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االهتمام بالتصدير.. »مشروع قومي«.!

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

شــهدت العالقــات التجاريــة األمريكيــة الصينيــة مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مناوشــات بيــن 
ــن  ــر م ــا اتجــه عــدد كبي ــي معه ــة« والت ــا البعــض »حــرب تجاري ــق عليه ــن اطل الجانبي
المســتوردين األمريكييــن بالبحــث عــن مورديــن جــدد لهــم، بمــا يــؤدي مــع الوقــت إلــى 
التخلــي عــن االســتيراد مــن الســوق الصينيــة، ولهــذا حــدث نــوع مــن التوســع فــي العالقات 
التجاريــة مــع بنجالديــش بوصفهــا الســوق القــادر علــى خالفــة الصيــن فــي الســوق 
األمريكيــة خاصــة فــي الصناعــات كثيفــة العمالــة مثــل الصناعات النســجية ومنهــا المالبس 
ــى  ــن إل ــتوردين األمريكيي ــب المس ــن جان ــه م ــذا التوج ــبب وراء ه ــل الس ــزة. ولع الجاه
بنجالديــش جــراء النمــو الملحــوظ فــي الصناعــات والصــادرات النســجية ممــا يعنــي القدرة 
علــى الوفــاء بالطلبيــات االســتيرادية فــي التوقيــت المناســب وباالســعار المناســبة فــي نفــس 
ــع الصناعــات  ــل م ــم يتجــه هــؤالء المســتوردين للتعام ــاذا ل ــت.. والســؤال اآلن.. لم الوق
النســجية المصريــة والتوســع اســتيرادًيا للوفــاء باحتياجاتهــا مــن المنتجــات المختلفــة بــداًل 
مــن التوجــه إلــى بنجالديش..خاصــة فــي ظــل اإلصالحــات االقتصاديــة الراهنــة وســعر 
الصــرف الموحــد والمعــروف للجميــع، والــذي يعــد ميــزة مثاليــة للتوســع فــي االســتيراد 
ــة المســتوردين  ــى رؤي ــي عــدم حــدوث هــذا األمــر يعــود إل ــب الظــن ف مــن مصــر. أغل
األمريكييــن لقــدرات الصناعــة المصريــة التصديريــة مــن ناحيــة البنيــة التحتيــة أو كفــاءة 
وســعر األيــدي العاملــة..! وإذا كانــت هــذه رؤيــة األمريــكان لواقــع الصناعــة فــي مصــر، 
ــام بــه لتصحيــح األوضــاع  ــه لتغييرهــا، أو مــا الــذي يجــب القي ــام ب فمــا الــذي يجــب القي

ــي وملمــوس لمجتمــع مصــدري المنتجــات  ــر وحقيق ــوع كبي ــث يحــدث ن ــة بحي التصديري
ــال  ــن آم ــه م ــم طرح ــا كان يت ــر، م ــذا األم ــي ه ــًرا ف ــر كثي ــي افك ــا جعلن ــجية..  م النس
ــم  ــا ت ــة عندم ــة للســوق األمريكي ــدات الصــادرات المصري وطموحــات حــول حجــم وعائ
ابــرام وبــدء تنفيــذ بروتوكــول الكويــز، حيــث اكــدت تصريحــات رجــال الصناعــة وقتهــا 
أن ســقف الصــادرات المصريــة مــن المالبــس الجاهــزة قــد يتجــاوز الثالثــة مليــارات دوالر 
فــي العــام، وهــو مــا لــم يحــدث حيــث لــم يتعــد إلــى وقتنــا الراهــن ســقف المليــار ونصــف 

المليــار دوالر علــى أحســن تقديــر..!
وبالتالــي المشــكلة فــي أغلــب الظــن تكمــن فــي محدوديــة مجتمــع التصديــر أو عــدم قدرتــه 
علــى الوفــاء بالطلبيــات المطلوبــة.. ووفقــا لهــذا األمــر يــرى البعــض مــن وجهــه نظرهــم 
أن الحــل يكمــن فــي العمــل علــى جــذب االســتثمارات الصناعيــة الصينيــة للعمــل مــن داخل 
ــة االســتفادة مــن  ــل وامكاني ــة ب ــر مــن خاللهــا للســوق األمريكي ــي التصدي مصــر، وبالتال
بروتوكــول الكويــز ومــا يتضمنــه مــن مميــزات للنفــاذ إلــى الســوق األمريكيــة.. يضــاف 
إلــى ذلــك ضــرورة العمــل علــى تحســين ودعــم القــدرة التنافســية للمنتجــات المصريــة مــن 
حيــث الســعر والجــودة، البــد وان يعــي الجميــع أن التصديــر ثقافــة وقضيــة هامــة تمثــل 
فــي ذاتهــا مشــروع قومــي لمصــر فــي حــال النجــاح فــي تحقيقهــا مــن المؤكــد ســتمثل رافــد 
قــوى للعمــالت األجنبيــة اضافــة إلــى اكتســاب القــدرة علــى اســتغالل الفــرص التصديريــة 

فــي الســوق العالميــة لصالــح الصناعــة المصريــة .. 

تنعي أسرة مجلة خيوط وفاة زميلنا العزيز احملاسب: محمد حامد عبد الغني.. والذي كان مثااًل لإلخالص في العمل واحملبة واإلخاء جلميع فريق اجمللة، وال منلك إال أن ندعو اهلل العلي 
العزيز أن يلهم اسرته الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته..
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لعل المانع خير..!!
ال حس وال خبر .. فيه اية يا جماعة الخير، انتم فين.. قلت: في أية 
يا عم رفا، قال: الناس كانوا في كل مكان تقريًبا، كل شوية أالقي لهم 
تصريحات صحفية واجتماعات وكمان تواجد في المعارض والفعاليات 

والندوات هنا وهناك بين الناس بيعملوا شغل كويس عشان التصدير 
والحاجات الحلوة بتاعة العملة الصعبة .. فجأة كده مش موجودين.. يا 

ترى ليه.. قلت: لعل المانع خير.. قال: صح لعل المانع خير ..

ال حس وال خبر ..يا ترى ليه..؟!
برده.. ال ال..  ده شغله وصنعته  يمكن والبد، اصل  برده..  احتمال 
يا عم  ده  الكتير  الكالم  اية  قلت:  الناس،  في سيرة  نجيب  يال بالش 
رفا، مالك فضفض، قال: الء انا مش عاوز اجيب في سيرة الناس، 
بس اقولك على حاجة بيني وبينك .. قلت: طبعا قول، قال: الشركة 
تطوير  في  الفل  زي  شغالة  والتنفيذية  السياسية  باإلدارة  القابضة 
أو  ليها تصريحات  مفيش  األم  الغرفة  العام، بس  والقطاع  الصناعة 

االصالحات  أصل  فاهم  مش  وبصراحة  بيحصل،  اللي  عن  رؤية 
هتعمل تعميق للصناعة وده كان كالم الكبير بتاعها كل يوم والتاني، 
هيقول  ويشوف  الموضوع  بيدرس  يمكن  قلت:  ليه،  ساكت  ياترى 
أية.. يدرس الموضوع.. يمكن صحيح.. بس الموضوع محتاج دعم 
التأخير   .. اية  وال  خير  بيحصل  اللي  ان  تتأكد  الناس  عشان  برده 

مش حلو برده ..

وده أية بقة ..!!
التجار  الناس  قال:  رفا،  عم  يا  أية   : قلت   .. ديه  الحكاية  شوفت 
يعتمد  دلوقتي  العالمي  السوق  ان  بيقولوا  السوق  في  أوي  الكبار 
على القطن قصير التيلة بنسبة 97 في المئة عشان يصنع الغزول، 
العريف  ابو  يا  قول  قلت   .. ليه  عارف  انت  وبعدين،  تمام  قلت: 
ان  يعني  كده  تقول  لما  اصل  سمحت،  لو  تريقة  غير  من  ..قال: 
القطن طويل التيلة سوق الغزول بتاعة أقل من 3 في المئة عالمًيا، 
اللي بتحصل دلوقتي  قلت: وبعدين، قال: ده يعني ان االستثمارات 
مابالش  ديه،  الضيئلة  النسبة  بتتعمل عشان  المغازل  تطوير  عشان 

ونشتغل في الغزول اللي بتتعمل من قصير التيلة .. قلت: ديه وجه 
القطن  بتاعة  الرفيعة  الغزول  بس  اه  قال:  رفا،  عم  يا  برده  نظر 
طويل التيلة أفضل واقوى أو احنا لينا سمعتنا فيها مش زي التانية 
الهند هي الكبيرة فيها.. قلت : صح، وده معناه أية .. قال : اسلوب 
مش  يعني  صغيرة  نسبة  في  بيلعب  التطوير  ان  نقول  عشان  برده 
ده  بالكالم  بتبدأ  كبيرة  اه كل حاجة  قال:  يا سالم،  قلت  بقه..  جامد 
طيب  قلت:  أية..  عاوزين  أحنا  ومحدد  مدروس  التطوير  ان  رغم 

يا عم رفا..!

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



Invented in Switzerland. Where the same innovative spirit drives textile progress today.

INNOVATION:
IT’S IN
OUR DNA
swisstextilemachinery.ch

Vevey, Switzerland, 1819: François-Louis Cailler invents the now-familiar tablet format for 
chocolate. His simple idea makes chocolate available and affordable worldwide. Today, 
one billion Swiss-made chocolate bars are produced each year.

https://www.swisstextilemachinery.ch
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ً
200 ألف دوالر تمويل

لمتاجرAlma Mater من 
Wazir Advisors' Sahni
200K USD Investment for 

Alma Mater Stores

تحصلــت عالمــة المالبــس الهنديــة المتخصصــة  
Alma Mater Store تمويــاًل قــدره 200 

.Harminder Sahni ــن ــف دوالر م ال
صــرح المديــر التنفيــذي Sachin Sahni بأن 
ــاق  ــيع نط ــو توس ــعى نح ــة تس ــة التجاري العالم
عملياتهــا وتوســيع نطــاق عملهــا وبالتالــي ســيتم 
اســتثمار األمــوال فــي التوســع والتكنولوجيــا 

ــدة. الجدي
ــة  ــة الهندي ــة التجاري ــام العالم ــر قي ــر بالذك جدي
وعــدد   Springboard  91 مــع  بالتعــاون 
والمســتقلة،  الناشــئة  الشــركات  مــن  قليــل 
و   Amazon و   Google إلــى  باإلضافــة 
Infosys والمعاهــد الهنديــة لــالدارة والمعاهــد 

وميكروســوفت. للتكنولوجيــا  الهنديــة 

نسبة ارتفاع مبيعات Next Plc خلل الربع 
الثاني من عام 2019

  Second Quarter 4% Increase in Sales of Next

  Next Plc مبيعــات  ارتفعــت 
ــزة  ــس الجاه ــة للمالب ــر تجزئ متج
بريطانــي  الجنســيات  متعــدد 
االول  النصــف  خــالل  االصــل، 
مــن العــام الحالــي بنســبة 4.3 فــي 
المئــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن 

الماضــي.  العــام 
المتجــر خــالل  وكانــت مبيعــات 
هــي  الماضــي  يوليــو  شــهر 
الســته  الشــهور  بيــن  األفضــل 
الماضيــة حيــث حققــت نســبة نمــو 
لمســتوى المبيعــات بمقــدار 6.8 
ــن  ــرة م ــس الفت ــن نف ــة ع ــي المئ ف
العــام الماضــي. وهــو األداء الــذي 
دعــم التوقعــات اإليجابيــة لمبيعــات 
ــن  ــي م ــع الثان ــر خــالل الرب المتج
قامــت  حيــث  الجــاري،  العــام 
الشــركة بزيــادة توقعاتهــا للمبيعــات 
خــالل النصــف الثانــي مــن 1.7 

فــي المئــة إلــى 3 فــي المئــة. 
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https://www.ttsegypt.com
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التمثيل التجاري: 65 فرصة تصديرية لعدد من القطاعات االنتاجية منها النسجية

Commercial Offices: 65 Export Opportunities

أعلــن جهــاز التمثيــل التجــاري 
فرصــة   65 توفيــر  عــن 
شــهر  خــالل  تصديريــة 
تتجــاوز  بقيمــة  أغســطس 
لتصديــر  دوالر  مليــون   50

المصريــة. المنتجــات 
 وأضــاف الجهــاز فــي بيــان 
فــي  تتركــز  الفــرص  أن  لــه 
القطاعــات الهندســية، ومــواد 
الخشــبي،  واألثــاث  البنــاء، 
النسجــــــية،  والمفروشــــــات 
الكـــــــهربائية،  واألجهــــــزة 
والمحاصيــل الزراعية، مشــيًرا 
ســيتم  التــي  األســواق  إلــى 
هــي؛  إليهــا  الفــرص  توجيــه 
ــد،  ــر، والهن ــل، والجزائ البرازي
وكينيــا،  افريقيــا،  وجنــوب 
ــة  ــا، والمملك ــراق، وألماني والع

وماليزيــا. المتحــدة، 
وتمكنــت المكاتــب التجاريــة من 
ــرص  ــك الف ــى تل الحصــول عل
عقــب االجتماعــات المكثفــة مــع 
مجتمعــات  عناصــر  مختلــف 
فــي  والمســتوردين  االعمــال 

علــى  التعــرف  بهــدف  بهــا  المقيميــن  الــدول 
الشــركات  لكبــرى  االســتيرادية  االحتياجــات 
األجنبيــة ال ســيما مــن الســلع التــي تتمتــع مصــر 

بإمكانــات ومميــزات كبيــرة فــي انتاجهــا.
ــى 20  ــل تســتحوذ عل ــان أن البرازي وأوضــح البي
فرصــة تصديريــة بقيمــة إجماليــة 20 مليــون 
الصناعــات  قطاعــات  مــن  لمنتجــات  دوالر 

ــات  ــوجات والصناع ــة والمنس ــة واألقمش الكيماوي
الغذائيــة والحاصــالت الزراعية،كمــا يتفــاوض 
المكتــب التجــاري فــي كوااللمبــور فــي توفيــر 3 
فــرص تصديريــة تقــدر بنحــو 8 مليــون دوالر فــي 
قطاعــات المالبــس الجاهــزة، والصناعــات الغذائية 
إلــى فرصــة  باإلضافــة  والتوابــل،  واالعشــاب 
واحــدة للتصديــر إلــى دولــة جنــوب افريقيــا تتعلــق 

ــة. ــات المنزلي ــة المفروش ــة صناع ــال أقمش بمج

اتحاد الصناعات يشكل لجنة 

للمشاركة بتعديل ضريبة الدخل 

والقيمة المضافة

Federation of Egyptian 
Industries Sets a Committee 
to Modify Sales Taxes and 

Income Taxes

محلية

اخبار

أعلــن اتحــاد الصناعــات المصريــة، عــن تشــكيل 
ــارك  ــب والجم ــة الضرائ ــن لجن ــة م ــة منبثق لجن
ــد  ــون جدي ــداد قان ــي إع ــاركة ف ــاد، للمش باالتح
للضريبــة علــى الدخــل، وكذلــك إدخــال تعديــالت 
ــة. ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــون الضريب ــى قان عل
ــتضم  ــة س ــات أن اللجن ــاد الصناع ــح اتح وأوض
الغــرف الصناعيــة وخبــراء مــن الضرائــب، 
منوهــاً إلــى أنــه تــم مطالبــة الغــرف بموافــاة 
بــاآلراء  والجمــارك  الضرائــب  لجنــة 
والتوصيــات المقترحــة لتضمينهــا فــي مشــروع 
المطلوبــة  التعديــالت  بشــأن  وكذلــك  القانــون 
فــي قانــون الضريبــة علــى القيمــة المضافــة.
الضرائــب  لجنــة  رئيــس  البهــي  محمــد  أكــد 
توافــق  علــى  المصريــة  الصناعــات  باتحــاد 
المصريــة  الصناعــات  اتحــاد  بيــن  الــرؤى 
ووزارة الماليــة، موضحــاً أن الهــدف مــن إعــداد 
قانــون جديــد للضريبــة علــى الدخــل والتعديــالت 
هــو  المضافــة  القيمــة  قانــون ضريبــة  علــى 
تحقيــق االســتقرار الضريبــي الــذي يســهم بشــكل 
كبيــر فــي تحفيــز االســتثمار وتوفيــر المزيــد 
النمــو. معــدالت  ورفــع  العمــل  فــرص  مــن 
ــة  ــة الخزان ــادة حصيل ــة  زي ــتهدف الحكوم وتس
 14 المضافــة  القيمــة  ضريبــة  مــن  العامــة 
-2019 موازنــة  مشــروع  فــي  بالمائــة 
جنيــه   مليــار   364.657 إلــى   2020
جنيــه  مليــار   320.148 مــع  بالمقارنــة 
 .2019-2018 الحاليــة  الماليــة  الســنة  فــي 

محمد البهي

بيان الفرص التصديرية المتاحة في عدد من الدول خالل اغسطس 2019 

البرازيل

الكربون االسودالمطاطالواح الزجاجاقمشة النتاج القمصان

الثومالتمورزيت الزيتونالزيتون

الجزائر

افران الطهي بالغاز ومكوناتهامكونات مكيفات تبريدمكونات سخانات المياه

حلل وكسروالت من االستنلس استيلاواني بورسليناالت تقطيع وفرم اللحوم

اقليم كردستان - العراق

االثاث المكتبياالثاث المطبخياالثاث المنزلي

االثاث الفندقياثاث الحدائق

ماليزيا

االعشاب والتوابلشرائح البطاطسعبايات ومالبس

كينيا

المواد العازلةالسيراميكاالدوات الصحيةاالسمنت االبيض

الواح خشبمسامير بريمةشبكات تغطية المبانياالسالك الحديدية 

احواض مطبخوصالت بولي بروبلينصناديق معدنيةالواح حديد مغلفة

خشب ذو طبقاتالواح ابلكاشاكياس للتعبئةمسامير مختلفة االنواع

الهند

المكرونة زيت الكانوالزيت الزيتون الزيتون

شنغهاي - الصين

اوراق النعناع والتوابلالبرتقالجمبري مجمد 

المملكة المتحدة

المشمشالخس الملفوفالتوتالخرشوف

المانيا

معجون طماطم وفلفل الحار -لفلفل الحلو المعلب - زيتون - خرشوفالبالستيك

جنوب افريقيا 

اقمشة لصناعة المفروشات المنزلية مصنوعة من القطن المصري

https://www.allabad.com
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ــات  ــاً لتوقع ــرار المركــزي المصــري مطابق وجــاء ق
المحلليــن بخفــض أســعار الفائــدة علــى خلفيــة تراجــع 
التضخــم الســنوي بمصــر ألدنــى مســتوى مــن 4 
ســنوات، واســتقرار ســعر العملــة، باإلضافــة إلــى 
تراجــع الفائــدة عالميــاً فــي أغلــب الــدول أبرزهــا 
انكمــاش  وســط  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 

االقتصــاد العالمــي.
ومــن المتوقــع أن يــؤدي قــرار المركــزي المصــري 
إلــى توفيــر المزيــد مــن الســيولة لتشــجيع القطــاع 
الخــاص خــالل الفتــرة القادمــة ممــا يدعــم القــدرة 
ــة  ــي باإلضاف ــادة معــدالت االســتثمار الداخل ــى زي عل
إلــى تخفيــف أعبــاء التمويــل بالنســبة للمؤسســات 
المصــري  الســوق  داخــل  تعمــل  التــي  األجنبيــة 

وتخفيــض متوســطات التكلفــة.
وبالتالــي ســتكون بعــض القطاعــات االنتاجيــة األكثــر 
جذًبــا للمســتثمرين خــالل الفتــرة المقبلــة منهــا القطــاع 
وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  والعقــارات  الصناعــي 
المعلومــات، وهــي القطاعــات االنتاجيــة التــي هنــاك 
ــا مــن  ــة بدعمه ــب الدول ــام مــن جان ــوع مــن االهتم ن
خــالل تطبيــق عــدد مــن التســهيالت التــي مــن شــأنها 
ــتثمار  ــذا االس ــواء أكان ه ــا س ــتثمار به ــجيع االس تش

ــا..  ــا أو اجنبًي محلًي

ــادل  ــن ع ــر االقتصــادي محس ــد الخبي ــه أك ــن جانب م
علــى أن مــن الضــروري أن يســتتبع قــرار المركــزي 
دعًمــا لالســتثمار العمــل علــى تفعيــل  نصــوص 
قانــون االســتثمار المتعلقــة بتقديــم حوافــز اســتثمارية 
منهــا المتعلقــة بــرد العــبء الضريبــي على االســتثمار 
لفتــرة تصــل إلــى 7  أعــوام وفقــا لقانــون االســتثمار 
الصــادر عــام 2017 ، وتفعيــل المــادة الجديــدة التــي 
ــز  ــح حواف ــي من ــتثمار وه ــون االس ــا لقان ــم إضافته ت
علــى التوســعات، باإلضافــة إلــى تكثيــف حمــالت 

الترويــج لالســتثمار فــي الســوق المحليــة، فمثــل هــذه 
االجــراءات مــن شــأنها دفــع عجلــة االســتثمارات 
ــدة مســتقباًل. ــة لتحقيــق طفــرات جي ــة واالجنبي المحلي
ــى  ــا عل ــًرا قوًي ــه مؤش ــد ذات ــي ح ــرار ف وأضاف..الق
حقيقــي  وتراجــع  االقتصــادي  االســتقرار  بــدء 
ــى  ــيؤدي إل ــا س ــو م ــم، وهه ــدل التضخ ــد لمع ومؤك
وبقــوة  والعمــل  الحــذر  عــن  المســتثمرين  تخلــي 
فــي االســتثمارات االنتاجيــة المختلفــة ومــن بينهــا 

الحــال.  بطبيعــة  الصناعيــة 

مؤشر قوي على االستقرار وتراجع معدل التضخم

التأثيرات اإليجابية المتوقعة لقرار "المركزي" خفض سعر 
الفائدة على اإليداع واإلقراض

ايجابية

اخبار
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خــالل الفتــرة الماضيــة.. قــرر البنــك المركــزي المصــري، خفــض كل مــن ســعر عائــد اإليــداع واإلقــراض لليلــة واحــدة وســعر العمليــة الرئيســية للبنــك المركــزي 
بواقــع 150 نقطــة أســاس، ليصــل إلــى 14.25  بالمئــة، و15.25  بالمئــة، و14.75  بالمئــة، علــى الترتيــب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر االئتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 14.75 بالمئة.
ويأتــي خفــض المركــزي ألســعار الفائــدة للمــرة الثانيــة خــالل العــام الجــاري؛ حيــث خفضهــا فــي فبرايــر الماضــي عنــد مســتوى 15.75 بالمئــة، و16.75 

بالمئــة، و16.25 بالمئــة علــى الترتيــب، ثــم ثبــت أســعار الفائــدة فــي اجتماعاتــه الســابقة خــالل 2019 فــي مايــو ومــارس ويوليــو.
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اخبار المجالس

خيوط

المجلس التصديري يدرس فرص التوسع
في السوق األوروبية

ــى أن حجــم صــادرات المالبــس  اشــارت الدراســة إل
الجاهــزة المصريــة إلــى فرنســا شــهد نمــوا بنحــو 23 
ــا  ــن دوالر، فيم ــى 108 ماليي ــة ، لتصــل إل ــي المئ ف
ــرة نحــو  ــس الفت ــا خــالل نف ســجلت صــادرات فرنس

ــون دوالر. 12 ملي
ــا  ــى فرنس ــزة إل ــس الجاه ــادرات المالب ــجلت ص وس
نحــو 8 مالييــن دوالر خــالل الفتــرة مــن )ينايــر إلــى 
ــون  ــل نحــو 21 ملي ــام الجــاري، مقاب ــو( مــن الع ماي

ــة. ــي المئ ــا بنســبة 62 ف دوالر متراجع
ومــن المســتهدف وفقــا لرؤيــة المجلــس احــداث نمــو 
للصــادارت إلــى عــدد مــن دول العالم منها اســواق كل 
مــن فرنســا وألمانيــا، والواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
لالســتفادة مــن فرصــة المنتــج المصــري فــي أوروبــا 
مــن خــالل إتفاقيــة التجــارة الحــرة، وبروتوكــول 

الكويــز بالنســبة للنفــاذ إلــى الســوق األمريكيــة.
وكان المجلــس التصديــري قــد اشــار إلــى تســجيل 
دوالر  مليــار   1.261 نحــو  النســجية  الصــادرات 
خــالل الفتــرة مــن ينايــر حتــى مايــو مــن العــام 
ــالل  ــار دوالر خ ــو 1.264 ملي ــل نح ــاري، مقاب الج

نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، بانخفــاض طفيــف 
بنحــو 0.02 فــي المئــة، منهــا صــادرات )الغــزل 
دوالر  مليــون   369 نحــو  ســجلت  والمنســوجات( 
خــالل الفتــرة مــن ينايــر إلــى مايــو الماضــي، مقابــل 
نحــو 379 مليــون دوالر متراجعــا بنســبة 3 فــي 
المئــة، أمــا صــادرات المالبــس الجاهــزة فقــد ســجلت 
نحــو 678 مليــون دوالر، مقابــل 658 مليــون دوالر 
ــة،  ــي المئ ــا بنســبة 3 ف ــام الماضــي مرتفع خــالل الع
بينمــا تراجعــت صــادرات )المفروشــات المنزليــة( 
ــى  ــر إل ــن يناي ــرة م ــالل الفت ــة  خ ــي المئ ــو 5 ف بنح
مايــو، حيــث ســجلت نحــو 214 مليــون دوالر، مقابــل 
ــام  ــن الع ــرة م ــس الفت ــالل نف ــون دوالر خ 227 ملي

ــي. الماض
ووفقــا للمجموعــة الدوليــة، جــاءت الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة فــي المقدمــة، بنحــو 435 مليــون دوالر، 
ــن  ــرة م ــس الفت ــون دوالر خــالل نف ــل 391 ملي مقاب
العــام الماضــي محققــا ارتفاعــاً قــدره 11 فــي المئــة، 
ــي  ــى 55 ف ــة عل ــوق األمريكي ــتحوذت الس ــث اس حي
المئــة  مــن صــادرات المالبــس الجاهــزة، و28 فــي 

ــة. المئــة  مــن صــادرات المفروشــات المنزلي
وجــاء الســوق األوروبــى فــي المرتبــة الثانيــة، بنحــو 
دوالر  مليــون   434 مقابــل  دوالر،  مالييــن   406
خــالل نفــس الفتــرة مــن العام الماضــي متراجعــا بنحو 
7 فــي المئــة، واســتحوذ الســوق األوروبــى علــى 30 
فــي المئــة  مــن صــادرات المالبــس الجاهــزة خــالل 
الفتــرة مــن ينايــر إلــى مايــو الماضــي، و47 فــي 
ــة، و26  ــات المنزلي ــادرات المفروش ــن ص ــة  م المئ

ــة مــن الصــادرات النســجية. فــي المئ
العربيــة  للــدول  القطــاع  كمــا ارتفعــت صــادرات 
بنســبة 26 فــي المئــة، حيــث ســجلت الصــادرات 
نحــو 161 مليــون دوالر، مقابــل نحــو 128 مليــون 
دوالر خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، بينمــا 
ــة بنحــو  ــدول األفريقي تراجعــت صــادرات القطــاع لل
45 فــي المئــة ، حيــث بلغــت 18 مليــون دوالر، 
مقابــل 33 مليــون دوالر خــالل نفــس الفتــرة مــن 
ــاع  ــادرات القط ــت ص ــا انخفض ــي، كم ــام الماض الع
لباقــي دول العالــم بنســبة 14 فــي المئــة، لتســجل نحــو 
240 مليــون دوالر مقابــل نحــو 281 مليــون دوالر.

التصديــري  المجلــس  دراســة   كشــفت 
للغــزل والمنســوجات والمالبــس الجاهــزة 
الفــرص  حــول  المنزليــة  والمفروشــات 
المتاحــة للصــادرات المصريــة واتفاقيــات 
األوروبــي  االتحــاد  مــع  الحــرة  التجــارة 
الجاهــزة  المالبــس  صــادرات  حصــة  أن 
المصريــة تســتحوذ علــى 0.4 فــي المئــة  
ــن  مــن الســوق الفرنســي بنحــو 108 ماليي
دوالر مــن إجمالــي 24 مليــار دوالر واردات 
وهــي  العالــم.  دول  مختلــف  مــن  فرنســا 
الدراســة التــي تــم اعدادهــا علــى هامــش 
البعثــة التجاريــة لفرنســا خــالل منتصــف 
الماضــي علــى هامــش فعاليــات  ســبتمبر 
معــرض بريميــر فيجــن وذلــك لعقــد لقــاءات 
ثنائيــة بيــن الشــركات المصريــة والفرنســية 

إلبــرام تعاقــدات تصديريــة مســتقبلية..
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ــي  ــة الت ــج اإليجابي ــار النتائ ــي االعتب ــذ ف ــع األخ م
التصديــري  للمجلــس  دراســة  إليهــا  توصلــت 
للمالبــس الجاهــزة والــذي تــم اإلعــالن عنهــا خــالل 
فبرايــر 2018 حيــث اشــارت إلــى إلــى اعــداد 
المجلــس لخطــة مســتقبلية للتوســع فــي األســواق 
التجاريــة  عالقاتهــا  لتعزيــز  والعربيــة  اإلفريقيــة 
واالســتثمارية مــع أســواق دول القــارة الســمراء، 
وذلــك فــي ضــوء الســعي نحــو تحقيــق التكامــل فــي 
سلســلة اإلنتــاج، وتماشــيا مــع خطــة وتوجــه الدولــة 

الســمراء  القــارة  مــع  التجــاري  التعــاون  نحــو 
والــدول العربيــة.. إال أن هــذه الخطــة علــى مايبــدو 
هنــاك  كانــت  وإال  العراقيــل  مــن  قــدًرا  تواجــه 
مشــاركة مــن جانــب الشــركات التصديريــة التابعــة 

للصناعــة فــي االســبوع التجــاري الماضــي..!

استراتيجية
أن  المقــرر  مــن  الــذي  الوقــت  فــي  ذلــك  يأتــي 
تنتهــي دولــة تنزانيــا خــالل العــام القــادم 2020 

خــالل  بدأتهــا  طموحــة  اســتراتيجية  تنفيــذ  مــن 
العــام 2016 لتطويــر وضعيــة زراعــة وتجــارة 
ــؤدي  ــا ي ــس الجاهزة..بم ــة المالب ــان وصناع االقط
إلــى تحقيــق عــدة أهــداف أبرزها..رفــع ربحيــة 
إنتــاج القطــن مــن خــالل زيــادة اإلنتاجيــة ومراقبــة 
الكفــاءة  لرفــع  الراهنــة  بيئــة  وتحســين  الجــودة، 
الجاهــزة،  والمالبــس  للقطــن  التنافســية  والقــدرة 
لجــذب  المحلــي  االســتثماري  المنــاخ  وتهيئــة 
االســتثمارات المتخصصــة فــي الغــزول وقطــاع 

دولة

خيوط

تطورات مستمرة للصناعات النسجية في تنزانيا 
في ظل غياب "الشركات المصرية"

خــالل العــام 2015، قــررت وزارة التجــارة والصناعيــة افتتــاح عــدد مــن مكاتــب التمثيــل التجــاري فــي عــدد مــن البلــدان االفريقيــة وهــى غانــا وأوغنــدا وجيبوتــى 
وكــوت ديفــوار باإلضافــة إلــى دولــة تنزانيــا بهــدف التوســع تجاريًــا وهــو مــا ادي إلــى حــدوث ارتفــاع للصــادرات المصريــة مــن 24 مليــون دوالر ســنويًا إلــى 42 
مليــون دوالر خــالل العــام 2018.! ممــا يشــير إلــى تواجــد فرصــة ذهبيــة للمنتجــات المصريــة هنــاك، يبقــى فقــط التواجــد وحــل العراقيــل امــام تصديــر هــذه المنتجــات 

للســوق هناك..بــل وتــم للمــرة األولــى افتتــاح أول مركــز لوجيســتى بنيروبــى بكينيــا لتســهيل حركــة التجــارة مــا بيــن مصــر ودول شــرق أفريقيــا.
والغريــب أنــه فــي شــهر ســبتمبر الماضــي أي منــذ عــدة اســابيع فقــط ، كان هنــاك اســبوع تجــاري مصــري قــام مكتــب التمثيــل التجــاري بدعــوة الشــركات والكيانــات 
التصديريــة المصريــة للمشــاركة بــه، فلــم يبلــغ عــدد الشــركات المشــاركة ســوى 10 شــركات فقــط، ليــس مــن بينهــا أي شــركة أو منشــأة صناعيــة متخصصــة فــي 

الصناعــات النســجية علــى األطــالق..!!
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ــي  ــل ف ــن التكام ــوع م ــق ن ــيج، وتحقي ــة النس صناع
ــر المنشــأت  ــى تطوي ــة إل ــاج.. باإلضاف سلســلة االنت
االســواق  مــن  المزيــد  الختــراق  الصناعيــة 

العالميــة..
ــن  ــا م ــاك نوًع ــى أن هن ــتراتيجية إل ــارت االس واش
ــواد  ــن األقطــان والم ــى الصــادرات م ــاد عل االعتم
الخــام، ممــا يعنــي ان المســتهدف هــو االرتفــاع 
الجاهــزة..  المالبــس  لقطــاع  اإلنتاجيــة  بالقــدرة 
األلكترونــي  الموقــع  علــى  كاملــة  )الدراســة 

لخيــوط(..

معــدل القطاع الصناعي
ــا  ــة تنزاني ــت دول وخــالل ســبتمبر الماضــي .. أعلن
عــن ارتفــاع معــدل مســاهمة القطــاع الصناعــي 
بنســبة 25 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بعدمــا كان ال يتعــد 8 فــي المئــة خــالل األعــوام 
ــر  ــى ان النســبة األكب ــة.. مشــيًرا إل الخمــس الماضي

فــي  يتخصــص  للدولــة  الصناعــي  الهيــكل  مــن 
ــي  ــة والت ــلع الزارعي ــى الس ــة عل ــات القائم الصناع
تمثــل مــن بينهــا قطــاع الصناعــات النســجية قرابــة 
ــة  ــى الصناعــات الكيمياوي ــة إل ــة اضاف ــي المئ 10 ف

ــة.. ــي المئ ــل 8.5 ف ــي تمث والت

الصادرات
الغــزول  فــي  تمثلــت  فقــط  الصــادرات  أمــا 
إلــى  باالضافــة  الجاهــزة،  والمالبــس  القطنيــة 
ــة  ــت قيم ــد تضاعف ــوة، ولق ــمنت والقه ــغ واالس التب
خــالل  دوالر  مليــون   497.7 مــن  الصــادرات 
العــام 2010، إلــى 1.4 مليــار دوالر خــالل العــام 
2015، ولقــد اشــارت الســلطات الحكوميــة إلــى 
االقطــان  زارعــة  لتطويــر  االصــالح  خطــة  أن 
والمالبــس الجاهــزة مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى 
ــرة  ــتويات اخــرى كبي ــى مس ــاع الصــادارت إل ارتف
المضافــة،  القيمــة  سلســلة  تعظيــم  مــع  خاصــة 

ــم  ــة يت خاصــة وان بعًضــا مــن المنتجــات التصديري
ــام أو  ــواد خ ــة م ــى هيئ ــارج عل ــي الخ ــا ف ترويجه
ــذا  ــة عليها..وله ــة ثانوي ــات صناعي ــم اجــراء عملي ت
باالســتثمارات  االرتفــاع  إلــى  الحكومــة  تخطــط 
مســاهمة  بقيمــة  لالرتفــاع  الصناعيــة  األجنبيــة 
ــي  ــى 40 ف ــي االقتصــاد إل ــة ف الصناعــات التحويلي
ــي  ــي اإلجمال ــج المجل ــن النات ــل م ــى األق ــة عل المئ
وذلــك بحلــول عــام 2025، وهــو مــا أدى إلــى 
الخاصــة  االقتصاديــة  المناطــق  النشــاء  الســماح 
ونمــو  جــذب  احــداث  فــي  عليهــا  يعتمــد  والتــي 
المختلفة..كمــا  الصناعيــة  لالســتثمارات  ســريع 
أنشــأت مــا يعــرف بمناطــق معالجــة الصــادرات 
نحــو  الموجهــة  االســتثمارات  لتوفيــر   ،  )EPZ(
التصديــر، ومناطــق أخــرى لتجهيــز الصــادرات 
تعتمــد  التــي  للصناعــات  لهــا خاصــة  والترويــج 
المنســوجات  المحليــة، مثــل  الخــام  المــواد  علــى 

الجلديــة. والســلع  والمالبــس 

اسبوع للترويج التجاري 	 
املصري خالل سبتمبر 

املاضي دون مشاركة 
املنشأت الصناعية 

النسجية

مناطق صناعية تصديرية 	 
متخصصة للصناعات 

التحويلية التي تستخدم 
املواد اخلام احمللية.

ارتفاع مساهمة الناجت 	 
الصناعية في االقتصاد 
بنسبة إلى 25 في املئة 

خالل 2019.
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موضة

رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط

ــذه  ــفة ه ــرة وفلس ــى فك ــدد الماض ــى الع ــا ف ــا قرأن كم
 Haute( الراقيــة  لألزيــاء  الخاصــة  المجموعــه 
ــذه  ــن وحــى ه ــف 2019 م ــع وصي couture( لربي
الشــخصيه والتــى تتلخــص تحديــدا فــى مصارعــى 
التشــكيلي  الفنــان  ولوحــات    )Torero( الثيــران 

المصــري العالمــي د/ وائــل درويــش.
نعــود مــرة أخــرى الســتكمال الجــزء الثانــى مــن هــذه 
الثــورة والقــوة الجماليــة الخاصــة بمجموعــه قــوة امرأه 

..)Power woman(
المجموعــة تكونــت مــن )7( تصاميــم )6( فســاتين 
تفاصيــل  وعــن  زفــاف  وفســتان  ســوارية  وبــدل 

التصاميــم..

أوالً: الخامات
هــذه  فــى  الخامــة االساســية  تعتمــد علــى  جــاءت 
المجموعــه وهــى الســتان اإليطالــي المــط المزخــرف 
بنقــوش  والمرســوم  المطبــوع  وأخــرى  بالتطاريــز 
وألــوان اللوحــات وأيضــا الشــيفون ليوحــي ُبحريــة 

المصارعــه. لوشــاح  الحركــة 

ثانياً: األلوان
ــف 2019 حســب  ــع وصي ــوان ربي ــن أل ــتلهمت م اس
ــة  ــون العالمي ــدة مــن شــركه بانت ــوان المعتم ــه األل بالت
األصفــر  اللــون   .. التالــى  النحــو  علــى  وكانــت 
ــم  ــر الكرك ــى واألصف ــر الذهب ــه األصف ــارت من واخت
واللــون األورنــج كان لــه النصيــب األكبــر يعتبــر اللون 
ــر  ــون األحم ــم والل ــذا الموس ــي له ــة واالساس الموض
 pepper( ــون االخضــر ــن الل ــن م ــك ودرجتي والبين

الملكــى  stem & terrarium moss( واالزرق 
)princess blue( واللــون األســود .

ثالثاً: اإلضافات
رؤوس  تتــوج  الثيــران  مصارعــي  قبعــات  كانــت 
لهــا  اضافــة  مــع  األســود  باللــون  العارضــات 
الكريســتاالت الالمعــه والبراقــه علــى حدودهــا وكأنهــا 

تحــارب وتحمــل فــوق رأســها تــاج القــوة..
لتوحــي  العالــي  الكعــب  مــع وجــود االحذيــة ذات 
ــون  ــات والقــوة فــى أن واحــد وجــاء كل حــذاء بل بالثب
ــال  ــا جم ــر كالهم ــم ليظه ــون التصمي ــع ل ــض م متناق

اآلخــر بعيــًدا عــن أى مبالغــه أو تفاصيــل .

رابعاً: األكسسوارات
ــدد  ــى تح ــيطة الت ــة البس ــى األحزم ــة ف ــاءت متمثل ج
الوســط فــى بعــض الموديــالت وكانــت رأس الحــزام 
مزخرفــة علــى شــكل رأس الثــور أو القــوى الشــريرة 

ــا .. ــى تحاربه الت
ــا جــاءت مســتوحاه مــن شــكل زخــارف  ــان هن والحلق
ــرز  ــت مط ــران وكان ــي الثي ــترات محارب ــاف س وأكت
بالســيرما والكريســتال واللؤلــؤ لتضفــي بريقهــا علــى 

ــى قوتهــا. ــوة عل ــذداد وهــج وق المــرأه فت

خامساً: الماكياج والشعر
وهــو مكمــل أساســى لهــذه المجموعــه لتأكيــد الفكــرة.. 
فجــاء الماكيــاج يحمــل القــوة ايضا من خالل الســموكي 
أيــز أو العيــن الدخانيــة بدرجــات اللــون األورنــج إلــى 
الرمــادي وأحمــر الشــفاه يحمــل اللــون البينــك المحمــر 

بقــوة مــع بالشــر أورنــج متــدرج ..
ــراز  ــيطة إلب ــريحة بس ــت التس ــعر فكان ــن الش ــا ع أم
ــى  ــن معن ــل م ــا يحم ــال الوجــة وم ــوة وجم ــم وق معال
فــكان الشــعر مجمــع وملمــوم إلــى الخلــف بشــكل 
ــى  ــن ف ــرأه ال تكم ــوة الم ــًدا ألن ق ــيط ج ــي وبس طبيع

ــط . ــه فق ــام ب ــا واالهتم جماله

سادسا: الزخرفة والتطريز
مســتوحاه مــن زخــارف أزيــاء محاربــي الثيــران فمنها 
مــا جــاء مطــرز بالســيرما الذهبيــة بشــكل مرتفــع 
ــم  ــو مطع ــا ه ــا م ــارف ومنه ــكال الزخ ــم ألش ومجس

ــيرما .. ــوط الس ــع خي ــه م ــتاالت الالمع بالكريس
ــات  ــض حب ــات ببع ــوم اللوح ــم رس ــم تطعي ــا ت وايض
الكريســتال لتضفــي علــى اللوحــات الــروح والحيويــة.

وأخيرا: فستان الزفاف
ــا  ــرأه وجماله ــوة الم ــل ق جــاء فســتان أســطوري يحم
معــا بلونــه األصفــر الذهبــي مــع الوشــاح الــذى يمثــل 
وشــاح المحاربيــن بطــول يصــل إلــى 20 متــر باللــون 
ــرز  ــيطة مط ــك بس ــة بين ــع درج ــر م ــج المحم األورن
كامــال بالســيرما والكريســتال وكذلــك فســتان الزفــاف 
وأقمشــتهم مــن الســتان اإليطالــى المــط ليعلنــا عــن قــوة 
امــرأه )Power woman( بجمالهــا االســطوري 

القــوي مــع الماكيــاج والجليتــر علــى كامــل وجههــا.
فهــذه هــى قــوة المــرأه والتــى أحــب دائمــا أن اترجمهــا 
ــرة  ــل كل م ــى تحم ــاء والت ــا باألزي ــن خــالل جماله م
موضــوع وصفــة جديــدة أراهــا بهــا مــن خــالل أفــكار 

أزيائــي المختلفــة.

قوة المرأة ٢
PoWer WoMAN 2
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موضة

خيوط

ملمح اتجاهات الموضة 
لعام 2020

تقرير / شيماء الشناوي

سيطرت النقوش والتطريز والورود البارزة على 
أغلب تصميمات المالبس لموضة عام 2020، 

وفقا للتصميمات التي عرضتها خالل الفترة 
الماضية بيوت األزياء العالمية في باريس ولندن 

ونيويورك..
أكثر التصميمات رواجا فى موسم الخريف 

والشتاء تمثلت في البدالت الرسمية والتصميمات 
ذات اللون الواحد، كما انفرد مصممى أزياء 

أخرين بالتصميمات غريبة األطوار ذات األلوان 
 المتنوعة غير المتناسقة.

وظهرت ايضا اطالالت تعود إلى السبعينات 
والثمانينات القرن الماضي  كاألكمام العريضة 
واألكتاف العريضة لتطغى على أغلب األقمشة 

على مستوى القصات واأللوان والنقاشات 
 المميزة.

وتوفرت بكثرة المالبس المصنوعة من الجلد 
المتنوعة،كالتنانير والتوبات والسراويل والبالطو 
مع اختالف التصميمات واالقمشة المستخدمه في 

كل منها.
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كذلــك تواجــدت العديــد مــن فســاتين الســهرة وكان 
ــة واالناقــة  ــون الجاذبي ــون األســود هــو ل واليــزال الل

ــاء. ــة واألزي ــوط الموض ــع خط ــى جمي األول عل
وعــادة مــا تتنافــس المــاركات العالميــة فــى كل موســم 
ــم  ــم أحــدث االطــالالت والتصامي مــن كل عــام، لتقدي
فــى كل عــام، مــن حيــث الخامــات الراقيــة والمتنوعــة 
لتناســب مختلــف األذواق كالكالســيكية والتقليديــة، 
ســحر  تكمــل  التــى  االكسســوارات  جانــت  إلــى 

التصميمــات.

ألوان خريف - شتاء 2020 
الفاتحــة،  المتطــورة، والظــالل  األلــوان  تصــدرت 
وظــالل الباســتيل، االحمــر، البرتقالــى، األصفــر، 
الــوردى،  الفضــى،  الذهبــى،  العاجــى، األخضــر، 
البنفســجى، االبيــض، االســود، الكوبالتــى، البيــج، 
جلــود  بنقشــة  االســود  اللــون  الرمــادى،  االزرق، 

الحيوانــات.
ومنــذ أواخــر العــام 2018 وحتــى منتصــف عــام 
ــود صيحــة مســيطرة،  ــوان الني 2019 أصبحــت األل

ولكــن فيمــا يتعلــق بموضــة ألــوان الجلــد فــى خريــف 
وشــتاء 2020 ســيصبح اللــون الفانيــال الكريمــى هــو 
أحــدث صيحــات النيــود، اللــون األزرق الســماوى مــن 
بيــن االلــوان المميزة التى ســتطغى علــى موضة ألوان 
 الجلــد فــى خريــف وشــتاء هــذا العــام والعــام المقبــل.

االقمشة خريف - شتاء 2020 
تنوعــت االقمشــة لموضــة 2020 علــى منصــات 
 عــروض األزيــاء، وحافظــت أقمشــة )الدنيــم( الجينــز

على مكانه بين النوعيات األخرى من األقمشة.. 
أن  نجــد  عــادة  الموضــة  خطــوط  متابعــة  وعنــد 
اغلــب مصممــى األزيــاء يلجــأون عــادة إلــى محــاكاة 
التصاميــم الغربيــة، والمتنوعــة حتــى انهــم ال يحكمهــم 
ألــوان أو قصــات أو اقمشــة معينــة، بــل أن لــكل 
مصمــم ذوقــه وطابعــه الخاص الــذى يميــزه عــن 
غيــره فالموضــة عــادة مجنونــة ليــس لهــا شــروط أو 
قيــود بــل هــى دائمــا فــى تطــور مســتمر ودائــم وهــذا 
هــو مايفتــح بــاب التنافــس بيــن مصممــى االزيــاء 

ــع. ــات المجتم ــة فئ ــع كاف ــب م ــا يتناس ــم م لتقدي
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الغالف

موضوع

توقعات ايجابية للصناعة بعد االنتهاء 
من برنامج التحديث..

د. احمد مصطفى: 
الخطة متكاملة 

وتستهدف احداث 
نقلة غير مسبوقة 

للقطاع العام..
ــام  ــاع الع ــة للقط ــة التابع ــركات الصناعي ــت الش عان

مــن خســائر مســتمرة ومتواصلــة ألعــوام طــوال، دون 
ان يحــاول احــد وقــف هــذا النزيــف المســتمر جــراء 
عــدم وجــود اإلرادة أو اإلدارة الراغبــة فــي اإلصــالح 
الحقيقــي، وخــالل الفتــرة الماضيــة ومــع اهتمــام القيــادة 
السياســية بالصناعــة للحــد الــذي جعلهــا تتابــع بشــكل 
يومــي مــا يجــري مــن خطــط لإلصــالح بــدأت الخطــوات 
ــكل  ــة بش ــة الصناع ــادة هيكل ــي اع ــي ف ــة للمض الفعلي
كامــل، ليعيدهــا إلــى مكانتهــا وتاريخهــا المعــروف.. 
ــى األرض  ــري عل ــا يج ــح م ــد مالم ــي تحدي ــه ف ورغب
فعليـًـا فــي الوقــت الراهــن.. كان لـ›خيــوط‹ هــذا الحــوار 
مــع الدكتــور احمــد مصطفــى رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة القابضــة للقطــن والغــزل والنســيج والمالبــس 

ــي: ــا يل ــذي كان نصــه م الجاهــزة وال
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البداية
ــاك فحــص  ــة، كان هن ــل الخطــة اإلصــالح الراهن قب
كامــل لتحديــد نقــاط الضعــف فــي الشــركة القابضــة، 
شــركة   32 يتبعهــا  الشــركة  ان  المعــروف  ومــن 
ــزل  ــان والغ ــارة األقط ــج وتج ــال حلي ــي مج ــل ف تعم
ــادة  ــاك زي ــال أن هن ــج األعم ــارت نتائ ــيج، اش والنس
مســتمرة فــي الخســائر الســنوية وتضــاءل رأس المــال 
العامل..ومشــاكل فــي التشــغيل وغيرهــا نظــًرا لتقــادم 
الماكينــات، وهــو االمــر الــذي ادى إلــى ضــرورة 
اتخــاذ إجــراء لوقــف هــذا النزيــف المســتمر للخســائر.

ــس إدارة الشــركة  ــن مجل ــرار م ــاك ق ــه كان هن وعلي
االستشــارية  المكاتــب  أحــد  مــع  للتعاقــد  القابضــة 
المتخصصــة إلعــداد دراســة جــدوى لكيفيــة النهــوض 
ــذا  ــا له ــة.. ووفق ــركة القابض ــة للش ــركات التابع بالش
القــرار تــم اجــراء مناقصــة عالميــة تقــدم لهــا مكاتــب 
ــة  ــم دراس ــه ت ــاء علي ــة، وبن ــة ودولي ــارية محلي استش
جميــع العــروض المقدمــة وتــم انتقــاء مكتــب وارنــر 
ــن  ــدة عامي ــه لم ــد مع ــم التعاق ــذي ت ــي .. وال األمريك
إلجــراء الدراســة، حيــث اســتعان خاللهــا بمــا يقــرب 
مــن 40 خبيــر فــي جميــع التخصصــات، ثــم كان قرار 
اعتمــاد الدراســة وفقــا للوائــح القانونيــة المنظمــة فــي 
ــدأت  ــذ والتــي ب هــذا الشــأن،والبدء فــي مراحــل التنفي

ــة مــن األول مــن أبريــل مــن العــام الجــاري. بداي

بالمكتــب  االســتعانه  يتــم  أن  أيضــا  الــرأي  وكان 
التنفيذ،حتــى  فــي مراحــل  االستشــاري »وارنــر« 
ــي  ــدوى الت ــات الج ــذ دراس ــن تنفي ــؤواًل ع ــون مس يك
قــام باعدادهــا، خاصــة وانــه اقتــرح اســلوب لتحديــث 
الشــركات ونوعيــة محــددة لإلنتــاج، وبالتالــي مــن 

االفضــل ان يكــون مشــرًفا علــى التنفيــذ.

دمج الشركات
مــن المعــروف أن الشــركات التابعــة للشــركة القابضة 
تصــل إلــى 32 شــركة، ومــن المقــرر أن يتــم ضمهــم 
ــة  ــات قوي ــق كيان ــط، بهــدف خل ــى 10 شــركات فق إل
 9 ضــم  ســيتم  حيــث  القابضــة،  الشــركة  داخــل 
شــركات للقطــن فــي شــركة واحــدة وضــم  23 شــركة 
متخصصــة فــي إنتــاج الغــزل والنســيج ليصبــح عددها 
9 شــركات فقــط، وبالتالــى فــإن مجمــوع ســيكون 
ــل  ــيتم نق ــه س ــرر ان ــن المق ــط .. وم ــركات فق 10 ش
ــال  ــبيل المث ــى س ــرى، فعل ــن أخ ــى أماك ــم إل معظمه
ــل  ــكندرية بالكام ــة االس ــة محافظ ــالء منطق ــيتم اخ س
ــة للغــزل والنســيج،  ــا الشــركة األهلي ــى تتوجــد به الت
وشــركة النصــر لألصواف،وشــركة فســتيا، حيــث 
ســيتم نقلهــا إلــى مدينــة كفــر الــدوار، والتــي ســتكون 
منطقــة صناعيــة متخصصــة إلنتــاج الغــزول الرفيعــة 
وأقمشــة القمصــان الفاخرة،باالضافــة إلــى نشــاط آخــر 

لن يتم اجراء توسعات استثمارية في املالبس اجلاهزة، وطرح 
إمكانية التأجير طويل املدى لألراضي في املنشأت العاملة بها 

للقطاع اخلاص.

بيان باالصول غير املستغلة التي تصلح لتأجير املستثمرين في مجال صناعة املالبس اجلاهزة

فحص كامل لنقاط الضعف 
والقوة في شركات القطاع العام 
تؤدي إلى تخفيض عددها إلى 10 
شركات فقط.. وتطوير 25 محلج 
بدمجها وحتديثها لتصل إلى 11 

محلًجا فقط.
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وهــو الصباغــة والتجهيــز لخدمــة الشــركة والشــركات 
الشــقيقة أو لخدمــة المجتمــع الصناعــى ككل،وســيكون 
المجتمــع حولهــا مجتمــع صناعــى يعمــل فــى مجــال 

الغــزل والنســيج.
أمــا شــركة المحلــة ســتكون قائمــة كمــا هــى، وســيتم 
دمــج شــركة النصــر للغــزل والنســيج والصباغــة معها 
وفــق مســمى جديــد وهــو شــركة المحلــة الجديــدة، أمــا 
ــا مجموعــة مــن الشــركات  ــا ســيكون به ــة الدلت منطق
ــا تضــم ) شــبين الكــوم- وفــق مســمى مجموعــة الدلت

ميــت غمر-كــوم حمادة-الدلتــا طنطــا( والتــي جميعهــا 
ســتكون  تحــت قيــادة واحــدة فــى موقــع واحــد بمســمى 
قبلــى  لمنطقــة  الجديدة.وبالنســبة  الدلتــا  مجموعــة 
وهى)الفيوم-بنــى ســويف- المنيا-أسيوط-ســوهاج-قنا(

ســيتم دمجهــم فــي شــركة واحــدة تحــت اســم شــركة 
الوجــه القبلــى الجديدة،وســيكون بهــا مصانــع متفرقــة 
ــا  ــتظل كم ــاط، س ــركة دمي ــا ش ــة، أم ــى كل محافظ ف
هــى وســتتخصص فــى منتــج جديــد وهــو أقمشــة 
»الدنيــم« الجينــز، أمــا القاهــرة ســيتم اخالئهــا تماًمــا، 
وســيتم دمــج الشــركات )شــوربجى- ويلتكــس- مصــر 
ــركة  ــى ش ــدة وه ــركة واح ــى ش ــزل( ف ــدات الغ لمع
للغــزل والنســيج، وبذلــك ســتكون  مصــر حلــوان 
ــى  ــية  الت ــز الرئيس ــة المراك ــدة بمثاب ــات الجدي الكيان

ــم الصناعــة. تتمركــز به

المالبس الجاهزة
فــي قطــاع  يتــم اجــراء اســتثمارات جديــدة  ولــن 
المالبــس الجاهــزة ، مــا ســيتم فــي هــذا المجــال هــو 
المثــال  ســبيل  فعلــي  الماكينــات،  لبعــض  تحديــث 
شــركة الدقهليــة المتخصصــة فــي التريكــو والمالبــس 
الرياضيــة والمالبــس الداخليه، ســيتم ضخ اســتثمارات 
فــي ماكينــات النســيج الدائــري، ونفــس األمــر لشــركة 
فيســتيا هنــاك تطويــر لهــا، وبالتالــي ســيتم االســتمرار 
ــام  ــم القي ــن يت ــن ل ــا لك ــركات وتحديثه ــذه الش ــي ه ف
باســتثمارات جديــدة فــي هــذا المجــال، ســيتم اتاحتهــا 
ــاع  ــال للقط ــة المج ــيتم اتاح ــل س ــاع الخــاص، ب للقط
ــل  ــار طوي ــى أراضــي باإليج ــاص للحصــول عل الخ
ــال  ــي مج ــل ف ــع للعم ــي المصان ــتثمار ف ــدى لالس الم

ــي احــد االجتماعــات  ــرت ف ــزة، وذك ــس الجاه المالب
مــع غرفــة المالبــس الجاهــزة أن لدينــا أراضــي بدايــة 
ــا  ــتثمار فيه ــى االســكندرية تصــل لالس ــا وحت ــن قن م
فــي هــذا القطــاع، ولدينــا عــروض مــن 3 مســتثمرين 
ــف عــن  ــوم المتوق ــي الفي ــع ف الســتغالل احــد المصان
العمــل الســتغاللها لالســتثمار فــي المالبــس الجاهــزة، 
وهنــاك شــركة هانــدا الصينيــة ترغــب فــي اســتغالل 
شــركة الجــوت التــي يتــم تصفيتهــا فــي بلبيــس إلقامــة 
مصنــع للمالبــس الجاهــزة، وفعــاًل قدمــوا طلــب بهــذا 

الشــأن.

التصدير
ــر  ــط للتصدي ــاك 3 مراكــز مخصصــة فق ســيكون هن
منطقــة  منهــا  الدلتــا(  -كفرالدوار-منطقــة  )المحلــة 
الرفيعــة،  الغــزول  انتــاج  فــي  الدلتــا ســتتخصص 
ــات  ــر الوبري ــى تصدي ــتتخصص ف ــة س ــا المحل وبينم
وماليــات اآلســرة، أمــا كفــر الــدوار ســتتخصص فــى 
ــدل، وســيتم انشــاء 3  ــر أقمشــة القمصــان والب تصدي
مراكــز لتدريــب العامليــن فــي كفــر الــدوار والمحلــة 
وحلــوان، تمثــل فــي ذاتهــا مــدارس تدريب علــى أعلى 
مســتوى مــن الكفــاءة تحــت إدارة مــوردي الماكينــات، 
ــث  ــر، حي ــاري وارن ــب االستش ــى المكت ــة إل باإلضاف
ســيكون مســؤول عــن أحــد هــذه المراكــز، وســيكون 
هنــاك شــهادات متخصصــة بالتنســيق مــع التعليــم 
ــكل  ــة ل ــخ العمال ــة لتفري ــون منطق ــث تك ــي، بحي الفن
قطاعــات الصناعــات النســجية ســواء عــام أو خــاص.

العمالة
ــة  ــة للعمال ــادة هيكل ــراء اع ــة اج ــن الخط ــا تتضم كم
ــى مســتوى  ــل عل ــف عام ــة 58 أل ــا قراب ــا، فلدين كله
القطــاع، ووضــع تقييمــات لــكل عامــل علــى حــد 
بهــدف تحديــد مــن سيســتمر فــي العمــل فــي األماكــن 
الجديــدة، ومــن ســيتم اعــادة توظيفــه فــي وظائــف 
أخــرى بعــد أجــراء تدريبــات تحويليــه، باإلضافــة 
ــرة  ــي مشــروعات صغي ــل ف ــرص للعم ــى اتاحــة ف إل
ومتوســطة فــي نفــس اإلطــار ..خاصــة وان الماكينــات 
ــي  ــي ف ــة وبالتال ــة للغاي ــا عالي ــدة ذات تكنولوجي الجدي

انشاء مراكز لتدريب 
العمالة والقيادات 

العليا، وادارة للتسويق 
على أعلى مستوى من 
الكفـــــاءة، وتخصيص 

3 مراكز للتصدير..
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حاجــة إلــى عامــل يكــون مــدرب ومتعلــم قــادر علــى 
ــس  ــي نف ــز ف ــح ومتمي ــا باســلوب صحي ــل معه التعام
الوقــت، وســيتم ربــط الرواتــب بالعمليــة اإلنتاجيــة 
وزيادتهــا بطبيعــة الحــال إلــى مســتويات متميــزة 

ــة. للغاي

المحالج
وللعمــل علــى تطويــر صناعــة الغــزول والنســيج 
ــة القطــن،  ــر انتاجي ــى تطوي ــم العمــل عل ــد وأن يت الب
خاصــة وأن الخطــة قائمــة علــى زيــادة اســتخدام 
القطــن المصــري، حالًيــا نحــن نســتخدم مــا بيــن 400 
ــة الوصــول  ــدف الخط ــار، وته ــف قنط ــى 450 أل إل
ــغيل  ــن تش ــة م ــار مصــرى بداي ــون  قنط ــى 2 ملي إل
ــدة 30  ــل الماضــي ولم ــن إبري ــذ األول م ــة من الخط
شــهر، حتــى نصــل إلــى مــا تــم التخطيــط لــه.. وســبب 
االهتمــام بالقطــن المصــري لمــا يتمتــع بــه مــن ميــزة 
نســبية معروفــة للجميــع، إال أننــا لــم نقــوم باالســتفادة 
منهــا بالصــورة المثاليــة، والســبب يعــود إلــى مــا 
ــة الجمــع والنقــاء  ــق بعملي ــن مشــاكل تتعل ــه م يعاني
الخــاص بــه. وهــو مــا كان يســبب لنــا بعــض المشــاكل 

ــى الســواء..  ــة عل ــة والخارجي ــي الســوق المحلي ف
ومــن المعــروف ان لدينــا 25 محلــج منتشــرين علــى 
ــى 11  ــم تخفيضهــم إل ــة ســوف يت مســتوى الجمهوري
محلــج فقــط، وســيتم االســتغناء عــن 14 محلــج ســيتم 
بيعهــا فــى صــورة أصــول لالنفــاق علــى تطويــر بقيــة 
ــم  ــم تطويره ــج يت ــي 11 محل ــى وه ــج، المتبق المحال
ــة  ــة أمريكي ــا هندي ــة تكنولوجي ــم تجرب ــد ت ــا، ولق تماًم
ــم  ــا تالئ ــوم، وهــي تكنولوجي بشــكل تجريبــي فــي الفي
ــى  ــل عل ــا بالفع ــم تجربته ــد ت ــري، ولق ــن المص القط
القطــن القبلــى والــذى يعتبــر مــن اقــل مواصفــات 
ثــم  بالفعــل،  التجربــة  المصــرى ونجحــت  القطــن 
ــرى  ــن بح ــل م ــزة 94 الطوي ــن الجي ــن  م ــى قط عل
ــى  ــارب ف ــا التج ــت أيض ــارب ونجح ــل تج ــم عم وت
الحالتين،وصــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء بتعميــم 

ــج. ــع المحال ــى جمي ــة ف ــذه التجرب ه

العمــل  ســيتم  اثنيــن  منهــم  محالــج  عشــر  وتبقــى 
التركيــز فــى محلجيــن واحــد فــى المحلــة واخــر 
ــل، وخــالل  ــر المقب ــور خــالل شــهر نوفمب ــى دمنه ف
ــي كل  ــج ف ــر 4 محال ــيتم تطوي ــن س ــن القادمي العامي
عــام حتــى يتــم االنتهــاء مــن تطويــر المحالــج الـــ11 

جميعهــا ..
ــر  ــأن اهــم نقطــة فــى تطوي وكشــف خــالل الحــوار ب
المحالــج هــى آليــه عمــل المحالــج دون أن تلمســه 
أيــدي تماًمـــا بدايــة مــن تجميــع القطــن واجــراء 
العمليــات الفنيــة عليــه حتــى يظهــر كبالــه قطــن مغلفــة 
 100 إلــى  بنســبه تصــل  أي شــوائب  تماًمــا دون 
فــي المئــة.. وتــم فــي نفــس الوقــت توفيــر معمــل 
الختبــارات القطــن بتكنولوجيــا جديــدة فــي كل محلــج 
ــه  ــة علي ــارات الالزم ــراء االختب ــل القطــن واج لتحلي
بــداًل ممــا كان يحــدث فــي الماضــي بالحصــول علــى 
عينــه والذهــاب بهــا إلــى االســكندرية لهيئــة التحكيــم 
ــد  ــارات، ولق ــارات القطــن إلجــراء هــذه االختب واختب
بلغــت تكلفــة المعمــل 22 مليــون جنيــه، ويتــم لصــق 
اســتيكرز علــى البالــة مــن الخــارج بــه كل المواصفات 
الفنيــة الموجــودة للشــعيرات )طــول، متانــة، نعومــة( 
باالضافــة إلــى أســم المحلــج، والصنــف واســم منطقــة 

ــوزن. ــج، ال ــخ الحلي ــه، تاري زراعت
ومــن خــالل الباركــود المــدون علــى البالــه بعــد 
االنتهــاء مــن الفحــص والتحليــل يمكــن ألى عميــل من 
اى مصنــع بالخــارج وضــع الرقــم لمعرفــة مواصفــات 
ــى  ــي عل ــع األلكترون ــن الموق ــب م ــم الطل القطن،ويت

ــا. ــة ألكتروني ــم البال حســب رق
وقــال بــأن المحالــج القديمــة كانــت تســتهلك طاقــة 
العمالــة،  مــن  كبيــر  عــدد  مــع  عاليــة  كهربائيــة 
إلــى جانــب العمــل فــى ظــل وجــود العديــد مــن 
المخاطر،أمــا بعــد خطــة التطويــر اصبحــت المحالــج 
ــا  ــط بعدم ــة فق ــا 12 ماكين ــر به ــة يتواف ــة للبيئ صديق
كانــت فــي الماضــي 76 ماكنيــة.. وللعلــم انتاجيــة هذه 
ــة فقــط( أكثــر بمقــدار  ــدة )12 ماكين الماكينــات الجدي
ــر  ــى توفي ــة إل ــة، اضاف ــات القديم ــاف الماكين 4 أضع

ــة. ــي المئ ــبة 70 ف ــة بنس ــة الكهربائي للطاق
محلــج  فــي  الماكينــات  تركيــب  يتــم  كان  وعندمــا 
ــي  ــم فن ــم طق ــال كان يرافقه ــبيل المث ــى س ــوم عل الفي
عليــه،  للتدريــب  المحلــج،  مالكــة  الشــركة  مــن 
وحالًيــا يــدار بواســطه هــذا الطاقــم المصــري بكفــاءة 
متميــزة، باإلضافــة إلــى ان هنــاك دفعــة أخــرى مــن 
الفنييــن ســيتم ارســالهم للتدريــب فــي الشــركة الهنديــة 

ــد. ــا بع ــم فيم ــيتم تطويره ــن س ــن الذي للمحلجي

نظام جديد للقطن
ــن  ــد للقط ــام جدي ــق نظ ــى تطبي ــل عل ــم العم ــد ت ولق
فــي محافظتــي بنــي ســويف والفيــوم، يقــوم علــى 
ــام الحكومــة بوضــع ســعر ضمــان أو دعــم،  عــدم قي
المنظومــة تقــوم علــى عمــل مراكــز تجميــع بلغــت فــي 
محافظتــي بنــي ســويف والفيــوم 17 مركــًزا مجهــزه 
ــي ســويف،  ــي بن ــوم، و8 ف ــي الفي ــز ف ــل 9 مراك تمث
يقــوم المــزارع وفًقــا لكشــوف الحيــازة التــي نتحصــل 
عليهــا مــن الزراعــة بالحصــول علــى 7 أكيــاس للفدان 
قطــن وهــي مــن الجــوت للحفــاظ علــى القطــن ومنــع 
ــا،  ــغ مقابله ــع أي مبال ــه، واليدف ــرات ســلبية ل أي تأثي
ــة  ــوم بتعبئ ــه، ويق ــبيل األمان ــى س ــه عل ــا ل ــم منحه يت
ــم  ــم يت ــه، ث ــد رتبت ــم وزن القطــن وتحدي ــم يت القطــن ث
اعــداد مــزاد للســعر فــي اليــوم التالــي، وتقــوم بإدارتــه 
الشــركة القابضــة، ويتــم المزايــده عليــه بســعر الفتــح 
وهــو متوســط ســعر االقطــان القصيــرة واالقطــان 
ــر  ــا يوف ــة، بم ــوق العالمي ــي الس ــي ف ــا األمريك البيم
ــل  ــا يص ــط حالًي ــذا المتوس ــالح.. ه ــادل للف ــعر ع س
ــا للقطــن القبلــي جيــزة 95.. ويتــم  إلــى 2100 جنيًه
المزايــدة مــن جانــب التجــار، ومــن يرســوا عليــه 
المــزاد يقــوم بدفــع 70 فــي المئــة للفــالح بشــكل 
مباشــر، والباقــي خــالل اســبوع بعــد نقــل القطــن 
ــزم  ــه، وتلت ــة ب ــارات المتعلق ــراء االختب ــج واج للمحل
الشــركة القابضــة للغــزل والنســيج باســتالم األقطــان 

ــزاد. ــة الم ــل لجن ــن قب ــن م بســعر االســاس والمعل
وســتمنح اللجنــة المشــرفة علــى مراكــز االســتالم 
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بيــان بالكميــات المشــتراة ومعتمــد مــن هيئــة التحكيــم 
واختبــارات القطن،وســتتولى الشــركة القابضــة متابعة 
كافــة العمليــات الفنيــة واالداريــة التــى يمــر بهــا القطن 
ــاس  ــع االكي ــر وتوزي داخــل مراكــز االســتالم ،وتوفي
الالزمــة لتــداول االقطــان، وتوفيــر الدوبــارة القطنيــة 
لغلــق االكياس،علــى ان يكــون كالهمــا مصنوعــا 

ــة. ــات الفني ــا للمواصف طبق
وســيتم تقييــم هــذه التجربــة فــى آخــر هــذا العــام 
وســتطبق ايضــا فــى منطقــة بحــرى فــى العــام القــادم 
النهــا منظومــة آليــه مهمــة لضمــان حــق الفــالح لبيــع 

ــة. ــعار العالمي ــا لالس ــزادات وفق ــى م ــن ف القط

تكلفة الخطة
ــه،  ــار جني ــي 23 ملي ــالح حوال ــة اإلص ــف خط تتكل
تتضمــن  يــورو،  مليــار  إلــى 1.1  يصــل  مــا  أي 
ــف االستشــاريين،  ــي وتكالي اآلآلت والمعــدات والمبان
وهــي التكلفــة التــي تــم تحديدهــا بــكل دقــة، ولقــد اقــر 
ــاح السيســي الخطــة بعــد مناقشــتها  ــد الفت الرئيــس عب
ــث  ــه بحي ــت مع ــات تم ــالل اجتماع ــل خ ــكل كام بش
تكــون نتائجهــا المتوقعــة متكاملــة وتــؤدي بالفعــل 
إلــى تطويــر الصناعــة، كمــا انــه قــام باالجتمــاع مــع 
مــوردي الماكينــات والذيــن يمثلــون أكبــر 5 مورديــن 
للماكينــات علــى مســتوى العالــم مــن ألمانيــا وايطاليــا 
ــة  ــور المتعلق ــى كل األم ــاق عل ــم االتف وسويســرا، وت
بهــذا األمــر، وكان مــن نتائــج هــذه االجتماعــات 
ــاك  ــون هن ــال ان يك ــبيل المث ــى س ــن عل ــع الموردي م
ضمــان للماكينــات لمــدة 3 أعــوام وليــس لعــام واحــد، 
باإلضافــة إلــى تخفيضــات تصــل إلــى 40 فــي المئــة.. 
وتــم بالفعــل توقيــع عقــود الدفعــة األولــى خــالل 
معــرض ايتمــا كان حوالــي 273 مليــون يــورو، 
ــي،  ــت الحال ــي الوق ــا ف ــم مراجعته ــود يت ــي العق وباق
وخــالل شــهر ســيتم التوقيــع علــى الدفعــة الثانيــة 

ــود.  ــذه العق ــرة له واألخي
أمــا عــن اإللتزامــات الماليــة ، فقــد تــم الحصــول علــى 
قــرض مــن بنــك االســتثمار القومــي بقيمــة 1.5 مليــار 
جنيــه، والتــي تــم تخصيصهــا لســداد مقدمــات العقــود 

التــي تــم التوقيــع عليهــا .. وهنــاك جــزء كبيــر يتعلــق 
ــه  ــا تمثل ــه، وم ــه التحتي ــز البني ــاريين وتجهي باالستش
مــن تعاقــدات مــع المكاتــب االستشــارية الخاصــة 
ــي  ــي ســتعمل ف ــاوالت، والت ــي وشــركات المق بالمبان

كل المواقــع فــي نفــس التوقيــت..
ــا  ــيكون به ــث س ــة حي ــى المحل ــيكون عل ــز س التركي
ــث  ــم بحي ــتوى العال ــى مس ــزول عل ــع غ ــر مصن أكب
ألــف  حوالــي 182  واحــد  ســقف  تحــت  ســيكون 
مــردن، بمعــدل انتــاج يصــل إلــى 16 طــن فــي اليــوم، 
ــه  ــة، نصف ــاج الغــزول الرفيع وســيتم تخصيصــه إلنت
ــودة،  ــة الج ــات عالي ــل المالي ــوجات مث ــاج المنس إلنت

ــزول.. ــة غ ــى هيئ ــر عل ــي للتصدي والباق
نفــس الشــيء بالنســبة للدنيــم فــي دميــاط .. هــذه هــي 
ــة  ــي هــذه النوعي ــي ســيتم العمــل ف ــى الت المــرة األول
مــن المنســوجات بالنســبة للقطــاع العــام ، إلنتــاج 
ــي احتياجــات  ــاك فجــوة ف ــم هن ــز، وللعل أقمشــة الجين
هــذه النوعيــة مــن األقمشــة يتــم توفيرهــا باالســتيراد 
مــن الخــارج، ففــي مصــر يوجــد مصنعيــن فقــط 
إلنتــاج هــذه النوعيــة مــن األقمشــة، وبالتالــي الشــركة 
القابضــة ســتقوم بتوفيــر هــذه المنســوجات للســوق 

ــارج. ــن الخ ــتيراد م ــاًل عــن االس ــة بدي المحلي
ــم ســتتطبق كل هــذه المراحــل فــي تخصصــات  وللعل
الصباغــة والغــزل والنســيج ولــن نكمــل فــي المالبــس 
الجاهــزة، فهــذا المجــال يمكــن القــول أن القطــاع 
الخــاص هــو أقــدر علــى االســتثمار فيهــا، ولكــن 
ســنوفر لــه المــواد الخــام ذات جــودة عاليــة بديــاًل 
ســيصبح  الخارج،وبالتالــى  مــن  االســتيراد  عــن 
القطــاع العــام مكمــل للقطــاع الخــاص فــى مجــال 
التصنيــع،ألن الهــدف هــو معالجــة فاتــورة االســتيراد 
لمنتجــات الغــزول واألقمشــة التــى تأتــى مــن الخــارج.

الديون المتراكمة
كمــا يتــم التعامــل بشــكل حاســم مــع المديونيــات 
المتراكمــة منــذ أعــوام طويلة..منهــا االتفــاق مــع 
مديونيتــه  مبادلــة  علــى  القومــي  االســتثمار  بنــك 
البالغــة 10.4 مليــار جنيــه بالحصــول علــى أراضــي 
لتســوية المديونيــة بالكامل،وهنــاك مديونيــات للبتــرول 

والكهربــاء بقيمــة 2.2 مليــار جنيــه تــم االتفــاق علــى 
ــط التفــاوض  تســويتها مقابــل األراضــي، متبقــى فق
للتأمينــات  المتراكمــة  المديونيــة  ملــف  لحســم 
االجتماعيــة البالغــة 2.5 مليــار جنيــه والتــي جــاري 
العمــل حالًيــا لتســويتها هــي اآلخــرى.. فالكيانــات 
اإلصــالح  خطــة  عنهــا  ستفســر  التــي  الجديــدة 
تــرث أي مديونيــات قديمــة علــى  لــن  والتحديــث 
اإلطــالق، مــع العلــم ان هــذه المديونيــات القديمــة كان 
تصــل إلــى 36 مليــار جنيــه.. وجميعهــا ســيتم التعامل 

معهــا وســدادها بالكامــل بالمبادلــة باألراضــي.

مدوامة الصيانة
الشــركة  رئيــس  مصطفــى  احمــد  الدكتــور  قــال 
ــاس  ــى اس ــة عل ــدوى قائم ــات الج ــة أن دراس القابض
تدريــب  ايضــا مراكــز  ويوجــد  الصيانــة  مداومــة 
للماكينــات  المــوردة  الشــركات  أن  إلــى  باالضافــة 
ملزمــة بتوفيــر قطــع الغيــار الالزمــة لمــدة عشــر 

ســنوات علــى األقــل.
ــركات  ــارى والش ــب االستش ــع المكت ــاق م ــم االتف وت
المــوردة للماكينــات علــى توفيــر االحتياجــات الالزمــة 
للصناعــة المحليــة وســيتم توفيــر مراكــز تدريــب إلــى 
جانــب مراكــز صيانــة ليــس فــى مصــر فقــط بــل فــى 
ــدال  ــى مصــر ب ــار ف ــع الغي ــر قط ــى تتوف ــا حت افريقي
مــن االســتيراد مــن سويســرا وغيرهــا ،وحتــى توجــد 
ــر قطــع  ــة وتوفي ــى مصــر مراكــز خاصــة بالصيان ف
الغيــار تغطــى افريقيــا بأكملهــا، وقــد تــم االشــارة 
خــالل االجتماعــات مــع وكالء الشــركات المــوردة 
فــي  المراكــز  انشــاء مثــل هــذه  للماكينــات علــى 
مصر،خاصــة وأن افريقيــا بــدأت بالفعــل بالدخــول فى 
ــي  ــا، وه ــض دوله ــى بع ــيج ف ــزل والنس ــة الغ صناع
ــن  ــركات وم ــن الش ــا م ــدت ترحيًب ــي وج ــرة الت الفك
ثــم مــن المؤكــد ســيكون لهــا مراكــز للصيانــه وقطــع 

ــي مصــر. ــار مســتقباًل ف الغي

تنويع القطن ونوعيته
وحــول مشــكلة الصناعــة المصريــة فــي االعتمــاد 
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ــه  ــرة التيل ــى الغــزول الناتجــة عــن االقطــان قصي عل
بالمقارنــة مــع الغــزول الناتجــة عــن األقطــان طويلــة 
التيلــه، وبالتالــي هنــاك أهميــة للعمــل علــى انتــاج 
ــى  ــز عل ــداًل مــن التركي ــة مــن الغــزول ب هــذه النوعي
ــال  ــة.. ق ــة التيل ــن االقطــان طويل ــة م ــزول الناتج الغ
ــيج  ــزل والنس ــن والغ ــة للقط ــركة القابض ــس الش رئي
والمالبــس الجاهــزة.. العمليــة متكاملــة.. الخطــة تقــوم 
علــى زيــادة اســتخدمنا لألقطــان طويلــة التيلــة بهــدف 
عــدم تصديــره كمــادة خــام واالســتفادة منــه فــي انتــاج 
منتــج نهائــي عالــي الجــودة يتــم تســويقه بقيمــة مضافة 
ــى  ــك ال يعن ــم ذل ــة.. ورغ ــي الســوق العالمي ــة ف عالي
االســتغناء عــن األقطــان القصيــرة وســيتم اســتيرادها 
ــم  ــة الدني ــل اقمش ــات مث ــض المنتج ــارج لبع ــن الخ م
القصيــرة  االقطــان  زراعــة  ادخــال  مــع  الجينــز، 
عاليــة اإلنتاجيــة فــي احــد المناطــق البعيــدة عــن 
ــا بالتعــاون مــع  ــوادي، وســيتم العمــل عليه ــا وال الدلت
احــد الجهــات المتخصصــة لصالــح الشــركة القابضــة، 
وســيتم مــع زراعــه هــذه النوعيــة مــن االقطــان انشــاء 
ــج خــاص بهــا فــي هــذا المــكان للعمــل مســتقباًل  محل
الخارج،وبالتالــي  مــن  اســتيراده  مــن  الحــد  علــى 
ــا وســيتم اســتصالح األراضــى  ــر محلًي ســيكون متوف
مــع تشــغيل العمالة،وتوفيــره الصناعــة محليــا، ومــن 

ــن الخــارج. ــورة االســتيراد م ــل فات ــم تقلي ث

إعادة هيكلة اإلدارة
ــة ألســلوب اإلدارة  ــى اعــادة صيان وحــول العمــل عل
علــى اســاس أن يكــون هنــاك نــوع مــن المرونــة 
ــر  ــري األم ــا يج ــرارات مثلم ــاذ الق ــى اتخ ــة ف العالي
فــي القطــاع الخــاص.. قــال رئيــس الشــركة القابضــة 
 .. الجاهــزة  والمالبــس  والنســيج  والغــزل  للقطــن 
ســيتم  متخصصــة  محترفــة  إدارة  الجديــدة  اإلدارة 
ــة فائقة،مــع وجــود ضوابــط ال يمكــن  اختيارهــا بعناي
ــة وصــرف  ــادات معين ــف قي ــا لتوظي ألحــد ان يتخيله
مرتبــات عاليــة لهم،بالتنســيق مــع الــوزارة مقابــل 
التكاليــف.. ومــن ضمــن  لتغطيــة  ايــرادات  جمــع 
الخطــة أن هنــاك تعاقــد مــع احــد المكاتــب االستشــارية 
ــم  ــى تقيي ــوم عل المتخصصــة فــي الـــ HR دورهــا يق
العمالــة كلهــا بمــا فيهــم القيــادات وفــق اســس معينــة، 
بحيــث يتوافــر لدينــا قيــادات وعمالــه قــادرة علــى 
ــة  ــف للمرحل ــلوب مختل ــل باس ــيرة العم ــة مس مواصل

ــة. القادم
ــة مــع اتاحــة  ــة فائق ــادات بعناي ــار 10 قي وســيتم اختي
حريــة اتخــاذ القــرارات لمصلحــة الشــركات، بــل 
ويوجــد أيضــا خطــة للتســويق حيــث تــم عمــل لجنــة 
للغــزل  القابضــة  الشــركة  رئيــس  يرأســها  عليــا 
الـــHR، وفــي  والنســيج، تضــم متخصصيــن فــي 
تــم  وجميعهــم  في التســويق،  وآخــر  التمويــل، 
ــز  ــن مرك ــبوقة م ــر مس ــر غي ــق معايي ــم وف اختياره
ــث  ــي والثال ــى يتواجــد الصــف الثان ــادة حت اعــداد الق
فــي  مركزيــة  إدارة  تواجــد  إلــى  أضافــة  لــإلدارة 

بالتســويق.  القابضــة خاصــة  الشــركة 

حوارات مع الغرف
خطــة  فــي  الصناعيــة  الغــرف  مشــاركة  وحــول 
اإلصــالح والتحديــث الراهنــة .. قــال رئيــس الشــركة 

القابضــة بالفعــل يســبق تنفيــذ خطة االصــالح حوارات 
مجتمعيــة عديــدة لتوضيــح خطــة االصــالح مــع تبــادل 
ــد  ــول والمقترحات،ولق ــول  الحل ــة ح ــرؤى المختلف ال
وفقــا ألراء  الخطــة  فــي  تعديــالت  بالفعــل  حــدث 
ومقترحــات مــن هــذه المناقشــات، فــكل هــذه الجهــود 
واإلصالحــات فــي النهايــة كانــت والتــزال تســتهدف 
ــام  ــكل ع ــة بش ــة المصري ــة مصــر، والصناع مصلح

ســواء قطــاع عــام أو خــاص. 

مزايدات توريد الماكينات
ــال  ــد الماكينات..ق ــة بتوري ــدات المتعلق ــول المزاي وح
رئيــس الشــركة القابضــة تــم انتقــاء األفضــل فــي 
كل المعــدات وفًقــا للكفــاءة الفنيــة العاليــة والقــدرة 
ــر  ــة والعم ــودة مرتفع ــات ذات ج ــر منتج ــى توفي عل
اإلفتراضــي افضــل بطبيعــة الحــال، وبالتالــي الســعر 
والمواصفــات الفنيــة هــي الفيصــل، وللعلــم تــم التعاقــد 
ــت 40  ــض كان ــبة تخفي ــوردة بنس ــركات الم ــع الش م
ــدم  ــة، هــذه الشــركات فــي االصــل كانــت تق فــي المئ
30 فــي المئــة تخفيــض إال ان القيــادة السياســية عندمــا 
عقــدت معهــم اجتمــاع تــم زيــادة نســبة التخفيــض إلــى 
ــات  ــي اســتطعت شــراء ماكين ــة، وبالتال ــي المئ 40 ف
ــر. ــى حــد كبي ــق وباســعار مالئمــة إل ذات جــودة فائ

 10 هــو  للماكينــات  االفتراضــي  العمــر  أن  كمــا 
ــر  ــذا األم ــا له ــا وفق ــاك مخطــط لتحديثه أعــوام، وهن
بتكنولوجيــا جديــدة ومتطــورة، وســيتم متابعــة دوريــة 
ــاك  ــم، خاصــة وأن هن ــكل دائ ــات بش ــر الماكين تطوي
وتزويدهــا  مصانــع  بإنشــاء  مســتقبلية  توســعات 

بالتكنولوجيــا الحديثــة بطبيعــة الحــال.

توقعات للمستقبل
مــع كل هــذه اإلجــراءات ومــدة تنفيــذ الخطــة 30 
شــهر، وتوقعاتــه لمســتقبل الصناعيــة بعــد 3 أو 5 
أعــوام بعــد تطبيــق الخطــة.. قــال د. أحمــد مصطفــى 
ــود  ــي جه ــن ه ــت الراه ــي الوق ــذه ف ــري تنفي ــا يج م
لتحديــث الصناعــة ، وايجــاد بيئــة خصبــة مناســبة 
فــي  العمــل  إلــى  اضافــة  الجديــدة،  لالســتثمارات 

ــا القطــاع الخــاص  ــل عليه ــي ال يقب ــتثمارات الت االس
مثــل الصباغــة والتجهيــز ألنهــا مكلفــة جــدا وتحتــاج 
إلــى امكانيــات معينــة، ولهــذا ســتقوم باالســتثمار 
ــام  ــي القطــاع الع ــة ف ــتفادة للصناع ــق االس ــا لتحقي به
ونفــس األمــر بطبيعــة الحــال للقطــاع الخــاص.. بــل 
ــاركة  ــاص للمش ــاع الخ ــة للقط ــة الفرص ــيتم اتاح وس
مــع الشــركة القابضــة مســتقباًل للقيــام باالســتثمار فــي 
هــذه المجــاالت.. مثلمــا نقــوم بالعمــل فــي اســتثمارات 
القطــاع  عمــل  مســيرة  تكملــه  تســتهدف  عديــدة 
الخــاص، بتوفيــر اقطــان عاليــة الجــودة وغــزول 
رفيعــة ونســيج عالــي الجــودة والتــي تمثــل فــي ذاتهــا 
ــه  ــي عمل ــاص ف ــاع الخ ــتخدمها القط ــام يس ــواد خ م
ــة..  ــودة فائق ــة ذات ج ــجية نهائي ــات نس ــاج منتج إلنت
وأضــاف: نحــن نســعى إلــى احــداث تغييــر للصناعــة 
قائــم علــى تصنيــع المــواد الخــام وتصديرهــا فــي 
ــوم  ــذي تق ــة، وهــو الفكــر ال صــورة منتجــات صناعي
بــه العديــد مــن دول العالــم التــي امتنعــت عــن تصديــر 
ــر  ــم تصدي ــة ويت ــا األولي ــي صورته ــام ف ــواد الخ الم
منتجــات صناعيــة وهــو مــا يحقــق قيمــة مضافــة وفــي 
نفــس الوقــت يمثــل اســتثمار وتشــغيل لأليــدي العاملــة 
وبالتالــي مــن الضــروري أن تقــوم مصــر بنفــس األمر 
ــه  ــد من ــام أو الح ــواد الخ ــر الم ــن تصدي ــف ع بالتوق
والعمــل علــى تصديــر منتجــات صناعيــة تحقــق مــن 
ورائهــا عائــدات أكبــر مــن تصديرهــا كمــواد خــام..

تعرف تنام..!
ــؤال  ــاًل كان الس ــوار قلي ــف الح ــا تخفي ــا حاولن وعندم
عــن حياتــه الشــخصية .. هــل يســتطيع النــوم فــي 
ظــل كل هــذه األعبــاء.. قــال ابــًدا والهــدف ليــس 
انــا شــخصًيا ولكــن لمصــر، خاصــة وان مــا يجــري 
ســيعيد المكانــه الســابقة للصناعــة المصريــة، ويوفــر 
ــة  ــة حقيقي ــل اضاف ــل، ويمث ــرص العم ــن ف ــد م العدي
مؤثــرة للصــادرات فــي المســتقبل.. ولهــذا اضــع 
بجــواري اجنــدة ادون فيهــا مــا يجــول بخاطــري فــي 
ــذ  ــون التنفي ــى يك ــوم، حت ــدار الي ــى م ــة عل كل لحظ

ــه..  ــط ل ــو مخط ــا ه ــج افضــل مم ــل والنتائ متكام
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كتبت- شيماء الشناوي:

تقرير

خيوط

تراجع حصه المنتجات المستودة إلى 20 في المئة فقط..!

رئيس غرفة الملبس الجاهزة: المنافسة غير العادلة 
كانت وراء ركود االسواق

ولقــد ادى تفعيــل القــرار رقــم 43 لعــام 2016 لترشــيد 
ــع  ــل وتراج ــكل متكام ــزة بش ــس الجاه ــتيراد المالب اس
المخــزون مــن المالبــس المســتوردة كان بمثابــة البدايــة 
ــي للمنتجــات  ــي المثال ــاخ اإليجاب ــة التاحــة المن الحقيقي
ــة،  ــة العادل ــى المنافس ــم عل ــه قائ ــة وان ــة خاص المحلي
ممــا ســاهم فــي تطويــر الصناعــة واســتعادة جــزء مــن 
الســوق.. حيــث اصبحــت النســبة فــي الســوق حالًيــا 80 
فــي المئــة للمنتجــات المحليــة فــي مقابــل 20 فــي المئــة 

فقــط للمنتجــات المســتوردة..
المحليــة  الصناعيــة  المنشــأت  قــدرة  إلــى  مشــيًرا 
ــاع  ــة واالرتف ــوق المحلي ــات الس ــة احتياج ــى تغطي عل
بجــودة المنتجــات المصريــة، خاصــة مــع التحديــث 
المســتمر للصناعــة مــن تطويــر اآلآلت والمعــدات 
ــل ان  ــرية، ب ــتثمارات البش ــر االس ــع تواف ــة م اإلنتاجي
المنتــج المحلــي اصبــح فــي الوقــت الراهــن قــادًرا 
علــى منافســة المنتجــات العالميــة مــن حيــث الخامــات 
التطــورات  هــذه  النهائية..ولعــل  والجــودة  اإلنتاجــة 
هــي التــي جعلــت المالبــس المصريــة تختــرق العديــد 
ــاركات  ــن الم ــد م ــام العدي ــة وقي ــواق العالمي ــن األس م
العالميــة بتصنيــع منتجاتهــا فــي مصــر، اضافــة إلــى أن 
المنتجــات المصريــة ذاتهــا تلقــى رواًجــا واقبــاال كبيــًرا 

ــارج. ــي الخ ف

المنافسة مع المثيل األجنبي
ــد  ــة أك ــتويات الســعرية للمنتجــات المحلي وحــول المس
رئيــس غرفــة المالبــس الجاهــزة والمفروشــات أن 
المنتــج المصــري اصبــح منافًســا بشــكل كبيــر مــع 
مثيلــه األجنبــي، خاصــة وان مــا يجــري مــن تطــورات 
ــدم  ــة للتق ــة المصري ــة الصناع ــتهدف مواكب ــت تس كان

ــى  ــاء، يضــاف إل ــي مجــال الموضــة واألزي الراهــن ف
ذلــك اهتمــام الدولــة بتوفــر جامعــات وكليــات لتخريــج 
مصممــى االزيــاء وتدريبهــم اثنــاء الدراســة فــي العديــد 
ــن  ــون بي ــم يجمع ــا جعله ــة مم ــأت الصناعي ــن المنش م
الممارســة العمليــة والعلميــة علــى الســواء.. ومــا يميــز 
مصممــي الموضــة المصرييــن حرصهــم علــى التعبيــر 
عــن الــذوق المصــرى بوصفــه الهويــة المحليــة والــذى 
لــه دور مهــم فــى عمليــة التســويق،وايضا الن المقاييــس 
ــة..  ــة تختلــف عــن المقاييــس العالمي واالذواق المصري

المستقبل..
ــس  ــة المالب ــس غرف ــالم رئي ــد الس ــد عب ــم محم واختت
الجاهــزة والمفروشــات المنزليــة تصريحاته مشــيًرا إلى 

أن مــا تســعى إليــه الدولــة المصريــة فــي الوقــت الراهــن 
ــود  ــي الجه ــه ف ــة ممثل ــية واعي ــادة سياس ــل قي ــي ظ ف
ــة  ــة المختلف ــات الصناعي ــوض بالقطاع ــة للنه المتكامل
اســاليب جــذب  بهــا وتطويــر  المحيطــة  واألجــواء 
االســتثمارات األجنبيــة وتطويــر العالقــات االقتصاديــة 
مــع البلــدان االفريقية،ســوف يســاهم بــال شــك فــي 
اتاحــة المجــال امــام المنتجــات النســجية المصريــة 
للتواجــد وبقــوة فــي األســواق المختلفــة.. لهــذا المســتقبل 
ــق باجــواء  ــا يتعل ــال شــك ســواء فيم ســيكون افضــل ب
الســوق المحليــة أو االســواق الخارجيــة مــن حيــث قــدرة 
المنتجــات المصريــة علــى التواجــد بهــا خاصــة وان مــا 
ــة تســتهدف تحقيــق  يجــري يتــم وفــق دراســات متكامل

ــب. ــة خــالل المســتقبل القري ــج الممكن أفضــل النتائ

كشــف محمــد عبــد الســالم رئيــس غرفة صناعــة المالبــس الجاهزة والمفروشــات 
المنزليــة عــن تراجــع حصــة المالبــس المســتوردة مــن الخــارج إلى 20 فــي المئة 
فقــط مــن الســوق المحليــة بعدمــا كانــت تصــل فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى 50 
فــي المئــة فــي مقابــل 50 فــي المئــة للمنتجــات المحليــة وهــو األمــر الــذي أدى 
معانــاة صناعــة المالبــس الجاهــزة المحليــة مــن الركــود خــالل الفتــرة الماضيــة. 
واشــار محمــد عبــد الســالم فــي تصريحــات لــه ان تواجــد المنتجــات المســتوردة 

بكثــره فــي الســوق المحليــة أدى إلــى وجــود منــاخ مــن المنافســة غيــر العادلــة 
مــع المنتجــات المحليــة خاصــة وان االعبــاء التــي تتحملهــا المنتجــات المســتوردة 
محــدودة بالمقارنــة مــع المنتجــات المحليــة متعــددة وال تقــارن مــع المســتوردة، 
ممــا أدى إلــى حــدوث تراجــع للصناعــة المحليــة إلــى الخلــف بــداًل مــن أن تخطــو 
إلــى األمــام، لعــدم قــدرة صناعــة ومنتجــي المالبــس الجاهــزة علــى المنافســة مــع 

المســتورد ســواء بطــرق شــرعية أو غيــر شــرعية..

محمد عبد السالم

رئيس غرفة صناعة املالبس اجلاهزة واملفروشات املنزلية
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625.7 مليون جنيه
مبيعات شركة دايس خالل النصف األول، مقابل مبيعات 

بلغت 591 مليون جنيه بالنصف املقارن من 2018.

مساهمي »سبينالكس«: بيع أراضي وحدة النزهة غير المستغلة
قالت شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج، إن الجمعية العمومية العادية للشركة، 
المنعقدة أمس االثنين، وافقت على بيع كل أو جزء من أرض وحدة النزهة غير 
المستغلة. وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أنه تمت الموافقة على 

تفويض مجلس اإلدارة بالسير في إجراءات البيع. وكانت الشركة قد سجلت 
خسائر بلغت 46.46 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، 

مقابل 2.28 مليون جنيه خسائر خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ارتفاع أرباح دايس بنسبة 38 في المئة خالل النصف األول من العام الجاري
أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة دايس للمالبس الجاهزة، خالل النصف 
األول من 2019، ارتفاع أرباحها بنسبة 37.6 بالمئة، حيث حققت الشركة 
أرباحاً بلغت 56.9 مليون جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، 

مقابل أرباح بلغت 41.3 مليون جنيه في الفترة المقارن من 2018.
كما ارتفعت مبيعات الشركة خالل النصف األول إلى 625.7 مليون جنيه، 

مقابل مبيعات بلغت 591 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 31.06 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية 
مارس الماضي، مقابل 42.72 مليون جنيه أرباح خالل نفس الفترة من العام 
الماضي. ومن المنتظر أن يتم تفعيل قرارات الجمعية العمومية حول مقترح 

زيادة رأس المال المصدر من 53 مليون جنيه إلى 106 ماليين جنيه..

جولدن تكس لألصواف تتحول للخسائر خالل النصف األول لـ 2019
كشفت شركة جولدن تكس في بيان لها للبورصة المصرية تحولها للخسائر 
مليون  مقابل 11.36  األولى،  أشهر  الستة  جنيه خالل  مليون  بقيمة 8.42 

جنيه أرباح خالل نفس النصف من العام الماضي.
أشهر  الستة  خالل  المبيعات  تراجع  إلى  الخسائر  سبب  الشركة  وارجعت 

األولى من 2019 حيث سجلت 92.86 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، 
مقابل 122.18 مليون جنيه خالل النصف األول من العام الماضي.

للقوائم المستقلة، حققت الشركة 8.22 مليون جنيه خسائر، مقابل  وبالنسبة 
11.348 مليون جنيه أرباح خالل النصف المقارنة من العام الماضي.

تراجع خسائر العربية وبولفارا بنسبة 89 في المئة خالل النصف األول من العام
تراجع  والنسيج،  للغزل  وبولفارا  العربية  لشركة  المالية  المؤشرات  كشفت 
خسائر الشركة بنسبة 89.25 بالمئة خالل النصف األول من العام الجاري.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي خسائر بلغ 575 ألف جنيه منذ بداية 
يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.34 مليون جنيه خسائر خالل نفس 

الفترة من العام الماضي.
من  الشركة  انخفاض مجمل خسائر  إلى  تراجع خسائرها  بولفارا  وأرجعت 
4.02 مليون جنيه بالنصف األول من 2018 إلى 1.62 مليون جنيه خالل 

النصف األول من 2019.

من  الخسارة  انخفاض صافي  إلى  كذلك  يعود  الخسائر  تراجع  أن  وأضافت 
األنشطة المستمرة إلى 2.85 مليون جنيه خالل الستة أشهر األولى من العام 
الجاري، منوهة بأن صافي الربح من األنشطة المستمرة سجل خالل الفترة 

نحو 2.27 مليون جنيه نتيجة بيع مخلفات بقرارات تكهين ألعوام سابقة.
كما تضمنت األسباب انخفاض التدفق النقدي إلى أنشطة التشغيل لالستغالل 
إيرادات  تراجعت  كما  التشغيل،  ومستلزمات  الغيار  وقطع  للطاقة  األمثل 
الشركة خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل 22.36 مليون 

جنيه مقابل 32.04 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.



خيوط | اكتوبر 2019 30

مقاالت

تعــد المنســوجات التقنيــة واحــدة مــن أســرع الصناعــات نمــوا 
ــددة  ــة ومتع ــرة للغاي ــا صناعــة مبتك ــاء العالم.إنه ــع أنح ــي جمي ف
االســتخدامات و تخــدم مجموعــة واســعة مــن األســواق النهائيــة 
ــوجات  ــة بالمنس ــة مقارن ــة عالي ــة مضاف ــل وقيم ــة أق ذات منافس
التقليديــة. دفعــت هــذه الســمات و المميــزات العديــد مــن البلــدان 
إلــى التحــول مــن صناعــة المنســوجات التقليديــة إلــى المنســوجات 
التقنيــة. بلــغ ســوق المنســوجات التقنيــة العالميــة 165.51 مليار 
ــى  ــل إل ــع أن يص ــن المتوق ــام 2017 ،وم ــي ع ــي ف دوالر أمريك
ــو  ــدل نم ــام 2020 بمع ــول ع ــي بحل ــار دوالر أمريك 193.9 ملي
ســنوي )CAGR( قدره 5.89 في المئة. يعتبر الشــرق األوســط 
وإفريقيــا مــن األســواق الصغيــرة ،إال أنهمــا األســرع نمــواً.  بلــغ 
إجمالــي واردات المنســوجات التقنيــة في الشــرق األوســط 11.34 

مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2017.

المنسوجات التقنيه في مصر:
افاق جديده للستثمار

فنية
أستاذ مشارك د. احمد حسنني

جامعة األسكندرية - قسم هندسة الغزل و النسيج

خبير االلياف عالية األداء واالقمشة التقنية واملركبات املدعمة بااللياف
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وضع المنسوجات التقنيه بمصر
ان سلســلة القيمــة للمنســوجات التقنيــه فــي مصــر 
ــواردات  ــي ال ــغ إجمال ــث بل ــور، حي ــي الظه ــذة ف آخ
605.4 مليــون دوالر أمريكــي وإجمالــي الصــادرات 
تنمــو  2017. و  فــي عــام  أمريكًيــا  746 دوالًرا 
الصــادرات بمعــدل ســنوي مركــب )CAGR( قــدره 
51 فــي المئــة فــي الفتــرة مــن 2013 - 2017 ، فــي 
حيــن أن الــواردات انخفضــت بشــكل طفيــف.  وكانــت 
ــن أن  ــي حي ــام ف ــواد الخ ــن الم ــواردات م ــف ال نص
ــة،  ــات نهائي ــن منتج ــارة ع ــر كان عب ــف اآلخ النص
فــي حيــن كان ثلــث الصــادرات فــي شــكل مــواد خــام 
والثلثــان اآلخــران كانــا منتجــات نهائيــة. يعــد الحجــم 
الهائــل و الكبيــر للــواردات مــن المــواد الخــام مؤشــرا 
إيجابيــا علــى وجــود صناعــات تحويليــه لخامــات 
المنســوجات التقنيــه بمصــر. عــالوة علــى ذلــك، 

تؤكــد الصــادرات الكبيــرة مــن المنتجــات النهائيــة أن 
ــادرة  ــة ق ــدرات إنتاجي ــة ذات ق ــة عميق ــاك صناع هن
علــى توفيــر المنتجــات النهائيــة إلــى الســوق الدوليــة.

 Egypt`s Total Technical ــي مــكان رســم بيان
Textiles Trade

أهم الواردات المصرية من المنسوجات التقنيه
فيمــا يلــي قائمــة بالمنســوجات التقنيــة المســتوردة 
فــي مصــر فــي عــام 2017، حيــث تأتــي معظــم 
الــواردات مــن آســيا وأوروبــا والشــرق األوســط.

اقمشــه غيــر منســوجة NoNwovEN، بقيمــه 	•
ــون دوالر أمريكــي، معظمهــا  اســتيراد 96.9 ملي
اقمشــه الـــ SMS بكثافــات اقــل مــن 25 جراًمــا / 

للمتــر المربــع

•	 CoATEd, lAMINATEd oR أقمشــة 
ــواردات  ــة ال IMPREGNATEd، وبلغــت قيم
ــام 2017 ــي ع ــي ف ــون دوالر أمريك 93.65 ملي

الــي 	• تصــل  واردات  بقيمــه   PACkTECH
71.84 مليــون دوالر أمريكــي، وبشــكل رئيســي 

حقائــب الســفر والحقائــب المدرســية.
PRoTECH بقيمــه واردات تصــل الــي 43.1 	•

ــس  ــون دوالر أمريكــي، وبشــكل رئيســي مالب ملي
الوقايــة المهنيــة.

الــي 	• تصــل  واردات  بقيمــه   MEdTECH
ــي  ــكل رئيس ــي، بش ــون دوالر أمريك 34.17 ملي

الجراحيــه catgutsوالخيــوط 
الــي 	• تصــل  واردات  بقيمــه   CloTHTECH

ــك السوســت،  ــي ذل ــا ف ــون دوالر، بم 26.89 ملي
ــه ــة المطاطي ــرطة المرن واألش
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أهم الصادرات من مصر من المنسوجات التقنيه 
فيمــا يلــي قائمــة باهــم المنســوجات التقنيــة المصــدرة 
ــة  ــه غالبي ــث تتج ــام 2017 ، حي ــي ع ــن مصــر ف م
الصــادرات إلــى الشــرق األوســط وإفريقيــا وأوروبــا

بقيمــة  الطبيــه  التقنيــه  المنســوجات   Medtech
صــادرات تســاوي حوالــي 283.1 مليــون دوالر، 
وتتركــز معظــم الصــادرات فــي منتجــات العنايــه 

الشــخصيه والنظافــة 
ــة  ــاف الزجاجي ــوط واالقمشــه المصنعــه مــن األلي خي
والتــي يتــم تصديرهــا كمــواد خــام، بقيمــة صــادرات 

ــون دوالر أمريكــي ــي 160.53 ملي تصــل ال
ــة  ــه بقيم ــه الرياضي Sporttech المنســوجات التقني
 ، أمريكــي  دوالر  مليــون   147.18 صــادرات 

معظمهــا تتركــز فــي المالبــس الرياضيــة
اقمشــه غيــر منســوجة ، حيــث بلغــت قيمــة صادراتهــا 
66.6 مليــون دوالر أمريكــي ، معظمهــا اقمشــه الـــ 
SMS بكثافــات اقــل مــن 25 جراًمــا / للمتــر المربــع

المصنعون الرئيسيون في مصر
هنــاك 43 شــركة كبــرى فــي مصــر تعمــل فــي 
إنتــاج المــواد الخــام للمنســوجات التقنيــة ، والتــي 
تشــمل األليــاف والغــزول واألقمشــة.  عــدد الشــركات 
المنتجــة لألليــاف والغــزول التقنيــة هــو 14 شــركة، 
لألقمشــة  المنتجــة  الشــركات  عــدد  أن  حيــن  فــي 
ــركة  ــو 29 ش ــوجة ه ــر المنس ــة غي ــة واألقمش التقني
. مــن ناحيــة أخــرى ، هنــاك 71 منتًجــا رئيســًيا 
ــن  ــة ، وم ــن المنســوجات التقني ــة م للمنتجــات النهائي
المالحــظ ان غالبيــة الشــركات تعمــل فــي مجــاالت الــ 
Sportech ،Protech ،Packtech. حيــث انــه 
 Sporttech هنــاك 22 شــركة تعمــل فــي مجــال الـــ
بشــكل رئيســي فــي صناعــة المالبــس الرياضيــة 
و 20 شــركة تعمــل فــي مجــال صناعــة المالبــس 
الوقائيــه الـــ Protech، والــزي الرســمي، ومالبــس 
الحمايــة الطبيــة، باإلضافــة إلــى 11 شــركة تعمــل فــي 
مجــال Packtech تقــوم معظمهــا بصنــع اجولــه 

ــن. ــر وبيلي ــادة البوليب ــن م منســوجة م

تحليل الفجوة في سلسلة القيمة للمنسوجات التقنيه 
في مصر

ــزء  ــال ج ــذا المق ــي ه ــاله ف ــواردة أع ــات ال المعلوم
 USAId التابــع لمشــروع SEEd مــن مشــروع
ــة  بالشــراكة مــع وزارة التجــارة والصناعــة المصري

inTEXive Consulting شــركة  وتنفــذه 
ــلة  ــي سلس ــوة ف ــل الفج ــروع  »تحلي ــر مش ــد تقري يع
ــر  ــي مصــر هــو التقري ــه ف ــة للمنســوجات التقني القيم
األول والوحيــد الــذي يقــدم تحليــاًل شــامالً لسلســلة 
وهــو  مصــر،  فــي  التقنيــة  للمنســوجات  القيمــة 
ــط االســتراتيجي واالســتثمارات  ــل للتخطي ــة دلي بمثاب
ــوكاالت  ــا لل ــوردا قيم ــر م ــر التقري ــتقبلية. يعتب المس
ــة  ــة والمؤسســات المالي ــة والمنظمــات الدولي الحكومي
والشــركات الخاصــة والمســتثمرين.  يحتــوي التقريــر 
المصرييــن  المنتجيــن  لكبــار  شــاملة  قائمــة  علــى 
مســتوى  حســب  المصنفــة  التقنيــة  للمنســوجات 
سلســلة القيمــة. يشــتمل التقريــر أيًضــا علــى  58  
ــى  ــة عل ــات للســوق و 58  شــكل موزع ــدول بيان ج
ــة  ــل المتعمــق لسلســلة القيم 112 صفحــة مــن التحلي
للمنســوجات التقنيــة فــي مصــر. عــالوة علــى ذلــك، 
ــوز النظــام  ــوس منشــور لرم ــر أول قام يضــم التقري
المنســقHS Code يصنــف المنســوجات التقنيــة 
ــا  ــة، بم ــات النهائي ــام والمنتج ــواد الخ ــى الم ــاًء عل بن
ــى مســتوى مكــون مــن 6  ــًزا عل ــك 192 رم ــي ذل ف

ــام. أرق

https://www.intexfair.com


https://www.intexfair.com
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ترجمة وإعداد مهندس استشارى / على بدر

”A WAZIR ADVISORS PUBLICATION“

فنية

مقاالت

جدول 5 : صادرات األلياف بنسبة من القيمة بمليار دوالر

جزر المحيط الهادى امريكا الشمالية امريكا الالتينية الشرق االوسطاوروباآسياافريقياالقارة
3 في المئة  7 في المئة 5 في المئة 17 في المئة  28 في المئة  36 في المئة 5 في المئة 2005 - 41 مليار دوالر
10 في المئة 16 في المئة 5 في المئة  2 في المئة  16 في المئة 47 في المئة 4 في المئة 2017 - 50 مليار دوالر

جدول 6 : صادرات الخيوط بنسبة من القيمة بمليار دوالر

جزر المحيط الهادى امريكا الشمالية امريكا الالتينية الشرق االوسطاوروباآسياافريقياالقارة
0 في المئة 5 في المئة 2 في المئة 4 في المئة  28 في المئة 61 في المئة 1 في المئة 2005 - 21 مليار دوالر
0 في المئة 7 في المئة 1 في المئة 4 في المئة 14 في المئة 71 في المئة 1 في المئة 2017 - 27 مليار دوالر

ارتفعت صادرات الخيوط  من آسيا من 61 في المئة  في عام 2005 إلى 71 في المئة  في عام 2017.

نظرة عامة على اسواق المنسوجات والملبس العالمية

آسيا الرائدة في التجارة العالمية: عززت البلدان اآلسيوية على مر السنين هيمنة المنطقة على تجارة المنسوجات والمالبس علي حساب انخفاض حصة 
الدول الغربية في جميع الفئات بسبب انخفاض تكلفة اإلنتاج في البلدان اآلسيوية. 

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

جدول 7 : صادرات األقمشة بنسبة من القيمة بمليار دوالر

جزر المحيط الهادى امريكا الشمالية امريكا الالتينية الشرق االوسطاوروباآسياافريقياالقارة
0 في المئة 7 في المئة 2 في المئة 4 في المئة  32 في المئة 55 في المئة 0 في المئة 2005 - 114مليار دوالر
0 في المئة 4 في المئة 12 في المئة 4 في المئة 21 في المئة 69 في المئة 1 في المئة 2017 - 143مليار دوالر

ارتفعت صادرات األقمشة من آسيا من 55 في المئة في 2005 إلى 69 في المئة في 2017 خصوصا فى اتجاه اوروبا .

جدول 8 : صادرات المالبس بنسبة من القيمة بمليار دوالر

جزر المحيط الهادى امريكا الشمالية امريكا الالتينية الشرق االوسطاوروباآسياافريقياالقارة
0 في المئة 2 في المئة 6 في المئة 5 في المئة  31 في المئة 52 في المئة 3 في المئة 2005 - 267 مليار دوالر 
0 في المئة 71 في المئة 3 في المئة 4 في المئة 27 في المئة 62 في المئة 2 في المئة 2017 - 444 مليار دوالر

ارتفعت صادرات آسيا من المالبس من 54 في المئة في 2005 إلى 62 في المئة في 2017

نظــرة عامــة علــى صناعــة المنســوجات والمالبــس 
الهنديــة

ــغ  ــة بمبل ــس المحلي ــدر ســوق المنســوجات والمالب يق
100 مليــار دوالر فــي  2018 / 2019 ونمــت 
ــذ  ــة من ــي المئ ــبته 10 ف ــب نس ــنوي مرك ــدل س بمع
2005، وســيطر الطلــب علــى المالبــس فــى الســوق 
المحليــة بقيمــة 74 مليــار دوالر علــى مــع مــا يقــرب 
مــن ثالثــة أربــاع حصــة إجمالــي ســوق المنســوجات 
ــة  ــاح للطبق والمالبــس بســبب النمــو فــي الدخــل المت
ــتمر  ــو مس ــى نم ــأدت إل ــع ف ــن المجتم ــطة م المتوس
فــي الطلــب علــى المنســوجات والمالبــس فــي الهنــد. 

ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا النمــو فــي الطلــب عنــد 
ــب لتصــل  ــنوى مرك ــو س ــدل نم ــة كمع ــي المئ 12ف

ــار دوالر بحلــول عــام 2025. إلــى 220  ملي

مقارنــة صادرات الصين والهند
شــكلت الصيــن والهنــد نســبة مئويــة 8 فــي المئــة و1 
فــي المئــة علــى التوالــي فــي صــادرات المنســوجات 
الثمانينــات  منتصــف  فــي  العالميــة   والمالبــس 
ــار دوالر، وشــكلت الصيــن فــى  بقيمــة 16 و 2 ملي
ــة  ــع التجــارة العالمي منتصــف التســعينات حصــة رب
للمنســوجات والمالبــس  بقيمــة 72 مليــار دوالر. 

للمنســوجات والمالبــس  العالميــة  التجــارة  وزادت 
مــن 191 مليــار دوالر 1985 إلــى 764 مليــار 
دوالر فــي 2017 بمعــدل ســنوي مركــب نســبته 
ــت صــادرات  ــه نم ــت نفس ــي الوق ــة. وف ــي المئ 4 ف
ــدل  ــوظ بمع ــكل ملح ــد بش ــن والهن ــى الصي ــرة ف الفت
ــام 1985  ــذ ع ــة من ــي المئ ــب ب 9 ف ــنوى مرك س
فأصبحــت الفجــوة مــن حيــث القيمــة بيــن صــادرات 
ــت  ــث بلغ ــة بشــكل ملحــوظ حي ــد عالي ــن والهن الصي
300 و 37 مليــار دوالر علــى التوالــى 2015 ، 
ــبة 36 و  ــار دوالر 2017 بنس ــم 278 و 37 ملي ث

ــا. . ــكل منهم ــة  ل ــي المئ 5  ف

جدول 9 : مقارنة التكلفة التنافسية للصناعات النسيجية لبعض الدول

كينيااثيوبيا كمبوديا فيتنام الصينبنجالدشالهندالوحدةعنصر التكلفة
170 - 60190 - 18080 - 170190 - 550190 - 100600 - 160110 - 180دوالر/ الشهرالعمل
0.09 - 0.030.20 - 200.04 - 825 - 1510 - 916 - 0.1012 - 0.12دوالر/ kwhالطاقة

16 - 18 %6.5 - 7.5 %14 - 16 %6 - 7 % 5 - 6 % 12 - 14 %11 - 12 % في المئة فائدة القرض
150 - 30180 - 7040 - 5090 - 5580 - 22060 - 1622 - 20سنت/م3المياه



خيوط | اكتوبر 2019 36

أين التعليم الفني من تطوير 
صناعة الملبس في مصر

ــم الفنــي ثالثــة محــاور رئيســية هــي  ويتضمــن التعلي
التعليــم  ومــدة  وزراعــي(  وتجــاري،  )صناعــي، 
ــض  ــة ببع ــت الدول ــنوات،ولقد قام ــي )3 - 5( س الفن
المبــادرات الواعــدة لتدعيــم إدارة وإصــالح نظــام 
التعليــم الفنــي والمهنــي والتجــارى. وكثيــرا مــا نــادي 
الخبــراء والمتخصصيــن بأهميــة ربــط مناهــج ونظــم 
ــة  ــت أول تجرب ــي بقطــاع الصناعــة وكان ــم الفن التعلي
لربــط التعليــم بســوق العمــل مشــروع مبــارك - كــول 
الــذي بــدأ عــام  1992  ، ويتميــز البرنامــج التعليمــي 
ــع أو  ــح المصن ــي من ــول ف ــارك- ك ــدارس مب ــي م ف
الشــركة للطالــب المتــدرب مكافــأة شــهرية خــالل 
أيــام   4 -  3 مــن  التدريــب   ويتــم  التدريــب  فتــرة 
ــى  ــن إل ــدة يومي ــة لم ــع الدراســة النظري ــع م بالمصان

ــة .   ــام بالمدرس ــة أي ثالث
التدريــب  مجلــس  إنشــاء  تــم   ،2006 وفــي 
الصناعــي بموجــب قــرار وزاري حيــث يتولــى هــذا 
ــات،  ــة جه ــه لكاف ــس تحســين التنســيق والتوجي المجل
ومشــروعات، وسياســات التدريــب المعنيــة بالــوزارة. 
ومنــذ عــدة ســنوات كانــت هنــاك مبــادرة بانشــاء 
ــم  ــة والتعلي ــة عــن التربي ــي منفصل ــم الفن وزارة للتعلي
ــدة  ــع الرائ ــارة الســماح لبعــض المصان ــن ثم وكان م
فــي صناعــة المالبــس مــن انشــاء مــدارس فنيــة نظــام 
ــا  ــد م ــى ح ــبية إل ــع “ش ــنوات داخــل المصن ــالث س ث
بنظــام مبــارك كــول” واستبشــرنا خيــًرا بهــذا القــرار 

ــزه. ــرة وجي ــد فت ــاؤه بع ــم الغ ــس أن ت ــا لب ــذي م ال
نتائــج إيجابيــة فــي قطــاع  وحتــى نحصــل علــى 
المالبــس الجاهــزة يجــب عمــل ثــورة شــاملة فــي 
منظومــة التعليــم الفنــي فــي مصــر وتطويــر المناهــج 
ــة فــي الصناعــة  بمــا يتواكــب مــع التطــورات الحديث

كذلــك يجــب علــى المصانــع والشــركات خاصــة 
الكبيــرة  تقديــم العــون الكافــي للمســؤولين عــن التعليــم 

الفنــي لالرتقــاء بالخريجيــن .

روشتة العالج
تشــكيل هيئــة أو مجلــس أعلــى لوضــع الخطــط 	•

بقطــاع  والنهــوض  لتطويــر  واالســتراتجيات 
ــة  ــي تضــم عناصــر مــن وزارة التربي ــم الفن التعلي
والتعليــم )القطــاع الفنــي( وبعــض رجــال الصناعة 
وبعــض اعضــاء هيئــة التدريــس مــن الكليــات 

المتخصصــة.
صــدور قــرار وزاري لهــذه الهيئــة حتــي يتثنــي لها 	•

ــة لوضــع االســتراتجيات  ــرارات الالزم اتخــاذ الق

المطلوبــه.
الفنيــة 	• الحالــة  عــن  مســحية  دراســة  اعــداد 

الحــد  لتحديــد  للعامــل  والنفســية  واالقتصاديــة 
االدنــي المطلــوب توفيــره مــن أجــور ورعايــة 

ومســكن........ألخ صحيــة 
ضــرورة ارتبــاط مــدارس التعليــم الفنــي قبــل 	•

الجامعــي بالصناعــة وقضــاء الطالــب فتــرة زمنيــة 

فنية

مقاالت

أ.د/ محمد البدري..

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

عميد معهد املوضة »شامبرسانديكال« سابقا..

أيــن التعليــم الفنــي خاصــة فــي قطــاع المالبس)!(،والــذي يعانــى خاصــة فــي األونــة األخيرة مــن الظلــم واألهمال 
علــى كافــة األصعــدة، ليــس هنــاك خطــة تطويــر للمعــدات أو المناهــج واألخطــر عــدم وجــود رؤيــة واضحــة 
ــن مــن  ــد مهــم فــي قطــاع المالبــس الجاهــزة مــن الخريجي ــل راف ــذي يمث ــم فــي هــذا القطــاع ال ــر المعل لتطوي
مــدارس التعليــم الفنــي نظــام ثــالث أو خمســة ســنوات حيــث يعمــل الخريجيــن إمــا عمــال حياكــة وجــودة أو 
مشــرفين انتــاج وجــودة. فــي وقــت تعانــي فيــه صناعــة المالبــس الجاهــزة كغيرهــا مــن الصناعــات األخــرى مــن 
عــدم توفــر الكــوادر المهنيــة التــي يمكنهــا قيــادة الصناعــة واالرتقــاء بمســتواها خاصــة كادر العمــال المهــرة 
ــدم  ــى ع ــة ه ــرة ليســت بالقليل ــذ فت ــزة من ــس الجاه ــة المالب ــا صناع ــي منه ــر مشــكلة تعان والمشــرفين . أكب
وفــرة عمالــه ماهــرة ومســتمرة فــي المصنــع لمــدة طويلــة، فمــن المالحــظ هجــرة الكثيــر مــن العمــال الماهــرة 
ــم  ــر التعلي ــا ،ويعتب ــة ال داعــي لذكره ــر انتاجي ــى قطاعــات أخــرى غي ــزة إل ــدرات المتمي والمشــرفين ذوي الق
الفنــي هــو أســاس التنميــة المســتدامة فــي المجتمعــات الحديثــة ومــن هنــا جــاءت أهميــة وضــع معاييــر علميــة 

للنهــوض بــه. 
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ــع. ــل المصان ــة داخ كافي
عمــل نظــام مجمــع طالبــي للتعليــم الفنــي فــي كل 	•

منطقــة صناعيــة يــدرس فيــه احتياجــات المصانــع 
بهــذه المنطقــة مــن العمالــة وتقــوم المــدارس الفنيــة 

بتوفيرهــا.
امكانيــة تطبيــق نظــام حــق الرعايــة مــن المصنــع 	•

للطالــب بحيــث يكفــل المصنــع الطالــب طــوال 

ــا  ــا ومادًي ــا وغذائًي ســنوات الدراســة ورعايتــه طبًي
مــدة  بالمصنــع  بالعمــل  الطالــب  إلتــزام  نظيــر 

ــه . ــع ل ــة المصن ــدة رعاي ــة لم مماثل
اعــادة النظــر فــي نظــام التأمينــات والمعاشــات 	•

ــة فــي الفئــة المهمشــة فــي العديــد مــن  لفئــة العمال
االجــراءات بالرغــم مــن انهــا هــى الفئــة المنتجــة 

ــل. ــي دورة العم ف

تجهيــز ورش ومعامــل مــدارس التعليــم الفنــي بمــا 	•
يتوافــق مــع متطلبــات الجــودة والصناعــة.

ــر 	• ــا غي ــذف كل م ــا وح ــج وتطويره ــة المناه تنقي
ــة . ــال للصناع فع

ــم 	• ــي التعلي ــة مدرس ــر وثقاف ــر فك ــام بتطوي االهتم
التعليــم  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بمــا  الفنــي 

. لمعاصــرة ا
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معارض

مفكرة

7 - 10 يناير هيمتكستيل 2020
فرانكفورت، المانيا

المنسوجات المنزلية
Heimtextil 2020

Frankfurt, Germany
Home Textiles

Tel.:+49 69 75 75-60 96
Telefax +49 69 75 75-64 33

sabine.scharrer@MesseFrankfurt.com
www.heimtextil.messefrankfurt.com

7 - 10 يناير بيتيي ايماجين اومو 2020
فلورنسا، ايطاليا

موضة للرجال
Pitti Immagine Uomo 2020

Florence, Italy
Men’s Fashion

Tel.:+39 055 3693234
carlotta.carniani@pittimmagine.com

16 - 18 يناير بيتيي ايماجين بيمبو 2020
فلورنسا، ايطاليا

موضة لالطفال والشباب والهدايا
Pitti Immagine Bimbo 2020

Florence, Italy
Children, Youth Fashion and Presents

Tel.:+39 055 3693294
francesca.baroncini@pittimmagine.com

www.pittimmagine.com

18 - 20 يناير ايناتكس 2020
المانيا – المنسوجات الطبيعية 

INNATEX 2020 – Germany
Natural Textiles 

Tel.: +49 69 630092-33
Fax: +49 69 630092-29

hitzel@muveo.de
www.innatex.muveo.de

19 - 21 يناير تكس وورلد يو اس ايه 2020
نيويورك ، الواليات المتحدة االمريكية

صناعة االقمشة والمالبس الجاهزة
Texworld USA 2020

New York, United States Of America 
Apparel Fabrics and the Fabrics Industry

Tel.: +1 770.984.8016
Fax +1 770.984.8023

TWUSAsales@usa.messefrankfurt.com
www.texworld-usa.us.messefrankfurt.com

22 - 24 يناير بيتيي ايماجين فيالتي 2020
فلورنسا، ايطاليا

صناعة الغزول والحياكة
Pitti Immagine Filati 2020

Florence, Italy
Yarn and knitting Industry 

+39 055 3693249
direzione.commerciale@pittimmagine.com

www.pittimmagine.com

5 - 7 فبراير دوموتكس يو اس ايه
الواليات المتحدة االمريكية – ارضيات

doMoTEX USA 2020
USA - Floor Coverings

Tel.: +1 )773( 796-4250 x247
Tel.: +312-988-9352

kathy@mattsonpr.com
www.domotexusa.com

10 - 13 فبراير اباريل سورسينج باريس 2020
باريس، فرنسا – مالبس جاهزة

Apparel Sourcing Paris 2020
Paris, France

Apparel Sourcing
Tel.: +852 2238 9986
Fax: +852 2238 6800

kitty.yan@hongkong.messefrankfurt.com
www.hk.messefrankfurt.com

25 - 27 فبراير تكستايل اكسبو 2020 – الجزائر
النسيج والجلود والمالبس والمعدات 

Texstyle Expo 2020
Algeria 

Textile, leather, Apparel and Equipment
Tel.:+213 41 74 55 63

Mobile:  +213 5 60 18 86 26
 Mobile: +213 560 18 86 51

sales@textyle-expo.com
www.textyle-expo.com

01.2001.2002.20
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27 فبراير – 1 مارس استيتش اند تكس اكسبو 
افريقيا ايديشن 2020

القاهرة، مصر
تقنيات ماكينات المالبس

STITCH & TEX EXPo,
AFRICA EdITIoN 2020

Cairo, EGYPT
The Garment Processing

Technologies Edition
Tel.: +202 33355423
Fax: +202 33367979
info@visionfairs.com
www.visionfairs.com

www.afrostitchandtex.com

4 - 6 مارس سي بي ام ايه اندونيسيا 2020
جاكرتا، اندونيسيا - منتجات االطفال والرضع واالمومة

CBME Indonesia 2020 - Jakarta, Indonesia
Children, Baby and Maternity Products

Tel.: +62 21 2525320
Leonarita@pamerindo.com

www.cbmeindonesia.com

5 - 8 مارس استيتش اند تكس اكسبو افريقيا ايديشن 
2020 - القاهرة، مصر - ماكينات المنسوجات 

STITCH & TEX EXPo
AFRICA EdITIoN 2020 - Cairo, EGYPT

The Textiles Technologies Edition
Tel.: +202 33355423
Fax: +202 33367979
info@visionfairs.com
www.visionfairs.com

www.afrostitchandtex.com

11 - 13 مارس انترتكستايل شانغهاي اباريل 
فابريكس 2020 – شانغهاي، الصين - األقمشة 

والمالبس واالكسسوارات
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics 2020

Shanghai, China
Apparel, fabrics and accessories

Tel.:+852 2238 9963
Fax: +852 2598 8771

maggie.tse@hongkong.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

25 - 28 مارس موروكو فاشون اند تكس فير 2020
كازبالنكا، المغرب

المنسوجات واالكسسوارات
Morocco Fashion & Tex Fair 2020 

Casablanca, Morocco
Textile & Accessories

Tel.: +90 216 575 28 28
Fax: +90 216 575 11 01
info@pyramidsfair.com

filiz.karakul@pyramidsfair.com
www.moroccofashiontex.net

03.2003.20 02.20

mailto:info@visionfairs.com
http://www.visionfairs.com
http://www.afrostitchandtex.com
mailto:Leonarita@pamerindo.com
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مبوباتاخبار ووجوه

·  مطلوب لمصنع مالبس بشبين الكوم )منوفيه(	
 مشرف إنتاج خبره )من المنوفيه(
 مشرف خط خبره )من المنوفيه(

للتواصل االتصال على الرقم 01000900182

· مطلوب مدير إدارة فنية لمصنع مالبس رجالي بالعبور للتواصل 	
hamed.ahmad@seventy-eg.com على Cv إرسال

· مطلوب خريجي اقتصاد منزلي أو فنون تطبيقية حديث التخرج 	
يفضل من ساكني المحلة أو طنطا للعمل كدعم فني لشركة متخصصة 

بخدمات مصانع المالبس الجاهزة الراتب يبدأ في اول 3 شهور 
2000 جنيه الكتساب المهارات ثم يتم تقيم األداء والراتب للتقديم 

التواصل علي 01063024512

·  مطلوب لمصنع مالبس بشبين الكوم	
مدير إنتاج

 خبره ال تقل عن خمس سنوات
للتواصل إرسال رساله واتس على رقم 01000900182

· مطلوب مراقب جوده نهائي - خط انتاج نيت واير لمصنع فاشون نيت 	
 بالعبور. للتواصل: 01224573967

info@fashionknit.org :ايميل

· مصنع مالبس جينز بمدينه االسماعيليه يطلب عشر مشرفين اقتصاد 	
منزلي حديثي التخرج بمرتبات مجزيه وسيتم توفير سكن للمغتربين 
 في مكان متميز باالسماعيليه وكذلك وسيلة انتقال من والي المصنع 

للتواصل 01069988610

·  مصنع لصناعة )الطرح - الحجاب( بالعبور يطلب مديرة جودة	
الموقع: المنطقة الصناعية االولي - مدينة العبور - بالقرب من 
كارفور العبور. برجاء التواصل علي رقم 01285273716

· شركة كبري بالعاشر من رمضان تطلب للعمل لديها:	
رئيس قسم جودة طباعه. 1
رئيس قسم جودة تطريز. 2
رئيس قسم جودة مالبس. 3

التواصل 01000801825

وظائف 
خالية

خيوط

mailto:hamed.ahmad@seventy-eg.com
mailto:info@fashionknit.org
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وظائف 
خالية

· مطلوب شباب وبنات حديث التخرج ال يشترط الخبره ولكن المهم 	
اتقان اللغة االنجليزية للعمل junior merchandiser في مصنع 

 مالبس رياضيه تصدير...
 مكان المصنع مدينه السادس من أكتوبر  

يفضل من سكان الجيزه او اكتوبر
· للتواصل 01225363789	

· مطلوب مشرف جوده خبره لمصنع مالبس بالمنطقه الصناعيه األولي 	
 بمدينة العبور

 تخصص المصنع هو مالبس األطفال تيشيرت وترينج وفستان بناتي
للتواصل 01112833235

· شركة بيالدونا للمالبس:	
تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مراقب جودة علي ان يتوافر لديه خبرة 

 عشر سنوات بنفس المجال
اهداف الوظيفة:-

المشاركة في انشطة الجودة واالشتراك في وضع سياسات . 1
واهداف نظام ادارة مراقبة.

  متابعة تنفيذ اهداف الجودة المحددة مع االدارات المعنية.. 2
وضع خطط التحسين المستمر النشطة الجودة.

 مراجعة خطط المراقبة بصفة دورية.. 3
للتواصل 01021118614

· مطلوب للتعيين: باترونيست:	
حاصل علي بكالوريوس إقتصاد منزلي ) قسم مالبس (. 1
خبرة بالمجال من 2 ل 5 سنوات. 2
إجادة العمل علي برنامج إليكترا وجيربر. 3
السن من 25 ل 27. 4

للتواصل 01022151188

	· A production engineer is currently needed at 
Rubyred Garment company located in borg el 
Arab Alexandria.  
Bachelor degree of engineering is a must. 
Experience in textile and clothing is a must.  
Send your CVs to hr@rubyredgarment.com

mailto:hr@rubyredgarment.com
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Poney Garments Sdn. Bhd. )PONEY( ventures into nanotechnology 
and technical textile with NanoTextile Sdn. Bhd. )NANOTEXTILE(.
This partnership represents the first all Malaysian affair and a step 
ahead in the commercialization of nanotechnology in Malaysia’s 
textile industry. The launching ceremony of Baby Essential Extra 
Care, the new range of kids’ wear from this collaboration, was held 
in conjunction of the opening of PoNEY’s new boutique at Central 

i-City, Shah Alam, which will be PoNEY’s biggest concept store 
in Malaysia.
The parties have expressed readiness to collaborate and to take 
joint efforts as a response to the demand for technology and 
functional textile in all garment market segments. NANOTEXTILE 
aims to promote the technical textile continuously with its broad 
potential of nanotechnologies.

Global apparel retailer Gap has announced an initiative to produce 
denim using a waterless, indigo foam-dyeing technique, starting 
with a partnership between Banana Republic and Spanish denim 
mill, Tejidos Royo. The innovative new process, called Dry Indigo, 
can reduce water usage by up to 99%, while also using 89% less 
chemicals, reducing energy usage by 65%, and eliminating water 
discharge when compared to the traditional slasher indigo )or 
sheet dyeing( process.
Utilising a foam dye that adheres to yarn, the dry Indigo technique 

produces a denim fabric that is comparable in hand-feel, aesthetic, 
performance, and washability to traditionally dyed denim. The 
Banana Republic denim with dry Indigo will be available through a 
special collection for both men and women in Spring 2020.
Both lines will include selectively sourced and sustainable 
pocketing and trims, such as 100% Global Recycle Standard 
)GRS( certified recycled poly zipper tape. The manufacturing 
will be done at Saitex – a state-of-the-art sustainable factory that 
recycles 98% of the water it uses.

PONEY vENTurES INTO TEChNOlOgY aNd FuNCTIONal 
FabrIC wITh NaNOTEXTIlE

gaP TO rElEaSE waTErlESS dYEd dENIM IN 2020

https://www.poney.com.my/
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While those across the UK at risk of an arc flash are already 
encouraged to wear full protective PPE, many operatives are 
wearing everyday base layers and undergarments underneath 
their outerwear PPE, leaving them at risk of severe burns.
This is because, while the flames caused by an arc flash may not 
actually come into contact with skin through the protective outer 
layers, the extreme heat from the event can in fact melt everyday 
materials beneath the outerwear, meaning everything from arc 
flash base tops to underwear and socks needs to be arc resistant 
to ensure full protection.
The new range, made from inherently flame-resistant material, 
includes heavy weight socks, designed to be worn beneath work 
boots, as well as compression socks, which feature medical 
benefits, such as improved circulation to reduce tiredness in the 
legs and preventing conditions such as dvT, as well as a silver 
anti-bacterial finish to reduce odour and bacterial spread.
Synthomer Acquires omnova Solutions
Synthomer, a leading supplier of waterborne dispersions and 
speciality polymers, has reached an agreement with omnova 
Solutions, which develops, manufactures and markets polymers, 
dispersions, elastomers and other speciality chemicals, on the 

terms of a recommended acquisition of the entire share capital 
of Omnova.
The acquisition is expected to complete in late 2019 – early 2020 
following receipt of regulatory approvals and satisfaction of other 
closing conditions.
omnova is a major supplier of emulsion polymers, speciality 
chemicals, and functional and decorative surfaces. It offers a 
wide range of technical solutions for various industries, such 
as coatings, adhesives, oilfield, paper, carpet and laminates. 
The business employs around 1,900 employees and operates 
thirteen sites across the US, Europe and Asia.

Antimicrobial textiles market is expected to reach US$ 12.3 
billion by 2024, at a CAGR of 5.4% between 2019 and 2024, 
according to the latest report by Markets and Markets. Rise 
in awareness regarding health and hygienic products and 
prevention against Hospital Acquired Infections )HAIs( will 
drive the antimicrobial textiles market.
North America accounted for the largest share of the 
antimicrobial textile market, by value. In North America, the 
US is estimated to be the key players in the region. Agencies 
such as the Centre for Disease Control )CDC( have ordered 

strict guidelines to be followed by healthcare facilities to 
combat HAIs is driving the market. Also, the demand for 
antimicrobial textiles in apparel and specifically in sportswear 
is expected to drive the demand for antimicrobial textiles in 
the region.
The leading antimicrobial textiles manufacturers are Milliken 
)US(, Unitika )Japan(, Trevira ] )Germany(, Thai Acrylic 
Fibre )Thailand(, PurThreads Technologies )US(, Vestagen 
Protective technologies )US(, LifeThreads )US(, Herculite 
)US(, Smith & Nephew )UK(, and Sinterama )Italy(.

arC FlaSh ClOThINg 
SPECIalIST lauNChES 
NEw SOCkS raNgE

aNTIMICrObIal TEXTIlES MarkET TO rEaCh $12.3 bIllION

ProGARM, the UK’s leading specialist in arc flash protection, 
has announced the launch of a new socks range, designed 
to further enhance the safety of workers who work around 
high and low voltage electricity.
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A material manufactured in Yorkshire from recycled PET plastics 
bottles and other single use plastics, which initially launched 
as an eco-engineered carpet underlay, is now also being used 
inside sofas.
SpringBond, manufactured by Bradford-based Texfelt, is being 
used by a leading British furniture manufacturer, which will 
use the unique material inside more than 80% of its sofas and 
recliners.
lincolnshire-based lebus is using SpringBond in the production 
of around 29,000 seats every month across more than 25 sofa 
designs – the eco-engineered SpringBond material is designed 
to provide both comfort and sofa support. 
More than 85% of SpringBond is made from recycled PET 
plastics bottles and other single use plastics, so homeowners 
who have it inside their sofas or under their carpet are helping 
combat the eight million tonnes of plastic that fill our oceans 
every year, the company explains.

NEW YORK, U.S.A – with the recent launch of Acabada 
ProActiveWear, the first CBD-infused textiles are officially 
hitting the market. The fabric treatment behind the CBD-infused 
textiles was developed by devan Chemicals, a Belgian company 
specialized in functional finishes for the worldwide textile markets.
Devan launched its CBD )Cannabidiol( fabric treatment at 
Heimtextil 2019 in Frankfurt as part of their R-Vital® range of 
microencapsulated active ingredients. The range contains active 
substances like Aloe Vera, Q10, Vitamin E, … with CBD being 
its latest addition. Now, only 8 months later, the first CBD-infused 
products are hitting the market.
High-quality organic CBd
Born in 2019, Acabada ProActiveWear is the world’s first and only 
CBd-infused activewear brand, committed to creating innovative, 
luxury apparel for the proactive woman. Conceptualized in New 
York and produced in Portugal, Acabada infuses luxury fabric with 
the highest quality organic CBD, to ensure that women will look, 
feel and perform at their best. Thanks to the close and intense 
cooperation between Acabada, devan and the Portuguese 
production partner, goods were in store in less than five months 
starting from initial contact.
with over 30 years in the apparel industry, Acabada CEo and 
Co-Founder Seth Baum recognized the positive effects of CBd 
on pain and inflammation and the fact that top athletes embrace 
the active ingredient as a part of their training and recovery ritual. 
Baum assembled a team of experienced fashion designers, 
including Co-Founder and CCo katrina Petrillo, and together they 
created a high fashion yet innovative product that is primed to 
disrupt the market. ”While typical CBD products such as tinctures 
and edibles are growing exponentially in popularity, we began to 
envision a product that addressed health and wellness through a 
different lens. By physically infusing CBD into our garments, our 
product live at the intersection of fashion, fitness, and wellness,“ 
says Baum. With Acabada ProActiveWear, recovery starts from 

the moment you get dressed by helping to fight soreness and 
promote healing before the first squat, lunge or crunch.
Each garment from Acabada ProActivewear contains up to 25 
grams of zero-THC, lab-certified, 99.9% pure CBD, which will 
allow the benefits to last through 40 high-intensity wear and wash 
cycles. As customers approach 40 wears and washes, they can 
choose to sustainably recycle their CBd-infused garments through 
Acabada’s up cycling program, where the recycled, synthetic 
fabrics will be repurposed where needed as commercial materials.
Microencapsulation
Through a scientific process called microencapsulation, CBD 
molecules are strategically infused into luxe, high- performance 
fabrics by wrapping microscopic droplets of zero-THC, hemp-
derived CBD with a protective coating. Using Devan’s patented 
textile finishing treatment, the microcapsules bond to the fibres in 
the fabric. Strategically placed

NEw ECO-ENgINEErEd MaTErIal NOw uSEd IN FurNITurE

FIrST dEvaN r-vITal® Cbd-INFuSEd TEXTIlES hIT ThE MarkET
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Coatings are used in the textile industry to achieve features such 
as waterproofness, flexibility, durability and UV resistance. With 
the growing demand for safer and more ecological products, 
water-based PU coatings are progressively prevailing as the 
preferred coating technology. 
Lurapret® N5396 & N5392 liq have been developed to provide 
textile manufacturers with an additional water-based option that 
delivers high performance to the coated fabrics of demanding 
applications, such as indoor and outdoor textiles, nonwovens 
and papers.
Napapijri to launch 100 percent recyclable jacket
Premium casual-wear brand Napapijri, owned by vF Corporation, 
is launching its first 100 percent recyclable jacket, which it states 
can be ”re-engineered, re-born, and re-imagined infinitely“ as 
part of its circular fashion strategy.
Launching in October, the sustainable Skidoo Infinity jacket is 
100 percent recycled, made from Econyl recycled material and 
has been designed to ”close the loop“ and make fashion truly 
circular, with the brands new digital take-back programme.
On purchasing the Skidoo Infinity, customers will be invited to 
register online for the option of returning their jacket after two 
years, where it will be processed into new yarn and new products 
meaning it is a completely circular jacket.
Skidoo Infinity has been ”developed, tested, and fine-tuned“ 

over the course of three years to be sustainable and is the 
latest iteration of Napapijri’s iconic Skidoo jacket, which was first 
designed in 1987.
The innovation breakthrough comes from the mono-material 
composition of the jacket, as Skidoo Infinity’s filling and trims 
are made from Nylon 6, while its fabric is made from Econyl 
Regenerated Nylon, a high-performance nylon 6 yarn recycled 
from discarded fishing nets and other waste materials.

arChrOMa TO INTrOduCE NEw waTEr-baSEd ulTra-
lOw vOC COaTINg TEChNOlOgY
Archroma, a global leader in color and specialty chemicals towards sustainable solutions, has launched its new Lurapret® 
N5396 & N5392 liq, a water-based ultra-low VOC polyurethane )PU( polymer coating technology.
The innovation was developed in compliance with ”The Archroma Way: safe, efficient, enhanced, it’s our nature“. The 
approach finds its origin in Archroma’s deep belief that it is possible to make the textile industry sustainable, economically 
and ecologically.

https://fashionunited.uk/news/fashion/napapijri-to-launch-100-percent-recyclable-jacket/2019072444409
https://www.archroma.com/?gclid=EAIaIQobChMIhPqa28694wIVzyMrCh35vgBQEAAYASAAEgIZHfD_BwE
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متفاءل بالمستقبل .. ولكن..!

ــي  ــاع بالوع ــتمرة لالرتف ــات مس ــى كورس ــاج إل نحت
ــال،  ــل العم ــال قب ــاب األعم ــدى أصح ــري ل التصدي
التجاريــة  العالمــة  أهميــة  ادراك  يتــم  بحيــث 
Branding وكيــف يتــم وضع اســتراتيجية تســويقية 
وتحليــل للســوق بشــكل عام..بحيــث تكتســب العالمــة 
ــا  ــة له ــا المنافس ــن غيره ــبيه ع ــزة نس ــة مي التجاري
ــال  ــبيل المث ــي س ــواق.. فعل ــذه األس ــن ه ــا م ــي أًي ف
عندمــا اقــوم بتصديــر منتــج مــن المالبــس الجاهــزة 
ــي  ــي ف ــص الرجال ــال القمي ــبيل المث ــى س ــن عل وليك
حــال ســيتم تصديــره للبــالد الحــارة مــن الضــروري 
ــه  ــس ب ــص، ولي ــن الخال ــن القط ــج م ــون منت أن يك
ــن يناســب  ــون، فل ــاف ســواء بوليســتر أو نايل أي آلي
المســتهلكين بهــا بســبب طبيعــة المنــاخ هنــاك ، بينمــا 
ــن المنســوجات  ــع م ــص المصن ــر القمي ــن تصدي يمك
مثــل  صناعيــة  آليــاف  بهــا  التــي  المخلوطــة 
ــة، فطبيعــة الســوق  ــى الســوق األمريكي البوليســتر إل
هنــاك مناســبة لهــذه النوعيــة مــن المنتجــات، اضافــة 
إلــى أن هنــاك اعفــاًءا جمركًيــا طبقــا لبروتوكــول 
ــاف  ــى اآللي ــة عل ــي المئ ــى 35 ف ــز  يصــل إل الكوي

الصناعيــة..
ــن  ــع المصدري ــة مجتم ــاك ضــرورة لتوعي ــذا هن وله
أو الراغبيــن فــي االنضمــام إلــى عالــم التصديــر 
بضــرورة دراســة األســواق المســتهدفة، وهــو أمــر 
مــن الضــروري ان يكــون هنــاك دوًرا للحكومــة 
التمثيــل  مكاتــب  خاصــة  المختلفــة  واجهزتهــا 

التجــاري فــي هــذا الشــأن، باعــداد دراســات محدثــة 
االســواق  فــي  الجاهــزة  المالبــس  اســواق  حــول 
العالميــة وخاصــة الســوق األوروبيــة واألمريكيــة 

والــدول العربيــة بطبيعــة الحــال.
اعــداد  فــي  يتعــاون  ان  ايضــا  الضــروري  ومــن 
هــذه »الكوراســات المتعلقــة بالتصديــر« كل مــن 
الصناعيــة  والغــرف  الصناعــة  تحديــث  مركــز 
المتخصصــة مثــل غرفــة المالبــس والمفروشــات 
العمــل علــى تدريــب  باتحــاد الصناعــات.. ويتــم 
ــة  ــة تلبي ــرة كيفي ــة الصغي ــأت الصناعي ــم المنش وتعلي
عملهــا،  وتكملــه  الكبيــرة  المنشــأت  احتياجــات 
التــي  االنتاجيــة  االحتياجــات  ببعــض  بإمدادهــا 
أوجــه  جميــع  دعــم  أي  عليهــا،  بالعمــل  تقــوم  ال 
ــى  ــاظ عل ــع الحف ــم، م ــا بينه ــي فيم ــاون االنتاج التع
اعلــى مســتويات مــن الجــودة للمتابعــة والتنســيق 
للوصــول بهــذا التعــاون إلــى الهــدف المطلــوب، 
وهــو التصديــر وزيــادة االنتاجيــة فــي نفــس الوقــت.. 
ــر الصناعــة  ــي تطوي ــر ف ــة للتفكي ــاك أهمي ــك هن كذل
بشــكل مختلــف، بمعنــى أن يكــون لنــا تصميمــات 
خاصــة كمصانــع فــي مجــاالت حديثــة مثــل الطباعــة 
واأللــوان والمقاســات والتــي تختلــف مــن ســوق 
ــا  ــا طالم ــة لصالحه ــل المنافس ــا يجع ــو م آلخر..وه
كان هنــاك دراســة للســوق وألذواق المســتهلكين بــه، 

ــال.  ــة الح ــزة بطبيع ــودة متمي ــتويات ج ــع مس م
أمــا فيمــا يتعلــق بالخامــات وأبرزهــا القطــن واأللياف 

الصناعيــة، هنــاك بدايــات ايجابيــة لتطويــر المحالــج 
والمغــازل المحليــة التابعــة للقطــاع العــام، واتمنــى أن 
تشــارك الصناعــات الهندســية مــع غرفــة الصناعــات 
النســجية وغرفــة المالبــس والمفروشــات فــي للعمــل 
قطــع  وتوفيــر  الماكينــات  بعــض  تطويــر  علــى 
الغيــار الالزمــة لهــا، بحيــث يكــون هنــاك نوًعــا مــن 
ــبة  ــك بالنس ــا.. وذل ــة الخاصــة به ــتدامة للصيان االس
ــكل القطاعــات التابعــة للصناعــات النســجية ســواء  ل
غــزل أو نســيج أو صباغــة أو مالبــس وغيرهــا ..

ــون،  ــل البوليســتر والنايل ــة مث ــاف الصناعي ــا اآللي أم
ــة  ــر صناع ــى تطوي ــل ايضــا عل ــن العم ــن الممك فم
ــوف  ــة س ــرة القادم ــد أن الفت ــات واعتق البتروكيماوي

ــر..  ــذا األم ــي ه ــرة ف تشــهد طف
األســواق  بهــا  تمــر  التــي  الهــدوء  حالــة  ورغــم 
متفــاءل  اننــي  إال  الراهــن  الوقــت  فــي  المحليــة 
عظيمــة  فرصــة  لدينــا  وان  خاصــة  بالمســتقبل، 
للتوســع فــي صناعــة المالبــس الجاهــزة، يتبقــى فقــط 
التكاتــف بيــن الصنــاع وقيــام الغــرف الصناعيــة 
وابرزهــا غرفــة المالبــس باالنتشــار بيــن أرجــاء 
ــات  ــي كل المحافظ ــة ف ــة المختلف ــأت الصناعي المنش
ــع مســتوى الوعــي  ــة ورف ــة الفني ــب العمال ــع تدري م
باهميــة االســتمرار فــي االرتفــاع بمســتويات الجــودة 
والتوســع  التصديــر  خطــط  يدعــم  بمــا  مســتقباًل 
ــة  ــس محلي ــة مالب ــي اطــالق مارك ــدء ف ــا والب انتاجًي

قــادرة علــى اختــراق األســواق العالميــة.. 

بقلم.. هشام غيدا

صناعــة المالبــس الجاهــزة هــي واحــدة مــن الصناعــات االســتراتيجية التــي يمكــن أن تحقــق قفــزة متميــزة للصــادارت المصريــة فــي المســتقبل، إذا مــا توافــر لهــا 
المنــاخ المالئــم لإلنطــالق انتاجيـًـا.. فعلــى الرغــم مــن التاريــخ الطويــل للصناعــة إال أننــا لــم نقــوم بإيجــاد ماركــة مصريــة تمتلــك القــدرة القتحــام األســواق العالميــة..

وهــو مــا يعنــي أننــا رغــم هــذا التاريــخ نحتــاج إلــى أن نتعلــم االســلوب األمثــل لتســويق وتصديــر المالبــس الجاهــزة.. 
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