www.yarnex.in
www.textilefairsindia.com

11.1912.19 11.19
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ترجمة وإعداد مهندس استشارى / على بدر

”A WAZIR ADVISORS PUBLICATION“

فنية

مقاالت

جدول 1: حجم سوق المابس العالمية )ملياردوالرأمريكي(

القيمة 2025نمو 2015 / 2017%2017% القيمة 2017الدولة/المنطقة
1437%22%403)28( دول اوروبا

2399%19%341امريكا
10450%12%201الصين
1107%6%99اليابان
12160%4%67الهند

589%3%61البرازيل
560%2%41روسيا
237%2%32كندا

6881%30%546باقى العالم
52620%100%1800اجمالى العالم

نظرة عامة على اسواق المنسوجات والمالبس العالمية

يقــدر اســتهاك المابــس العالمــي بحوالــي 1.8 تريليــون دوالر، ويمثــل 2.3 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي فــي 2017. وكان االتحــاد 
األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة أكبــر أســواق المابــس بحصــة مجتمعــة 41فــي المئــة، ويمثــان 11 فــي المئــة فقــط مــن ســكان العالــم، مــع حــدوث 
تباطــؤ فــى النمــو عندهمــا. بينمــا شــكلت الصيــن والهنــد مجتمعتــان حصــة ســوقية تصــل إلــى  16 فــي المئــة، ويمثــان 36 فــي المئــة مــن ســكان العالــم 
مــع حــدوث تســارع عندهمــا فــى النمــو، ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب العالمــي علــى المابــس بمعــدل ســنوي مركــب نســبته 5 فــي المئــة مقارنــة بالعــام 

الســابق وبقيمــة 1.8 تريليــون دوالرحالًيــا ليصــل إلــى 2.6 تريليــون دوالر بحلــول 2025.
أمــا الصيــن والهنــد )مــن األســواق الثمانيــة األولــى مــن المابــس( والمتوقــع نموهمــا بشــكل مطــرد بمعــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره 12 فــي المئــة و 10 
فــي المئــة علــى التوالــي )مقارنــة بنمــو عالمــي قــدره 5 فــي المئــة ( وســوف يــؤدي النمــو االقتصــادي واالرتفــاع فــي نصيــب الفــرد مــن الدخــل إلــى النمــو 
فــي ســوق المابــس. وســوف تصبــح الصيــن أكبــر مســتهلك المابــس فــي العالــم بحجــم ســوق 450 مليــار دوالر، وســوف تتفــوق الهنــد علــى اليابــان 

لتحتــل المركــز الرابــع فــي القائمــة مــع حجــم ســوق 160 مليــار دوالر فــي عــام 2025.

اجلزء االول
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من املتوقع أن تنمو التجارة العاملية في املنسوجات واملالبس من 764 مليار 
دوالر حاليا الى 1000 مليار دوالر عام 2025

 ،2017 764 مليــاردوالر  العالميــة  المنســوجات والمابــس  بلغــت تجــارة 
ونمــت بمعــدل ســنوي مركــب بلغــت نســبته 3.6 فــي المئــة منــذ2005، 
ــت  ــة  ، وكان ــي المئ ــداواًل مــع حصــة  58 ف ــر ت ــة األكث ــس الفئ ــت الماب وكان
المنســوجات ثانــي أكبــر فئــة وتــم احتســابها بحصــة 19 فــي المئــة مــن إجمالــي 
التجــارة.  ومــع ذلــك نمــت صــادرات المنســوجات بمعــدل نمــو ســنوي مركــب 

1 فــي المئــة منــذ عــام 2005 مقارنــة بصــادرات المابــس التــي نمــت بمعــدل 
ســنوي مركــب نســبته 4.3 فــي المئــة خــال نفــس الفتــرة الزمنيــة.. ومــن 
المتوقــع أن تنمــو التجــارة العالميــة فــي المنســوجات والمابــس مــن 764 
مليــار دوالر الحاليــة إلــى 1000 مليــار دوالر عــام 2025، بمعــدل نمــو 

ــة. ــي المئ ــدره 3.4 ف ــب ق ســنوي مرك

ــن  ــة م ــي المئ ــبة 36 ف ــس بنس ــوجات والماب ــر مصــدر للمنس ــن أكب ــكلت الصي ش
ــي  ــن ف ــة الصي ــت حص ــد انخفض ــك فق ــع ذل ــص. وم ــادرات والحص ــي الص إجمال
التجــارة العالميــة مــن المنســوجات والمابــس مــن 39 فــي المئــة فــي 2015 إلــى 36 

فــي المئــة فــي2017 بســبب زيــادة ســوق المنســوجات والمابــس الداخليــة . وكانــت 
ــار دوالر،  ــة 37 ملي ــس بقيم ــة مصــدرة للمنســوجات والماب ــر دول ــي أكب ــد ثان الهن
وتليهــا بنجاديــش وألمانيــا بقيمــة  35 مليــار دوالر و34 مليــار دوالر علــى التوالــي.

جدول 2 : تجارة المنسوجات العالمية )مليار دوالر(

االجمالىغيرهامنسوجات منزليةمابسافمشةخيوطشعيراتالفترة
200541211142673227502
201052271293484342641
201553291484445052776
201750271434444951764
2025532915565057561000

جدول 3 : قيمة ونسبة مشاركة األنواع فى تجارة المنسوجات 2017

غيرهامنسوجات منزليةمابساقمشةخيوطشعيراتالنوع
50271434444951القيمة مليار دوالر

73195867في المئة 

جدول4 :أكبر مصدري المنسوجات والمابس لعام 2017 )بمليارات الدوالرات(

عام 2017% اجمالى الصادراتصادرات المابسصادرات المنسوجاتالدولة
36%119،5159287،5الصين
5%37،217،337،2الهند

5%35،233،335،2بنجادش
4%34،32034،3المانيا
4%33،621،233،6ايطاليا
4%3326،533فيتنام
3%26،214،826،2تركيا
3%25،2525،2امريكا
2%18،513،818،5اسبانيا
2%15،710،715،7فرنسا
2%14،88،614،8بلجيكا
2%13،38،613،3هولندا
2%13،21،813،2كوريا

25%184،8103،4148،8بقى العالم
100%763،5444763،5االجمالى
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الحقيقة االفتراضية وأثرها على صناعة المالبس

 Virtual Reality الحقيقــة االفتراضية
ــي تســتخدم  ــة الت هــي احــد المســتحدثات التكنولوجي
الحاســب اآللــي باالضافــة إلــى بعــض االجهــزة 
بيئــة  انشــاء  فــي  متكاملــة  كمنظومــة  والبرامــج 
ــن المعايشــة  ــرد م ــن الف ــاد تمك ــة االبع ــة ثاثي تخيلي
حواســه  خــال  مــن  معهــا  والتعامــل  والتفاعــل 
وبعــض األدوات األخــرى بحيــث يشــعر هــذا الفــرد 
كمــا أنــه يتعايــش ويتفاعــل ويتعامــل مــع الواقــع 

الحقيقــي بــكل ابعــاده.

اهميــة الحقيقة االفتراضية 
يســمح للفرد بمشــاهدة االشــياء من مسافة بعيدة . 1
يســتطيع الفــرد ان يتلمس االبعــاد المختلفة . 2

 3D لاشياء 
يهيــئ الفرصــة للفرد للمشــاركة والتفاعل مع . 3

البرنامــج او التجربــة العلمية
يهيــئ الفرصــة المناســبة للفرد من حيث الوقت . 4

المخصــص للتجربــة ليتفاعــل معها خال مدة 
زمنية مفتوحة وليســت محددة.

ينمــي المهــارات العقليــة واالبتكارية لدى الفرد . 5
من خال مشــاهدة البيئــات الواقعية االفتراضية

تقنيــات الحقيقة االفتراضية
مســتويات وتصنيفــات تقنيــات الحقيقة االفتراضية

ــة  ــة – النمــاذج الرياضي النمذجــة: )النمــاذج الخطي
ــة( ــاذج الجرافيكي ــاذج الهندســية – النم – النم

ــة – النمــاذج النشــطة  المحــاكاة: )المحــاكاة التفاعلي
– النمــاذج المتفاعلــة – المحــاكاة بإضافــة البعــد 
 – الديناميكيــة  التفاعليــة  المحــاكاة   – الرابــع 

النشــطة( التفاعليــة  المحــاكات 
شاشــة  علــى  )العــرض  االنغماســي:  الواقــع 
نظــم   – باإلســقاط  العــرض  نظــم   – الحاســب 
بالجســم(. المثبتــة  النظــم   – الكامــل  اإلنغمــاس 

تطبيقــات الحقيقة االفتراضية
ــة االبعــاد بتعديلهــا عــن  ــم تشــكيل المابــس ثاثي يت
ــر نمــط وخصائــص الخامــات )محــاكاة  ــق تغي طري
يقــف ويرتــدي  بإفتــراض أن شــخص  المابــس( 

ــج. المنت
المنتجــات  علــى  قاصــرة  ليســت  البرامــج  هــذه 
ــار  ــا اختي ــن خاله ــن م ــا يمك ــط وانم ــية فق االساس
واالحذيــة  الــراس  )اغطيــة  مثــل  االكسســوارات 
لــدى  الشــرائية  القــدرة  مــن  يزيــد  ممــا   )....

. لمســتهلك ا
ويمثــل المانيــكان 3D الموجــود بالبرنامــج قياســات 
الجســم فيمكــن مــن خــال هــذه البرامــج رؤيــة 
التصميــم فــي جميــع االتجاهــات )االمــام – الخلــف 

ــب(. – الجن

برنامــج افتراضــي للتصميم ثاثي االبعاد. 1
 3D Virtual Design Software

امكانيــة  للمســتخدمين  تعطــي  البرامــج  هــذه 
ــرى  ــن ان تج ــي يمك ــات الت ــور كل التعدي لتص
ــاك  ــا وهن ــي له ــت الحقيق ــي الوق ــة ف ــى القطع عل

قابليــة تعديــل المنتــج طبقــا لتغيــر المقــاس
التلبيــس االفتراضــي عبر االنترنت. 2

 Virtual Fitting on the internet
االنترنــت  عبــر  التســوق  للمســتهلكين  يمكــن 
ــم  ــق له ــت حق ــر االنترن ــس االفتراضــي عب التلبي
ــة هــل هــذا  ــداء لمعرف ــاء اإلرت ــج اثن ــة المنت رؤي

يناســبهم أم ال.
تطويــر تصميــم المابس بالتقنيــة الثاثية االبعاد. 3

  3D Apparel CAD Developments
ثنائــي  الباتــرون  بعــرض  النظــام  هــذا  يقــوم 
وقــت  فــي  االبعــاد  ثاثيــة  والصــور  االبعــاد 
واحــد فيمكــن ان نــرى العينــة األولــى ثاثيــة 

الصــور. عــن طريــق  االبعــاد 
محــاكاة المابس االفتراضية. 4

  Virtual Garment Simulation
ويوضــح برنامــج محــاكاة المنتــج انــه يمكــن مــن 
خالــه تغييــر الشــكل واللــون ورؤيــة المنتــج 
مــن االتجاهــات المختلفــة – اســتخدام برامــج 

ــس ــم الماب ــي تصمي ــاكاة ف المح

ــم  ــاة عامــة والتعلي فــي ظــل التقــدم التكنولوجــي الهائــل فــي كافــة مجــاالت الحي
المتعــددة  والوســائط  اآللــي  الحاســب  تقينــات  وتكامــل  خاصــة  والتدريــب 
واالتصــاالت  المعلومــات  بتقنيــات  يعــرف  التكامــل  وهــذا  االنترنــت  وشــبكة 
ــح  Information & Communication Technologies. لــذا اصب
مــن الضــروري التوجــه نحــو اســتخدام تقنيــات حديثــة وتطويرهــا حتــى نتمكــن 
مــن التغلــب علــى الطــرق التقليديــة فــي التعامــل مــع مفــردات التعليــم والتدريــب 
ــات الحديثــة فــي  عامــة وفــي مجــال المابــس الجاهــزة بالرغــم مــن التكنولوجي
التعليــم والتدريــب ومنهــا البيئــة االفتراضيــة كنظــام شــمولي في التعليــم والتدريب 
إال انهــا لــم تحظــى باالنتشــار المطلــوب الســباب عديــدة ليــس هنــا موضــع ذكرهــا 

وال تــزال العديــد مــن االســاليب التقليديــة تســتخدم فــي تنــاول وعــرض المناهــج 
مطبقــة فــي مراكــز التدريــب والعديــد مــن الهيئــات التعليميــة المختلفــة. ومــن اهــم 
ــرة ليــس  ســمات العولمــة التســارع وتزاحــم المعلومــات وظهــور البرامــج الكثي
كل يــوم بــل كل لحظــة نشــاهد جديــد وهنــاك تحــول تدريجــي فــي النظــم التدريبيــة 

والتعليميــة نحــو هــذه التقنيــات المســتحدثة.
حيــث تاتــي الحقيقــة االفتراضيــة كأحــدى أدوات تطويــر نظــم التدريــب الحديثــة 
ــات  ــا ماكين ــزة خاصــة ومنه ــس الجاه ــل صناعــة الماب ــاالت مث ــة المج ــي كاف ف
ــا  ــا وتركيبه ــة وفكه ــة للماكين ــل األجــزاء الداخلي ــن خــال تخي ــك م ــة وذل الحياك

ــغيلها. ــا وتش وصيانته

فنية

مقاالت

أ.د/ محمد البدري..

استاذ آالت املالبس – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.. 

عميد معهد املوضة »شامبرسانديكال« سابقا..
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أستاذ مساعد. محمد امليداني - اجلامعة األملانية بالقاهرة - املدير التنفيذي ملكتب االستشارات إنتكسيف

info@intexive.com | www.intexive.com

فنية

مقاالت

المصريون أول من استخدم األلياف الزجاجية..
ــة  ــاف الزجاجي ــى األلي ــول عل ــة الحص ــت إمكاني كان
ــل  ــى قب ــة حت ــور القديم ــي العص ــة ف ــة معروف الدقيق
ــون  ــد اســتخدم المصري ــخ الزجــاج، وق ــا نف تكنولوجي
األليــاف الزجاجيــة فــي صنــع الكثيــر مــن المراكــب 
والســفن عــن طريــق تدويــر االليــاف الزجاجيــة حــول 

ــن مــن شــكل مناســب. ــب مــن الطي قوال

أشكال وأنواع متنوعة..
ــة  ــة متنوع ــي مجموع ــرة ف ــة متوف ــاف الزجاجي األلي
ــزم  ــتمرة والح ــعيرات المس ــا الش ــكال أهمه ــن األش م
األليــاف  وحصــر  المتقطعــة  واألليــاف  الســميكة، 

المتقطعــة باالضافــة لاقمشــة المنســوجة.
كمــا يوجــد انــواع مختلفــة مــن األليــاف الزجاجيــة ، 

. C و Sو E ــل مث
ــاف  ــي، واأللي ــة عال ــل مرون ــا معام ــاف E لديه االلي
S  لديهــا متانــة عاليــة و C لديهــا مقاومــة كيميائيــة 

ــة. عالي

ويتــم اســتخدام األليــاف الزجاجيــة علــى نطــاق واســع 
فــي تدعيــم المــود المركبــة مــن الباســتيك مثــل 
ــة  ــاف الزجاجي ــع األلي ــتر، تجم ــي والبوليس االيبوكس
ــم  ــف، واأله ــوزن الخفي ــًدا و ال ــة ج ــوة العالي ــن الق بي

ــًدا. ــة ج ــة معقول ــه ، تكلف ــك كل ــن ذل م
ــاق  ــى نط ــة عل ــاف الزجاجي ــات األلي ــتخدم مركب ُتس
واســع فــي صناعــة جســم الســيارات والمصــدات 
ــد  ــوارب الصي ــوارب اإلبحــار واليخــوت  وق ــي ق وف
ــتخدم  ــا تس ــا أنه ــكرية، كم ــوارب العس ــة والق التجاري
فــي صنــع لوحــات الدوائــر المطبوعــة وأحــواض 

االســتحمام واألبــواب والنوافــذ.

طاقة الرياح
أحــد أكثــر التطبيقــات الناشــئة و الهامــة لمركبــات 
ــات  ــفرات التوربين ــع ش ــو صن ــة ه ــاف الزجاجي األلي
الريحيــة التــى تســتخدم فــى توليــد الطاقــة الكهربائيــة 
ــة  ــى الطاق ــدا عل ــر ج ــب كبي ــاك طل ــاح. هن ــن الري م
 Wind المتجــددة مــن الريــاح ، وفقــا لتقريــر نشــرته

Europe فــإن 14 فــي المئــة مــن الكهربــاء فــي 
ــة. ــات الريحي ــن التوربين ــا م ــم توليه ــا. يت أوروب

صناعة األلياف الزجاجية في مصر
فــي  الزجاجيــة  األليــاف  مــن  مصــر  إنتــاج  بــدأ 
 Jushi Egypt For بتأســيس   2012 عــام 
ــة  ــركة مملوك ــي ش Fibreglass Industry ، وه
 .Jushi Group Co. Ltd لشــركة  بالكامــل 
بنســبة  مصــر  صــادرات  زادت  وقــد  الصينيــة، 
 ،2018  -  2013 العــام  مــن  المئــة  180فــي 
بإجمالــي 170 ألــف طــن و 227 مليــون دوالر فــي 

وتركيــا. أوروبــا  إلــى   2018 عــام 
ــرة  ــو بســبب وف ــي النم ــتمر الصــادرات ف ســوف تس
المــواد الخــام المحليــة )الســيليكا النقيــة( ، وقــرب 
مصــر من األســواق الرئيســية )شــركات طاقــة الرياح 
ــا( ، واتفاقيــة التجــارة  فــي االتحــاد األوروبــي وتركي
الحــرة )Euro 1( ، و دعــم الحكومــن المصريــة 

ــر. ــجيع التصدي ــة و تش للصناع

األلياف الزجاجية.!
هــى أليــاف دقيقــة مــن الزجــاج يتــم تصنيعهــا مــن مــواد خــام مثــل رمــل 

ــم  ــك. يت ــض البوري ــن وحم ــري والطي ــر الجي ــا والحج ــيليكا واأللومين الس
صهــر المــواد الخــام فــي افــران ضخمــة عنــد درجــات حــرارة عاليــة تصــل 
إلــى 1400 درجــة مئويــة، ثــم يتــم بثقهــا عبــر فوانــى لتخــرخ فــي صــورة 

شــعيرات مســتمرم مــن الزجــاج تتــراوح مــن 5 إلــى 24 ميكــرون.
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CuBE INTroduCEd 
By LASSEr IN ITMA 
BArCELoNA
Cube automatic shuttle station. The new development is 
with a new improved design that make it even easier to 
prepare your shuttles. Having everything happening in one 
place and all assets are easy to reach, makes the station the 
perfect extension for an efficient production. The Lasser Cube 
makes you not worry about the shuttles anymore, as it does it 
all for you with easy to use controls that are user friendly and 
with every step working automatically. To keep shuttles in perfect 
condition, the preparation process is divided into three steps:
Step 1: The Shuttles are opened and cleansed from any residues. 
In order to prevent damage to the shuttles it is done so with the 
force vacuum.
Step 2: Bobbins are indentified and placed precisely within the 
shuttles. The bobbin threads are cut accordingly.
Step 3: Thread tensions is adjusted while the shuttles are 
monitored by a high- precision sensor.

IRO AB, a member of the Vandewiele group, reports strong 
interest in its ZTF Zero Twist Feeder introduced at the recent 
ITMA 2019 in Barcelona, Spain, particularly from companies 
involved in the growing market of textile reinforcements for 
composites.
In the weaving of fibres such as carbon, glass and aramids, as 
well as thermoplastic tapes for highly-engineered composite 
fabrics, it is essential that there is no twist in the feed, which this 
new machine absolutely guarantees.
”The ZTF Zero Twist Feeder keeps the tape yarns or fibre tows 
constantly stretched to avoid the risks of any snarls or twisting,“ 
explains Sales and Marketing Manager Pär Hedman. ”During 
ITMA 2019“ I spoke to many companies interested in this new 
machine, which will be supplied in bespoke versions specific to 
the individual needs of each customer and the intended end-
use.“
The unit can accommodate tapes in widths up to 10mm and 
weight up to 7kg, with an insertion length of up to 3.4 metres. 
It is equipped with a buffer arm synchronised with the rapier 
movement of the weaving machine to deliver the exact amount 
of yarn from the bobbin required for the weft insertion. A tension 
and sensor arm ensures constant yarn tension is maintained 
during the entire insertion cycle.
Designed for use with rapier machines, the ZTF can be installed 
on new CAN )controller area network( communication machines 
or retrofitted to older non-CAN machines using a specially-
designed conversion kit.
IRO AB is a member of TMAS – the textile machinery association 
of Sweden.
”As the market leader in yarn feeding technology, IRO AB has 

consistently introduced new milestones in the field of yarn 
feeding technology for weaving machines at successive ITMA 
shows and this year was no exception,“ says TMAS Secretary 
General Therese Premler-Andersson. ”The ZTF Zero Twist 
Feeder was just one of a range of new developments introduced 
by the company at ITMA 2019.“

ZEro TwIST for CoMPoSITE fABrICS guArANTEEd
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Fiber preparation
The blowroom VARIOline with the new UNIClean B 15 brings 
significant improvements in terms of energy consumption and 
the cleaning result for all spinning processes. The same applies 
to the new high-performance card C 80, which offers
an unrivaled level of productivity.

Ring and compact-spinning process
To increase the cost effectiveness of the ring spinning and 
compact spinning
process, Rieter reveals the new comber E 90, the new roving 
frame F 40, the piecing robot ROBOspin and three different 
compacting units that can easily be installed on and removed 
from a ring spinning machine: COMPACTdrum, COMPACTapron 
and COMPACTeasy.

Rotor spinning process
Innovations that bring considerable improvements in efficiency 
for the rotor spinning process are also presented. The draw 

frame module RSB-Module 50 can be used in combination with 
the high-performance card C 80 and can be configured to a 
highly efficient direct process with the new semi-automated R 37 
or the fully automated
R 70. The new, cost-effective rotor spinning machines are 
characterized by low energy consumption, high productivity and 
high machine availability with low raw material costs.

ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite
The new innovations for the four spinning processes are 
supplemented by two new functionalities of ESSENTIAL: 
ESSENTIALorder and ESSENTIALconsult, which are available 
to all Rieter customers free of charge with the purchase of a new 
machine. In addition to the existing modules ESSENTIALmonitor, 
ESSENTIALmaintain and ESSENTIALpredict, the next steps are 
demonstrated: ESSENTIALlab for integrating laboratory data into 
the spinning mill management system, ESSENTIALoptimize, the 
intelligent recipe management system, and ESSENTIALautomate 
for integrating the transport and logistics systems.

rIETEr AT ITMA 2019 IN BArCELoNA

•	News from the inventors of compacting
•	The most economical rotor direct process
•	Production of innovative yarns using the air-jet spinning process

At ITMA 2019, Rieter showcases innovations for all four spinning processes that are established on the market. These 
innovations are designed to reduce raw material, energy and labor costs, while also increasing productivity during 
production of the yarn quality required in each case. Solutions to increase the flexibility of the spinning mill are also 
presented. In addition, Rieter presents two solutions for the production of innovative yarns.
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مبوباتاخبار ووجوه

A garment factory is looking for the following 
positions:

Planning Master:
•	 Preparation JOB LIST
•	 Preparation of time and action.
•	 Loading production
•	 Process selection and planning.
•	 Facility location and deciding which facilities to 

subcontract. 
•	 Estimating Quantity and cost of production.
•	Capacity planning.
•	 Line Planning.
•	 Follow-up and execution.
•	Chasing other department and keep plan on track.
•	Manage, identify and solve all supply issues.

Planning Raw Materials:
•	Develop and maintain raw material requirement plan.
•	 Process selection and planning.
•	 supervising the Preparation of Material requirement 

sheets according to sample product, buyer specification 
sheet.

•	Calculating quantity, costs of items and issuing orders.
•	Material resource planning ) Inventory(.
•	 Provide weekly and monthly plans.
•	Manage supply chain.

•	 Assure timely delivery of materials. 
•	 Implement lean materials techniques.

Purchasing Manager 
•	Collects requirements from the production department 

and designs specifications and budget for the raw 
material

•	Researching for best prices in the market and potential 
vendors who can supply the required amount of quality 
products on time

•	Negotiates with the vendors and places order for the 
raw materials and makes sure that the placed orders 
are delivered on time

•	 Supervises shipping of the materials to ensure that 
there are no defective items in the materials

•	 Supervises the inventory available and generates 
monthly inventory report to be presented to the higher 
officials

•	 Identifies the reason for the extra consumption of 
the raw material by collecting information from the 
production department

•	 Identifies the emergency requirements of the materials 
and arranges supplies for the same

For interested applicants send your CV to:
Ashraf_elseady@yahoo.com
ashrafelseady@checkpointwear.com

وظائف 
خالية

خيوط
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معارض

خيوط

افضل االبتكارات النسيج والمالبس الجاهزة خالل 
Intex South asia الدورة القادمة لـ

 Intex تعقــد الــدورة الخامســة مــن فعاليــات معــرض
South Asia فــي BMICH كولومبــو فــي الفتــرة 
مــن 13 إلــى 15 نوفمبــر 2019 يعــد المعــرض 
أكبــر معــرض دولــي للمنســوجات حيــث يحظــى 

ــا:  ــات أبرزه ــن عــدة جه ــاد وبدعــم م باعتم
•	Sri Lanka Export Development 

Board
•	Federation of Import Export 

Organisation
•	Taiwan Textile Federation
•	Malaysia Knitting Manufacturers 

Association
•	Joint Apparel Association Forum 

of Sri Lanka
•	Confederation of Indian Textile 

Industry
•	Tirupur Exporters Association
•	Clothing Manufacturers 

Association of India
لمعــرض  الجديــدة  الــدورة  فعاليــات  فــي  يشــارك 
250 عارًضــا  أكثــر مــن   Intex South Asia
يمثلــون أكثــر مــن 15 دولــة لعــرض منتجاتهــم مــن 

خيــوط وأقمشــة المابــس والدنيــم عاليــة الجــودة، 
وملحقــات المابــس واألصبــاغ والمــواد الكيميائيــة 

والخدمــات المرتبطــة بهــا. 
ــدة الضــوء  ــه الجدي ــي دورت ــرض ف ــلط المع ــا يس كم
علــى االبتــكارات فــي مجــال المنســوجات، واطــاق 
والفــرص  الســوق  الجديــدة ومعلومــات  المنتجــات 
ألكثــر مــن 5000 مشــتري مــن أكثــر مــن 30 دولــة. 
 Intex South Asia ــات ــى هامــش فعالي ــد عل تعق
سلســلة الحلقــات النقاشــية ونــدوات بمشــاركة رجــال 
ــة  ــم معلومــات متكامل الصناعــة والتــي تســتهدف تقدي
لارتقــاء  الجهــود  لدعــم  الســوق  عــن  ومتطــورة 
بسلســلة القيمــة وتحريكهــا لامــام باإلضافــة إلــى 
بمســتقبلها  والتنبــؤ  الموضــة  اتجاهــات  مراجعــة 
واســتخدام المــواد المســتدامة وتوفيــر المزيــد مــن 
المصــادر اإلقليميــة أو غيرهــا التــي يمكــن االعتمــاد 
عليهــا. وعلــى مــر الســنين تــم عقــد شــراكة مــع العديد 
مــن الجهــات لتنظيــم منصــات المعرفــة الناحجــة ذات 

ــات: ــذه الجه ــرز ه ــن أب ــزى وم المغ
 WGSN - The Woolmark Company
 - Better Cotton Initiative  - JAAF -

TEXPROCIL
الفريــد  العــرض  يمثــل   -  »Fashion Fiesta«

ــا  ــو حدًث ــي Intex South Asia وه ــه ف ــن نوع م
ــل  ــث يتواص ــبكات حي ــر الش ــل عب ــا للتواص حصرًي
اصحــاب المصالــح عبــر جميــع انحــاء دولة ســريانكا 
ــواق  ــيا واألس ــوب آس ــن جن ــب م ــترين األجان والمش
الدوليــة مــع المورديــن الستكشــاف الفــرص المتاحــة 
العالميــة  الشــركات  برعايــة  ثقافيــة  ليلــة  خــال 

ــدة. الرائ
ومــن المعــروف اعتمــاد صناعــة المابــس فــي جنوب 
اســيا بشــكل كبيــر علــى توريــد المنســوجات الراقيــة 
القيمــة  ذات  المابــس  لتصنيــع   MMF وخامــات 
المضافــة الســواق التصديــر مثــل االتحــاد األوروبــي 
والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
 Intex South Asia ولهــذا الســبب يعــد معــرض
ــج  ــن الطــاق وتروي ــن الدوليي ــة لاعبي منصــة مثالي
المنتجــات والتواصــل مــع كبــار المشــترين الذيــن 
لتطويــر  الخــام  المــواد  عــن  باســتمرار  يبحثــون 

ــم. ــب عمائه ــة طل ــدة ولتلبي ــم الجدي منتجاته
ممــا يشــير إلــى إمكانيــة استكشــاف الفــرص اإليجابيــة 
خــال فعاليــات دورة Intex South Asia فــي 

ســريانكا.
الموقــع  زيــارة  يرجــى  المعلومــات  مــن  ولمزيــد 

www.intexfair.com:االلكترونــي
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أبرزها التحول الرقمي واإلبتكار والتقنيات الذكية

معرض ITMa 2019 يحدد المالمح الرئيسية 
لمستقبل الصناعات النسجية في العالم

معارض

الجاهــزة  والمابــس  النســيج  صناعــة  ســجلت 
أرقاًمــا   ITMA 2019 معــرض  فــي  العالميــة 
قياســية جديــدة خــال فعاليــات الــدورة الحاليــة 
مــن  العديــد  اطــاق  شــهدت  حيــث  للمعــرض 
والتقنيــات  واالختراعــات  الجديــدة  المنتجــات 
االبتــكارات  تلــك  متضمنــة  والمبتكــرة  المثيــرة 
الذكيــة التــي تعــزز مــن اســتخدام االنترنــت والتــي 
قــام بعرضهــا 1717 عارضــا يمثلــون قرابــة 45 

دولــة.
ولقــد شــهد المعــرض تخصيــص مســاحة مســتقلة 
لقطــاع الطباعــة واألحبــار كقطــاع متخصــص فــي 
ITMA 2019 حيــث تــم زيــادة مســاحتها بنســبة 
ــدورة  ــه ال ــت علي ــا كان ــة بم ــة مقارن ــي المئ 40 ف
الســابقة ITMA 2015  ، وذلــك مــع مشــاركة 
كانــوا  الذيــن  الجــدد  العارضيــن  مــن  العديــد 
حريصيــن علــى اســتغال الفــرص االســتثمارية 

ــة. ــة الرقمي ــاع الطباع ــا لقط ــة عالمًي الراهن
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مــن  العديــد  إطــاق  المعــرض  خــال  تــم  كمــا 
التقنيــات الجديــدة بــدًءا مــن النســيج والحياكــة ثاثيــة 
ــة  ــوجة عالي ــر المنس ــة غي ــات الحياك ــاد وعملي األبع
وتقنيــات  المســتدامة  الكيميائيــة  والمــواد  التقنيــة 
ــن  ــعة م ــة واس ــة ومجموع ــس الحديث ــة الماب صناع
حلــول التشــغيل اآللــي التــي تعمــل بالبرمجيــات.

أكــدت CEMATEX - اللجنــة األوروبيــة لمصنعي 
آالت الغــزل والنســيج، المنظمــة والمالكــة لمعرضــي 
ITMA و ITMA ASIA – بــأن دعــم الصناعــة 
ــى  ــًا ممــا أدى إل ــن كان هائ ــزوار والعارضي مــن ال
تســجيل رقــم قياســي مــن العارضيــن منــذ انشــاءها.

 CEMATEX رئيس – Fritz P. Mayer صرح
ــس  -: أن التحــول الرقمــي لصناعــة النســيج والماب
الجاهــزة وكذلــك االســتدامة قــد زاد اهتمــام الزائريــن 
واضــاف   ITMA 2019 فعاليــات  خــال  بهــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا عل ــااًل قوًي ــا اقب ــًا: » كان لدين قائ
التقلبــات التجاريــة الحاليــة، وقــد فوجــئ العديــد مــن 
الجاديــن  المشــترين  كبيــر مــن  بعــدد  العارضيــن 
مفاجــأة  كانــت  وقــد  المعــرض  حضــروا  الذيــن 
ــب  ــا مــن جان ــة، وهــو مــا أوجــد ترحيًب ســعيدة للغاي
الــزوار  مــن  بوجــود شــرائح جديــدة  العارضيــن 
ــة  ــات التجاري ــن العام ــر م ــداد أكب ــد أع ــل تواج مث
الخاصــة باألزيــاء والعامــات التجاريــة الرياضيــة. 
مــن  الــدورة  هــذه  أن  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع 
ــى  ــم اختصــار مــدة المعــرض مــن 8 إل المعــرض ت
7 أيــام ومــع ذلــك ال نــزال نتمتــع بزيــارات جيــدة.«
نجحــت الــدورة الحاليــة مــن ITMA 2019 فــي 
ــع  ــون جمي ــر يمثل ــف زائ ــن 105 أل ــر م ــذب أكث ج
قطاعــات الصناعــات النســجية مــن حوالــي 137 
دولــة وعلــى رأســهم كل مــن أســبانيا 11 فــي المئــة 
وايطاليــا 10 فــي المئــة والهنــد 8 فــي المئــة وتركيــا 
وألمانيــا بنســبة 7 فــي المئــة لــكل منهــم..، تليهــم 
زوار مــن عــدة دول آخــرى تمثــل بالترتيــب كل مــن 
فرنســا والواليــات المتحــدة والبرتغــال والبرازيــل 

ــا. ــن وبريطاني ــتان والصي وباكس

أراء الشركات العارضة
رئيــس  نائــب   –  Johan Verstraete قــال 
شــركة االت النســيج Picanol –: بشــكل عــام لقــد 
 ITMA 2019 كانــت الــدورة الحاليــة مــن معــرض
ــم  ــا ل ــد شــاركنا رغــم توقعاتن ــا ولق ــدة بالنســبة لن جي
تكــن ايجابيــة إلــى حــد مــا، إال أن مــا حــدث خــال 
فعاليــات المعــرض زاد مــن التوقعــات اإليجابيــة 
بمســتويات كبيــرة، وذلــك علــى الرغــم مــن أننــا 
ــن إال أن  ــن الزائري ــر م ــدد كبي ــى ع ــم نحصــل عل ل
ــى االســتثمار فــي  ــة واقبالهــم عل مســتوياتهم اإلنتاجي

ــة.. ــز للغاي ــة متمي الصناع
ــس  ــرأي Paolo Milini – رئي ــذا ال ــع ه ــق م واتف
 MS Printing لشــركة  التنفيــذي  والمديــر 

الدول الزائرة للمعرض

Other
57%

Gremany
7%

Turkey
7%

India
8%

Italy
10%

Spain
11%
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Solutions – قائــًا: نحــن راضــون جــًدا عــن 
 ITMA العــرض، لقــد تحققــت النتائــج اإليجابيــة
2019 بفضــل العــدد الكبيــر مــن الــزوار الذيــن 
جنــاح  زائــر  حيــث  المعــرض،  إلــى  حضــروا 
الشــركة أكثــر مــن 600 زائــر يومًيــا يمثلــون أكثــر 

مــن 90 دولــة.
المديــر   –  Regina Brückner واشــارت 
التنفيــذي لمجموعــة Brückner ورئيــس جمعيــة 
اظهــر  قــد  أنــه  إلــى   VDMA النســيج  آالت 
االســتبيان الــذي قامــت بــه جمعيــة VDMA فــي 
ــة  ــي المئ ــن 90 ف ــرب م ــا يق ITMA 2019  ان م
مــن الشــركات االعضــاء العارضــة تعتبــر كــم و 
نــوع الزائريــن »جيــد« إلــى »جيــد جدا«..ممــا 
ــة  ــتثمارية ايجابي ــات اس ــاك تطلع ــى ان هن ــير إل يش
خــال المســتقبل، خاصــة وأن الزائريــن يرغبــون 
والتوســع  لاســتثمار  الجديــد  علــى  التعــرف  فــي 

انتاجًيــا.. 

االبتــكار والتقنيات الرقمية
شــركة  مؤســس   –  Kihak Sung صــرح 
Youngone ورئيــس االتحــاد الدولــي لصناعــة 
  ITMA النســيج – قائــًا: لقــد فاتتنــي أخــر دورة
ــاك  ــد أن هن ــنوات أج ــد 8 س ــن بع ــو ولك ــي ميان ف
العديــد  وهنــاك  التكنولوجيــا  فــي  كبيــرة  طفــرة 
مثــل  لاهتمــام  المثيــرة  الجديــدة  التطــورات  مــن 
الرقمنــة والتشــغيل اآللــي باإلضافــة إلــى المزيــد 
ــًرا  ــت زائ ــد جئ ــة. لق ــة للبيئ ــات الصديق ــن المنتج م
لشــراء المعــدات الألزمــة لمصانعــي ولذلــك فــإن 

هــذه الرحلــة كانــت مثمــرة للغايــة. 
مديــر   RakhiI Hirdaramani وقــال 
المصنعيــن  لجنــة  ورئيــس   Hirdaramani
باالتحــاد العالمــي للســلع الرياضيــة الدوليــة وهــو 
يعــد احــد رواد هــذا المجــال: »معــرض ITMA هــو 
اجتمــاع لألفــكار، بقــدر مــا هــو معــرض اآلالت فهــو 
ايضــا يمثــل رؤيــة لألفــكار المســتقبلية للتكنولوجيــات 

ــات  ــادل األراء والخبــرات لفهــم التحدي ــدة، وتب الجدي
معالجتهــا. وكيفيــة 

ــد  ــة العدي ــرض ITMA اقام ــهدت دورة مع ــد ش ولق
ــجية  ــات النس ــتقبل الصناع ــات حــول مس ــن الفعالي م

ــي: ــا مايل منه
منتدى ITMA-EDANA لألقمشــة غير •	

المنسوجة
	• Textile Colourant منتدى
	•Chemical Leaders Forum
نــدوة مبادرة قطن أفضل•	
مؤتمر النســيج الرقمي األوروبي•	
	• Tex-Summit Global
	•Planet Textiles
	• Forum SAC & ZDHC

 Manufacturer Manufacturer
	•.TEXFOR بواسطة Texmeeting

وقــال Charles Beauduin – رئيــس مجلــس 
إدارة خدمــات ITMA – الــذي ينظــم ايتمــا 2019 
ــن مســتثمري  ــد م ــة الن العدي : »نحــن ســعداء للغاي
المعــدات  انتــاج  فــي  والمتخصصيــن  الصناعــة 
اإلنتاجيــة يــرون أن ITMA منصــة ممتــازة للتعــاون 
ــادل األفــكار ومشــاركتها لجعــل الصناعــة أكثــر  وتب
قــدرة علــى المنافســة فــي مواجهــة التحــول الرقمــي 
والستكشــاف الحلــول المتطــورة إلثبــات مســتقبل 

ــم.« اعماله
 –  ACIMIT رئيــس   –  Alex Zucchi وقــال 
 ITMA مــن الحاليــة  الــدورة  أكــدت  لقــد  قائــًا: 
الرئيســية  المنصــة  هــو  المعــرض  أن   2019
االبتــكارات  زادت  وقــد  النســجية،  للصناعــات 
المعــرض  فــي  بقــوة  تواجــدت  والتــي  الحديثــة 
وخاصــة فــي مجــال االســتدامة والرقمنــة حيــث زاد 
ــن الضــروري  ــاالت. فم ــذه المج ــزوار به ــام ال اهتم
ــدورة  ــال ال ــا خ ــا ايض ــذه القضاي ــى ه ــز عل التركي
القادمــة مــنITMA  التــي ســتعقد فــي ميانــو خــال 
الفتــرة مــن 8 إلــى 14 يونيــو مــن عــام 2023.

توقيع عقود توريد معدات 
»تحديث الصناعات النسجية« 

ITMa 2019 على هامش

شــهدت دورة معــرض ITMA توقيــع عــدد 
ــن الشــركة القابضــة للقطــن  ــدات بي ــن التعاق م
والغــزل والنســيج مــع عــدد مــن الشــركات 
العالميــة المنتجــة للمعــدات اإلنتاجيــة، وهــو 
الــذي يأتــي ضمــن خطــة شــاملة  اإلجــراء 
لتحديــث الصناعــة واســتعادة مكانتهــا البــارزة 

فــي األســواق العالميــة..
ــر  ــى تطوي تتضمــن خطــة التحديــث العمــل عل
ــة  ــيج والحياك ــزل والنس ــة الغ ــات صناع قطاع
ــؤدي  ــا ي ــة بم ــطيب والطباع ــة والتش والصباغ
ــق  ــة وف ــل الصناع ــع مراح ــر جمي ــى تطوي إل
ــاءة  ــث الجــودة والكف ــن حي ــي م ــتوى عالم مس
باإلضافــة إلــى دعــم قــدرة القطــاع الخــاص 

ــة. ــواق العالمي ــي االس ــة ف ــى المنافس عل
تحديــث  لبرنامــج  االجماليــة  القيمــة  بلغــت 
المليــار  حوالــي  النســجية  الصناعــات 
مغــزل  ألــف   780 حوالــي  يورو،وتشــمل 
جديــد و 1250 جهــاًزا جديــًدا فــي مجــال 
آالت الصباغــة والطباعــة والتجهيــز ومعــدات 

الحديــث. والقطــع  الخياطــة 
ــى محمــد رئيــس  ــور احمــد مصطف وكان الدكت
أشــار-  قــد  القابضــة  الشــركة  إدارة  مجلــس 
كجــزء مــن مشــروع اعــادة الهيكلــة – إلــى أن 
ــل  ــة يتمث ــز هــذه الخطــة التطويري ــا يمي أهــم م
ــى أحــدث  ــد عل ــع غــزل جدي ــي انشــاء مصن ف
طــراز يضــم أكثــر مــن 180 ألــف مغــزاًل ممــا 
يجعلــه األكبــر مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم.
تــم توقيــع العقــود مــع ســبعة مــن مــوردي آالت 

الغــزل والنســيج وهــي:
•	 Benninger )including Thies 

and Brueckner(
•	 EFI Reggiani
•	 ITEMA
•	 Karl Mayer
•	 Marzoli
•	 Rieter
•	 Savio.
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اخبار

ووجوه

جناح مجلة خيوط 

بالصور .. "معرض ايتما برشلونة 2019"
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اخبار

ووجوه

ESW جناح

JUKI جناح

Marzoli جناح

ITEMA جناح

Lasser جناح

MHM جناح
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 Oerlikon جناح
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اخبار

ووجوه

Rieter جناح

Mimaki جناحNexia جناح
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Savio جناح

حفل مراسم توقيع الشركة القابضة

HP جناح Saurer جناح
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اخبار

ووجوه

حفل مراسم توقيع الشركة القابضة






