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اخبار عالمية
جزر البهاما تحث شركات المالبس 

لالستفادة من اإلعفاء من رسوم 
االستيراد

معارض
دورة جديدة متميزة »تصديرًيا« لفعاليات 

Destination Africa معرض

اخبار المجالس
كشف حساب المجلس التصديرى 
للمالبس الجاهزة خالل العام 2018

مقاالت فنية
األقمشة التقنية »الحاضر و المستقبل«

موضوع الغالف
2018.. عام االستراتيجيه الجديدة واعادة 

الهيكلة والمدن المتخصصة.. يبقى فقط 
التنفيذ..!

مقاالت اخبار ووجوه
“يوم العميل” في ندوة لـ “نوبلتكس 

وريتر” لعرض أحدث تطورات تكنولوجيا 
الغزل الحلقي والمضغوط      
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كالكيت ألف مرة ..!!

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

وحيــدة  عبــارة  فــي  المحليــة  للصناعــة  المكــررة  العقبــات  تحديــد  الســهل  مــن 
هى«المنافســة غيــر العادلــة« بيــن المنتــج المحلــي واألجنبــي الــذي غالًبــا مــا 
ــات  ــا المنتج ــي تتحمله ــل الت ــاء مث ــل أي أعب ــا دون تحم ــوق مهرًب ــى الس ــلل إل يتس

المحليــة..
وطبًعــا المطالبــة بــأن تقــوم األجهــزة الحكوميــة بواجباتهــا فــي مواجهــه هــذا 
المنتجــات  ضــد  اجراءاتهــا  بتشــديد  وتقــوم  الصناعــة،  امــام  الســلبي  التحــدي 
ــبة  ــي كل مناس ــا ف ــد عليه ــب والتأكي ــذه المطال ــرار ه ــم تك ــجية المهربة..ورغ النس
ــل ضعــف  ــا دلي ــة، إال أنه ــي تواجــه الصناعــات النســجية المحلي ــات الت حــول العقب
ــل  ــبب عوام ــن بس ــاء، ولك ــبب األعب ــط بس ــس فق ــة، لي ــى المنافس ــدرة عل ــدم ق وع

أخــرى..!
ــا  ــم تكراره ــي يت ــكاوى الت ــات أو الش ــذه العقب ــن ه ــم م ــى الرغ ــه عل ــرب أن واألغ
ــة  ــات المحلي ــن المنتج ــه بي ــه منصف ــد مقارن ــد بعق ــم أح ــم يق ــرى، ل ــرة واخ ــن فت بي
واألجنبيــة لبيــان عوامــل القــوة والضعــف، والقيــام بإجــراء تصحيــح أو تعظيــم 

لعوامــل قــوة المنتجــات المحلــي..!
ــي  ــون مشــكلة ف ــون مســتهلك يواجه ــي تضــم 100 ملي ــذه الســوق الت ــت أن ه الثاب
انتقــاء المنتجــات التــي يحتاجــون إليهــا ســواء الخامــه أو الســعر أو الــذوق ومســايرة 
ــدد  ــتثناء ع ــداع بأس ــس االب ــد ولي ــي التقلي ــة ه ــات المحلي ــكلة المنتج الموضــة.. مش
ــا  ــوق محلًي ــي الس ــوى ف ــد ق ــا تواج ــون له ــي أن يك ــت ف ــي نجح ــا، والت ــل منه قلي
ــر  ــعر غي ــًرا الس ــة، واخي ــكلة التشــطيب والصباغ ــك مش ــى ذل وخارجًيا..يضــاف إل

ــي األســعار..  ــان ف ــي بعــض األحي ــة ف المناســب جــراء المبالغ
ــه  ــدوالر مقارن ــاع ســعر ال ــع ارتف ــة م ــي ســؤال بســيط.. هــل المنتجــات األجنبي ول
مضاعفــة؟!،  اضعــاف  ســعرها  يرتفــع  لــم   2011 العــام  قبــل  عليــه  كان  بمــا 
واالجابــة: نعــم.. ارتفعــت االســعار، دون ان يحــدث نــوع مــن التراجــع لمســتويات 
الجــودة والتشــطيب والخامــه.. والســؤال اآلخر..هــل تســاير المصانــع المحليــة 
خطــوط الموضــه وتعمــل علــى تطويــر الــذوق فيمــا تطرحــه مــن منتجــات ؟!، 

ــزة.. ــس جاه ــيج أو مالب ــت نس ــواء أكان س
اعتقــد أن المطالبــة باالجــراءات والحمايــة اصبحــت مــن الماضــي، البــد وأن 
تقــوم المنشــأت أو المنظمــات الصناعيــة المحليــة بالعمــل علــى نشــر ثقافــة تطويــر 
لمــاذا  التطويــر والتحديــث.. وقتهــا  االنتــاج واســتمرارية  إلــى  العمــل  أســلوب 
ــات  ــاء المنتج ــوم باقتن ــي أن يق ــن البديه ــة، فم ــات المهرب ــتهلك المنتج ــل المس يفض
ــه الشــعبية الشــهيرة  ــى ســعًرا.. وتذكــروا المقول ــو األغل ــى ول ــة االفضــل حت المحلي

ــه« ..!  ــه في ــي تمن » الغال

عزاء واجب..
تتقــدم أســرة مجلــة »خيــوط« بخالــص العــزاء والمواســاه إلــى االســتاذة شــيرين 

ــاء المتميــزة- لرحيــل والدهــا العزيــز .. البقــاء هللا ..  يعقــوب – مصممــة األزي
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ربنا ييسر الحال
حلوة  نقلة  بجد  يكون  يارب  »خير  مسموع  بصوت  رفا  عم  قال 
قال..  رفا،  عم  يا  خير  قلت:  المستقبل،  في  والصادرات  للصناعة 
انت مش عارف وال اية ، قلت: اية .!، قال: حكاية القرار بتاع دمج 
دمج  تم  دلوقتي  اصل  ديه،  واحد  مجلس  في  تصديرية  مجالس   3
للمالبس  التصديرى  المجلس  مع  للمفروشات  التصديرى  المجلس 
وده  قلت:  واحد،  كيان  فى  والنسيج  للغزل  التصديرى  المجلس  مع 
أو  المجلس  ورئيس  الصناعة  تطوير  عشان  قال:  رفا،  ياعم  ليه 

النسجية،  للصناعات  األعلى  المجلس  رئيس  نائب  الجديد  الكيان 
قلت: كويس الراجل خبره وشغل زي الفل، قال عم رفا: آه ..طبعا، 
والخطط  ومعارضه  مشاكله  عنده  مجال  كل  ان  المشكلة  بس 
المفروض  مش  دية،  الحكاية  في  اية  هيعمل  ياترى  بيه،  الخاصة 
كانوا يعملوا يخلوا المجالس لوحدها كده ويشرف عليها نائب رئيس 
يارب  قال:  برده..  ممكن  قلت:  رأيك..  اية  وال  األعلى  المجلس 

يكون خير بس..

أخيًرا .. فهمتني..!!
كويس.. كويس .. بس ده ماله يا كبير بقه، هكذا قال عم رفا وهو ينظر 
لي، قلت: ايه ده يا عم رفا، قال: اصل الكبير بتاع الصناعة طلع من 
فترة كده وقال ان تحرير الدوالر الجمركي ده كويس عشان الصناعة 

والمنتج المحلي.
قلت: آه طبعا، قال: كويس في أية بقه، القرار خاص بالمنتجات النهائية 

يعني مش اللي داخله كخامات او اكسسوارات يعني برده الحاجات ديه 
بسعر الدوالر الجمركي القديم 16 جنيه، قلت: عشان كده بقول كويس 
يا عم رفا، قال : يا سالم وياترى النسيج بقه هيدخل منتج نهائي وال 
وسيط، عشان المصانع، قلت: ديه محتاجة تفحيص بقه، قلت: ده الكالم 

اللي انا بقوله.. اخير فهمتني..!

شوفوا حل يا ناس ..!
حالة الكساد اللي السوق المحلي بالذات في المالبس الجاهزة الزم 
ايوه  قال:  رفا،  عم  يا  أوي  زمان  من  ديه  قلت:  حل..  ليها  يكون 
التجارة  عن  المسؤولة  الكبيرة  الناس  بدل  المفروض  بس  صح، 
والسوق المحلية ما يشتكوا من السوق يكون ليهم دور ويشوفوا حل 

للحكاية ديه، سواء بقه معارض وال طريقة لتخفيض األسعار، لكن 
جديد  موسم  الكل  وينتظر  الشكاوى،  موسم  ويخلص  بيشتكي  الكل 
بدل  الحل،  في  شوية  نفكر  المفروض  مش  تاني،  يشتكي  عشان 

الناس ماهية بتعاني كده .. وال أية.. قلت: وال أية ..!!!

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

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

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

عم رفا

اخبار
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2018
عالمية

اخبار
جزر البهاما تحث شركات 

المالبس لالستفادة من 
اإلعفاء من رسوم االستيراد

The Bahamas Attracting 
Apparel Companies

حثــت وزارة الماليــة فــي جــزر البهامــا مؤخــرا 
علــى  واألحذيــة  للمالبــس  التجزئــة  تجــار 
االســتفادة مــن اإلعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة 
بنســبة 20 فــي المئــة المتــاح لألعمــال التجاريــة 
لخفــض تكلفــة اســتيراد الســلع. وقالــت الــوزارة 
ــذ  ــه من ــت إن ــبكة اإلنترن ــي ش ــا ف ــى موقعه عل
يوليــو 2018 ، تــم تطبيــق عــدد مــن اإلعفــاءات 
ــات. ــي الطلب ــن مقدم ــة  154 م ــة لقراب المختلف
التــي  الشــركات  تقــوم  أن  المفتــرض  ومــن 
ــذا  ــن ه ــالن ع ــزة باإلع ــذه المي ــن ه ــتفيد م تس
ــاة  ــم االتج ــى دع ــؤدي إل ــا ي ــا، بم ــي متاجره ف
اإليجابــي لحركــة الســوق بيــن المســتهلكين.
 Marlon الماليــة   وزيــر  صــرح  وقــد 
بتفتيــش  ســتقوم  الــوزارة  بــان   Johnson
فــوري علــى التجــار لتحديــد مــدى إلتزامهــم 

التعليمــات.. بهــذه 
ويســاعد قــرار تخفيــض الرســوم بنســبة 20 
ــعار  ــر بأس ــوق أكث ــل التس ــى جع ــة عل ــي المئ ف
معقولــة ، كمــا يســاعد تجــار التجزئــة المحلييــن 
ــة.  ــى المنافس ــدرة عل ــر ق ــوا أكث ــى أن يكون عل

ارتفاع ارباح اديداس بنسبة 9 في المئة خالل 
التسعة اشهر األولى من العام

9 % Increase in Adidas Sales.

ســجلت ايــرادات شــركة اديــداس – اكبــر 
اوروبــا  فــي  الرياضيــة  للمالبــس  مصنــع 
ــن  ــى م ــهر االول ــعة اش ــالل التس ــوا خ – نم
ــة  ــي المئ ــت 9 ف ــبة وصل ــام 2018 بنس الع
علــى اســاس محايــد مــن العمــالت مــن حيــث 
ــرادات بنســبة  ــة ، نمــت االي القيمــة االوروبي
ــار  ــى 16.682 ملي ــل إل ــة لتص ــي المئ 3 ف
يــورو مقارنــة ب 16.162 مليــار يــورو 
فــي العــام الســابق 2017. ونمــا صافــي 
الدخــل بنســبة 19 فــي المئــة ليصــل إلــى 

656 مليــون يــورو، فــي حيــن زاد هامــش الربــح اإلجمالــي للشــركة 1.4 نقطــة مئويــة ليصــل إلــى 
51.8 فــي المائــة. صــرح Kasper Rorsted – الرئيــس التنفيــذي لشــركة اديــداس قائــاًل : »لقــد 
حققنــا نمــًوا عالــي الجــودة مــرة أخــرى فــي الربــع الثالــث. وقــد كان التوســع فــي الخطــوط العريضــة 
ــن  ــكا الشــمالية والصي ــي أمري ــو االســتراتيجي ف ــي مناطــق النم ــم ف ــادة مزدوجــة الرق ــا بزي مدفوًع
الكبــرى والتجــارة اإللكترونيــة.  وفــي الوقــت نفســه ، حققنــا تحســينات ربحيــة قويــة علــى الرغــم مــن 
الزيــادة الكبيــرة فــي االســتثمارات التســويقية والتغيــرات الشــديدة فــي العملــة، وبهــذه النتائــج ، نحــن 
واثقــون للوصــول إلــى مســتوى ربحيــة أعلــى مــن المتوقــع فــي العــام 2018 ونظــل علــى الطريــق 
الصحيــح لتحقيــق أهدافنــا طويلــة األجــل حتــى عــام 2020 . تتوقــع أديــداس أن يصــل صافــي الدخــل 
مــن العمليــات المســتمرة إلــى مــا بيــن 1.660 يــورو إلــى 1.720 مليــار يــورو ، ممــا يعكــس زيــادة 
تتــراوح بيــن 16-20 فــي المائــة مقارنــة بمســتوى الســنة الســابقة البالــغ 1.430 مليــار يــورو. مــن 
ــى  ــة ليصــل إل ــى 1.0  نقطــة مئوي ــي للشــركة ليصــل إل ــح اإلجمال ــع هامــش الرب ــع أن يرتف المتوق

ــة. ــي المئ مســتوى 51.4 ف
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غرفة المالبس تبحث الترويج للعالمات التجارية المصرية 
محلًيا وعالمًيا عبر لجنة الفرانشايز

 Promoting Local Brands Through the RMG Chamber

ــة المالبــس الجاهــزة والمفروشــات  انشــأت غرف
ــد  ــد عب ــة محم ــل الصناع ــة رج ــة برئاس المنزلي
ــم  ــدف دع ــايز به ــة الفرانش ــًرا لجن ــالم مؤخ الس
فكــرة سالســل المحــالت ذات العالمــات التجارية 
المصريــة وذلــك لتوســيع نشــاطها محليــاً وإقليميــاً 
والوصــول بهــا للســوق العالميــة.. وذلــك بعدمــا 
تــم االتفــاق علــى ضــم مجموعــة مــن المــاركات 
والتوكيــالت تحــت اســم واحــد، كمــا تقــرر عقــد 
اجتماعــات دوريــة للجنــة برئاســة رئيــس الغرفــة 
لمتابعــة كافــة المســتجدات والتطــورات فــي هــذا 
اإلطــار وكذلــك الســعي لدعــوة أكبــر عــدد ممكــن 
مــن المــاركات المصريــة لالنضمــام إلــى اللجنــة. 
وجــاء انشــاء اللجنــة الجديــدة للترويــج للعالمــات 
التجاريــة التــي تمتلــك أغلبهــا أســماًء عريقــة 
تتســم بالجــودة العاليــة والرقــي،و دعمهــا لتحقيــق 
انتشــاراً أوســع فــي الســوق المحليــة، وهــو الــدور 
الرئيســي الــذي ســتلعبه »لجنــة الفرانشــايز« 

خــالل الفتــرة القادمــة.
خــالل  اجتماًعــا  عقــدت  قــد  الغرفــة  وكانــت 
الماضيــة بمشــاركة عــدد مــن  القليلــة  األيــام 
رمــوز صناعــة المالبــس الجاهــزة والمفروشــات 
خطــة  مناقشــة  بهــدف  المعــارض  وتنظيــم 
للترويــج للمــاركات المصريــة داخلًيــا وســبل فتــح 
األســواق الخارجيــة وكذلــك الــدور الــذي يمكــن 
للغرفــة والتحــاد الصناعــات القيــام بــه لدعــم تلــك 
العالمــات المصريــة والترويــج لهــا وكذلــك ســبل 
وآليــات تذليــل كافــة العقبــات التــي قــد تتعــرض 
لهــا مســتقباًل. صــرح محمــد عبــد الســالم رئيــس 
ورئيــس  الجاهــزة  المالبــس  صناعــة  غرفــة 

اللجنــة عــن ســعادته الكبيــرة باإلقــدام علــى هــذه 
الخطــوة وأكــد أن الغرفــة قــد اتخــذت قــرار 
إنشــاء »لجنــة الفرانشــايز« لكــون قطــاع صناعة 
المنزليــة  والمفروشــات  الجاهــزة  المالبــس 
ــه آن األوان لمصــر  ــداً وأن ــاً وواع ــاً عريق قطاع
ــاً  ــد مــن االنتشــار محلي أن تســترد ريادتهــا بمزي
ــات  ــى أن المنتج ــت إل ــا لف ــاً. كم ــاً ودولي وإقليمي
المصريــة مــن مالبــس المفروشــات المنزليــة 
كانــت دائمــاً هــي األكثــر تفضيــالً محليــاً وإقليميــاً 
ــج  ــن دول الخلي ــرب م ــن األشــقاء الع خاصــة بي
والــدول العربيــة، ولكــن القطــاع واجــه التحديــات 
االقتصاديــة التــي تعــرض لهــا العالــم والظــروف 
التــي مــرت بهــا مصــر فــي الســنوات األخيــرة، 
األمــر الــذي ســمح لمنتجــات بعــض الــدول مــن 
ــعارها المنخفضــة  ــة ألس ــواق العربي ــزو األس غ

ــودة. ــي الج ــا متدن ــى وإن كان أغلبه حت

"التنمية الصناعية" انتهاء 
الحجز لمساحات أراضي فى 

مدينى العاشر من رمضان وبدر

 Booking of Land Pieces in 
10th of Ramadan and Badr 

City Have Ended

محلية

اخبار

انتهــت الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة مــن 
فــى  الصناعيــة  لألراضــى  الخــاص  الطــرح 
ــدر«  ــن رمضــان، ب ــر م ــة »العاش ــن مدين كال م
إلقامــة مشــروعات فــى قطاعــات »غــزل ونســيج 
وهندســية وغذائيــة وكيماويــة ومــواد بنــاء«..
ــاحات  ــى إن المس ــارت إل ــد أش ــة ق ــت الهيئ وكان
المتاحــة مــن 600 متــر إلــى 16 ألــف متــر 
المســتثمرين  قيــام  اشــترطت  حيــث  مربــع، 
ــة  ــم دراس ــي بتقدي ــراء األراض ــي ش ــن ف الراغبي
ــف  ــدره 100 أل ــى ق ــن ابتدائ ــد تأمي ــة وتوري فني
جنيــه كجديــة حجــز تخصــم يتــم اســتكماله كدفعــة 
مقدمــة مــن ســعر األرض فــى حالــة التخصيــص 
ــص. ــة عــدم التخصي ــى حال ــط ف ــغ فق أو رد المبل
الخاصــة  الطلبــات  تقديــم  أن  بالذكــر  جديــر 
باألراضــى المتاحــة فــى مدينــة بــدر فقــد كان 
خــالل الفتــرة مــن 16 - 20 ديســمبر الماضــي، 
كان  فقــد  رمضــان  مــن  العاشــر  مدينــة  أمــا 
الماضــي.  ديســمبر   27-23 مــن  الفتــرة  فــي 

أشارت الهيئة إلى إن املساحات املتاحة من 600 

متر إلى 16 ألف متر مربع، حيث اشترطت قيام 

املستثمرين الراغبني في شراء األراضي بتقدمي 

دراسة فنية وتوريد تأمني ابتدائى قدره 100 ألف 

جنيه كجدية حجز.
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ــس  ــليمان رئي ــود س ــور محم ــار الدكت ــه أش ــن جانب م
لجنــة االســتثمار باتحــاد الصناعــات إلــى عــدم وجــود 
ــة  ــأت الصناعي ــدد المنش ــول ع ــة ح ــاءات دقيق احص
المتعثــرة، حيــث تختلــف اإلحصــاءات بيــن جميــع 
الوقــت  ففــي  الصناعــة،  المســؤولة عــن  الجهــات 
الــذي تؤكــد فيــه االحصــاءات الرســمية أن عــدد 
المنشــأت المتعثــرة ال يتجــاوز 900 منشــأة فقــط، 
تشــير االحصــاءات الصــادرة عــن منظمــات األعمــال 
ــدر  ــدد يق ــة أن الع ــاد الصناعــات المصري ــا اتح ومنه
رصــد  يتــم  ان  هــو  القــرار  كان  باآلالف.!ولهــذا 
المشــكلة علــى أرض الواقــع حتــى يتــم توفيــر الحلــول 
الكفيلــة للقضــاء عليهــا واســتعادة المنشــأت الصناعيــة 

ــرى. ــرة أخ ــي م ــا االنتاج لدوره

وأكــد رئيــس لجنــة االســتثمار فــي اتحــاد الصناعــات 
المصريــة أن االتفاقــات المبرمــة مــع شــركة يونيــون 
ــال تمثــل اجــراًءا غيــر تقليــدي لمواجهــة أزمــة  كابيت
المنشــأت  تمويــل  يتــم  المتعثــرة، حيــث  المصانــع 

المتعثــرة الســتعادتها مــرة اخــرى بعيــًدا عــن التمويــل 
المصرفــي، مشــيًرا إلــى أن اهــم مميــزات التعــاون مع 
شــركة يونيــون كابيتــال اقــراض المصانــع المتعثــرة 

لســداد اصــل ديونهــم للبنــوك قبــل نهايــة العــام.

خطة إلتحاد الصناعات لحصر المنشأت المتعثرة 
لبيان عودتها لإلنتاج مجدًدا

انتهــى اتحــاد الصناعــات المصريــة مــن اعــداد خطــة 
لحصــر المنشــأت الصناعيــة المتعثــرة علــى مســتوى 
مــن  عــدد  تنفيــذ  فــي  للبــدء  وذلــك  الجمهوريــة 
اإلجــراءات العاجلــة الســتعادة دورهــا اإلنتاجــي مــرة 
ــوم خطــة االتحــاد  ــة. تق ــرة القادم أخــرى خــال الفت
للمــدن والمناطــق  علــى اعــداد زيــارات ميدانيــة 
األجــواء  لبيــان  المحافظــات  بمختلــف  الصناعيــة 
المتعقــر  وبيــان  الصناعيــة  للمنشــأت  االنتاجيــة 
منهــا أو التــي علــى مشــارف التعثــر، وبيــان نوعيــة 
ــويقي،  ــي واداري أو تس ــر مال ــن تعث ــا بي ــا م تعثره
ومــن ثــم دراســة كيفيــة مســاعدتها لمواصلــة االنتــاج 
أو العــودة لإلنتــاج مــن جديــد، وذلــك بالتعــاون مــع 
شــركة يونيــون كابيتــال التــي تتولــى مهمــة تمويــل 
المصانــع المتعثــرة وفــق برتوكــول تــم توقيعــه بينهــا 

ــرا. ــاد الصناعــات مؤخ ــن اتح وبي

ايجابية

اخبار

عدم وجود احصاءات دقيقة حول عدد املنشأت الصناعية املتعثرة، حيث تختلف 
اإلحصاءات بني جميع اجلهات املسؤولة عن الصناعة، ففي الوقت الذي تؤكد 

فيه االحصاءات الرسمية أن عدد املنشأت املتعثرة ال يتجاوز 900 منشأة فقط،
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المجالس

اخبار

المعــارض والبعثات التجارية
ــي  ــام الماض ــالل الع ــرى خ ــس التصدي ــق المجل اطل
ــى  ــة الت ــادرات واألنشــطة الترويجي ــن المب ــد م العدي
ــى األســواق  ــاذ إل ــر القطــاع والنف ــى تطوي تعمــل عل
العالميةوذلــك مــن خــالل المشــاركة فــى المعــارض 
ــى  ــى عل ــى تأت ــة الت ــات التجاري المتخصصــة والبعث
 Destination Africa رأســها هذا العــام معــرض
ــن  ــاً ع ــاً ملحوظ ــق نجاح ــة الذىحق ــه الثالث ــى دورت ف
الــدورات الســابقة وتأتــى أهميــة الحــدث مــن خــالل 
ــا  ــة كم ــاج األفريقي ــل االنت ــى سالس ــل ف ــق تكام خل
ــأن مصــر  ــم ب ــى العال ــل رســالة إل ــى توصي ســاهم ف
مركــز لوجيســتى ومنفــذ دولــى للصناعــات النســجية 
ــس  ــرى للمالب ــس التصدي ــة.  وشــارك المجل األفريقي
التصديريــة  المجالــس  مــع  بالتعــاون  الجاهــزة 
للقطاعــات الصناعيــة األخــرى بفاعليــات المعــرض 
التجاريــة  والتوكيــالت  لالســتثمار  األول  الدولــي 
»بيزنكــس 2018« والــذى يعــد أكبــر منصــة اللتقاء 
الخبــراء والمســتثمرين  رواد األعمــال مــع كبــار 
لتشــجيع االســتثمار فــي مصــر وفتــح أســواق جديــدة 

ــة. ــات المصري ــام المنتج ام
وامتــدت مشــاركات المجلــس التصديــري للمعــارض 
بالواليــات  الماجيــك شــو  الدوليــة منهــا معــرض 
المتحــده االمريكيــه فــى دورتــى فبرايــر واغســطس 
المصريــة  للمنتجــات  الترويــج  أجــل  مــن   2018
وإســتعراض االمكانيــات الرائــدة للقطــاع بمصــر 
ــى  ــزات التنافســية الت ــة الممي ــى أهمي ــد عل ــع التأكي م
تتميــز بهــا، كمــا شــارك المجلـــــــــس بمعــرض 
ــه  ــر الماضــي بوالي Sourcing at Magic فبراي

الس فيجــاس بمشــاركه 15 شــركة مصريــه.
كمــا تــم المشــاركة فــي فعاليــات معــرض »أورجيــن 
فــي  نيروبــى  بمدينــة   Origin Africa أفريقيــا« 
ــن  ــار المصدري ــا وهــو معــرض يضــم كب ــة كيني دول

والمنتجيــن للقطــن األفريقــي، المنســوجات، المالبــس 
الجاهــزة واألزيــاء وجــاءت المشــاركة مــن أجــل 
طــرق أبــواب الــدول اإلفريقيــة امــام قطــاع المالبــس 
المصريــة وتشــجيع التجــارة اإلقليميــة مــن خــالل 
ــتثمري  ــة ومس ــع المصري ــن المصان ــط بي ــاء رواب بن

ــا.   ــارة أفريقي دول ق

ورش عمل 
قــام المجلــس التصديــرى للمالبــس الجاهــزة بتنظيــم 
QNB ــى ــك األهل ــع البن ــاون م ــل بالتع ــة عم ورش
حملــت عنــوان »انضــم إلــى مجتمــع المصدريــن«.. 
شــارك بالحضــور ممثلــي 13 شــركة تابعــة لقطــاع 
المالبــس الجاهــزة بهــدف التعريــف باالجــراءات 
والمعامــالت البنكيــه الخاصــه بالتصديــر وغيرهــا 
خصيصــاً  البنــك  يقدمهــا  التــى  الخدمــات  مــن 
ــاون  ــس بالتع ــا نظــم المجل للشــركات األعضــاء، كم
ــوان  ــت عن ــل تح ــة عم ــي ورش ــك األوروب ــع البن م
»ترويــج المنســوجات والمالبــس المصريــة للدخــول 
ــن  ــم المصدري ــك لدع ــة« وذل ــواق العالمي ــى األس إل
وتدريبهــم وتأهيلهــم للتصديــر ومنافســة المنتجــات 
العالميــة باإلضافــة إلــى مســاعدة صغــار المصدريــن 
والتمويــل  االئتمــان  ســبل  علــى  الحصــول  فــي 
مثــل  المعنيــة  الجهــات  خــالل  مــن  لصادراتهــم 
البنــك األوروبــى إلــى جانــب تمكينهــم مــن مواجهــة 
ــس الجاهــزة  ــا قطــاع المالب ــي يواجهه ــات الت التحدي

ــرى... ــوق المص ــى الس ف
برنامــج  فعاليــات  لشــرح  نــدوه  المجلــس  ونظــم 
تطويــر النظــم الماليــة لشــركات قطاعــي النســيج 
مشــروع  مــع  بالتعــاون  الجاهــزة  والمالبــس 

المشــروعات) تنميــة  و  االعمــال  ريــاده  -تعزيــز 
SEED( التابــع للوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة 

.)USAID(

ارتفاع الصادرات وورش عمل ومعارض محلية ودولية

كشف حساب المجلس التصديرى للمالبس الجاهزة 
خالل العام 2018

حققــت صــادرات قطــاع المابــس الجاهــزة ارتفاعــاً بنســبة 8 فــي المئــة خــال العشــرة شــهور األولــى لعــام 2018حيــث بلغــت مليــار و306 مليــون دوالر 
مقارنــة بـــمليار و207 مليــون دوالر خــال نفــس الفتــرة لعــام 2017. وحــول االســواق الرئيســيه لصــادرات المابــس الجاهــزه، جــاءت الســوق األمريكيــة علــى 
رأس الــدول المســتورده للمابــس المصريــة بقيمــه 646 مليــون دوالر محققــه نســبه ارتفــاع قــدره 7 فــي المئــة مقارنــه بنفــس الفتــره مــن عــام 2017، تليهــا 
أوروبــا بقيمــه صــادرات بلغــت 444 مليــون دوالر محققــه نســبه ارتفــاع قــدره 11فــي المئــة مقارنــه بعــام 2017، ومــن بيــن أهــم االســواق األروربيــة جــاءت 
كل مــن أســبانيا )118 مليــون دوالر محققــه نســبه ارتفــاع قــدره 4فــي المئــة(، المانيــا )77 مليــون دوالر بنســبه نمــو 41 فــي المئــة( ثــم فرنســا ) 44 مليــون 
دوالر بنســبه نمــو 2 فــي المئــة(، كمــا بلغــت الصــادرات إلــى تركيــا 116 مليــون دوالر خــال العشــرة شــهور األولــى مــن العــام 2018 بنســبه نمــو بلغــت 31 

فــي المئــة مقارنــًه بنفــس الفتــره مــن عــام 2017.

االسواق الرئيسية لصادرات المابس الجاهزة 2018 
بالمليون دوالر

االسواق األوروبية لصادرات المابس الجاهزة 2018 
بالمليون دوالر
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المجالس

اخبار

عرضت الشركات المصرية منتجاتها في عدة صاالت بالمعرض وفقا لما يأتي:

ــة  ــات المنزلي ــري للمفروش ــس التصدي ــارك المجل ش
فــي فعاليــات الــدورة 47 لمعــرض هايمتكســكتيل 
ــى 11  ــن 8 إل ــرة م ــال الفت ــورت 2019 خ فرانكف
ــة  ــركة متخصص ــاركة 32 ش ــاري.. بمش ــر الج يناي
فــي قطــاع المفروشــات المنزليــة، منهــا 6 شــركات 

ــرد..  ــرض بشــكل منف ــات المع ــي فعالي شــاركت ف
المنزليــة  المفروشــات  قطــاع  مشــاركة  تأتــي 
المصريــة فــي فعاليــات المعــرض فــي أطــار الحــرص 
علــى المشــاركة فــي هــذا المعــرض الدولــي منــذ 
أكثــر مــن 20 عــام. حيــث لــم يتخلــف القطــاع عــن 
المشــاركة فــي المعــرض بهــدف التواجــد باســتمرار 
أمــام العمــاء والمنافســين، والتأكيــد علــى التطورات 
المســتمرة التــي تقــوم بهــا شــركات القطــاع للمنتجات 

بشــكل عــام.

مشاركة متميزة للتصديري للمفروشات المنزلية 
Heimtextil Frankfurt 2019  في الدورة 47 لمعرض

Aktan Misr )Sehely(
Arab Novelties for Weaving & Terry Co. )Member of El Sheikh Group(

Awlad Shaker Hafez WAFA )Wafatex(
Damietta Spinning and Weaving co.

Daro Industries
Elbrolosy co. For Weaving - ElMahdy EL-Aama Sons Company

Elokda group )Happy Tex( - Elsharkawy for Modern weaving
Fowatytex - Hesham tex - Kitotex - MISR MEHALLA SPINNING & WEAVING

Modern Textile - STIA - United Textiles - UNITED FOR TEXTILES )EL SEDAFY(

صاله 12.1	•

Abo Kamar
Cotton and More For Textile

Nile linen group
Nile Textile Industries S.A.E

Santex for Textiles
.Zahret Elmehalla Weaving Co

االشتراك المنفرد	•

AL AHRAM FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT - Elghannam Co. For Textile
EL NASR SPINNING WEAVING& DYEING

Misr Spinning, Weaving and Pigmentary Beida Kafr El-Dawar

صاله 12.0	•

HOUSE COVERS INDUSTRIES - MAC Carpet - Misr Spain صاله 9	•

Kozman for Weaving and Spinning - BIBTEX صاله 4	•
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دولــة

نجاح

170 مليــون دوالر
قيمة صادرات املنتجات النسجية املصرية 

للسوق الرواندية

رواندا.. سوق مفتوح في انتظار المنتجات المصرية

كثافة
ــة  ــة متاح ــا تصديري ــاك فرًص ــي أن هن ــا يعن ــو م وه
ــم تتعــد قيمــة  ــي ل ــة والت للمنتجــات النســجية المصري
مليــون   170 عــن  الروانديــة  للســوق  صادراتهــا 
ــه  ــة متواضع ــي قيم ــام 2017. وه ــالل الع دوالر خ
ــة  ــار أن دول ــي االعتب ــع الوضــع ف ــر م ــى حــد كبي إل
روانــدا واحــدة مــن أكثــر الــدول األفريقيــة كثافــة 
ــة 13  ــى قراب ــكان إل ــدد الس ــث يصــل ع ــكانية حي س
مليــون نســمه وفًقــا لتعــداد 2016، اضافــة إلــى انهــا 
مــن الــدول االفريقيــة التــي تعتمــد علــى اســتيراد 
ــن  ــن الممك ــي م ــة، وبالتال معظــم المنتجــات الصناعي
احــداث طفــرة تصديريــه معهــا خاصــة وانهــا عضــًوا 
فــي اتفاقيــة الكوميســا، أي أمكانيــة النفــاذ للســوق 

ــة. ــوم جمركي ــدون رس ب

استقرار 
علــى صعيــد  كبيــرا  تقدمــا  روانــدا  حققــت  ولقــد 
االســتقرار االقتصــادي عقــب فتــرة مــن المشــاكل 
األمنيــة التــي مــرت بهــا خــالل العــام 1994، حيــث 
االقتصاديــة  المنشــأت  تأهيــل  إعــادة  فــي  نجحــت 
وحــدث نوًعــا مــن االنتعــاش للناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بمتوســط   نمــو ســنوي قــدره 6 8- فــي المئــة منــذ عــام 

ــد. ــم واح ــى رق ــم إل ــض التضخ ــم تخفي 2003 وت
كمــا تبنــت الحكومــة سياســات توســعية للحــد مــن 
الفقــر مــن خــالل تحســين التعليــم والبنيــة التحتيــة 

واالســتثمار األجنبــي والمحلــي. 

جذب االستثمار
منطقــة  أول  انشــاء  فــي  الحكومــه  نجحــت  كمــا 
اقتصاديــة خاصــة حديثــة )SEZ( فــي العاصمــة 
جــذب  إلــى  مــن خاللهــا  تســعى  والتــي  كيجالــي 
االســتثمارات فــي جميــع القطاعــات، ولكــن علــى 
الزراعيــة  التجاريــة  األعمــال  فــي  التحديــد  وجــه 
والخدمــات  والتجــارة  واالتصــاالت  والمعلومــات 

والبنــاء. والتعديــن  اللوجســتية 

ومــن المنتظــر أن تســتضيف روانــدا خــالل عــام 
2020 الــدورة الجديــدة للمعــرض اإلفريقــي للتجــارة 
البينيــة القــادم والــذي مــن المتوقــع ان يمثــل فــي ذاتــه 
نقطــة تحــول فــي تطويــر التجــارة اإلفريقيــة البينيــة.

مزايا تصديرية
أمــا عــن العالقــات االقتصاديــة المصريــة الروانديــة 
فهــي تتمتــع بمزايــا تجمــع دول الســوق المشــتركة 
ــم التمتــع  ــا الكوميســا، ومــن ث لشــرق وجنــوب أفريقي

ــة.. ــا جمركي بمزاي
ــدا لمصــر فــى منتجــات  تتركــز أهــم صــادرات روان

ــوع  ــا تتن ــوز، بينم ــاس، والم ــوة واألنان ــاي والقه الش
المنتجــات  بيــن  مــا  لروانــدا  مصــر  صــادرات 
ومــواد  واالثــاث  المحفوظــة  واألغذيــة  البتروليــة 
ــد  ــي ال تتع ــاء، والمنتجــات النســجية الت الطــالء والبن

  .2017 لعــام  مليــون دوالر، وفقــا   170
بيــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  أن  بالذكــر  جديــر 
مصــر والــدول األفريقيــة بلــغ 4.8 مليــار دوالر فــي 
ــام  ــى الع ــار دوالر ف ــل 4.5 ملي ــام 2016، مقاب الع
2015، حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات فــى العــام 
2016 حوالــى 3.4 مليــار دوالر، بينمــا بلغــت قيمــة 

الــواردات 1.4 مليــار دوالر.

قــررت الحكومــة الروانديــة تخصيــص منطقــة متكاملــة لتســويق المنتجــات والصناعــات المصريــة طــوال العــام بعــد أن اثبتــت بعــض الصناعــات المصريــة وجودهــا القوى 
بالســوق ووجــدت اقبــاال مــن المســتهلكين وبصفــة خاصــة االجهــزة واالدوات المنزليــة.. فــي الوقــت الــذي عبــر فيــه الســفير الروانــدي فــي القاهــرة عــن أن مصــر تمتلــك 
50 فــي المئــة مــن المنتجــات الصناعيــة التــي يحتاجهــا الســوق الروانــدي، مطالًبــا رجــال الصناعــة مــن مختلــف المجــاالت االنتاجيــة التعــاون التجــاري مــع روانــدا خــال 

الفتــرة القادمــة، وهــي التصريحــات التــي عبــر عنهــا الســفير صالــح هابيمانــا خــال مشــاركته فــي أحــدى الفعاليــات االقتصاديــة خــال ديســمبر الماضــي.

yy.2020 انعقاد الدورة اجلديدة ملؤمتر التجارة االفريقية البينية في مدينة كيجالي عام
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تسجيلي

اعالن

SAURER COMPONENTS

•	 Texparts  Weighting Arm
•	 Texparts Top Apron Cradle
•	 Texparts Top Roller
•	 Accotex Apron
•	 Accotex Cot

•	 Texparts Zero Underwinding 
•	 Texparts Bottom Roller
•	 Texparts Bottom Roller Bearings 
•	 Texparts Complete Spindle
•	 Texparts Contact Rolls

For more information contact ATAG:
309 El Geish Road, Saba Pacha Alex. Egypt - Tel.: +203 583 9369 - Fax: +203 548 3760

www.atag-eg.com - atag@link.net
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25 شركة صينية
لتنفيذ مشروع انشاء مدينة للصناعات 

النسجية في مدينة السادات على  مساحة 
3.1 مليون متر مربع ويضم 568 مصنعا

الغالف

موضوع

ــط لمســتقبل الصناعــات  ــام التخطي ــو ع ــام 2018 ه ــول أن الع ــن الق يمك
النســجية، والتــي معهــا ارتفعــت اآلمــال لتحــول مصــر إلــى مركــز اقليمــي 
العالــم  دول  مــع  بالمقارنــة  االنتاجيــة  التكلفــة  وان  خاصــة  للصناعــة 
ــت  ــي قام ــتثمارية الت ــهيات االس ــز والتس ــى الحواف ــة إل ــرى، اضاف االخ
ــا اســتثمارًيا  ــاك واقًع ــت هن ــي جعل بهــا وزارة االســتثمار والتعــاون الدول
ــًدا يتشــكل فــي الوضــع الراهــن.. ولهــذا يبقــى فقــط أن يشــهد العــام  جدي
الجديــد 2019 خطــوات ســريعة علــى طريــق التنفيــذ ســواء للمضــى 

فــي تشــييد المــدن الصناعيــة الواحــدة تلــو األخــرى خاصــة الصينيــة 
ــي اعــادة  ــام الماضــي، أو بالمضــي ف ــم اإلعــان عنهــا خــال الع ــي ت الت
هيكلــة شــركات قطــاع األعمــال العــام حتــى ال نجــد األيــام والشــهور تمــر 
وتصبــح االســتراتيجية بــا جــدوى، وان كانــت المؤشــرات تشــير إلــى ان 
ــازم  ــل ال ــدة بالبحــث عــن التموي ــذ االســتراتيجية الجدي ــاك إرادة لتنفي هن
ــذي اعلنــت الشــركة القابضــة انهــا ســتتحصل عليــه مــن خــال  لهــا، وال
تقســيم وبيــع بعــض األصــول غيــر المســتغله فــي الشــركات التابعــة لهــا..

مدينة صينية
عــن  اإلعــالن  مــع  الماضــي  العــام  بدايــة  كانــت 
ــاق مــع شــركة مــان كاي  ــاء مــن التوصــل التف االنته
الصينيــة لالســتثمار، وهــي إحــدى الشــركات القابضــة 
التــي تعمــل فــي مجــال صناعــة الغــزل والنســيج فــي 
الصيــن علــى مــدار أكثــر مــن عشــرة عقــود، وتصــدر 
منتجاتهــا لمصــر، وتضــم 25 شــركة صينيــة، لتنفيــذ 
مشــروع انشــاء مدينــة للصناعــات النســجية فــي مدينــة 
الســادات علــى  مســاحة 3.1 مليــون متــر مربــع 
ويضــم 568 مصنعــا، بإجمالــي رأس المــال المدفــوع 
فــي المصانــع التــي يشــملها المشــروع 2 مليــار دوالر 
ســيتم ضخهــا علــي 7 ســنوات، باســتثمار أجنبــي 87 

فــي المئــة ومحلــي 13 فــي المئــة.
وهــي المدينــة التــي ســتحتوي علــى جميــع الخدمــات، 
ــي  ــات ف ــدث التكنولوجي ــى أح ــب عل ــة للتدري ومدرس
ــارة  ــم االش ــد ت ــيج، ولق ــزل والنس ــة الغ ــال صناع مج

إلــى أن المشــروع ســيتم تنفيــذ علــى 5 مراحــل بــدءا 
مــن أول مــارس الماضــي، إال أنــه لــم يتــم بيــان مراحل 
تنفيــذ المشــروع فــي الوقــت الراهــن، وإن كانــت بعض 
التقاريــر اإلعالميــة اشــارت إلــى تنفيــذ 58 فــي المئــة 
مــن المنشــأت الخاصــة بالمرحلــة األولــى، خاصــه 
ــة  ــذه المرحل ــن ه ــاء م ــه اإلنته ــط ل ــن المخط ــه م وان
خــالل العــام القــادم 2020 ، حيــث تضــم 57 مصنًعــا 
بإجمالــي اســتثمار 230 مليــون دوالر.، وبالتالــي مــع 
ــي  ــغيل والت ــة التش ــي مرحل ــييد تأت ــن التش ــاء م اإلنته
ــردود  ــا م ــون له ــى يك ــرعة حت ــز بالس ــد وان تتمي الب

ــاج بشــكل عــام .. ــى الصــادرات واالنت ــي عل ايجاب

استراتيجية قومية
ــت وزارة الصناعــة عــن  ــام، اعلن ــع منتصــف الع وم
وضــع اســتراتيجية قوميــة للصناعــة تتضمــن خريطــة 
واضحــة للصناعــات النســجية، تضــم كافــة المصانــع 

العاملــة بالقطــاع، وتخصصاتها، والمغــازل والمحالج، 
ــزول  ــدالت اإلســتهالك الصناعــي لألقطــان والغ ومع
لتحديــد  أنواعهــا،  بمختلــف  والمســتوردة  المحليــة 
المحلــي،  المعــروض مــن اإلنتــاج  بيــن  الفجــوات 

ــتوردة. ــان المس ــزول واألقط ــن الغ ــوب م والمطل
وإعتمــاد مناشــئ جديــدة الســتيراد بــذور االقطــان 
ــان  ــن األقط ــدة م ــة المتزاي ــات الصناع ــة إحتياج لتلبي
المســتوردة وخاصــة القطــن قصيــر التيلــة، باإلضافــة 
إلــى تعزيــز الشــراكة بيــن الحكومــة مــع القطــاع 
ــاره  ــى باعتب ــب المهن ــر مراكــز التدري الخــاص لتطوي
الصناعــة  وتنافســية  الســتدامة  الحقيقيــة  الضمانــة 

المصريــة محليــاً وعالميــاً.

اعادة هيكلة
ــة  ــادة الهيكل ــتراتيجية اع ــية الس ــح الرئيس ــا المالم أم
ــات  ــى انشــاء مجمع ــام تشــير إل لشــركات القطــاع الع

2018.. عام االستراتيجيه الجديدة واعادة الهيكلة 
والمدن المتخصصة.. يبقى فقط التنفيذ..!
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60 في املئة7 مليارات جنيه
املرحلة األولى الستراتيجية اعادة الهيكلة لتطوير 

شركة احمللة الكبرى مبشاركة كل من بنكي مصر 
واألهلي في عملية التمويل مقابل ضمان األرض.

ومن املنتظر االنتهاء من 60 في املئة من األراضي 
اململوكة للشركات العامة – األصول غير املستغله - 

للبيع والتي تصل إلى 9.8 مليون متر  مربع.

صناعيــة عقــب اإلنتهــاء مــن عمليــات الدمــج لعــدد 23 
ــع اســتثناء  ــط، م ــى 10 شــركات فق شــركة لتصــل إل
شــركات كبــرى مثــل  شــركات المحلــة والدقهليــة 
ودميــاط.. حيــث تــم رصــد 7 مليــارات جنيــه فــي 
المرحلــة األولــى الســتراتيجية اعــادة الهيكلــة لتطويــر 
شــركة المحلــة الكبــرى بمشــاركة كل مــن بنكــي مصر 
واألهلــي فــي عمليــة التمويــل مقابــل ضمــان األرض.

ومــن المنتظــر االنتهــاء مــن 60 فــي المئــة مــن 
األراضــي المملوكــة للشــركات العامــة – األصــول 
غيــر المســتغله - للبيــع والتــي تصــل إلــى 9.8 مليــون 

ــع. ــر  مرب مت

ولنا كلمه..!
ــتراتيجيات  ــط واس ــاك تخطي ــون هن ــد أن يك ــن الجي م
لتطويــر مســيرة الصناعــات النســجية، خاصــه وانهــا 
مــن المجــاالت التاريخيــة التــي لنــا بهــا ميــزة نســبية، 
ولكــن المهــم هــي إرادة التغييــر والرغبــة القويــة فــي 
ــال  ــن، ف ــة الراه ــع الصناع ــرة لواق ــارق كبي احــداث ف

ــه  ــك ســوًقا محلي ــاك صناعــة تمتل ــون هن ــل ان تك يعق
لقرابــة 100 مليــون شــخص، وقريبــه مــن قلــب 
ــع  ــة تدف ــي مــن مشــاكل متراكم ــم، وتعان اســواق العال
للتفكيــر فــي التحــول للعمــل فــي مجــال  البعــض 
انتاجــي مختلــف)!(..   وتجعــل توقعــات بعــض رجــال 
الصناعــة مــن المخضرميــن يؤكــدون انهــا قــد تتوقــف 
عــن العمــل بعــد قرابــة 7 أعــوام مــن اآلن.. فهــل هــذا 

ــول ..!! معق
هنــاك ضــرورة بــأن يتواكــب مــع هــذا التخطيــط اعــادة 
هيكلــة شــاملة لــإدارة وللعمالــة فــي نفــس الوقــت 
بمعنــى تطويــر لمهــارات االنتاجيــة والحفــاظ عليها من 
كارثــة التوكتــوك، خاصــة وأن ابتعــاد العمالــة عــن هذه 
الصناعــة يحتــاج فــي حــد ذاتــه إلــى دراســة مســتفيضه 
تحــدد االســباب وتشــير إلــى ســبل اإلصــالح، فالحــل 
ليســت فــي اســتيراد العمالــة األجنبيــة، ولكــن فــي 
تطويــر اوضــاع العمالــة المحليــة والتــي مــن الممكــن 
ان تســاند المنشــآت التــي تعمــل بهــا فــي حــال شــعرت 

انهــا شــريكه فــي نجاحهــا.. 



خيوط | يناير 2019 24

وكأن روحهــا امتزجــت مــع الخطــوط واأللــوان وهــي 
ــكار  ــزاج االف ــداع وامت ــة اإلب ــص حال ــب وتتفح تراق
فــي قلــب ووجــدان المصمــم ، ثــم افصحــت عــن 
ــدث  ــف ح ــو موق ــري .. وه ــا يج ــا لم ــقها وحبه عش
بالفعــل معــى فــى زمــن الموضــة واالناقــة، فقــد كانــت 
هنــاك طفلــه تراقبنــى دائمــا وتتابعنــي اينمــا كنــت 
وتجلــس بقربــى وتنظــر لتصاميمــى وفــى احــدى 
المــرات اقتربــت منــى وأنــا اصمــم وارســم احــد 
ــى  ــت ل ــي وقال ــن تصاميم االسكتشــات لمجموعــة  م

ــك  ... ــى احب انن
نظــرة  لــى  فنظــرت  بشــدة  قولهــا  مــن  فندهشــت 

ــن  ــك م ــى احب ــرى انن ــرة أخ ــى م ــت ل ــاب وقال اعج
لــى أزيــاء  خــالل تصاميمــك وحلمــي أن تصمــم 

جميلــة مثــل هــذه التصاميــم ...
وقــررت فعــال تصميــم هــذه المجموعــة لهــذه الطفلــة 
ــه  ــزء من ــون ج ــاص لتك ــي الخ ــت عالم ــى اخترق الت

ــي .. ــت تصاميم ــى احب ــة الت ــون الطفل وتك
ــا  ــتيل منه ــوان الباس ــن أل ــا بي ــه م ــه متنوع المجموع
اللــون والخامــات جــاءت مــن  الفاتــح والمتوســط 
التزييــن  مــع  الحريــر  والقطــن  الخالــص  القطــن 
ــرح  ــو الم ــة ج ــية لتضف ــيطة والبليس ــش البس بالكراني
علــى الموديــل وكأن التصاميــم تعانــق الطفلــة بحــب .

عندما عشقت الطفلة 
خطوط الموضة..

موضة

رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط
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معارض

مفكرة

3 - 4 ابريل ميد ان فرانس بريميير فيجين 2019
فرنسا – صناعة الموضة

Made in France Premiere Vision 2019
France

Fashion Industry
Tel.: +33 )0(4 72 60 65 00
Fax: +33 )0(4 72 60 65 09

Email: madeinfrancepremierevision.com
www.madeinfrancepremierevision.com

4 - 6 ابريل انترتكس ماشينيري تونس 2019 
تونس

ماكينات
Intertex Machinery Tunisia 2019

Tunisia
Machinery 

Tel: +1 646 604 94 84
Email: info@bgroupus.com

Website: www.intertexmachinery.com

4 - 6 ابريل انترهوم تونس 2019
تونس

مفروشات منزلية
INTERHOME TUNISIA 2019

Tunisia
Hometextile Industry

Tel: +90 212 306 3151
Email: info@bgroupus.com

Website: www.interhometunisia.com

9 - 11 ابريل اميتكس – األرجنتين
موردي صناعة المابس 

Emitex - Argentina - Suppliers for the 
Garment Industry

Contact Person: Mercedes Sánchez
Responsible for Exhibitor’s Service

Tel.: +54 11 4514 1400 
mercedes.sanchez@argentina.

messefrankfurt.com
www.emitex.ar.messefrankfurt.com

2 - 5 مايو ميتشجان انترناشيونال وومنز شوو 
2019 – الواليات المتحدة االمريكية – فاشون 

حريمي
Michigan International Womens Show 

2019- USA- Womens Fashion
Tel.: )800( 849-0248 )ext 107(

Tel.: )704( 376-6594
Fax: )704( 376-6345

Email: banderson@southernshows.com
Website: www.southernshows.com

14 - 17 مايو تيكتكستيل – المانيا
منسوجات تقنية

Techtextil - Germany
Technical Textiles and Nonwovens 

Tel.: +49 69 75 75-62 91
Fax: +49 69 75 75-67 81

thimo.schwenzfeier@messefrankfurt.com
www.techtextil.messefrankfurt.com

14 - 17 مايو تيكس بروسيس – المانيا
معالجة النسيج والمواد المرنة

Texprocess
Germany

Processing Textile & Flexible Materials
Tel.:  +49 69 75 75-60 17
Fax +49 69 75 75-67 81

monique.matthews@messefrankfurt.com
www.texprocess.messefrankfurt.com

04.1904.1905.19
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15 - 16 مايو كوبنهاجن فاشون ساميت 2019
الدنمارك
فاشون 

Copenhagen Fashion Summit 2019
Denmark
Fashion

Communication Dir: Cecilie Thorsmark 
Tel.:+4526252001 

cecilie@globalfashionagenda.com
www.copenhagenfashionsummit.com

6 - 8 يونيو فابريك اند اكسيسوريس تريد شوو – 
الهند – اقمشة واكسسوارات

Fabrics & Accessories Trade Show 2019 
– India – Fabrics & Accessories 

Tel.: 25214711 / 41151841 
Mobile: +91 9845446570 / 9342566532

sstm@fnashow.in
sstm@textilefairsindia.com

Website: www.fnashow.in

13 - 15 يونيو هايمتكستيل انديا – الهند
المصنعين وتجار التجزئة والمصممين.

Heimtextil India 2019
India

Manufacturers, Retailers and Designers 
Tel.: +91 22 6144 5900
Fax: +91 22 6144 5999

Email: info@india.messefrankfurt.com
www.heimtextil-india.in.messefrankfurt.com

20 - 26 يوينو ايتما 2019 – اسبانيا - 
تكنولوجيا المنسوجات والمابس

ITMA 2019 – Spain - Textile & Garment 
Technology

Contact Person: Ms. Daphne Poon
Tel: +65 94789543

Email: daphnepoon@itma.com
Email: info@itma.com

Website: www.itma.com

22 يونيو بانيت تيكستايل 2019
اسبانيا

النسيج المستدام
Planet Textiles 2019

Spain
The Sustainable Textile 

Tel.: +44 )0( 1977 708488
+44 )0( 1924 897254

Email: info@mclnews.com
Website: www.planet-textiles.co

06.1906.19 05.19
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احدث تكنولوجيات الطباعة الرقمية بين أروقة 
"Stitch & Tex Expo - Printing Edition"

 Stitch & Tex Expo – معــرض  ويمثــل 
المثاليــة  األعمــال  منصــة    Printing Edition
تجاريــة،  شــراكات  إلقامــة  العارضــة  للشــركات 
والصناعيــة  التكنولوجيــة  االبتــكارات  وعــرض 
والتواصــل مباشــرة مــع آالف المشــترين والزائريــن 
الرفيــع مــن مصــر  الطــراز  المتخصصيــن  مــن 

األوســط. الشــرق  لمنطقــة  الواعــدة   واألســواق 
 Stitch & Tex Expo – Printing يقدم معرض
الطباعــة  وتقنيــات  تطبيقــات  أحــدث    Edition
والمالبــس  والمفروشــات  االقمشــة  علــى  الرقميــة 
الجاهــزة التــي تقدمهــا العالمــات التجارية والشــركات 
األكثــر شــهرة علــى مســتوى العالــم وعلــى المســتوى 
المحلــي تحــت ســقف واحــد مــن  خــالل ومــن المتوقــع 
العارضــة  الشــركات  توقيــع  المعــرض  يشــهد  أن 
التفاقيــات تجاريــة ضخمــة تقــدر بمالييــن الــدوالرات 

ــرة المتاحــة. ــرص الســوقية الكبي ــاُ للف وفق
يكــون  أن  علــى  المعــرض  اســتراتيجية  وتعتمــد 
مصــادر  لتحديــد  االساســي  الحــدث  منــازع  بــال 
ــى  ــة عل ــة الرقمي ــا الطباع ــى تكنولوجي الحصــول عل
التــي  الجاهــزة  والمالبــس  والمفروشــات  االقمشــة 
تشــهد طفــرات تكنولوجيــة كبيــرة  علــى مســتوى 
يوفــر مســارات  الشــرق األوســط وافريقيــا، كمــا 
أعمــال متنوعــة وواضحــة المعالــم للشــركات الدوليــة 
ــا  ــال تكنولوجي ــي مج ــة ف ــة العامل ــة والمحلي واإلقليمي
والمفروشــات  االقمشــة  علــى  الرقميــة  لطباعــة 
ــات  ــق مبيع ــا وتحقي ــم أعماله ــادة حج ــس لزي والمالب
اســتثنائية وفتــح قنــوات توزيــع مختلفــة داخــل مصــر 

ومنطقــة شــمال افريقيــا..
ــرض  ــة لمع ــدورة المقبل ــهد ال ــر ان تش ــن المنتظ وم
 Stitch & Tex Expo – Printing Edition
مشــاركة اكثــر مــن 350 شــركة محليــة وعالميــة 
وأن يتخطــى عــدد الزائريــن المتخصصيــن العشــرون 
للمعــرض  المنظمــة  الشــركة  ألــف زائــر، وتقــوم 
بتنظيــم حملــة دعائيــة كبــرى الجتــذاب الزائريــن 
ــم برنامــج  ــا يشــهد المعــرض تنظي ــن كم المتخصصي

خــاص للقــاءات األعمــال الثنائيــة بيــن الشــركات 
العارضــة ومجموعــة مــن كبــار المشــترين األقليمييــن 
وكذلــك تنظيــم زيــارات لوفــود متخصصــة تمثــل 
ــة الشــرق األوســط  ــدول منطق ــة ب االتحــادات التجاري

ــي. وافريق

   Stitch & Tex Expo – Printing Edition ــات معــرض ــق فعالي تنطل
أحــد أهــم المعــارض الدوليــة المتخصصــة فــي مجــال تكنولوجيــا الطباعــة الرقميــة 
علــى األقمشــة والمفروشــات والمابــس الجاهــزة خــال الفتــرة مــن 28 إلــى 31 

مــارس 2019 بمركــز القاهــرة الدولــي للمؤتمــرات، وهــو المعــرض الــذي يأتــي 
مواكبــاً للنمــو الكبيــر والمطــرد لحجــم الطلــب علــى تكنولوجيــا الطباعــة الرقميــة 

ســواء علــى المســتوى المحلــي أو االقليمــي أو الدولــي.

خالل الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2019 بمركز القاهرة للمؤتمرات
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دورة متميزة "تصديرًيا" لفعاليات معرض 
Destination Africa

ولقــد حققــت الــدورة الثالثــة للمعــرض نجاًحــا كبيــًرا 
مــع العــدد المتزايــد مــن العارضيــن والمشــترين ممــا 
يســهم فــي نهايــة المطــاف فــي زيــادة الصــادرات 
وجــذب المزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، 
 300 مــن  يقــرب  مــا  الــدورة  اســتضافت  حيــث 
مشــتري يمثلــون المــاركات العالميــة وكبــرى سالســل 
ــا،  ــل وتركي ــن والبرازي ــكا والصي ــي أمري ــة ف التجزئ
باإلضافــة اهتمــام رجــال الصناعــة مــن عــده دول 
لزيــارة المعــرض مثــل الصيــن والجزائــر والمغــرب 
واليابــان وجنــوب إفريقيــا لإطــالع علــى التطــورات 

ــة. ــارة االفريقي ــي الق ــة للصناعــات النســجية ف الراهن
ــو  ــى وه ــه األول ــي دورت ــرض ف ــالق المع ــذ انط من
بالمنتجــات  التعريــف  نحــو  ثابتــه  بخطــى  يســير 
ــي  ــز اقليم ــى مرك ــم تحــول مصــر إل ــة ودع االفريقي
مناقشــة  الوقــت  نفــس  وفــي  النســجية،  للمنتجــات 
العقبــات التــي تواجــه مســيرة الصناعــة افريقًيــا، 
وبيــان رؤيــة الكيانــات االقتصاديــة ســواء االستشــارية 
ــول  ــة ح ــة بالصناع ــا عالق ــي له ــة الت أو التكنولوجي
أوضــاع ومســتقبل ممثليــن عــن االســواق التصديريــة 
للمنتجــات المصريــة واالفريقيــة بشــكل عــام، وهــو ما 

ــان المســتقبل  ــة نقاشــية لبي يجعــل مــن المعــرض حلق
ــوى للصــادرات  ــت داعــم رئيســي ق ــس الوق ــي نف وف
والتجــارة البينيــة للمنتجــات النســجية.. وهــي رســالة 
ــدورة  المعــرض التــي عبــر عنهــا المشــاركين فــي ال

ــرض..  ــة للمع الثالث
أمــا عــن مســيرة ايــام العــرض، فأكــدوا ان هنــاك 
العديــد مــن النتائــج اإليجابيــة التــي تحققــت مــن خــالل 
ــكان  ــا ان م ــرض، منه ــات المع ــي فعالي ــاركة ف المش
ــا  ــو م ــي، وه ــه والرق ــم بالفخام ــه يتس ــرض ذات المع
ــة  ــة العالمي ــي السالســل التجاري ــاع لممثل يعطــي انطب

هــي دورة الخبــرة واإلنطــاق.. الوصــف الدقيــق 
 Destination  لفعاليــات الــدورة الثالثــة لمعــرض
انطــاق  دعائــم  أحــد  اصبــح  والــذي   ،Africa
المصريــة كمركــز صناعــي  النســجية  الصناعــات 
متخصــص فــي أفريقيــا ومــن ثــم المســاهمة فــي 
تقــدم  لمــدى  وانعــكاس  الثنائيــة  التجــارة  تعزيــز 
شــارك  األفريقيــة.   اإلنتاجيــة  القــدرات  وتميــز 
ــات  ــدة جه ــرض ع ــة للمع ــدورة الثالث ــم ال ــي تنظي ف
للمابــس  التصديــري  المجلــس  وهــي  مصريــة 
والمجلــس  للمنســوجات  التصديــري  والمجلــس 
وجمعيــة  المنزليــة  للمفروشــات  التصديــري 
المصدريــن المصرييــن أكســبولينك.. واقيــم علــى 
 153 بمشــاركة  مربــع..  متــر   1500 مســاحة 
عارًضــا مــن جميــع انحــاء القــارة الســمراء يمثلــون 
دول مصــر وتونــس والمغــرب والجزائــر وجنــوب 

ونيجيريــا. إفريقيــا 

وسط تواجد لممثلي السالسل العالمية وخبراء الصناعة وكبار المستوردين
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التصديريــة ســواء  المســتوردين مــن األســواق  أو 
األوروبيــة أو غيرهــا أن هنــاك نقلــه فــي صناعــة 
المعــارض تتالئــم مــع قيمــة ورقــي وتقــدم المنتجــات 
ــاه  ــة اتج ــي البداي ــد ف ــا يوج ــو م ــا، وه ــجية ذاته النس
ايجابــي نحــو المنتجــات االفريقية..ولهــذا هنــاك اهتمام 
ــات  ــودة المنتج ــان ج ــزوار لبي ــؤالء ال ــب ه ــن جان م
ومــدى اإللتــزام بكافــة االشــتراطات التصديريــة.. 
واالســعار والســرعة فــي تلبيــة الطلبيــات وهــي مــن 
االمــور بالغــة األهميــة التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد 

ــة..  ــدات التصديري ــرام التعاق ــرار اب ق
ــم  ــاءة التنظي ــى كف وألمــح البعــض مــن المشــاركين إل
وقــوة المشــاركين فيــه مــن المنتجيــن والــزوار علــى 
االنطبــاع  تأكيــد  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو  الســواء، 
اإليجابــي للمنتجــات النســجية بشــكل عــام، فــإذا اردت 
أن تكــون مــن االقويــاء البــد وان تكــون منهــم أو 
ــالل  ــن خ ــك م ــد لمنتجات ــاع جي ــى انطب ــل عل تتحص
االنطبــاع االيجابــي لمنتجاتهــم، فالتأثيــر متبــادل بيــن 

ــع. الجمي
مــن جهتــه اشــار رجــل الصناعــة محمــد الصيــاد 

رئيــس المجلــس التصديــري للمالبــس الجاهــزة أن 
ــل  ــه يمث ــم المعــرض كون ــي تنظي ــس يشــارك ف المجل
فرصــة مالئمــة لتســليط الضــوء علــى التدابيــر التــي 
جاذبيتهــا  لتعزيــز  اتخاذهــا  أفريقيــا  علــى  يتعيــن 
للمشــترين واالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، وذلــك 
ــن  ــتدامة، بالتزام ــادرات االس ــا لمب ــالل تبنيه ــن خ م
مــع حــدوث تحــوالت كبــرى فــي األســواق العالميــة.. 
وهــو مــا يصــب فــي صالــح الصناعــة بالقــارة ومصر 
بالتبعيــة.. كمــا يمثــل المعــرض البوابــة الرئيســية 
للقــارة  بالنســبة  للصناعــة  مركــًزا  لتكــون مصــر 
األفريقيــة، ممــا يســاهم فــي تنشــيط التبــادل التجــاري 
مــع الــدول االفريقيــة والســوق العالميــة بشــكل عــام.
ــة  ــد لقــاءات عمــل ثنائي ــرض عق ــن المع كمــا تضم
بيــن المســتوردين الذيــن يمثلــون عــدًدا مــن األســواق 
العالميــة وكبــار سالســل التجزئــة لبيــان رؤيتهــم 
مؤكــًدا  ومســتقبلها..واضاف  االفريقيــة  للمنتجــات 
أن الصناعــة االفريقيــة تمتلــك مقومــات االنطــالق 
االســواق  اختــراق  علــى  والقــدرة  التصديــري 
ــويق  ــج والتس ــط التروي ــق فق ــم يتب ــن ث ــة، وم المختلف

ــه  ــم ب ــا اهت ــو م ــاءة والجــودة، وه ــم بالكف بشــكل يتس
بالنســبة  الجاهــزة  للمالبــس  التصديــري  المجلــس 
ــة، وكان  ــرة الماضي ــالل الفت ــة خ ــة المصري للصناع
ــي  ــة ف مــن نتائجــه حــدوث رواج للمنتجــات المصري

عــدد كبيــر مــن األســواق الخارجيــة..

حققت صادرات المالبس الجاهزة ثاني أعلى 
معدل نمو 14 في المئة بين جميع الصادرات 
المصرية في 2017 بقيمة 1.4 مليار دوالر

حققت صادرات المنسوجات نمواً بنسبة 7 في 
المئة في 2017 بقيمة 835 مليون دوالر وزيادة 

بنسبة 9 في المئة في النصف األول من 2018

50 في المئة من صادرات المالبس 
المصرية تذهب إلى سوق الواليات 

المتحدة

خالل 2018 حققت صادرات المالبس 
المصرية نمًوا قدره 9 في المئة خالل 

الفترة من يناير حتى سبتمبر

33 في المئة من صادرات 
المالبس المصرية تذهب إلى 

تذهب إلى أوروبا

أكد املشاركني في الدورة الثالثة للمعرض 
ان هناك العديد من النتائج اإليجابية 

التي حتققت من خالل املشاركة في 
فعاليات املعرض، منها ان مكان املعرض 

ذاته يتسم بالفخامه والرقي، وهو ما 
يعطي انطباع ملمثلي السالسل التجارية 

العاملية أو املستوردين من األسواق 
التصديرية سواء األوروبية أو غيرها أن 

هناك نقله في صناعة املعارض تتالئم 
مع قيمة ورقي وتقدم املنتجات النسجية 

ذاتها
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شــارك فــي فعاليــات المؤتمــر عــدد كبيــر مــن خبــراء 
الصناعــة ســواء فــي مصــر او افريقيــا أو ممثليــن 
فــي  المتخصصــة  العالميــة  الشــركات  لكبريــات 

الصناعيــة..  التكنولوجيــا 
اتحــاد  رئيــس  بيــدي  جاســويندر  بينهــم   مــن 
مصنعــي المنســوجات الدوليــة )ITMF(، ورئيــس 
االتحــاد األفريقــي للصناعــات النســيجية والقطنيــة 
)ACTIF(. والــذي اشــار إلــى التطــورات المســتمرة 
ــي تواجــه الصناعــة  ــات الت ــة والتحدي للســوق العالمي
ــيرة  ــة لمس ــات الراهن ــل االيجابي ــبل تفعي ــا وس افريقًي
 Navdeep Sodhi شــارك  كمــا  الصناعــة.. 
ــزري لالستشــارات  ــراء وشــريك شــركة جي احــد خب
ــي اإلدارة  ــرة ف ــرة كبي ــك خب ــذي يمتل ــة وال الصناعي
االســتراتيجية والتكنولوجيــا والتجــارة واالســتثمار 
ــا  ــة عنوانه ــة بحثي ــاء ورق ــام بإلق ــث ق ــن.. حي الدوليي
فــي  المضافــة  والقيمــة  للمصــادر  جديــدة  »آفــاق 

المنســوجات والمالبــس األفريقيــة« .. صناعــة 
وشــارك د. كريســتيان شــندلر - المديــر العــام لالتحــاد 
بورقــة   )ITMF( المنســوجات  لمصنعــي  الدولــي 
بحثيــة حــول »االتجاهــات فــي المنســوجات العالميــة 
والتطــورات الراهنــة للمعــدات االنتاجيــة )الماكينــات( 

ــة«..  الصناعي
 FRC إدارة مجلــس  رئيــس    Jason Kra أمــا 
والتــي تعمــل تحــت مظلــة شــركة لــي & فونــغ، 

فأكــد أن شــركته تــرى أن الســوق المصريــة ايجابــي 
للغايــة حيــث يمثــل فــي ذاتــه البوابــة االســتثمارية 
ولهــذا  االفريقيــة،  الســوق  فــي  للتوســع  المالئمــة 
هنــاك اتجــاه للعمــل وبقــوة فــي مصــر خــالل الفتــرة 
القادمــة، مشــيًرا إلــى أنــه يصطحــب عــدد كبيــر مــن 
المســتثمرين الصينييــن الراغبيــن إمــا لشــراء أو اقامــة 

أو شــراكة المنشــأت الصناعيــة المصريــة.
كمــا شــارك عــدد كبيــر مــن الخبــراء ســواء مــن 

مصــر مثــل رجــل الصناعــة البــارز محمــد قاســم 
رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة 
 ،  World Trading Company -Egypt
واحمــد البســاطي رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو 
 ..Modern Nile Cotton Co ــركة ــدب لش المنت
ــاء  ــة األزي ــراء صناع ــن خب ــدد م ــى ع ــة إل باإلضاف
الشــركات  كبريــات  فــي  األلكترونيــة  والتجــارة 

العالميــة.

معارض

خيوط

ومؤتمر حول التحديات والفرص المتاحة للصادرات 
النسجية االفريقية

ــات  ــول التحدي ــوار ح ــتدامة: ح ــات نســجية مس ــوان »صناع ــت عن ــر تح ــات مؤتم ــة بفاعلي ــه الثالث ــال دورت ــرض Destination Africa خ ــت دورة مع اختتم
ــات  ــن فــي مجــال الصناعــات النســجية حــول التحدي ــة مــن المتخصصي ــن المشــتركين والعارضيــن ونخب ــك بهــدف عقــد حــوار بي ــا« وذل والفــرص المتاحــة ألفريقي
والعوائــق التــي يواجههــا القطــاع. حيــث تــم تنــاول موضوعــات االســتدامة فــي صناعــة المنســوجات والمابــس الجاهــزة، واالتجاهــات والتحــوالت العالميــة الكبــرى 
وتأثيرهــا علــى التجــارة األفريقيــة وكذلــك االســتراتيجيات التــي ينبغــي علــى البلــدان األفريقيــة اتباعهــا فــي تحقيــق التقــدم فــي التجــارة العالميــة مــن خــال ساســل 
ــادة القيمــة المضافــة للمنتجــات النســجية  ــدة لزي ــى جانــب مناقشــة اآلفــاق الجدي ــة إل ــدان األفريقي ــة للبل ــادة القــدرة اإلنتاجي ــز القــدرة التنافســية وزي ــد وتعزي التوري

المصنعــة فــي أفريقيــا.

أحمد البساطي Navdeep Sodhiمحمد قاسم
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تكنولوجي 

خيوط

LENzING APPLIES FOR 25 
PATENTS FOR LENzING™ 
WEB TECHNOLOGy
The Lenzing Group filed a first wave of patent applications for 
its new LENZING™ Web Technology with the World Intellectual 
Property Organization. The 25 applications focus on product, 
process and application inventions and are part of Lenzing’s 
intellectual property protection strategy.
The LENZING Web Technology is a nonwoven web formation 
process that starts with botanic wood pulp and produces a 
nonwoven fabric made of 100 percent continuous lyocell fila-
ment. The technology offers a unique self-bonding mechanism 
where filaments bond into a fabric during the laydown process. 
This self-bonding mechanism allows for a much wider variety 
of basis weight, surface textures, drapeability and dimensional 
stability than other nonwoven technologies.

Scientists at the University of Massachusetts Amherst in the US 
have developed a method for making a charge-storing system 
that is easily integrated into clothing for “embroidering a charge-
storing pattern onto any garment.”
Scientists have developed a method that can allow fabrics to 
store charge, paving the way for self-powered smart garments 
that can monitor health in real time.
A major factor holding back the development of wearable 

biosensors for health monitoring is the lack of a lightweight, long-
lasting power supply.
The method uses a micro-super capacitor and combines vapour-
coated conductive threads with a polymer film, plus a special 
sewing technique to create a flexible mesh of aligned electrodes 
on a textile backing. The resulting solid-state device has a high 
ability to store charge for its size, and other characteristics that 
allow it to power wearable biosensors.

SMART GARMENTS TO MONITOR HEALTH IN REAL TIME
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Textile manufacturer ISKO has launched the fifth generation of 
its Arquas collection which is said to combine the company’s 
expertise in woven technologies with the functional properties 
expected of high performance sportswear and activewear.
The Arquas fabric collection has been tipped to serve five 
key areas across the functional apparel markets, with the 
advanced textiles tailored for use in activewear, outerwear, golf 

apparel, horse riding apparel and finally hybrid applications; 
which integrate performance features from water repellency to 
windproofness.
Arquas 5.0 fabrics are said to handle like knitwear but boast 
benefits acquired through the use of woven technologies. As 
such, the range is said to provide greater durability, comfort and 
shape recovery for high performance applications

GRAPHENE WEAvES LIFE INTO SMART APPAREL
Scientists at the University of Exeter have developed a method 
of weaving graphene fibres within fabrics to provide power to 
smart clothing. The new research used polypropylene fibres to 
attach graphene-based electronic fibres to create touch-sensor 
and light emitting devices.
Lead by Professor Monica Craciun of the University of Exeter’s 
engineering department, the focus of the research effort looked 
at methods of seamlessly integrating electronics within flexible 
substrate materials.
Typically, wearable technologies are bound to a garment via 
adhesion or will be stored within pockets. The new method 
allows fabrics to incorporate wearable displays without the need 
for electrodes, wires or additional materials.
The Exeter-based team collaborated with the Universities of 
Aveiro and Lisbon in Portugal and Belgian research institute 
Centexbel to yield the potentially industry-transforming 
technology.

ISKO ExPANdS ARqUAS PERFORMANCE FABRICS
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ثورة وتطوير فى عالم طباعة السبليميشن
• 	TS55- تعرف على احدث ماكينات ميماكى

1800
• الساعة / السرعة 140م2  	
• 	 DPI – 600 480 جودة عالية تبدء من

DPI  1 PASS
• اقل تكلفة حبر )عبوة 10 لتر(	
• طباعة حتى رول 2500 م طولى	
• RIP TX LINK 4 المتخصص فى طباعة 	

النسيج للحصول على اعلى تداخل الوان و 
اعلى تدرج الوان 

• سعر خاص اثناء المعرض	
• الماكينة تعرض في معرض ستتش ان تكس 	

اكسبو في 28 فبراير وحتي 3 مارس 2019

 بقلم: ايمن قادوس

حديث الصناعة

الصناعة »محلك سر«.!
مــرت هــذه الصناعــة العريقــة فــي مصــر بحالــة 
ــا  ــم انه ــة رغ ــوام الماضي ــالل األع ــع خ ــن التراج م
والتطويــر  لالســتمرار  والمهــارة  التاريــخ  تمتلــك 
واالنطــالق، إال انهــا مازالــت محلــك ســر، فــي وقــت 
ــدول المنافســة مــن  ــي ال ــه الصناعــة ف اســتطاعت في
ــه افضــل  ــي مكان ــا ف ــا جعله ــث مم ــور والتحدي التط
كثيــًرا مــن الصناعــة المصريــة رغــم انهــا ال تمتلــك 

ــي..! ــخ المحل ــل التاري ــا يماث تاريًخ
ــي  ــباب الت ــن االس ــدد م ــاك ع ــول أن هن ــن الق ويمك
أدت إلــى مــا نعانيــه اليــوم مــن تراجــع .. وأبرزهــا:

دمــرت  التــي  األســباب  احــد  يمثــل  التوكتــوك 
الصناعــة و جعلــت هنــاك عــزوف مــن العمالــة، فقــد 
ــد أن  ــه ال يري ــوك الن ــل التوكت ــل يفض ــح العام اصب
ــت  ــد بوق يكــون حضــور أو انصــراف أو يكــون مقي
ــن  ــه م ــا ل ــن م ــط ع ــألك فق ــل االن يس ــل، العام عم
أجــر أو مواعيــد العمــل أو االجــازات، دون أن يهتــم 
ــام  ــي ق ــة الت ــم االنتاجي ــل و حج ــن عم ــه م ــا علي بم

ــا..!  به

قيــام الدولــة اإلنفــاق علــى اعــداد االســتراتيجيات 
يتــم  أن  دون  فائــدة،  دون  األخــرى  تلــو  الواحــدة 
االســتفادة منهــا، فــي وقــت تصــر فيــه علــى التعاقــد 
الدراســات  إلجــراء  العالميــة  الخبــرة  بيــوت  مــع 
المختلفــة، أليــس نحــن أدرى بالــداء ويمكننــا فــي 

الوقــت نفســه وصــف الــدواء.
خســائره  رغــم  العــام  القطــاع  بانعــاش  االهتمــام 
المســتمرة، وهــو مــا يكلــف الجهــد والوقــت والمــال 

دون عائــد حقيقــي للصناعــة.
ــورة  ــد الث ــر مــن المشــترين بع  لألســف هــرب الكثي
إلــى دول أخــري مثــل الهنــد و باكســتان و فيتنــام ولــم 

يعــودوا إلــى األن.
قــد يشــير البعــض إلــى أن قــرار التعويــم للعملــة قــد 
أدى إلــى تحســين التنافســية للمنتجيــن المصرييــن، 
ــا صحيًحــا إال أنــه فــي  وهــذا األمــر قــد يكــون نظرًي
الواقــع غيــر ذلــك نظــًرا ألن قــرار التعويــم صاحبــه 
ــة  ارتفــاع فــي اســعار الطاقــة، ولقــد كان علــى الدول
أن توفــر للمنتــج المحلــي مناًخــا مناســًبا للمنافســة قبــل 

ان تحريــك اســعار الطاقــة، فهــل يعقــل مثــال ان متــر 
الميــاه بـــ 10 جنيهــات و هــل يعقــل ســعر األراضــي 

الصناعيــة مــن الجهــاز المتــر ب800 جنيــه..!
ولهــذا اتســاءل لمــاذا ال يتــم حمايــة اصحــاب المهنــة 
أو دعمهــم بشــكل مناســب مثــل دول أخــرى كالصيــن 
و الهنــد و تركيــا، لمــاذا يتــم التأخيــر فــي توفيــر دعــم 
الصــادرات بمــدة تصــل إلــى عــدة أعــوام، هــذا إذا تــم 
اســترداده مــن االســاس. رغــم ان هــذه هامــش الربــح 
ــرورة  ــاك ض ــم هن ــن ث ــيط ، وم ــة بس ــذه الصناع له

الســتمرارية مســاندة الدولــة.
والبــد للدولــة ان تقــوم بتشــجيع المســتثمرين في مجال 
ــة  ــر العمل ــدف توفي ــا به ــى التوســع انتاجًي ــزل عل الغ
ــى اســتيراد الغــزول  ــي ســيتم انفاقهــا عل ــة الت الصعب
ــر االقطــان  ــى تصدي ــم العمــل عل مــن الخــارج.. ويت
ــن  ــتفادة م ــعر لالس ــن ش ــداًل م ــزول ب ــة غ ــى هيئ عل
القيمــة المضافــة، والعمــل علــى دعــم زراعــة القطــن 
ودعــم الفــالح ولكــن الشــيء االيجابــي لهــذا الموســم 

ــادة المســاحة المزروعــة.  هــو زي

تكنولوجي 

خيوط
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بورصة

خيوط

72 في املئة
نسبة خسائر شركة النيل حلليج األقطان 
خالل الربع األول من العام املالي 2018 - 2019

• للمالبــس 	 النصــر  لشــركة  المجمعــة  الماليــة  القوائــم  أظهــرت 
والمنســوجات - كابــو خــالل الربــع األول مــن العــام المالــي -2018
2019، ارتفــاع أرباحهــا بنســبة 91 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي. 
وأوضحــت الشــركة فــي بيــان لهــا أنهــا حققــت أرباحــاً بلغــت 6.5 
ــبتمبر 2018،  ــي س ــة ف ــة أشــهر المنتهي ــه خــالل الثالث ــون جني ملي
ــن  ــة م ــرة المقارن ــي الفت ــه ف ــون جني ــت 3.4 ملي ــاح بلغ ــل أرب مقاب

ــي الســابق.. ــام المال الع
كمــا ارتفعــت مبيعــات الشــركة خــالل الربــع األول مــن العــام المالــي 
ــت 147.6  ــات بلغ ــل مبيع ــه، مقاب ــون جني ــى 162 ملي ــاري إل الج
مليــون جنيــه فــي الربــع المقــارن مــن العــام المالــي الماضي.وكانــت 
ــاً  ــت أرباح ــرت أن الشــركة حقق ــتقلة، أظه ــة المس المؤشــرات المالي
بلغــت 10.75 مليــون جنيــه خــالل الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 
ــي  ــه ف ــون جني ــت 8.009 ملي ــاح بلغ ــل أرب ــبتمبر 2018، مقاب س

ــه. الفتــرة المقارنــة مــن العــام المالــي الســابق ل
• ــة لحليــج األقطــان الســتغالل مســاحة أرض 	 تخطــط الشــركة العربي

تابعــة لهــا بمحلــج شــركة إيجيبــت لحليــج األقطــان، الواقعــة بطريــق 
ــه ســيتم  ــى أن ــة، مشــيًرا إل ــة النوباري اإلســكندرية الصحــراوي ناحي
اســتغالل األرض فــي دخــول مشــاركة لالســتثمار الزراعــي مــع أحــد 

المطوريــن الزراعييــن.
ــي  ــق صاف ــن تحقي ــفت ع ــد كش ــركة ق ــة للش ــم المالي ــت القوائ وكان
خســارة بلــغ 2.55 مليــون جنيــه منــذ بدايــة يوليــو حتــى نهايــة 
ســبتمبر الماضــي، مقابــل 9.43 مليــون جنيــه خســائر خــالل نفــس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي.. بينمــا ســجلت اإليــرادات ارتفاًعــا بلــغ 
خــالل نفــس الفتــرة 234 ألــف جنيــه بنهايــة ســبتمبر 2018، مقابــل 

ــام الماضــي. ــرة مــن الع ــه خــالل نفــس الفت ــف جني 15 أل

• قــررت لجنــة قيــد األوراق الماليــة بالبورصــة المصريــة، قيــد تجزئــة 	
القيمــة األســمية لســهم شــركة دايــس للمالبــس الجاهــزة مــن 1 جنيــه 
إلــى 20 قرشــاً مــع بقــاء رأس المــال الشــركة المصــدر دون تغييــر.

وكانــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لدايــس للمالبــس، وافقــت علــى 
تجزئــة أســهم رأســمال الشــركة بتعديــل القيمــة االســمية للســهم مــن 
جنيــه إلــى 20 قرشــاً، وبذلــك ســيصبح رأســمال الشــركة المصــدر 
والمدفــوع 53 مليــون جنيــه، موزعــاً علــى 265 مليــون ســهم، 

بقيمــة اســمية للســهم الواحــد 20 قرشــاً.
ــه  ــون جني ــت أرباحــاً بلغــت 112.06 ملي ــد حقق ــت الشــركة ق وكان
خــالل الفتــرة مــن ينايــر إلــى ســبتمبر الماضــي، مقابــل أربــاح بلغــت 
131.3 مليــون جنيــه فــي الفتــرة المقارنــة مــن العــام الماضــي، كمــا 
ــل  ــه، مقاب ــار جني ــى 1.03 ملي ــرة إل ــات خــالل الفت ــت المبيع ارتفع
مبيعــات بلغــت 782.6 مليــون جنيــه فــي الفتــرة المقارنــة مــن العــام 

الماضــي.
• ــج األقطــان خــالل 	 ــل لحلي ــة لشــركة الني أظهــرت المؤشــرات المالي

الربــع األول مــن العــام المالــي 2018 - 2019، ارتفــاع خســائرها 
ــت  ــا حقق ــا  إنه ــان له ــي بي ــت الشــركة ف ــي المئة..وقال بنســبة 72 ف
خســائر بلغــت 2.4 مليــون جنيــه خــالل الفتــرة مــن يوليــو إلــى 
ســبتمبر الماضــي، مقابــل خســائر بلغــت 1.4 مليــون جنيــه فــي 
ــركة  ــرادات الش ــت إي ــن بلغ ــي حي ــن 2017، ف ــة م ــرة المقارن الفت
ــرادات الشــركة  ــم ذكــر إي ــم يت ــه، ول ــف جني ــرة 23.9 أل خــالل الفت

ــن 2017. ــة م ــرة المقارن ــي الفت ف
أرجعــت الشــركة ارتفــاع الخســائر لعــدم وجــود أربــاح فــروق عملــة 
بنحــو 1.5 مليــون جنيــه، كمــا بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين 
ــابق. ــع الس ــه بالرب ــون جني ــل 382 ملي ــه مقاب ــون جني 379.6 ملي
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فنية

مقاالت

مثلــت األليــاف القصيــرة 55 فــي المئــة من إجمالــى منتجات 
األليــاف العالميــة، حيثتســتخدم فــى الخيــوط المغزولــة وغيــر  
المنســوجة وأليــاف الحشــو.نمت منتجــات األليــاف القصيــرة 
ــون طــن،  ــة 57 ملي ــة لكمي ــي المئ فــى2017 بنســبة 2.7 ف
وتســاهم األليــاف الطبيعيــة بنســبة نمــو قدرهــا 2.9 فــي المئــة 
لكميــة 32 مليــون طــن، بينمــا األليــاف التركيبيــة بنســبة 1.4 
فــي المئــة بكميــة 19 مليــون طــن، واألليــاف الســليلوزية 

بنســبه 2.8 فــي المئــة لكميــة 6 مليــون طــن. 
ــة  ــاف الصناعي ــح األلي ــى صال ــام ف ــاه الع ــتمر االتج ــد اس ولق
القطــن  ويقــود  الطبيعيــة،  األليــاف  نفقــات  لزيــادة  نظــرا 
انتــاج )و25  طــن  مليــون   26 بكميــة  القصيــرة  األليــاف 
مليــون طــن اســتهاك( ويتبعــه البوليســتر بكميــة 15 مليــون 
طــن، والســيلوزية بكميــة 6 مليــون طن،ممــا ادى إلــى ارتفــاع 
اســتهاك القطــن بنســبة 3.6 فــي المئــة وانتاجــه بنســبة 

ــي. ــى التوال ــى عل ــام الثان ــة للع ــي المئ 11.2 ف
ــبة  ــًطا بنس ــًوا متوس ــرة نم ــتر القصي ــاف البوليس ــجلت ألي س
ــى 2017 بينمــا ســجلت الســليلوزية نمــو  ــة ف ــي المئ 1.8 ف
ــاف الفســكوز  ــاع ملحــوظ أللي ــة ارتف ــة متضمن ــي المئ 2.8 ف
ــى  ــر فــى األســيتات إل ــة، وانخفــاض اكث بنســبة3.6 فــي المئ

ــة نمــوا. 2فــي المئ
ــن  ــر نمــوا وانتاجــا وهــى الصي ــدول الثــاث األكب وســجلت ال
والهنــد وامريــكا نســبة 64 فــي المئــة مــن الســوق العالمــى 
فــى 2017 مقارنــة بنســبة 62 فــي المئــة العــام الســابق،حيث 
تميــز أداء 2017 بنمــو فــى القطــن واألليــاف الصناعيــة، 
وكانــت الزيــادة فــى الصيــن بســبب ارتفــاع انتــاج القطــن 
المئــة بعــد انخفاضــه لمــدة 5 ســنوات  بنســبة 9.1 فــي 
متواصلــة، وزيــادة انتــاج األليــاف الصناعيــة بنســبة 2.5 فــي 
المئــة، وفــى الهنــد زاد القطــن بنســبة 5.7 فــي المئةواألليــاف 
الصناعيــة بنســبة 4.5 فــي المئــة ألول مــرة منــذ 6 ســنوات. 

ملخص تقرير األلياف السنوي 2018 
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ارتفعت السوق لغير املنسوجة وألياف احلشو لكمية 17 مليون طن فى 2017 بنسبة 
5.7 في املئة.وهذا يتمشى مع متوسط النمو السنوى فى الفترة 2000 – 2017 بنسبة 

7.1 في املئة عدا 2008 عام األزمة املالية العاملية

الخيوط المستمرة والغزول
ارتفــع إجمالــى انتــاج الخيــوط فــي العــام 2017 ليســجل 87 مليــون طــن بنســبه 
ــون  ــة 47 ملي ــتمرة كمي ــوط المس ــا الخي ــت منه ــة. حقق ــي المئ ــت 4.1 ف ــو بلغ نم
طنبنمــو 5.3 فــي المئة،وتمثــل 54 فــي المئــة مــن إجمالــى الخيــوط )إلرتفــاع نمــو 
الخيــوط المســتمرة منــذ 2009 وكانــت نســبتها 41 فــي المئــة(. وحققــت الغــزول 
كميــة 40 مليــون طــن بنمــو 2.8 فــي المئــة. وجــاء نمــو ســوق الخيــوط العالميــة 
للقطــن والصــوف واألليــاف الصناعيــة خــالل 2017 بعــد تباطــؤ لمــدة 4 ســنوات 
ــث كان  ــذ 2000 حي ــوا من ــد شــهد نم ــوط المســتمرة ق ــة، وكان ســوق الخي متتالي
نمــًوا عاًمــا بعــد عــام ماعــدا 2004 كإســتثناء حيــث كانــت هــذه الســنة ذات نمــو 
أعلــى مــن متوســط  نمــو األليــاف القصيــرة حتــى 7.7 فــي المئــة لتســجل ارتفاعــا 

جديــدا منــذ عــام 1985. وهــذا النمــو فــى األليــاف القصيــرة لــم يتكــرر.

غير المنسوجة
ــى  ــن ف ــون ط ــة 17 ملي ــو لكمي ــاف الحش ــوجة وألي ــر المنس ــوق لغي ــت الس ارتفع
2017 بنســبة 5.7 فــي المئة.وهــذا يتمشــى مــع متوســط النمــو الســنوى فــى 
الفتــرة 2000 – 2017 بنســبة 7.1 فــي المئــة عــدا 2008 عــام األزمــة 
ــة  ــوجة المصنوع ــر المنس ــات غي ــوق المنتج ــذا الس ــمل ه ــة. ويش ــة العالمي المالي
ــوم  ــاس الن ــو ألكي ــواد حش ــتعملة كم ــرة والمس ــاف القصي ــرات واأللي ــن البوليم م
والمعاطــف المشــمعة ذات القبعــة والمخــدات والمراتب،ومــواد العــزل فــى صناعــة 

ــجاير.  ــر الس ــا فلت ــلحة. وأيض ــي المس ــو المبان ــيارات، وحش الس
ــى 14  ــل ال ــة ليص ــي المئ ــبة 5.9 ف ــوجة بنس ــر المنس ــى لغي ــاج العالم زاد االنت
ــون طــن  ــة 3 ملي ــة لكمي ــي المئ ــبة 4 ف ــو بنس ــاف الحش ــون طــن. وزادت ألي ملي

فــى 2017. 

األنواع الرئيسية لأللياف الصناعية
ــتمرة  ــوط المس ــاج الخي ــي انت ــة ف ــي المئ ــبة 5.4 ف ــًوا بنس ــام 2017 نم ــهد الع ش
للبوليســتر وتشــمل النســجية والصناعيــة وخيــوط الســجاد لكميــة 38 مليــون طــن. 
وكان هــذا اســرع نمــو منــذ 2014 . ولكنــه أضعــف مــن متوســط النمــو الســنوي 

علــى المــدى الطويــل، وقــدره 7.7 فــي المئــة )فتــرة بــدون الحصــص(.
ارتفــع انتــاج أليــاف البوليســتر القصيــرة بنســبة 1.8 فــي المئــة لكميــة 15 مليــون 
طــن وهــو أقــل مــن النمــو الســنوي علــى المــدى الطويــل وقــدره 4.5 فــي المئــة 
ــا،  ــيا وأوروب ــى آس ــات ف ــعات الطاق ــة لتوس ــي نتيج ــى التوال ــس عل ــام الخام للع
وصــل اإلنتــاج العالمــى لخيــوط النايلــون قمــة جديــدة لكميــة 5 مليــون طــن بعــد 
ــع  ــون 66 وق ــاج نايل ــن انت ــام 2017، ولك ــى الع ــة ف ــي المئ ــدره 5.8 ف ــو وق نم
ــى 4  ــة ف ــل( والمنتج ــام )األديبونتري ــادة الخ ــص الم ــوة قهريةلنق ــط ق ــت ضغ تح
مصانــع ذات إنتاجيــة كبيــرة )3 فــى امريــكا وواحــد فــى فرنســا(. كمــا ارتفعــت 
صناعــة األليــاف الســليلوزية العالميــة بنســبة 2.9 فــي المئــة لكميــة 6.6 مليــون 
طــن، وارتفــع انتــاج أليــاف الفســكوز بنســبة 3.6 فــي المئــة، بينمــا انخفــض انتــاج 
حبــل األســيتات بنســبة 2 فــي المئــة، وارتفــع انتــاج خيــوط  الســليلوز المســتمرة 
ــى  ــام 1930( لتبق ــتوى ع ــن )مس ــف ط ــة 350 أل ــة لكمي ــي المئ ــبة 3.5 ف بنس
بعــد 80 ســنة منخفضــة، بينمــا تراجــع انتــاج أليــاف األكريلــك )ثانــى أكبــر 
األليــاف القصيــرة( بنســبة 2.5 فــي المئةإلســتمرار اإلنخفــاض لـــ 6 أعــوام متتاليــة 
ــى.                                                                           ــرن الماض ــبعينات الق ــابه لس ــتوى مش ــو المس ــن، وه ــون ط ــة 1.7 ملي لكمي
زادت األليــاف عاليــة التقنيــة )الكربــون  واألراميــد( وأليــاف ســبانكس )ألســتان( 
بنســبة 6 فــي المئــة لكميــة مليــون طــن. وشــهدت باقــى األنــواع نمــوا متســارعا 

ــة . ــة والصناعي ــاف الطبيعي ــة بأللي مقارن

تجارة المنسوجات والمابس
ــوجات  ــارة المنس ــات تج ــاف 2018 بيان ــاب األلي ــى لكت ــق االحصائ ــم الملح يض

والمالبــس الخاصــة ب 30 دولــة وتشــمل األوروبيــة التــى زادت صادراتهــم 
خــارج اوروبــا بنســبة 3 فــي المئــة لمبلــغ 606 مليــار دوالر فــى 2017 . وزادت 
وارداتهــم  بنســبة 4 فــي المئــة لمبلــغ 479 مليــار دوالر. وشــهدت أكبــر 10 دول 
ــار  ــغ 519 ملي ــة لمبل ــي المئ ــبة 2.9 ف ــادة بنس ــة( زي ــا أوروبي ــدرة )بعضه مص
دوالر، وبلــغ اإلرتفــاع اإلضافــى للصــادرات األوروبيــة بالعملــة المحليــة 7.1 فــي 
المئــة )بســبب أســعار العمــالت(، وســجلت صــادرات بنجالديــش ارتفاًعــا جديــًدا 
ــام بنســبة  ــار دوالر، وزادت صــادرات فيتن ــغ 32 ملي ــة لمبل بنســبة 2.9 فــي المئ

ــار دوالر.  ــى 31 ملي 10.2 فــي المئةلتصــل إل
ــة  ــى لمنطق ــة، وصــادرات أعل ــي المئ ــكا بنســبة 2.6 ف وتوســعت صــادرات امري
النافتــا، وتســبب ثبــات شــحنات كوريــا الجنوبيــة فــى عجــز تجــارى لعاميــن علــى 
التوالــى، وكان اإلرتفــاع المذهــل بنســبة 42 فــي المئــة بمبلــغ 3 مليــار دوالر مــن 
ــغ  ــا بل ــي، بينم ــى التوال ــام الثامــن عل ــا للع ــى زادت صادراته ــار الت ــب ماينم نصي
العجــز الحــدى التجــارى اإلجمالــى ألوروبــا ومنطقــة النافتــا واليابــان مبلــغ 199 
ــاض  ــا انخف ــببه أساس ــيا س ــع لروس ــاري الموس ــز التج ــار دوالر، وكان العج ملي
ــي اإلقتصــادى  ــم احتياجــات المســتهلكين التعاف ــا كشــف تراك ــل، بينم ــة الروب قيم

فــى البرازيــل.                

)شكل11( أهم الدول المصدرة للمنسوجات والمالبس )2016ـ2017(

)شكل 12( العجز التجارى للمنسوجات والمالبس )2016ـ2017(
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التدريب مدخل لتطوير الصناعة
التدريــب هــو عمليــة منظمــة و مخططــة و مســتمرة 
محورهــا الفــرد، و تهــدف إلــى إحــداث تغييــرات 
محــددة فــى معلومــات وخبــرات ومهارات وســلوكيات 
حاليــة  احتياجــات  لمقابلــة  المتــدرب،  اتجاهــات  و 
أو مســتقبلية يتطلبهــا صالــح العمــل الــذى يؤديــه 
القــدرة  زيــادة  فــى  يســاهم  الموجــه  والتدريــب   ،
التنافســية لالقتصــاد الوطنــى بمــا تحققــه العمالــة 
ــق الجــودة  ــى تحقي ــدرة عل ــة –الوطنية–مــن ق المدرب
التــى تتطلبهــا األجــواء التنافســية اليــوم، والتــى يشــكل 
موضــوع العولمــة مثــال إحــدى هواجســها الرئيســية.

أهمية التدريب
والمؤسســات  المجتمعــات  عالــم  فــي  التدريــب 
المعاصــرة هــو أداة التنميــة ووســيلتها، كمــا أنــه األداة 
ــن  ــت م ــا تمكن ــتثمارها وتوظيفه ــن اس ــي إذا أحس الت
ــد  ــاج، وق ــي األداء واإلنت ــة ف ــاءة والكفاي ــق الكف تحقي
أظهــرت نتائــج العديــد مــن األبحــاث أن للتدريــب 
دوراًأساســياً فــي نمــو الثقافــة والحضــارة عامــة، 
تعلــم  كل  أســاس  باعتبــاره  ذلــك  أهميــة  وتبــرز 
ــدم  ــم تق ــن ث ــة للعنصــر البشــري، وم ــر وتنمي وتطوي
المجتمــع وبنائــه. وعــن طريــق التدريــب يســتمر 
اإلعــداد للمهنــة طالمــا أن متطلباتهــا متغيــرة, وذلــك 
بتأثيــر عوامــل عــدة كاالنفجــار المعرفــي المتمثــل 
فــي التقــدم التقنــي فــي جميــع مجــاالت الحيــاة وكذلــك 
ســهولة تدفــق المعلومــات مــن مجتمــع إلــى آخــر ومــن 

ــرى . ــى أخ ــارة إل حض
التدريــب وســيلة مــن وســائل االســتثمار  ويعتبــر 
ــة  ــا يضــاف لقائم ــًبا مادًي ــق مكس ــي تحق ــة الت المختلف
األربــاح و ليــس عبئــاً علــى ميزانيــة المؤسســة لكونــه 
أكثــر االســتراتيجيات الفاعلــة فــي مجــال المــوارد 

ــرية. البش
وفــى نفــس الوقــت يصبــح التدريــب أكثــر جــدوى و 

ــع و  ــاس التتاب ــى أس ــا عل ــون مبنًي ــا يك ــة عندم فعالي
االســتمرارية مــن خــالل تبنــي اســتراتيجية لتنميــة و 
ــداد  ــى إع ــد عل ــث تعتم ــن حي ــدرات العاملي ــر ق تطوي
البرامــج التدريبيــة لتقويــم األداء و مــن مزايــا التدريب 
ــراد و  ــات األف ــع معنوي ــة و رف ــادة اإلنتاجي أيضــاً زي
تقليــل الحاجــة لإشــراف عــن قــرب و تخفيــض 
حــوادث العمــل و تعميــق المعرفــة المتخصصــة و 

ــم. ــة التنظي ــتقرار و مرون ــز اس تعزي

أهداف التدريب
تمكيــن العامليــن مــن اإللمــام بالجديــد فــى مجــاالت 	•

عملهــم و مســايرة التقــدم العلمــى و التكنولوجــى

تغييــر االتجاهــات و الســلوك و خاصــة فــى مجــال 	•
عالقــات العمــل

ــى مجــاالت 	• ــراد و مهاراتهــم ف ــدرات األف ــة ق تنمي
ــاً ــاً و مهني ــة علمي ــة متكامل عملهــم تنمي

زيادة الكفاءة اإلنتاجية و تحسين أسلوب األداء	•
اكتســاب األفــراد المعــارف المهنيــة والوظيفيــة 	•

وصقــل المهــارات والقــدرات إلنجــاز العمــل علــى 
أكمــل وجــه 

تطوير أساليب األداء لضمان أداء العمل بفاعلية 	•
ــادة 	• ــن خــالل زي ــرد م ــة للف ــاءة اإلنتاجي ــع الكف رف

تحســين  خــالل  مــن  والمخرجــات  اإلنتاجيــة 
الوظيفــي واألداء  المهــارات 

تخفيف العبء على المشرفين والرؤساء 	•
المســاهمة فــي معالجــة أســباب االنقطــاع عــن 	•

العمــل 
توفير احتياجات المؤسسة من القوى العاملة 	•
الحــد مــن األخطــاء والفاقــد واالســتفادة مــن القــوى 	•

ــتعملة  ــزة واآلالت المس ــة واألدوات واألجه العامل
إلــى أقصــى حــد ممكــن 

مســاعدة كل عامــل علــى فهــم وإدراك العالقــة بيــن 	•
عملــه وعمــل اآلخريــن وبيــن أهــداف الجهــة التــي 

يعمــل بهــا 
زيادة المقابل المادي للمتدرب	•
زيادة فرص الترقي إلى وظائف أعلى	•
زيــادة جــودة المنتجــات ممــا يزيــد مــن إشــباع 	•

حاجــات العمــالء 
تحســين صــورة المؤسســة ممــا يــؤدي إلــى جــذب 	•

المزيــد مــن العمــالء والموظفيــن 

طرق التدريب:
هنــاك العديــد مــن طــرق التدريــب والتــي قــد يســتخدم 

بعضــاً منهــا بمــا يناســب النشــاط والمتدربيــن.

نحــن نعيــش عصــراً تتســارع فيــه خطــى التغييــر والتطويــر، ومــا مــن شــك أن 
أهــم أدوات التغييــر والتطويــر الفاعلــة هــى التدريــب؛ إذا مــا أحســنا التخطيــط لــه 
ــى تحقيــق األهــداف  ــم برامجــه بشــكل يعمــل عل ــم تصمي ــد؛ وإذا مــا ت بشــكل جي
المرســومة وإذا مــا تــم مراجعــة مخرجاتــه بشــكل مستمرواالســتفادة منهــا فــي 
ــع  ــد مــن المصان ــاك العدي ــة مــرة أخــرى، وهن ــة التدريبي ــر عناصــر العملي تطوي

ــن  ــا واليمك ــل مصانعه ــب داخ ــدارس تدري ــاء م ــي انش ــدأ ف ــس تب خاصــة الماب
ــة  ــات االرتجالي ــال الممارس ــن خ ــه م ــق أهداف ــاره ويحق ــب ثم ــي التدري أن يؤت
والعشــوائية أومــن خــال كــوادر بشــرية غيــر مؤهلــة و غيــر قــادرة علــى إدارة 
عمليــات التدريــب بشــكل علمــي ســليم ابتــدًءا مــن تحديــد االحتياجــات التدريبيــة 

وانتهــاء بقيــاس أثــر التدريــب.

فنية

مقاالت

ا.د / محمد البدري عبد الكرمي

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

عميد معهد املوضة  السابق
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األقمشة التقنية "الحاضر و المستقبل"
ــه  ــوجات التقني ــف بالمنس ــال تعري ــذا المق ــاول ه ويتن
و تطبيقاتهــا عالميــا وســيتم تباعــا تنــاول مجــاالت 
التفصيــل  مــن  بمزيــد  التقنيــة  األقمشــة  إســتخدام 
ــذه  ــي له ــوق العالم ــى الس ــوء عل ــاء الض ــك الق وكذل
التحديــات  كذلــك  و  المنســوجات  مــن  النوعيــة 
ــى الســوق  ــل هــذه الصناعــة إل الموجــودة لدخــول مث
الصناعــي المحلــي. تســتخدم األقمشــة التقنيــه فــي  
الكثيــر مــن التطبيقــات مثــل التطبيقــات الطبيــه متمثــاًل 
الواحــد  اإلســتخدام  ذات  الوقائيــة  المالبــس  فــي  
ــس  ــره و مالب ــالءات اآلس ــرأس، م ــة ال ــل أغطي )مث
المرضــي و الطاقــم المعالــج (. كذلــك تدخــل األقمشــة 
ــزة  ــه بأجه ــدم الخاص ــر ال ــع فالت ــي تصني ــه  ف التقني
ــرف  ــه بغ ــواء الخاص ــر اله ــوي و فالت ــيل الُكل الغس

العمليــات و  الرعايــة المركــزه. 
يســاعد إســتخدام المالبــس التقنيــة فــي  المجــال الطبــي 
علــى تقليــل فــرص نقــل العــدوي أثنــاء تقديــم الرعايــة 
الطبيــة أو  بعدهــا حيــث يتــم التخلــص منهــا بعــد 

إنتهــاء الغــرض مــن اإلســتخدام. 
تــم تقســيم التطبيقــات الصناعيــة لالقمشــة التقنيــة 

عالميــا إلــي 12 تطبيــق وهــم : 
التكنولوجيا الزراعية: الزراعة وتربية األحياء . 1

المائية والبستنة و الغابات.
التكنولوجيا البنائية: البناء والتشييد.. 2
تكنولوجيا القماش: المكونات الفنية لألحذية . 3

والمالبس.
تكنولوجيا تكسية أالرضية: التكسية األرضية . 4

والهندسة المدنية.
التكنولوجيا المنزلية: المكونات الفنية لألثاث . 5

والمنسوجات المنزلية واغطية األرضية.
التكنولوجيا الصناعية: الترشيح، والنقل، . 6

والتنظيف واالستخدامات الصناعية األخرى
التكنولوجيا الطبية: النظافة والطبية.. 7

تكنولوجيا النقل: السيارات والشحن والسكك . 8
الحديدية والطيران.

تكنولوجيا البيئة: حماية البيئة.. 9
تكنولوجيا التعبئة: التعبئة والتغليف.. 10
تكنولوجيا الحماية: الحماية الشخصية . 11

والممتلكات.
تكنولوجيا الرياضة: الرياضة والترفيه . 12

والمستلزمات الرياضية.
مــن أشــَهر أنــواع األقمشــة التقنيــة واســعة اإلســتخدام 
فــي  الكثيــر مــن التطبيقــات الصناعيــة هــي األقمشــة 
غيــر المنســوجة، حيــث تعتبــر صناعــة االقمشــه غيــر 
المنســوجة واحــدة مــن أســرع الصناعــات نمــواً وذات 
هامــش ربــح عالــي ، حيــث تتجــاوز معــدالت النمــو 

رقميــن فــي بعــض القطاعــات. 
ــا لـــ INDA ، رابطــة صناعــة االقمشــه الغيــر  ووفق
تعريــف  يمكــن  الشــمالية،  أمريــكا  فــي  منســوجة 
ــاكل  ــح أو هي ــر المنســوجة بأنهــا »صفائ األقمشــة غي
ــاف أو  ــا البعــض بواســطة ألي ــب مرتبطــة ببعضه وي
ــات  ــالل عملي ــن خ ــك م ــم ذل ــابكة ،و يت ــوط متش خي
ميكانيكيــة أو حراريــة و أوكيميائيــة. و تصنع مباشــرة 
ــم مــن البالســتيك أو  ــة أو مــن فيل ــاف منفصل ــن ألي م

ــور. ــتيك المصه البالس
علــى عكــس األقمشــة التقليديــة المســتخدمة فــي تأثيــث 
ــوجة  ــر المنس ــة غي ــإن األقمش ــس، ف ــزل والمالب المن
عبــارة عــن أقمشــة مصممــة هندســياً، وهــى مصممــة 
ألداء وظيفــة محــددة ، غالبــاً مــا تكــون تقنيــة. عــالوة 
ــر المنســوجة  ــع األقمشــة غي ــم تصني ــك ، يت ــى ذل عل
ــاف  ــة مــن خطــوة واحــدة مــن األلي مــن خــالل عملي
إلــى القضــاء  يــؤدي  النســيج مباشــره، ممــا  إلــى 
ــوط( ،  ــى الخي ــاف إل ــى خطــوة الغــزل )مــن األلي عل
ــك  ــل تل ــى حــد يجع ــاج إل ــة اإلنت ــل تكلف ــي تقلي وبالتال
ذات  منتجــات  النتــاج  فعالــة  تكلفــة  ذات  األقمشــة 

ــد. ــتخدام الواح االس
ــر  ــة غي ــتخدام األقمش ــم اس ــت الحاضــر، يت ــي الوق ف
المنســوجة فــي مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات، 
ــة  ــن األقمش ــة م ــيوعاً المصنوع ــات ش ــر المنتج وأكث

ــاً لـــ INDA هــى ؛ ــر المنســوجة وفق غي
حفاضات االطفال ذات االستخدام الواحد.. 1
الفوط الصحية والسدادات القطنية.. 2
والعبــاءات . 3 والقبعــات  المعقمــة  األغطيــة 

واألقنعــة والســتائر المســتخدمة فــي المجــال 
الواحــد. االســتخدام  ذات  الطبــي 

مناديل منزلية وشخصية.. 4
مساعدات الغسيل )مجفف األقمشة(.. 5
حشو المالبس الداخلي.. 6
أقمشة السجاد والتنجيد والحشوة.. 7
أغطية الجدران و العوازل.. 8
األغطية الزراعية وشرائح البذور.. 9

اقمشــه المســتخدمه فــي صناعــه الســيارات . 10
والتنجيــد.

مرشحات.. 11
منتجات التسقيف.. 12
األقمشة الهندسية المدنية / التكسية األرضية.. 13

علــى مــر عقــود كثيــرة عــرف اإلنســان المنســوجات علــى انهــا مابــس تحميــه 
مــن حــر الصيــف و تقيــه مــن بــرد الشــتاء. ولكــن مــع التطــور الصناعــي 
الكبيــر والمســتمر الــذي يشــهده العالــم.. اتجهــت انظــار الباحثيــن و المطوريــن 
الصناعيــن إلــى إســتخدام المنســوجات فــي أغــراض صناعيــه و تقنيــة بعيــًدا عــن 
االســتخدامات التقليديــة المعرفــة. يتــم تعريفهــا علــى أنهــا مــواد ومنتجــات يتــم 

تصنيعهــا بشــكل أساســي لخواصهــا الفنيــة وأداءهــا وليــس لخصائصهــا الجماليــة 
ــار دوالر،  ــة 157.68 ملي ــة. بلغــت قيمــة ســوق المنســوجات التقني أو الزخرفي
فــي العــام 2016، ومــن المتوقــع أن تصــل إلــى 220.37 مليــار دوالر بحلــول 
عــام 2022، وذلــك بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ 5.89 فــي المئــة اعتبــاًرا 

مــن العــام 2017..

فنية

مقاالت

أستاذ مساعد: د. تامر حموده 

املركز القومي للبحوث - شعبة النسيج

خبير االقمشة التقنية واالقمشة الغير منسوجة واملركبات املدعمة بااللياف

مكتب االستشارات الفنية إنتكسيف
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اخبار

معرض
Destination Africa 2018

 وزير قطاع االعمال في زيارة لجناح نايل هولدينج

 Destination Africa م. هشام توفيق وزير قطاع االعمال اثناء افتتاح

ماري لويس مع وزير قطاع االعمال

وزير قطاع االعمال ومحمد الصياد رئيس مجلس المجلس التصديري للمالبس 
وسعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات

م. هشام توفيق وزير قطاع االعمال وفاضل مرزوق صاحب جيزة للغزل والنسيج

هالة هاشم وباسم سلطان – جناح السويسرية

محمد الصياد في حوار مع احمد البساطي

ووجوه
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احمد عز الدين خالل استقبال الزوار في جناحه محمد قاسم يستقبل الزوار االفارقة

سعيد احمد يعرض منتجات نايل لينين جروب لوزير قطاع االعمال صورة لمجموعة عمل اكسبولينك مع وزير قطاع االعمال

باسل سماقية وجناح قطونيل  Destination Africa ناجي توما في حفل عشاء

سمير رياض و حديث داخل اروقة المعرضوزير قطاع االعمال في حوار مع نبيل الزوربا وايهاب الزوربا
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اخبار

حلقة مناقشة خالل الندواتمايكل شيرب رئيس شركة Messe Frankfurt اثناء القاء كلمته

جانب من الحضور في الندوات

زينج جيان من المجلس الصيني للمالبس والنسيج خالل القاء كلمتها هيلين ميلنتزكي خالل القاء كلمتها

ووجوه
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ووجوه

اخبار

"يوم العميل" في ندوة لـ "نوبلتكس وريتر" لعرض 
أحدث تطورات تكنولوجيا الغزل الحلقي والمضغوط

مشاركة مصرية متميزة ضمت كبريات الشركات العاملة في الصناعة

ــر الماضــي تحــت  ــدوة خــالل شــهر نوفمب ــر ن أقامــت شــركتي نوبلتكــس وريت
ــات  ــن لكبري ــة“ بمشــاركة ممثلي ــل – الغــزل و الســرعة الفائق ــوم العمي مســمي ”ي
ــر  ــي قدمهــا كرســتيان فيــرش مدي ــة، والت ــي الســوق المصري المنتجــة للغــزول ف

ــر. مبيعــات شــركة ريت
هدفــت النــدوة إلــى عــرض أحــدث التطــورات التكنولوجيــة  التــي تقدمهــا شــركة 

ــى  ــة إل ــي و المضغــوط، باإلضاف ــات الغــزل الحلق ــا ماكين ــي تكنولوجي ــر ف ريت
شــرح لكيفيــة زيــادة ســرعة ماكينــات الغــزل.

وكان فــي اســتقبال الحاضريــن مســؤولي شــركة نوبلتكــس علــى رأســهم رئيســه 
ــس اإلدارة  ــه مجل ــه رئيس ــال و نائب ــي الجم ــة ليل ــركة المهندس ــس إدارة الش مجل

ــل.. ــة الطوي االســتاذة نائل

م. نائلة الطويل
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مبوباتاخبار ووجوه

شركة مورينيا:

• مهندس ماركرات - مدير صالة القص ) 15-10 سنه خبره ( 	

• مسؤول عن عمل الماركرات	

• التأكد من كفاءة الماركرات وتحقيق أعلى نسبة كفاءة الستهالك 	
أقل كمية خامات.

• عمل وتدريج الباترونات بناء على جدول المقاسات.	

• اتباع خطه القص.	

• تنظيم عملية القص في القسم.	

• متابعه ومراجعه كمية وجودة القص.	

• تصحيح االخطاء.	

شركة مورينيا:

• مدير انتاج ) خبره ال تقل عن 10 سنوات ( 	
• متابعة اإلنتاج اليومي للمصنع	
• إدارة خطة اإلنتاج وتطويرها لتحقيق اإلنتاج المطلوب بأعلى 	

جوده وأقل تكلفه ووقت 
• مسؤول عن تعيين العماله.	
• التعامل المباشر مع مديرين ورؤساء اقسام اإلنتاج.	

االتصال على االرقام التالية:
تليفون: 02-24446782 - 02-24446929 - 02-24447112

االتصال على االرقام التالية:
تليفون: 02-24446782 - 02-24446929 - 02-24447112

Mornella Company

Merchandiser / Planner )5 years of experience(

- Create Link Between Clients and Company
- Follow up on orders and production
- Follow up on samples
- Cooridnate print and embroidery in Sampling 

Stage
- Manage needed tests for fabrics, accessories, etc.

وظائف 
خالية

وظائف 
خالية

وظائف 
خالية

خيوط

Kindly replace Morinella Numbers in classified ads with 
the new numbers:

24446782 - 24446929 - 24447112
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