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االفتتاحية

ــي  ــل ف ــن ، تتمث ــت الراه ــي الوق ــا ف ــدة للصناعــة تتشــكل مالمحه ــاك صــورة جدي هن
ــى  ــة لدعــم الصناعــة وإعادتهــا إل ــة المصري ــب الدول ــي مــن جان اهتمــام رســمي حقيق
ــى  ــكاًزا عل ــه ارت ــاج والتصديــر بالكــم والكيــف المفــروض أن تكــون علي طريــق اإلنت

ــخ.. ــرة والتاري ــي الخب عامل
ــى  ــن عل ــب والمحليي ــب المســتثمرين األجان ــن جان ــام م ــاك اهتم ــت هن ــس الوق ــي نف ف
ــزة  ــق مســتويات متمي ــاج وف ــة اإلنت ــر مســيرة العمــل، واســلوب ونوعي الســواء لتطوي
ــاك أمــل  ــى الســواء..مما يجعــل هن ــة عل ــة والمحلي ــه الســوق العالمي ــا تتطلب تواكــب م
فــي حســم المنافســة محلًيــا لصالــح المنتجــات الوطنيــة.. وهــو الواقــع الــذي يشــير إلــى 
ــح  ــة اصب ــي الســوق المحلي ــم ف ــون بتســويق منتجاته ــن يقوم أن رجــال الصناعــة الذي
لديهــم اهتمــام بالجــودة والــذوق للخــروج مــن دائــرة التباطــئ التــي عانــوا منهــا ألعــوام 
ــو  ــا ه ــذوق والجــودة محلًي ــام بال ــم أن االهتم ــم البعــض منه ــم يتفه ــدة، فلالســف ل عدي

ــا..  ــر وحســم المنافســة لصالحــه عالمًي ــة للتصدي ــة بروف بمثاب
ومــا يبرهــن علــى هــذا الواقــع .. اهتمــام بعــض المســتثمرين بعضهم اجانــب بتخصيص 
وإنشــاء قســم للموضــة والتصميــم فــي منشــأتهم الصناعيــة، حتــى أن مصممــة موضــة 
شــابة علمــت منهــا انهــا بــدأت فــي العمــل فــي منشــأة صناعيــة ألحــد المســتثمرين مــن 
األخــوة الســوريين بهــدف تطويــر نوعيــة وأذواق واســلوب االنتــاج بمــا يجعلــه مســيًرا 

للموضــة وفــي نفــس الوقــت باســعار مناســبة للســوق المحليــة..
ــي الماضــي  ــراء ف ــذا اإلج ــوا به ــن قام ــتثمرين محليي ــأت لمس ــاك منش ــح أن هن صحي

ــي  ــر يعن ــذا األم ــق ه ــى تطبي ــدة عل ــة الجدي ــأت الصناعي ــال المنش ــب، إال أن اقب القري
أن المنافســة فــي الســوق ســوف تشــهد قــدًرا مــن اإلشــتعال والتــي سيســتفيد منهــا فــي 

ــب.  ــتقبل القري ــي المس ــة ككل ف ــتهلك والصناع ــة المس النهاي

الحصان األسود..
 STITCH & TEX EXPO - ــرض ــات مع ــي فعالي ــوط« ف ــاركة »خي خــالل مش
ــة الشــديدة مــن جانــب  ــال والرغب PRINTING EDITION الماضــي، أشــار اإلقب
المتخصصيــن فــي الصناعــة للتعــرف علــى الجديــد فــي تكنولوجيــا الطباعــة، - وتقديــم 
كبــار الــوكالء ألحــدث التكنولوجيــات فــي هــذا المجــال - إلــى أن هنــاك رغبــة شــديدة 
لــدى الــكل للتعــرف واالســتثمار فــي مجــاالت وقطاعــات مختلفــة فــي الصناعــة، ممــا 
يعنــي أن هنــاك الطباعــة ســتكون بمثابــة »الحصــان األســود« لهــذه الصناعــة خــالل 

المســتقبل القريــب..

خدمة جديدة ..
وألن االســتثمارات ســواء المحليــة أو األجنبيــة تمثــل فــي ذاتهــا دمــاًء جديــدة فــي جســد 
ــة مســيرة هــذه  ــان أهمي ــد قامــت “خيــوط” بالعمــل رصــد وبي ــة، فق الصناعــة المصري
ــة  ــح الخريطــة الصناعي ــة مؤشــر لمالم ــون بمثاب ــى تك ــل حت ــى االق ــتثمارات عل االس

المحليــة فــي المســتقبل القريــب..
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قرارات غريبة وعجيبة .. ده كالم..!!
شوفت يا سيدي القرارات اللي زي الفل، قلت قرارات أية يا عم رفا، 
قال: اسلوب اإلدارة في أي شركة هدفه هو الحصول على األرباح 
الشركة  تخلي  قرارات  تاخد  اإلدارة  لما  بس  المكاسب،  وتحقيق 
تخسر، والدنيا تقف ديه تقول عليها أيه، قلت: اكيد مفيش دراسة بقة 

للقرارات، قال عم رفا: عليك نور وده اللي حصل في شركة كبيرة 
بقة، ان اإلدارة  اللي فاتت، بس األكتر من كده  الفترة  للغزل خالل 
نفسها مش عاوزه تعترف بكده، وبرده مستمرة في قراراتها.. قلت: 

مين دول يا عم رفا، قال : ياعم ربك حليم ستار..

انت فين يا كبير .. ساكت ليه..!!
الراجل ده يا أخي محترم أوي، من ساعة لما قالوا للمجلس بتاعه بس 
خالص، ودمجوا المجالس التالته كلها في مجلس واحد، وهوا مش بيان 
مش عارف ليه، حتى انني حاولت اتصل بيه مردش، تفتكر ليه، قلت: 
يتفرج.. قلت:  الدوشه شوية وبرده  يا عم رفا عاوز يرتاح من  يمكن 

احتمال وممكن برده.. طيب نفسي حد يقولي اخبار الخطط والشغل اللي 
كان بيعمله للصناعة ، ياتري مستمر وال الدنيا وقفت، وال أية .. اصل 
المفروض نكمل بعض وال أية .. قلت.. آه .. صح برده.. أن شاء هللا 

خير، الناس عاوزه تعمل شغل محترم للصناعة أوي، قال: يارب ..!

يا مسهل يارب .. لعله خير ..!
الدنيا اتحركت اليومين دول شوية للقطاع العام.. والوزير كل شوية 
تصريح وتأكيد على أن الصناعة ديه الزم ترجع لمكانتها المعروفة.. 
القطاع  كمان  ده  بس الء  العام  القطاع  األزمة مش  بس  كويس  وهللا 
المصدرين كمان  فلوس  أكتر، عشان  تمشى  الدنيا  الخاص، عاوزين 
بتاعه الدعم تتصرف بسرعة هيه كمان، عشان العجلة تلف بسرعة 
برده للكل، صح وال الء، قلت: ياعم رفا .. الدنيا كلها ماشية بإذن هللا، 

انت بتقول كده ليه، قال: ابًدا اصل فيه ناس من القطاع الخاص كانوا 
نفسهم في شوية اهتمام برده مع االهتمام اللي بيحصل عشان القطاع 
العام، بس يتصرف الفلوس المتأخرة بتاعة الصادرات، وكمان تكون 
فيه سهولة أكتر في المواد الخام.. قلت: لما القطاع العام يتظبط، اكيد 
الخاص كما هيتظبط، بس المهم ان فيه نيه وإرادة لتطوير الدنيا عشان 

تكون أحسن في المستقبل القريب.. قال: أنا بقول كده برده..

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

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

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

عم رفا

اخبار
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اخبار
متاجر H&M تخطط 
للتحول السريع إلى 

الرقمية
H&M Planning to Turn Digital

تخطــط H&M لتســريع تحولهــا للرقميــة بهــدف 
االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة مــن خــالل 
التحــوالت الســريعة لتحــول صناعــة األزيــاء 
لمحبــي  تقــدم  أن  الشــركة  الرقميــة، وتعتــزم 

الموضــة تجربــة تســوق ملهمــة ومريحــة.
وخــالل العــام 2018 اتخــذت H&M العديــد 
العمــالء  تجربــة  لتحســين  اإلجــراءات  مــن 
ــا  ــت، كم ــر اإلنترن ــر وعب ــن المتاج ــي كل م ف
المختلفــة  قدمــت مجموعــة مــن االختبــارات 
التــي تهــدف إلــى انشــاء متاجــر حديثــة وملهمــة 
ــة  ــكيالت مخصص ــات وتش ــين الخدم ــع تحس م
للعمــالء المحلييــن مــن خــالل تجربــة كافــة 
العوامــل الداخليــة والخارجيــة وتنــوع المنتجــات 

ــر. ــام للمتاج ــكل الع والش
وصــرح Fredrik Olsson - المدير اإلداري 
ــة مــن  ــى الرقمي لشــركة H&M: أن التحــول إل
شــأنه أن يوفــر فرصــة لتجربــة واستكشــاف 
ــر  ــا أكث ــل متاجرن ــدة لجع ــم وانشــطة جدي مفاهي
ــة نحــن  ــة رائع ــد العمــالء بتجرب ــا ولتزوي إلهاًم
ــورات  ــذه التط ــتمر له ــم المس ــى التقيي ــع إل نتطل
قــوة  الجديــدة خاصــة وانهــا ســتعكس مــدى 

ــة. ــة العالمي ــة التجاري العالم

 Abercrombie & Fitch نسبة ارتفاع مبيعات
خالل الربع األخير من العام المالي

3% Increase in Abercrombie & Fitch Sales in Last Quarter 

شــركة  مبيعــات  شــهدت 
 Abercrombie & Fitch
ــة  ــي المئ ــبته 3 ف ــًيا نس ــًوا قياس نم
ــي  ــام المال ــن الع ــر م ــع األخي للرب
الربــح  معــدل  وبلــغ  الماضــي، 
اإلجمالــي لهــذه الفتــرة 59.1 فــي 
ــية  ــة اساس ــة بزيــادة 70 نقط المئ
عــن العــام الماضــي وحوالــي 20 
نقطــة اساســية علــى أســاس ثابــت 

العملــة. ســعر 
هــذه  مبيعــات  صافــي  وصــل 
بينمــا  دوالر  مليــار   1.2 الفتــرة 
نمــا صافــي المبيعــات بنســبة 3 

دوالر. مليــار   3.6 إلــى  ليصــل  المئــة  فــي 
صــرح Fran Horowitz – الرئيــس التنفيــذي للشــركة – : لقــد انهينــا عــام 2018 بتحقيــق 
العديــد مــن النجاحــات، حيــث ســجلنا للمــرة السادســة علــى التوالــي وللعــام الثانــي أيضــا نمــًوا ايجابًيــا 
ــة  ــدل الربحي ــي مع ــر ف ــن كبي ــى تحس ــا أدى إل ــار دوالر،مم ــة الملي ــاوزت قيم ــث تج ــات حي للمبيع
ــة نفقــات التشــغيل بنســبة 100 نقطــة، كمــا تراجعــت النفقــات العامــة واإلداريــة والتســويق  وتغطي
خــالل الربــع الرابــع للعــام مــن 128.1 مليــون دوالر خــالل العــام الماضــي إلــى 118.9 مليــون 

دوالر.
ــه ونحــن متحمســون  ــل فــي قلــب كل مــا نقــوم ب ــاء العمي وأضــاف Horowitz: نحــن نواصــل إبق

ــة.  ــا التجاري لمســتقبل عالماتن
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هواجيان الصينية تخطط إلقامة منطقة صناعية إلنتاج 
المنسوجات واألجهزة المنزلية

Chinese Plans for Investments in Textile

توجيــه  الصينيــة  هواجيــان  شــركة  تعتــزم 
ــة  اســتثماراتها للســوق المصــري خــالل المرحل
اســتثمارات  ضــخ  تســتهدف  حيــث  المقبلــة 
الجلديــة  الصناعــات  مجــاالت  فــي  ضخمــة 
إلــى  أضافــة  وااللكترونيــات،  والمنســوجات 

المنزليــة.. األجهــزة 
وأشــار رئيــس مجلــس ادارة الشــركة  زانــج 
هوارونــج  خــالل لقــاءه والوفــد المرافــق لــه 
التجــارة  وزيــر  نصــار  عمــرو  بالمهنــدس 
والصناعــة إلــى التخطيطإلقامــة منطقــة صناعية 
المطــارات  أحــد  مــن  مقربــة  علــى  متكاملــة 
التــي  الصناعــات  مــن  الدوليــة إلنتــاج عــدد 
تتضمــن المنســوجات واإللكترونيــات واألجهــزة 

المنزليــة.
صــرح زانــج هوارونــج رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة هواجيــان الصينيــة مشــيًدا بالتغيــرات 
المصــري  االقتصــاد  شــهدها  التــي  الجذريــة 

مؤخــراً فــي إطار برنامــج اإلصــالح االقتصادي 
ــيراً  ــرى، مش ــة الكب ــروعات القومي ــذا بالمش وك
المنطقــة  موقــع  إلــى  بزيــارة  قــام  أنــه  إلــى 
علــى  للتعــرف  الســادات  بمدينــة  النســجية 
االمكانــات المتاحــة بالمدينــة حيــث تعــد المدينــة 
صرحــاً صناعيــاً كبيــراً يعكــس مــدى التقــدم 
الصناعــي الــذي تشــهده الصناعــة المصريــة فــي 
ــركة  ــة الش ــى أن خط ــا إل ــن، الفًت ــت الراه الوق
لضــخ اســتثماراتها بالســوق المصــري يأتــي فــي 
ــى  ــة إل ــق الرامي ــزام والطري ــادرة الح ــار مب إط
والطريــق  الحــزام  بــدول  االســتثمار  تشــجيع 
حيــث تأتــي مصــر كأحــد أهــم الــدول المحوريــة 
فــي هــذا الطريــق، مشــيراً إلــى أن مصــر تتمتــع 
حاليــاً بقيــادة سياســية متميــزة ولديهــا رؤيــة 
واضحــة لالســتثمار فــي القــارة األفريقيــة األمــر 
الــذي يمثــل حافــزاً كبيــراً أمــام الشــركة للعمــل 

بالســوق المصــري.

التمثيل التجاري يستهدف تنمية 
أوجه التعاون مع ايطاليا للتدريب 

على صناعة المالبس الجاهزة
Training Co-operation with 
Italy for Apparel Training

محلية

اخبار

كشــف أحمــد عنتررئيــس جهــاز التمثيــل التجــاري 
بــوزارة التجــارة والصناعــة، توجــه جهــود مكتــب 
التمثيــل التجــاري المصــري بإيطاليــا فــي الفتــرة 
المقبلــة نحــو ربــط الشــركات المصريــة المنتجــة 
للمالبــس الجاهــزة بنظيرتهــا اإليطاليــة فــي إطــار 
منظومــة تعاقــدات تصنيــع للغيــر علــى غــرار مــا 
تقــوم بــه إيطاليــا فــي كل مــن »الصين وإندونيســيا 
وماليزيــا ورومانيــا وبولنــدا«، لمــا لذلــك مــن 
أهميــة فــي ضــوء دراســة تجــارب هــذه الــدول في 
ــاون  ــى ضــرورة التع ــة إل ــذا المجــال، باإلضاف ه
مــع الجانــب اإليطالــي لتدريــب العمالــة المصريــة 
فــي مجــال صناعــة المالبــس الجاهــزة، ومواكبــة 
التطــورات الحديثــة فــي هــذا المجــال، واالســتفادة 
ــة  ــال صناع ــي مج ــة ف ــا اإليطالي ــن التكنولوجي م
ماكينــات وخطــوط إنتــاج المالبــس الجاهــزة.
وقــال رئيــس جهــاز التمثيــل التجــاري فــي بيــان 
ــي هــذا المجــال التعــاون مــع  ــه »يمكــن ف ــه  أن ل
فــي  المتخصصــة  اإليطاليــة  الفنيــة  المــدارس 
التعــاون  أهميــة  علــى  عــالوة  المجــال،  هــذا 
وبيــوت  المنســوجات  مصنعــي  اتحــاد  مــع 
االســتفادة  إمكانيــة  لبحــث  اإليطاليــة  األزيــاء 
ــة  ــال صناع ــي مج ــة ف ــا اإليطالي ــن التكنولوجي م
ماكينــات وخطــوط إنتــاج المالبــس الجاهــزة، 
للمدينــة  العــام  المخطــط  وضــع  عنــد  وذلــك 
توريــد  وعنــد  الجاهــزة  للمالبــس  الصناعيــة 
الماكينــات التــي ســوف تســتخدم فــي اإلنتــاج 
ــة  ــل تجِرب ــي نق ــدة، والنظــر ف ــة الجدي ــي المدين ف
مركــز Center Gross فــي مدينــة بولونيــا 
الجديــدة«.  الصناعيــة  المدينــة  إلــى  اإليطاليــة 
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Processing Textile and Flexible Materials

14  – 17. 5. 2019
Frankfurt am Main

Your Space. 
More Progress.

 NEW 
CLOTHING.
Concentrated inspiration for the textile processing 
of tomorrow: Experience the hotspot for innovative 
technologies around the processing of clothing.

texprocess.com

info@messefrankfurtegypt.com
Tel. +202 3851 3010
Mobile 0100 215 5168 - 0102 444 6866 

ــراكات  ــود الَش ــة أن تق ــدى إمكاني ــة م وناقشــت الجلس
التغييــر  عمليــة  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 
لمبــادئ  الزراعيــة  الممارســات  لتطبيــق  والجــذب 
ومعاييــر مبــادرة »قطــن أفضــل« فــي دول جديــدة 
مثــل مصــر، وســوف تعــزز مبــادرة »قطــن أفضــل« 
القــدرة التنافســية لصناعــة القطــن والنســيج المصريــة 
فــي األســواق العالميــة مــن خــالل نهــج شــامل إلنتــاج 
القطــن المســتدام الــذي يغطــي جميــع ركائــز االســتدامة 

ــة. ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــالث: البيئي الث
ــتدامة  ــية الس ــدة الرئيس ــز األعم ــى تعزي ــة إل باإلضاف
سلســلة القيمــة للقطــن، مــن خــالل دعــم العمليــات 
ــري،  ــفافية، واالقتصــاد الدائ ــع، والش ــة: التتب الصناعي
واالبتــكار والتكنولوجيــا الصديقــة للبيئــة التــي تدعمهــا 
الَشــراكات االســتراتيجية العالميــة بيــن القطاعيــن العام 
والخــاص، باإلضافــة إلــى تنميــة المهــارات مــن أجــل 

االســتدامة.
ولقــد جــاء المشــروع - والــذي يتــم تمويلــه مــن جانــب 
الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون التنمــويAICS بقيمة 1.5 
مليــون يــورو- بالتعــاون بيــن عدة جهــات تتولــى تنفيذه 
ــيق  ــة بالتنس ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم المتح ــة األم منظم
مــع الحكومــة المصريــة ممثلــه فــي وزارتــي التجــارة 
والصناعــة والزراعــة واســتصالح األراضــي وعــدًدا 
ــي  ــن المحل ــى الصعيدي ــة عل ــات ذات الصل ــن الجه م

ــاج  ــي فــي قطــاع الغــزل والنســيج، لتعزيــز إنت والدول
القطــن المصــري العضــوي غيــر الملــوث، مــن أنــواع 
ــين  ــالل تحس ــن خ ــول، م ــق الط ــة، وفائ ــل التيل طوي
األداء االقتصــادي والبيئــي واالجتماعــي للمزارعيــن، 
ــع مؤسســات الدعــم،  ــل م ــز العم ــع تعزي ــوازي م بالت
ــب  ــة لـــ300 طال ــج تدريبي ــم برام ــى تقدي ــل عل والعم
تقنــي فــي هــذا المجــال، وتحســين مهــارات 300 
عامــل فــي مجــال صناعــة النســيج، بهــدف نقــل 
ــة للعامليــن األخريــن فــي الصناعــة  خبراتهــم التدريبي
لبيــان االســلوب األمثــل للتعامــل مــع هــذه النوعيــة مــن 
ــوث  ــن التل ــا م ــاظ عليه ــة الجــودة والحف األقطــان فائق

ــة. ــة اإلنتاجي ــاء العملي اثن
ــركة  ــع ش ــاون م ــروع بالتع ــى المش ــل عل ــم العم ويت
ــة العاشــر مــن رمضــان باعتبارهــا،  »ســيكم«، بمدين
أحــد الشــركات الرائــدة فــي مجــال الزراعــة المســتدامة 
ــة  ــذت الشــركة المصري ــي هــذا الصــدد نف للقطــن، وف
القطــن  زراعــة  حــول  العمــل  ورش  مــن  سلســلة 
المســتدامة للمزارعيــن التقليدييــن، لتطويــر أدائهــم، 
باإلضافــة إلــى القيــام بعمليــات متابعــة دوريــة مســتمرة 
علــى الــدورة الزارعيــة للقطــن لقرابــة 400 مــزارع 
ــادة  ــدف زي ــيخ، به ــر الش ــاط وكف ــي دمي ــي محافظت ف
ــا  ــة الصحيحــة، بم وعيهــم تجــاه اإلجــراءات الزراعي

ــي. ــم البيئ ــى تحســين أدائه ــؤدي إل ي

ــا يــزرع حوالــى 380 مزارًعــا مــن مزارعيــن  وحالًي
المتعاقديــن مــع شــركة »ســيكم« مســاحة إجماليــة 
تبلــغ أكثــر مــن 967 فــدان مــن األراضــي بمحاصيــل 
القطــن العضــوي، فــى أربــع محافظــات: دميــاط وكفــر 

الشــيخ والبحيــرة والفيــوم.

شراكة استراتيجية بين "اليونيدو" ومبادرة "قطن 
أفضل" بهدف تعزيز التنافسية الدولية للقطن المصري

أعلنــت منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )يونيــدو( بــدء شــراكتها االســتراتيجية مــع مبــادرة »قطــن 
أفضــل« وذلــك اثنــاء جلســة اســتضافتها مؤسســة القطــن الصناعيــة فــي ميانــو بإيطاليــا خــال األيــام القليلــة 
الماضيــة.. جــاءت الشــراكة بهــدف تعزيــز نتائــج مشــروع القطــن المصــري والــذي بــدء تنفيــذه خــال الربــع 
األخيــر مــن العــام الماضــي بهــدف التركيــز علــى إنتــاج قطــن عالــي الجــودة مــن أصنــاف غيــر معدلــة وراثيــا 
ــة، بمــا يــؤدي  ــات الزراعي ــة فــي العملي ــات المكافحــة الحيوي وذات خصائــص مميــزة، ودمــج تطبيقــات تقني
إلــى تعزيــز القــدرة التنافســية للقطــن المصــري والطلــب مــن األســواق الدوليــة علــى األصنــاف طويــل التيلــة 

وفائــق الطــول.

ايجابية

اخبار
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المجالس

اخبار

كشــف المجلــس التصديــري للغــزل والمنســوجات 
المنزليــة عــن  الجاهــزة والمفروشــات  والمابــس 
ارتفــاع صــادرات القطــاع بمعــدل 4 فــي المئــة خــال 
الربــع األول مــن العــام الجــاري 2019، وهــو مــا 
ــو للصــادرات  ــاع والنم ــدل االرتف ــي اســتمرار مع يعن
والــذي تحقــق خــال العــام 2018، حيــث ارتفــع 
ــام  ــة بالع ــة بالمقارن ــي المئ ــو بنســبة 8 ف ــدل النم مع
ــم الصــادارت 900  ــى حج ــغ اجمال ــث بل 2017، حي
مليــون دوالر.. وهــو مــا يواكــب النمــو المســتمر 
لصــادرات الغــزل والمنســوجات خــال العقــد األخيــر 
المئــة..  فــي  بلــغ 75  نمــو  والــذي حقــق معــدل 
ــة بمصــر  ــادة اإلســتثمارات األجنبي ــى زي ــة إل باإلضاف
خاصــة فــى مجــال أقمشــة الجينــز، خيــوط الحياكــة، 
الامنســوجات و بعــض أصنــاف األقمشــة المنســوجة. 

 4 في المئة نمًوا لصادرات الغزل والمنسوجات خالل 
الربع األول من العام الجاري

ويســتهدف المجلــس التصديــري برئاســة المهنــدس 
ــق معــدل نمــو للصــادرات خــالل  ــة تحقي مجــدى طلب
عــام 2019  بنســبة  15 فــي المئــة، باإلعتمــاد علــى 
تنفيــذ المزيــد مــن األنشــطة الترويجيــة لجلــب المزيــد 
مــن الفــرص التصديريــة بمجموعــة األســواق الواعــدة 
باإلضافــة إلــى تكثيــف الجهــود نحــو ضــم المزيــد مــن 
الكــوارد التصديريــة إلــى القطــاع والعمــل علــى تنميــة 
القــدرات اإلنتاجيــة لديهــم و تأهيلهــم إلــى المنافســة فــي 

األســواق العالميــة.

أنشطة ترويجية
بــدء المجلــس بتنفيــذ نشــاطه الترويجــي للقطــاع وذلــك 
مــن خــالل جنــاح معلوماتــي بأهــم الفعاليــات الدوليــة 
توفيــر  مســتهدفاً  القطــاع  بمنتجــات  المتخصصــة 
المعلومــات للمســتوردين بالخــارج عــن اإلمكانــات 
التصديريــة المصريــة وخلــق الفــرص التصديريــة 
الممكنــة لتوفيــق األعمــال بيــن للمســتوردين والُمصنــع 
ــد  ــه. وتواج ــع إحتياجات ــة م ــر مالئم ــري األكث المص
ــذي  ــا، وال ــتيل ألماني ــرض هايمتكس ــي مع ــس ف المجل
المتخصصــة  الدوليــة  المعــارض  أهــم  مــن  يعــد 
بصناعــة المنســوجات والمفروشــات المنزليــة، ثــم 

معــرض بريميرفزيــون فرنســا.

بعثات تجارية
وقــام المجلــس بتنفيــذ بعثــة تجاريــة داخليــة علــى 
هامــش معــرض ايجــي هــوم تكــس المتخصــص فــى 

أٌقمشــة األثــاث، الســتائر والمفروشــات المنزليــة ونجح 
خاللهــا فــى إســتقدام 50 مســتورد مــن األســواق 
األردن،  كينيــا،  منهــا  المنتجــات  لتلــك  المســتهدفة 
الســعودية، اإلمــارات، تونــس، المغــرب باإلضافــة 
إلــى ألمانيــا و كوريــا الجنوبيــة وغيرهــا مــن الــدول. 

الدورة الرابعة لمعرض ديستنيشن أفريقيا
ــدورة الرابعــة  ــذ إجــراءات ال ــدء المجلــس فــى تنفي وب
مــن المعــرض الدولــي ديستنشــن أفريقيــا المقــرر 
عقــده بالقاهــرة مــن 9 إلــى 11 نوفمبــر 2019، 
ــد 120  ــام تواج ــذا الع ــالل ه ــس خ ــتهدف المجل ويس
شــركة عارضــة مــن مصــر و بعــض الــدول األفريقيــة 
المكملــة لسلســلة اإلنتــاج، كمــا يســتهدف إســتقدام وفود 
ــة  ــة تجاري ــى بعث ــع 400 مشــتري ف المشــتريين بواق
مــن األســواق الواعــدة و للمنتجــات المالئمــة لطبيعــة 

ــتريين.  المش

ورش عمل
ــن  ــدًدا م ــي ع ــارس الماض ــالل م ــس خ ــد المجل وعق
الخدمــات  لعــرض  منهــا ورشــة  العمــل،  الــورش 
المقدمــة مــن بنــك مصــر لخدمــة قطــاع التصديــر 
ــف  بحضــور أكثــر مــن 40 شــركة مصــدرة بمختل
القطاعــات، وورشــة للتعريــف بالخدمات والتســهيالت 
المتاحــة للمصدريــن المصرييــن، والمزايــا الحصريــة 
ــة  ــة، وورش ــس التصديري الممنوحــة ألعضــاء المجال

حــول« اإلدارة الفاعلــة للعالقــات الحكوميــة« .

وفقا للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمالبس والمفروشات

عبــر  دعويــة  حمــات  اجمللــس  أطلــق 

لدعــوة  اإلجتماعــي  التواصــل  وســائل 

كافــة املصانــع املصريــة لإلســتفادة مــن 

خدمــات اجمللــس وبــدء توجيــه منتجاتهم 

ــا  ــة، كم ــة املائم ــواق اخلارجي ــى األس ال

ــي  ــع الثان ــال الرب ــس خ ــتهدف اجملل يس

مــن العــام إعــداد بعثــات جتاريــة خارجيــة 

بوفــود مــن املصانــع املصريــة املُصــدرة 

الــى كل مــن  تونــس، املغــرب و روســيا 

معهــم  التجاريــة  العاقــات  لتنميــة 

ــات  ــا ملنتج ــوقيه به ــة الس ــادة احلص وزي

األليــاف، الغــزول واألقمشــة.
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كلمة السر »االستثمار األجنبي«
ليســوتو  فــي  الصناعــة  تقييــم  يتــم  عندمــا  ولهــذا 
. يمكــن القــول أنهــا بــدأت فــي االزدهــار خــالل 
عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي مــع اقبــال 
بهــا،  للعمــل  األســيوية  االجنبيــة  االســتثمارات 
ــا إلــى عــدد مــن االســواق  وبــدأت فــي التصديــر فعلًي
األوروبيــة واالمريكيــة مــع بدايــات العــام 2000 
حيــث تــم اقــرار قانــون النمــو والفــرص فــي افريقيــا 
ــذي  ــون ال ــو القان ــون)AGOA( وه ــروف بقان والمع
إلــى  للنفــاذ  األفريقيــة  المنتجــات  لبعــض  يســمج 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة بــدون رســوم جمركيــة، 
ــة  ــة االفريقي ــذي جعــل مــن هــذه الدول وهــو األمــر ال
ــى  ــتثمرين، يضــاف إل ــة للمس ــر جاذبي ــرة أكث الصغي
ذلــك قربهــا الجغرافــي مــن جنــوب إفريقيــا، ممــا 
جعلهــا قــادرة علــى تصديــر منتجاتهــا الصناعيــة 
عبــر الطــرق أو الســكك الحديديــة نظــًرا لشــبكة النقــل 
ــا. ــوب أفريقي ــي جن ــر ف ــئ التصدي ــى موان ــدة إل الممت

ضعف االستثمار المحلي
قرابــة  مــرور  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  والغريــب 
الثالثيــن عاًمــا علــى انطــالق الصناعــة فــي هــذه 
ــة واكتســاب خبــرات متراكمــة بــدون شــك فــي  الدول
ــم  ــة ث ــى الســوق األمريكي ــر بشــكل خــاص إل التصدي
األســواق االوروبيــة، إال أنــه ال يوجــد كــم مميــز مــن 
االســتثمارات المحليــة بواســطة مواطنيهــا، حيــث 
تقــود  التــي  األجنبيــة هــي  االســتثمارات  مازالــت 
ــيرتها  ــا ومس ــدد مالمحه ــة وتح ــذه الصناع ــة ه عجل

اإلنتاجيــة..
ولقــد قامــت الحكومــة فــي دولــة ليســوتو اعــداد عــدد 
مــن التشــريعات المحفــزة لالســتثمارات المحليــة فــي 
ــة  ــة اقتصادي ــا قيم ــي اصبحــت له ــة الت ــذه الصناع ه
مميــزة، خاصــة وانهــا اتاحــت كــم هائــل مــن فــرص 
العمــل قاربــت علــى 40 ألــف فرصــة عمــل،إال أنــه 
علــى الرغــم مــن هــذه التشــريعات لــم يتحــرك مؤشــر 
ــر  ــو األم ــذا الشــأن.. وه ــي ه ــا ف ــتثمارات محلًي االس
ــت  ــي كان ــة والت ــذه الدول ــة ه ــى طبيع ــود إل ــذي يع ال
مثلهــا مثــل العديــد مــن البلــدان األفريقيــة ، مســتعمرة 
ــم يكــن بإمــكان األفارقــة امتــالك وســائل  ســابقة ، ول

اإلنتــاج، و مــن ثــم افتقــار القــدرة الماديــة الكافيــة 
ــر  ــكل كبي ــات بش ــن الصناع ــا م ــي أي ــتثمارها ف الس

ــر..  ومؤث
ورغــم هــذا الواقــع لــم تقــم الحكومــة فــي هــذه الدولــة 
بإعــداد اســلوب أو طريقــة لدعــم مالــي مباشــر أو 
توفيــر رأس المــال لــرواد األعمــال بهــدف االســتثمار 
فــي الصناعــة بأيــدي وإدارة محليــة .. ويضــاف إلــى 
ذلــك فقــر الخبــرة اإلداريــة حيــث لــم يكــن هنــاك 
ــي هــذه  ــة ف ــي المســتويات العالي ــوا ف ــة عمل أي أفارق
ــة للعمــل  الصناعــة حتــى يكــون لديهــم الخبــرة الكافي

فــي هــذا المجــال بشــكل مســتقل. 

التقديرات االنتاجية
تشــير التقديــرات الرســمية للعــام 2017 إلــى أن 

هنــاك مصنــع واحــد للغــزل والنســيج يعمــل بــه قرابــة 
1220 عامــل، يقــوم بانتــاج قرابــة 15.6 مليــون 
ــا 9  ــف طــن مــن الغــزول ســنوًيا، بينم ــر و18 أل مت
منشــآت صناعيــة كبــرى تعمــل فــي انتــاج البنطلــون 
الجينــز، بطاقــة انتاجيــة تصــل إلــى 24 مليــون قطعــة 
ســنوًيا، ويعمــل بهــا 13 و124 عامــل وعاملــة، 
ــس  ــي المالب ــى منشــأت اخــرى تعمــل ف ــة إل باإلضاف

ــة .. الداخلي
وبلــغ إجمالــي صــادرات النســيج والمالبــس الجاهــزة 
قرابــة نصــف مليــار دوالر، يتــم تصديرهــا إلــى 
الســوق االمريكيــة واألوروبيــة اضافــة إلــى االســواق 
جنــوب  دولــة  ســوق  وخاصــة  القريبــة  االفريقيــة 
افريقيــا والتــي تمثــل الســوق الرئيســي لمنتجاتهــا ذات 

ــة. ــة االفريقي الطبيع

دولة

خيوط

ليسوتو .. صناعة قوية شيدتها االستثمارات األجنبية..!
ــي  ــة ف ــدي العامل ــام واألي ــواد الخ ــر الم ــتثمارية وتواف ــز االس ــببت الحواف تس
ــاذ  ــة للنف ــز الجمركي ــن الحواف ــى قواني ــة إل ــة باإلضاف ــوتو األفريقي ــة ليس دول
الصناعــات  توطيــن  إلــى   )AGOA( قانــون  األمريكيــة خاصــة  لألســواق 
النســجية فــي ليســوتو وخاصــة قطــاع صناعــة المابــس الجاهــزة.. فقــد 
ــي ليســوتو بنســبة  ــس ف ــة الماب ــات الرســمية مســاهمة صناع اشــارت البيان

20 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للبــاد، حيــث تضــم ليســوتو 
اســتثمارات  بواســطة  تشــييدها  تــم  كبــرى  صناعيــة  منشــأة   42 قرابــة 
ــي  ــرة لمواطن ــن المنشــأت الصغي ــى عــدد م ــة إل ــة، باإلضاف ــة أو تايواني صيني
انتــاج  النســيج والمابــس األفريقيــة، أو  الدولــة متخصصــة فــي صناعــة 

االكسســوارات المتعلقــة بهــا ..

Sub sectoral value chain producers - firms, jobs & production volumes 

Firms Jobs Approximate Units of Basic 
Garments Produced per 

Annum
Textile 1 1 220 Yarn 18 000 t

Fabric - 15.6 m linear meters

Denim )woven bottoms( 9 13 124 23 304 000

Non-denim Woven Fashion 4 1 580 6 360 000

Industrial Workwear 6 4 696 11 003 800

Knit Garments 33 24 513 115 143 600

Footwear 2 1 253 7 200 000 pairs

Supporting Industry 11 218 -

TOTAL 66 46 604 155 811 400
)Typical clothing units(

7 200 000
)Pairs of typical shoes(

Source: Lesotho's textiles, apparel and footwear manufacturing industry (2017)
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حديث الصناعة

آليات تنمية
الصناعة..

محمد عبد السام

ــوم  ــي تق ــزة الت ــود المتمي ــادة بالجه ــن اإلش ــد م ــة.. الب ــي البداي ف
الصناعيــة  االســتثمارات  تشــجيع  صعيــد  علــى  الدولــة  بهــا 
وتطويــر اوضــاع الصناعــات النســجية بشــكل عــام، وهــو األمــر 
ــة أن تواكــب  ــة ذات الصل ــى الغــرف الصناعي ــذي يســتوجب عل ال
ــة  ــة والعملي ــة الصناع ــي خدم ــا ف ــر دوره ــذه التطــورات بتطوي ه
المالبــس  لغرفــة  أن  القــول  يمكــن  هنــاك  ومــن  االنتاجيــة.. 
هــذا  تنميــة  فــي  قــوي  دور  المنزليــة  والمفروشــات  الجاهــزة 
القطــاع فــي الصناعــات النســجية نظــًرا النــه قطــاع واعــد وقــوي 
ــة.. ولهــذا تســعى  ويســاهم بنســبة كبيــرة فــي الصــادرات المصري
المنــاخ  لتهيئــة  الخدمــات  مــن  هائــل  بكــم  القيــام  إلــى  الغرفــة 
الصناعــي لمواصلــة مســيرة النمــو والتميــز اإلنتاجــي.. حيــث 
ــس  ــي المالب ــة لمنتج ــة والصناعي ــح التجاري ــم المصال ــوم بتنظي تق
العامــة،  الســلطات  لــدى  ومســتلزماتهم  والمفروشــات  الجاهــزة 
لــذا فانهــا تقــوم بــدور مهــم فــى الحيــاة االقتصاديــة وليــس مجــرد 

ــط. ــال فق ــات االعم ــن قطاع ــاع ع الدف
باإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم بعمــل خدمــات تســويقية للمنتجــات 
البيانــات  وتوفيــر  بالغرفــة،  المشــتركة  للمصانــع  الخاصــة 
والدراســات للحكومــة واصحــاب المصانــع حيــن طلبهــا، باإلضافــة 
ــة،  ــة والمحلي ــارض الدولي ــى المع ــي االشــراف عل ــا ف ــى دوره إل
بانشــاء  المرتبطــة  واالقتصاديــة  القانونيــة  المشــورة  وتقديــم 
والمعوقــات  المشــكالت  وبحــث  المشــروعات  وادارة  وتشــغيل 
التــى تواجــه اصحــاب المصانــع ومتابعــة حلهــا مــع الجهــات 
ــن  ــارات م ــم االستش ــة وتقدي ــاكل الجمركي ــل المش ــة، وح المختص

المختصيــن. قبــل 
علــى  بالعمــل  الحيــوي  الــدور  هــذه  بجانــب  الغرفــة  وتقــوم 
اســتخدام  تجــاه  الدفــع  التنميــة اإلقتصاديــة مــن خــالل  تعزيــز 
التعــاون  تعزيــز  وإقامــة و  المبتكــرة  و  النظيفــة  التكنولوجيــات 
و التحالفــات مــع المنظمــات و المؤسســات اإلقليميــة و الدوليــة 
ــة، ودعــم كافــة متطلبــات ومقومــات تطويــر  المؤثــرة وذات الصل
ــع  ــث تصني ــن حي ــودة م ــى ج ــة الوصــول العل ــال، ومحاول األعم
بالمنتــج  الوصــول  إلــى  النهايــة  فــي  يــؤدي  بمــا  الخامــات، 
ــى  ــتوى المحل ــى المس ــودة عل ــات الج ــى درج ــى اعل ــرى ال المص
والعالمــى، ومــن ثــم النهــوض باالقتصــاد المصــرى وتفضيــل 
المنافســة  علــى  القــدرة  دعــم  المصريــة،  الصناعيــة  المنتجــات 
ــس  ــة المالب ــاء بصناع ــو افضــل لالرتق ــم كل ماه ــالل تقدي ــن خ م
التــي  واآلليــات  الجهــود  كافــة  وتوفيــر  عــام  بشــكل  الجاهــزة 
اآلن  ليــس  الجاهــزة  المالبــس  النهــوض بصناعــة  إلــى  تــؤدى 
فقــط، بــل علــى المــدى البعيــد خاصــة وانــه مــع  كل يــوم تظهــر 

التلقائــى. للتطويــر  تدفــع  آليــات وتكنولوجيــات جديــدة 
لهــذا دعــم الصناعــة واإلرتقــاء بهــا يحتــاج إلــى منظومــة متكاملــة 
ــان اآلليــات  تتمثــل فــي دراســة أوضاعهــا الراهنــة ومســتقبلها وبي
ــا  ــة محلًي ــى المنافس ــادرة عل ــا ق ــي تجعله ــبة الت ــة المناس االقتصادي
وعالمًيــا ســوا حالًيــا أو مســتقباًل، وهــو االمــر الــذي تهتــم بــه 

ــة فــي الوقــت الراهــن. الغرف
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تصميم أزياء من وحي "كذبة ابـــريل"..!!

موضة

رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط

بالرغــم مــن ان كذبــه ابريــل انتهــى زمانهــا 
وأوانهــا إال ان أزيائــى لهــذا العــدد مــن 
»خيــوط” مازالــت هــى الوحيــدة المتمســكة 

بهــا ...
ــذه  ــن ه ــم م ــك التصامي ــتلهمت تل ــذا اس ول
ــوارى وراء االفــق خلفــت  ــة وهــى تت الكذب
التناقــض والبــرودة والجفــاف بــدال مــن 
الــدفء والنمــاء ولعــل هــذا كان المبــرر 
لكــى تجــىء ألوانــى للربيــع هــذا العــام 
متناقضــة وكئيبــة بــدال مــن األلــوان القانيــة 

والفاقعــه .
ــل  ــذب ألول ابري ــة الك ــع سياس ــًيا م وتماش
وألــوان  موديــالت  التصاميــم  اظهــرت 
تعطــى احساســا غيــر حقيقــى باالحجــام 

!.. واالشــكال 

الخــامــات :
واســتخدمت  ومخلوطــة  وكتانيــة  قطنيــة 
يوحــي  نســيج  لصنــع  التريكــو  غــرز 

الحــر. عــز  فــى  بالــدفء 

األلــوان :
متناقضة مابين األلوان الحاره والبارده .

االضافــات :
اضافــة  بمثابــة  هــو  مــا  التصاميــم  مــن 
ــوه  ــون الملتصــق بالجســم ويعل ــل البنطل مث
الســويتر المنفــوخ الظهــار جمــال التناقض.

االكسسوارات :
كانــت تتمثــل فالحلــق الدائــرى الصغيــر 
ــم. ــة التصامي ــع طبيع ــدى ليتماشــى م التقلي

وفى النهايـــة ..
ــى  ــس ف ــاء والموضــة لي ــي االزي ــذب ف الك
ــى كل شــهور الســنه  ــه ف ــط ولكن ــل فق ابري
وعليــك أن تعــي هــذا فــال تصــدق منهــا إال 
ــون بشــرة مــن يرتديهــا.. ــوام ول ــم ق مايالئ
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الغالف

موضوع

وفقــا لإلحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لاســتثمار خــال 
ــي  ــم تأسيســها ف ــي ت ــة الت ــت عــدد الشــركات الصيني ــر الماضــي، بلغ فبراي
مصــر قرابــة 1560 شــركة، وبلــغ التدفــق فــي رأس المــال المصــدر 854 

ــف دوالر. ــون دوالر و35 أل ملي
ووفًقــا للتوزيــع القطاعــي، تعمــل عــدد 807 شــركات فــي القطــاع الصناعــي 
، و518 شــركة فــي القطــاع الخدمــي، و79 شــركة فــي القطــاع اإلنشــائي 
و85 شــركة بقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، و52 شــركة فــي 
القطــاع الزراعــي و19 شــركة بقطــاع الســياحة، ووفــرت هــذه االســتثمارات 

قرابــة 73 ألــف فرصــة عمــل للعمالــة المحليــة .. 
أمــا عــن التوزيــع الجغرافــي لاســتثمارات الصينيــة فكانــت كالتالــي: 766 
شــركة فــي محافظــة القاهــرة، و357 شــركة فــي محافظــة الجيــزة، و185 

شــركة فــي محافظــة القليوبيــة.
ومــن المتوقــع ان تشــهد االســتثمارات حالــة مــن الــرواج الشــديد فــي ظــل 
ــة  ــة الثنائي ــات االقتصادي ــى االتفاق ــة إل ــن اضاف ــن البلدي ــة بي ــات القوي العاق
والتــي جعلــت العديــد مــن الخبــراء يتوقعــون أن يتخطــى حجــم االســتثمارات 

قرابــة 5 مليــارات دوالر خــال األعــوام القليلــة القادمــة..

ــال الصينــي للعمــل فــي مصــر هــل  وأمــام هــذا اإلقب
هنــاك اســتفادة حقيقيــة مــن وراءهــا ســواء علــى 
بشــكل  المحليــة  والصناعيــة  االقتصــادي  الصعيــد 
عــام وخاصــة وان لديهــم اقبــال علــى االســتثمار 
فــي الصناعــات النســجية ســواء فــي المنيــا أو مدينــة 
الســادات أو فــي صعيــد مصــر اســتغالاًل للمنــاخ 
االســتثماري اإليجابــي فــي مصــر فــي تحقيــق افضــل 
ــواق  ــب األس ــن قل ــرب م ــًرا للق ــة نظ ــدات متوقع عائ

العالميــة.

دعم المناخ االستثماري
قــال مصطفــى إبراهيــم نائــب رئيــس مجلــس األعمــال 
المصــرى الصينــى، االقبــال الصينــي للعمــل فــي 
مصــر يمثــل فرصــة ذهبيــة لجــذب المزيــد مــن 
االســتثمارات الصينيــة ومنهــا الشــركات العمالقــة 
التــى يمكــن أن تتخــذ مــن القاهــرة مقــًرا رئيســًيا 

عائــدات  إلــى  ســتؤدي  ســيتم  والتــي  ألنشــطتها، 
اقتصاديــة مميــزة بمــا تقــوم بضخــه مــن أمــوال، 
ــى  ــة، يضــاف إل ومــا توفــره مــن فــرص عمــل محلي
ــد للمســتثمرين-  فــي مختلــف  ــك أنهــا ســتمثل تأكي ذل
المجــال  فــي  فقــط  ليــس  االقتصاديــة  المجــاالت 
الصناعــي المتعلــق بالصناعــات النســجية - علــى 
ــم  ــن ث ــاخ االســتثماري فــي مصــر ومــ ــز المن أن تمي
تتحــول مصــر إلــى مركــز اســتثماري عالمــي قــوي 

ومؤثــر فــي المنطقــة خــالل االعــوام القادمــة..
ــي  ــاك دول ف ــًدا هن ــم مؤك ــى ابراهي واضــاف مصطف
المتقدمــة  الــدول  مصــاف  إلــى  تحولــت  المنطقــة 
اقتصادًيــا مــن خــالل النجــاح فقــط فــي تهيئــة المنــاخ 
ــي منهــا اإلمــارات، وســنغافورة،  االســتثماري الداخل
وغيرهــا كثيــر.. هــذه الــدول حــدث نمــو ســريع 
ــة  ــول والمعيش ــتويات الدخ ــاع لمس ــا وارتف القتصاده

ــر. ــذا األم ــة له ــا نتيج لمجتمعه

الســوق  فــي  الجديــدة  االســتثمارات  أن  ويكفــي 
المصريــة عندمــا تكــون قويــة ومؤثــرة ســوف توجــد 
ــي  ــن ف ــن المنتجي ــة بي ــة اإليجابي ــن المنافس ــا م مناًخ
ــا  ــات أي ــهد المنتج ــا ستش ــة ومعه ــات المختلف الصناع
ــعر..  ــودة أو الس ــواء الج ــا س ــوًرا ملحوًظ ــت تط كان
ــه والمســتهلك  ــة هــو المنتــج ذات والمســتفيد فــي النهاي

ــال..  ــة الح بطبيع

لن يفيد الصناعة
ــدي قناعــة أن  قــال رجــل الصناعــة أيمــن قــادوس: ل
ــد  ــن تفي ــي مصــر ل ــة ف ــتثمارات الصيني ــد االس تواج
ســوى الصينييــن فقــط، صحيــح انهــم سيســاهمون فــي 
حــدوث نــوع مــن الحــراك االيجابــي للســوق المحليــة، 
مثــل الســوريين علــى ســبيل المثــال، ولكــن الحــراك 
للســوق ســيكون وفقــا لمصالحهــم وليــس لصالــح 
مــن  النهايــة  فــي  بالهــدف  مــا،  بشــكل  الصناعــة 

مميزات وعيوب االقبال الصيني لالستثمار 
في الصناعة المصرية

أمين قادروس: هدفهم حتقيق االستفادة 
ألنفسهم، وليس للصناعة ككل.
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التواجــد فــي الســوق المحليــة هــو التصديــر لألســواق 
الخارجيــة التــي يعمــل معهــا وليــس الســوق المحليــة 
ــرار االســتثماري  ــم اتخــاذ الق ــا يت ــل.. وعندم إال القلي
يتــم دراســة كيفيــة دعــم تواجــده فــي االســواق العالمية 
ــي  ــاج ف ــن اإلنت ــع أن يضــخ جــزء م ــة وال مان القريب
الســوق المصريــة، خاصــة وانــه ســوق ضخــم تعــداده 

ــون نســمه. 100 ملي
وأضــاف.. ولهــذا االســتثمارات الصينيــة ســتجد فــي 
مصــر فائــدة كبيــرة للغايــة، اســتغالاًل لالتفاقيــات 
ــم وخاصــة الســوق  ــن مصــر ودول العال ــة بي التجاري
األمريكيــة، ووقتهــا يمكنهــم تصديــر منتجاتهــم إليهــا 
ــتكون  ــة س ــي النهاي ــا ف ــة النه ــوم جمركي ــدون رس ب

ــة. ــات مصري منتج
ــن  ــن الصينيي ــة م وحــول اســتفادة الصناعــة المصري
فــي تطويــر اســلوب اإلدارة والجــودة والتســويق، أكــد 
رجــل الصناعــة أيمــن قــادوس الخبــراء فــي مصــر ال 
تقــل كفــاءة عــن الصينييــن ولكــن فقــط ان يتــم منحهــم 
الفرصــة للعمــل مــن خــالل تقديــم الدعــم والتســهيالت 

التــي يتحصــل عليهــا الصينييــن انفســهم.
واضــاف: بالنســبة للعمالــة فــإن هنــاك تســهيالت 
للمســتثمرين الصينييــن للعمــل ومعم العمالــة الصينية، 
حتــى ولــو القانــون حــدد النســبة بـــ 10 فــي المئــة، إال 
أنهــم يحضــرون نســبة أكبــر خاصــة وان مشــروعاتهم 
يتــم اقامتهــا فــي المناطــق الجديــدة، والتــي تقــدم لهــم 
ــد  ــتراطات وقواع ــا اش ــا ان له ــرة منه ــهيالت كبي تس
خاصــة غيــر خاضعــة لقانــون الدولــة، والهــدف هــو 
تشــجيعهم علــى العمــل والتصديــر للخــارج.. وإال لــن 

يســتثمروا فــي مصــر..
واختتــم أيمــن قــادوس حدثيــه مشــيًرا إلــى أهميــة 
مســتحقات  وســداد  اســتمرارية  علــى  العمــل 
ــى  ــة والعمــل عل المصدريــن مــن المســاندة التصديري
ــر مــن  ــاك الكثي ــى الصناعة..فهن ــاء عل تخفيــف األعب
المصانــع التــي تعانــي  فــي الوقــت الراهــن مــن 
مشــكلة الســيولة، فالبــد مــن توفــر نظــرة خاصــة 
لصناعــة الغــزل والنســيج التــي بنيــت عليهــا اقتصــاد 

دول كبــرى فــي العالــم ، ويمكننــا بنــاء دولتنــا بالغــزل 
والنســيج والزراعــة مثلمــا كان االمــر فــي الماضــي.

شراكة أم مركز للتعبئة
لتجــارة  بيراميــدز  لشــركة  العــام  المديــر  وقــال 
المنســوجات والمفروشــات المنزليــة هانــي ســعيد، 
تقييــم دور وقيمــة االســتثمارات الصينيــة فــي مصــر 
يتوقــف علــى الهــدف مــن وراءهــا، فهــل هــو القــرب 
الشــحن  فتــرة  وقصــر  العالميــة،  االســواق  مــن 
ســيتم  وقتهــا  واألوروبيــة..  االمريكيــة  لالســواق 
ــة  ــا هــو التعبئ احضــار منتجاتهــم ويكــون دورهــم هن
فقــط والتصديــر لألســواق المســتهدفة، وقتهــا ســيكون 

ــة. ــر للغاي ــا صغي دورن
ــة  ــة متكامل ــيس صناع ــو تأس ــم ه ــو كان هدفه ــا ل أم
 weaving, dyeing, printing تتضمــن مراحــل
ــر  ــتفادة أكب ــتتحقق اس ــا س ــد Know how هن وأوج
ــر  ــار مص ــع اعتب ــر، م ــتثمارات اكب ــي اس ــى ف ممثل
ــدور أكبــر  ــم ال ــد، ومــن ث ــى المــدى البعي شــريًكا  عل

ــزة. ــر مي واكث
ومــن الممكــن مــع التواجــد الصينــي أن يقــوم بإمــداد 

يســاهم  ثــم  ومــن  الحديثــة  بالماكينــات  الصناعــة 
فــي تطويــر التكنولوجيــا اإلنتاجيــة للصناعــة فــي 
الداخــل ويحــدث نــوع مــن تبــادل الخبــرات بيــن 
خبــراء الصناعــة فــي الجانبيــن المصــري والصينــي، 
والــذي بــال شــك ســيكون لــه تأثيــره القــوى والفاعــل 
ــب  ــدى القري ــى الم ــة عل ــيرة تطــور الصناع ــي مس ف

ــواء.. ــى الس ــد عل والبعي

الدوالر
وقــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة أخــوان زيتــون 
ــن  ــة م ــذه النوعي ــد ه ــون: تواج ــد زيت ــدس ماج المهن
ــذب  ــوف تج ــدة س ــق الجدي ــي المناط ــتثمارات ف االس
إلــى  التــي تحتــاج  العمالــة  نوعيــات محــددة مــن 
فالعامــل  اإلنتاجيــة،  المهــارات  وتنميــة  التدريــب 
المميــز فــي ظــل حاجــة الصناعــة المســتمرة للعمالــة 
فــي  المناســبة  العمــل  فــرص  مــن  العديــد  ســيجد 
المنشــأت الصناعيــة المنتشــرة فــي جميــع ارجــاء 
ــارات  ــة للمه ــى تنمي ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــو م ــة.. وه الدول

االنتاجيــة علــى المــدى البعيــد.. 
واضــاف: بــدون شــك هــذه االســتثمارات ســتحقق 
ــد  ــاب المزي ــد اكتس ــى صعي ــتفادة عل ــن االس ــدًرا م ق
ــة التــي ســتحدث انتعــاش  مــن المتحصــالت الدوالري
لالقتصــاد المصــري، إال أن هــذه االســتثمارات ليــس 
ــة األمــر ،  ــة بالصناعــة وتنميتهــا فــي حقيق لهــا عالق
فهــم لهــم هدفهــم وهــو التصديــر للخــارج واســتغالل 
االتفاقيــات التجاريــة المصريــة مــع االســواق العالميــة 

ــا.. ــم به ــد مــن منتجاته لتســويق المزي
تطويــر  علــى  العمــل  بضــرورة  زيتــون  وطالــب 
فــي  للمســتثمرين  تقديمهــا  يتــم  التــي  المعلومــات 
العالــم حــول منــاخ االســتثمار فــي مصــر، حيــث 
اكــد أنهــا تحتــاج إلــى تطويــر فهــي تعانــي مــن عــدم 
الوضــوح فــي كثيــر مــن األحيــان ولهــذا يتــم التواصل 
معنــا لبيــان العديــد مــن المعلومــات حــول المنــاخ 
االســتثماري نظــًرا الن مــا تقديمــه مــن معلومــات ال 

يكفــي لإلجابــة علــى أي استفســارات لديــه.

ماجد زيتونامين قادوس هاني سعيد رضا

هاني سعيد: درجة استفادة مصر من االستثمارات 
اجلديدة تتحدد وفًقا لهدفهم ورؤيتهم للمستقبل.

ماجد زيتون: االستفادة في زيادة املتحصات الدوالرية 
للدولة فقط..
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قرار العمل والتوسع استثمارًيا في مصر كان صائًبا 
والمستقبل متميز للصناعات النسجية

فــي  للشــركة  الجديــد  االســتثماري  التوســع  ومــع 
ــع  ــوار م ــذا الح ــوط« ه ــي »خي ــا ف مصــر.. كان لن
 Jade ــر العــام لشــركة Selim Sankaya المدي
Textile Egypt لمعرفــة الجديــد لــدى الشــركة 
واالســباب وراء التوســع فــي الســوق المصريــة فــي 

ــن.. ــت الراه الوق
مــن  مجموعــة  نحــن   Selim Sankaya قــال 
 Yesim ــا تحــت اســم الشــركات تأسســت فــي تركي
ــركة  ــت الش ــد قام ــام 1983 ، وق ــي الع Group ف
بالتعاقــد مــن الباطــن مــع شــركات اإلنتــاج فــي بلــدان 
مثــل مولدوفيــا ومصــر وكذلــك العديــد مــن المصانــع 
داخــل تركيــا. فــي كل بلــد ننتــج أنــواع مختلفــة مــن 
ــا فــي مصــر نقــوم بتصنيــع المالبــس  المنتجــات. هن
ــيرت  ــي ش ــل ت ــتر، مث ــة والبوليس ــة القطني الرياضي
التجاريــة  للعالمــات  وبنطلــون  شــيرت  وســويت 

.Under Armorو  Nike
ــة  كمــا تقــوم الشــركة بالتعامــل مــع العالمــة التجاري
مــن  العديــد  وكذلــك   2005 العــام  Nikeمنــذ 
 Zara ــل ــهيرة مث ــة الش ــة العالمي ــات التجاري العالم
 Esprit و   Bershka و   Pull & Bear و 
 Tommy و   Tchibo و   Calzedonia و 

 .Hilfiger

القــوى العاملة والطاقة اإلنتاجية
وحــول القــوى العاملــة والطاقــة اإلنتاجيــة للشــركة.. 
يعمــل  الشــركة  أن   Selim Sankaya قــال 
طًنــا   50 وبســعة  شــخص   3000 حوالــي  بهــا 
60 طًنــا مصبوًغــا،  النســجية، و  المنتجــات  مــن 
و  المطبــوع،  القمــاش  مــن  متــر   100000 و 
 100000 و  المالبــس،  مــن  قطعــة   150.000
ــة، بصــرف النظــر  ــن المنســوجات المنزلي ــة م قطع
ــاك  ــي تركيا،وهن ــية ف ــاج الرئيس ــع اإلنت ــن مصان ع
ــد معهــا الشــركة مــن الباطــن  ــة تتعاق منشــأت إنتاجي

ســواء داخــل تركيــا أو خارجهــا ممثلــة فــي  دول 
مثــل مولدوفــا ومصــر.

االستثمار في مصر
ــع  ــة للتوس ــت المجموع ــي دفع ــباب الت ــول األس وح
ــام للشــركة  ــر الع ــال المدي ــي مصــر، ق ــتثمارًيا ف اس
Yesim، فضلنــا  Selim Sankayaكمجموعــة 
خدمــة  علــى  قــادرة  انهــا  حيــث  مصــر  اختيــار 
أكثــر  بطريقــة  األمريكيــة  الســوق  فــي  عمالئنــا 
الرحلــة  هــذه  بدأنــا   2008 العــام  فــي  تنافســية. 
ثقتنــا  خــالل وضــع  مــن  فــي مصــر  لالســثتمار 
ــا  ــتثمارية وموارده ــة واالس ــا الصناعي ــي إمكاناته ف
البشــرية. إلــى جانــب ذلــك ، يضــاف إلــى ذلــك 
ــرب  ــي وق ــابه الثقاف ــه التش ــة وأوج ــا الضريبي المزاي
ــه مــن  ــا علي ــا تحصلن ــا ، ومــع م المســافة مــن تركي
أننــا  نتأكــد  يجعلنــا  ومميــزات  دعــم  مــن  مصــر 

اتخذنــا القــرار الصائــب.

تطورات إنتاجية
ــرار  ــى ق ــة عل ــة المترتب وحــول التطــورات االنتاجي

 Selim قــال  مصــر..  فــي  اســتثمارًيا  التوســع 
 Jade Textile المديــر العــام لشــركة Sankaya
ــود  ــن وج ــا نضم ــا Jade ، فإنن Egypt .. بصفتن
جميــع  فــي  المصــري  لالقتصــاد  تراكميــة  قيمــة 
مصانعنــا مــن خــالل موظفينــا البالــغ عددهــم 5200 
موظًفــا ويبلــغ إجمالــي اإلنتــاج اليومــي 100.000، 
تجاريــة  عالمــات  تمتلــك  Jadeالتــي  وتعتبــر 
ــن  ــن بي ــل Nike و Under Armor م ــة مث عالمي
ــس  ــي قطــاع المالب ــر مصــدر ف ــي أكب ــا، ثان عمالئه
الجاهــزة فــي مصــر، ونســعى خــالل األعــوام الثالثــة 
القادمــة مضاعفــة حجــم الصــادرات 3 مــرات أكثــر 
ــع لتصــل  ــة بالمصن ــادة القــوى العامل مــن اآلن، وزي

ــف. ــة 10.000 موظ ــى قراب إل
النتــاج  اســتعدادها   Jade بــدأت  وأضــاف.. 
 Jade Apparel اســم  تحــت  جاهــزة  مالبــس 
Industries فــي اإلســكندرية خــالل العام 2008، 
 Jade وتــم إنشــاء مصنــع جديــد فــي القاهــرة باســم
ــة   ــا اإلنتاجي ــادة قدرتن ــا بزي Textile Egypt و قمن
ــع، فــي مــارس 2019  ــى هــذه المصان ــة إل باإلضاف
قمنــا بافتتــاح مصنًعــا جديــًدا فــي اإلســماعيلية باســم 
ــي ســيتم التوســع  Jade Textile Ismailia. والت
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــي الصباغ ــا ف ــن خالله ــا م انتاجًي

ــال.  ــة الح ــزة بطبيع ــس الجاه ــاج المالب انت
فــي  الجديــد  للمصنــع  اإلنتاجيــة  الطاقــة  وحــول 
اإلســماعيلية، قــال Selim Sankaya:  نخطــط 
للحصــول علــى 50 طــن مــن القمــاش ، و 20 ألــف 
قطعــة مــن Hoody، و 60 الــف قطعــة مــن التــي 
ــا، باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص عمــل  شــيرت يومًي
ــم التوســع مســتقباًل  ــد يت ــة 3500 موظــف، وق لقراب
فــي هــذا األمــر خاصــة وان مســاحة المصنــع تصــل 
إلــى 105.000 متــر مربــع، وســيقوم هــذا المصنــع 
ــواد الخاصــة  ــة والم ــن االقمش ــا م ــر احتياجاتن بتوفي
ــا،  ــا دون الحاجــة إلــى اســتيرادها مــن تركي بمنتجاتن

تســببت الجهــود التــي تقــوم بهــا الحكومــة المصريــة علــى صعيــد تهيئــة األجــواء 
 Yesim االقتصاديــة لجــذب المزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة فــي اتخــاذ شــركة
Textile التركيــة قرارهــا بالتوســع فــي الســوق المصريــة، حيــث افتتحــت خــال 
مــارس الماضــي مصنًعــا جديــًدا لهــا فــي مدينــة اإلســماعيلية، ممــا يجعلهــا مــن 
أكبــر االســتثمارات األجنبيــة العاملــة فــي الصناعــات النســجية المصريــة، حيــث 

ســبق المصنــع الجديــد ، مصنًعــا آخــر فــي مدينــة اإلســكندرية خال العــام 2008، 
 Yesim وآخــر فــي القاهــرة خــال العــام 2009.  ومــن المعــروف أن شــركة
Textile قــد تأسســت خــال العــام 1983 فــي مدينــة Borsa التركيــة وتعتبــر 
ــدة  ــة المتكاملة..كمــا هــي الشــركة الرائ ــات المنشــأت الصناعي واحــدة مــن كبري
فــي مجــال المنتجــات النســجية لتجــار التجزئــة فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا.

المدير العام لشركة Jade Textile Egypt يؤكد..
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وبالتالــى بمجــرد أن نبــدأ تشــغيل مصنــع األقمشــة فــي اإلســماعيلية لــن نســتورد 
مــن الخــارج.

وحالًيــا بدأنــا فــي المصنــع الجديــد فــي اإلســماعيلية خــالل مــارس 2019 
ــل  ــم العم ــو 2019 ان يت ــي يوني ــرر ف ــن المق ــة، وم ــص والخياط ــات بالق بعملي

ــة.  ــة والطباع ــام الحياك ــالل أقس ــن خ ــل م ــكل كام بش

الناس أواًل
ــوم  ــة نحــن نق ــام لشــركة Jade Textile Egyptكمجموع ــر الع ــار المدي وأش
ــا  ــل عليه ــي نحص ــوة الت ــل الق ــاس أوالً«. بفض ــفة »الن ــى فلس ــاء عل ــا بن بعملن
ــا  ــع رؤيتن ــق م ــا يتواف ــتدامة بم ــرة لالس ــة كبي ــي أهمي ــور ، نول ــذا المنظ ــن ه م
المســتقبلية. بينمــا نحــن ننتــج فنحــن نهــدف دائًمــا إلــى بــذل قصــارى جهدنــا مــن 
أجــل عالــم أكثــر مالئمــة للعيــش مــن خــالل تبنــي منظــور »صديقــة للطبيعــة« 
ــى  ــوي عل ــماعيلية يحت ــع اإلس ــان مصن ــك ف ــه، لذل ــى عن ــارم ال نتخل ــدأ ص كمب
روضــة أطفــال بســعة 300 طفــل حيــث نوفــر إمكانيــة روضــة أطفــال مجانيــة 
ألطفــال موظفينــا، والمناطــق االجتماعيــة )مالعــب كــرة القــدم وكــرة الســلة( و 
ــوى  ــاك ق ــى ان هن ــًدا عل ــر. مؤك ــا الكثي ــاه وغيره مســجد ومنشــأة لمعالجــة المي
عاملــة كبيــرة مــن مصــر، ويتــم تدريبهــم وتطويــر مهاراتهــم االنتاجيــة باســتمرار 
ــي  ــى هــدف االســتمرارية ف ــة خاصــة بالشــركة للوصــول إل ــن خــالل اكاديمي م

ــز االنتاجــي. ــر والتمي التطوي

الصناعة مستقبل 
ــة  ــا الضريبي ــال : بســبب المزاي ــي مصر..ق ــه لمســتقبل الصناعــة ف وحــول رؤيت
ــي تدعمهــا مصــر ، ســتجذب هــذه الصناعــة  ــة الت ــة واألمريكي للســوق األوروبي
ــرة  ــة كبي ــوى عامل ــب تواجــد ق ــى جان ــر، إل ــر وأكث ــى مصــر أكث المســتثمرين إل
ومميــزة .. نحــن نــرى نمــوا اقتصاديــا فــي مصــر ويســعدنا أن نخلــق قيمــة 

ــا. ــة هن إضافي

افتتــح مؤخــًرا  وزيــرا اإلنتــاج الحربــي والشــباب 
النتــاج   Captex كابتكــس  مصنــع  والرياضــة 
بولتيــن  مــع  بالشــراكة  وذلــك  الصناعــي  النجيــل 
األلمانيــة Polytan GmbH الرائــدة فــي مجــال 
الرياضيــة  واالســطح  الصناعــى  النجيــل  تصنيــع 
بشــكل عــام والمســاحات الخضــراء المفتوحــة. وذلــك 
ــع  ــر مرب ــون مت ــى 2.7 ملي ــة تصــل إل ــة أنتاجي بطاق
مــن النجيــل الصناعــي ومــن المخطــط لــه زيــادة 

الطاقــة اإلنتاجيــة إلــى ٥ مالييــن متــر مربــع. 
ــة  ــوق المحلي ــداد الس ــد بإم ــع الجدي ــيتولى المصن وس
ــاًل عــن  ــل الصناعــي بدي ــن النجي ــه م ــة احتياجات بكاف
االســتيراد مــن الخــارج، باإلضافــة إلــى التصديــر 
ــث  ــط. حي ــرق االوس ــة الش ــة ومنطق ــوق األفريقي للس
بــدأ اإلعــداد إلنشــاء المصنــع واعــداد الدراســات 
المختصصــة منــذ العــام 2016، اضافــة إلــى امــداده 
ــال  ــذا المج ــي ه ــة ف ــات اإلنتاجي ــداث التكنولوجي باح

ــا..  ــن أوروب ــل م ــتيرادها بالكام ــم اس ــي ت والت
جديــر بالذكــر أن شــركة بولتيــن قامــت بتنفيــذ العديــد 
مــن المالعــب الدوليــة المعتمــدة مــن االتحــاد الدولــي 

.)FIFA( .لكــرة القــدم

افتتاح أول مصنع إلنتاج النجيل الصناعي في مصر
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معارض

مفكرة

4 - 6 يوليوانترتكستايل بافيليون شنتشن – الصين 
- األقمشة والمابس واالكسسوارات

Intertextile Pavilion Shenzhen - China - 
Apparel Fabrics and Accessories
Contact Person: Ms. Maggie Tse

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

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

15 - 17 يوليو يارنكس 2019 – نيودلهي ، 
الهند – ابتكارات االلياف والخيوط.

Yarnex 2019 - New Delhi, India - 
Innovations of fibers and yarns 

Tel.: +91 80 2521 4711, 4115 1841
+91 98454 46570, 93425 66532, 98451

sstm@yarnex.in
www.yarnex.in

22 - 24 يوليو تكس وورلد يو اس ايه 2019 
– نيويورك ، الواليات المتحدة االمريكية -  أقمشة 

المابس وصناعة األقمشة.
Texworld USA 2019- NY, USA - Apparel 

fabrics and the fabrics industry.
Contact Person: Ryan Baskin

Tel.: +1 678.732.2410
Fax: +1 770.984.8023

ryan.baskin@usa.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

22 - 24 يوليو اباريل سورسينج يو اس ايه 
2019 – نيويورك ، الواليات المتحدة االمريكية – 

مابس الجاهزة.
Apparel Sourcing USA 2019 – NY, USA - 

Apparel brands.
Tel.: +1 678.732.2411
Fax: +1 770.984.8023

bonnie.willis@usa.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

22 - 24 يوليو هوم تكستايل سورسينج اكسبو 
2019 – نيويورك ، الواليات المتحدة االمريكية - 

منسوجات منزلية
Home Textiles Sourcing Expo 2019 – NY, 

USA – New fabrics and products for the 
latest home textiles collections

Tel.: +1 678.732.2425
Fax: +1 770.984.8023

jennifer.bacon@usa.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

27 - 29 يوليو انناتكس 2019 – المانيا - 
المنسوجات الطبيعية 

INNATEX 2019 – Germany
Home textiles.

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

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

4 - 6 اغسطس تشيلدرنز كلوب 2019 – 
نيويورك، الواليات المتحدة االمريكية – فاشون 

اطفال من سن يوم الى 12 سنة
Childrens Club 2019 - New York, USA 

- international exhibition featuring every 
category of children’s clothing from 

newborn to age 12
Tel.: +1 )218( 740-6873

cs@ubmfashion.com
www.ubmfashion.com

4 - 6 اغسطس نيويورك وومنز 2019 – 
نيويورك، الواليات المتحدة االمريكية – فاشون 

حريمي
NY Women’s 2019 - New York, USA 

Women Fashion
Tel.: +1 )218( 740-6873

cs@ubmfashion.com
www.ubmfashion.com

6 - 9 اغسطس كوبنهاجن فاشون وويك 2019 – 
كوبنهاجن ، الدنمارك – فاشون

COPENHAGEN FASHION WEEK 2019
Copenhagen,

Denmark
Fashion 

Tel.: +45 41514880
info@copenhagenfashionweek.com
www.copenhagenfashionweek.com

07.1907.1908.19
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11 - 14 اغسطس سورسينج ات ماجيك 2019 
– الس فيجاس، الواليات المتحدة االمريكية - 

صناعة المابس
 SOURCING AT MAGIC 2019 – LV, USA

 - Apparel Manufacturing, Component,
Technology and Service Providers

Tel.: +1 )218( 740-6873
cs@ubmfashion.com

www.ubmfashion.com

27 - 29 اغسطس فورث برازيل انترناشيونال 
يارن اند فابريك سورسينج شوو – البرازيل – 

مصنعي ومصدري الغزل والنسيج
4th Brazil International Yarn & Fabric 

Sourcing Show 2019 – Brazil - Yarn & 
Fabric Manufacturers & Exporters

Tel.: +55 )11( 3181-2923
contact@cems-yarnandfabric.com

www.br.cems-yarnandfabric.com

28 - 31 اغسطس انترتكستيل شانغهاي هوم 
تكستايلز اوتمن ايديشن 2019 -  شانغهاي، 

الصين – مفروشات منزلية
Intertextile Shanghai Home Textiles 

Autumn Edition 2019 - Shanghai, China - 
home textile event.

Tel.: +852 2238 9940
Fax: +852 2598 8771

www.messefrankfurt.com

11 - 13 سبتمبر هوم تكستايلز بريميم 2019 – 
فالنسيا ، اسبانيا – منسوجات منزلية
Home Textiles Premium 2019

Valencia, Spain
Home textiles 

Tel.: +34 96386 13 51
+34 96386 11 22 

agarrido@feriavalencia.com
 www.hometextilespremium.com

12 - 14 سبتمبر يارنيكس تيروبور 2019 – 
تيروبور، الهند – غزول 

YARNEX - Tirupur, India
Yarn 

+91 80 2521 4711, 4115 1841
+91 98454 46570
+91 93425 66532
sstm@yarnex.in, 

www.yarnex.in

16 - 19 سبتمبر تكس وورلد باريس 2019 – 
فرنسا – المعرض الدولي لازياء

Texworld Paris 2019
France

The International fair for Fashion
Tel.: +33 155 268 989
Fax: +33 140 350 900

texworld@france.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

19-17 سبتمبر هايمتسكتيل روسيا – موسكو، 
روسيا - المعرض التجاري المتخصص الوحيد 

منسوجات منزلية
Heimtextil Russia 2019 – Moscow, 

Russia – home and contract textiles
Tel.: +7 495 649 87 75, ext. 116

www.messefrankfurt.com

17 – 19 سبتمبر بريميير فيجين باريس 2019 
– فرنسا – متخصصي الموضة واالزياء 

Premiere Vision Paris 2019
France - Fashion Professionals

Tel.: +33 )0(4 7260 6555
Fax: +33 )0(4 7260 6559

pvfrance@premierevision.com
www.premierevision.com
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خيوط

 STITCH & TEX نجاح" و"تألق" دورة  معرض"
المتخصصة في تكنولوجيات الطباعة

ــا  ــتراليا ، النمس ــة.. اس ــدول التالي ــن ال ــأ م ــن شــركات المنش ــل العارضي ــا مث بينم
ــارك،  ــيك، الدنم ــة التش ــن، جمهوري ــدا، الصي ــا، كن ــل، بلغاري ــكا ، البرازي ، بلجي
مصــر، فنلنــدا، فرنســا، المانيــا، اليونــان، هونــج كونــج ، الهنــد ، ايطاليــا ، اليابــان، 
كوريــا، ماليزيــا، مالطــا، هولنــدا، بولنــدا، البرتغــال، روســيا، ســنغافورة ، ســلوفينيا 
، كوريــا الجنوبيــة، اســبانيا، الســويد، سويســرا، تايــوان، تركيــا، االمــارات العربيــة 

المتحــدة ، المملكــة المتحــدة، اوكرانيــا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
 STITCH & TEX EXPO - PRINTING EDITION أقيــم معــرض
علــى مســاحة تبلــغ 6200 متــر مربــع،  وبلــغ اجمالــي عــدد العارضين المباشــرين 
203 شــركة بينمــا، بلــغ اجمالــي عــدد العارضيــن غيــر المباشــرين 478 شــركة.

هدف الدورة
ــة بمجــال  ــن لهــم عالق ــن الذي ــار المصنعي ــى جمــع كب وهدفــت دورة المعــرض إل
ــي  ــات( ف ــو الخدم ــا - مقدم ــترون - صنــاع التكنولوجي ــجية )المش ــة النس الطباع
مــكان واحــد لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة بشــكل كبيــر فــي مصــر ومنطقــة 
الشــرق األوســط، وجعلــه بمثابــة مــكان عمــل يخــدم اغــراض هــؤالء المصنعيــن، 

ــة الشــرق  ــى منطق ــا إل ــل التكنولوجي ــرار المرتبطــة بنق ــع الق ــة صن ــز عملي وتعزي
االوســط وشــمال افريقيــا، باإلضافــة إلــى توفيــر معلومــات »عمليــة« حــول رؤيــة 
ــا  ــوق عليه ــال الس ــدى اقب ــجية وم ــة النس ــال الطباع ــن لمج ــتثمرين والمنتجي المس

ــي. بشــكل فعل

رؤية وتقييم
ــب  ــن جان ــواء م ــرض س ــيرة المع ــول مس ــرأي ح ــتطالعات ال ــفت اس ــد كش ولق
الــزوار أو العارضيــن إلــى مــا يلــي: بالنســبة للــزوار.. أكــد مــا يقــرب مــن  91 
فــي المئــة مــن الــزوار انهــم وجــدوا كافــة التقنيــات والمنتجــات التــي كانــوا يبحثــون 
عنهــا بينمــا وصــف 89 فــي المئــة تقييــم لزيارتهــم للمعــرض بانهــا ناجحــة، وأشــار 

84 فــي المئــة مــن الــزوار انهــم ســيحضرون الــدورة المقبلــة مــن المعــرض.
بالنســبة للعارضيــن.. قــال 92 فــي المئــة مــن العارضيــن ان المعــرض كان علــى 
ــي  ــد 90 ف ــة، وأك ــات التجاري ــن والصفق ــق بالزائري ــا يتعل ــم فيم مســتوى توقعاته
المئــة مــن العارضيــن انهــم ســينضمون للــدورة القادمــة، وصنــف 89 فــي المئــة 

مــن العارضيــن هــذه الــدورة بأنهــا جيــدة جــًدا.

ــجية  ــة النس ــات الطباع ــر تكنولوجي ــن ونش ــة لتوطي ــة حقيقي ــرض STITCh & TeX eXPo - PrINTING eDITIoN بداي ــابقة لمع ــدورة الس ــكلت ال ش
الحديثــة فــي الســوق المصريــة بشــكل كبيــر، خاصــة وأنــه قــد ضــم عــدد كبيــر مــن كبــار وكاء الماكينــات الصناعيــة التــي قدمــت طــوال ايــام العــرض نمــاذج ألحــدث 
ــال كبيــر ومتميــز مــن جانــب الزائريــن والذيــن بلــغ عددهــم قرابــة 13201 زائــر.. منهــم 404 زائــر اجنبــي  التكنولوجيــات الصناعيــة فــي هــذا المجــال، مــع إقب
مــن دول اســبانيا، اليونــان، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، قبــرص، الهنــد، كوريــا، تركيــا، المملكــة المتحــدة، فرنســا، ايطاليــا، روســيا والمانيــا، باإلضافــة إلــى أكثــر 
مــن ألــف زائــًرا اقليمًيــا يمثلــون دول كل مــن االمــارات العربيــة المتحــدة ، المملكــة العربيــة الســعودية، عمــان، الســودان، ليبيــا، األردن، البحريــن، لبنــان، الكويــت. 

ردود فعل ايجابية من العارضين والزوار على السواء

معارض
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Visitors Analysis by Nature of Business

Visitors Type of Purchase

Visit Main Objectives

Visitors Purchase Intention Time Frame
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معارض

خيوط

دورة معرض STITCH & TEX مثالية ستساهم 
في تحرك السوق بعد فترة التباطئ

تضمنــت دورة معــرض STITCh & TeX eXPo - PrINTING eDITIoN مامــح تطــورات انتاجيــة وتكنولوجيــة جديــدة تشــهدها الصناعــة 
المصريــة خــال المســتقبل، ممثلــه فــي تكنولوجيــا الطباعــة مســتلزماتها التــي تضمنتهــا أروقــة المعــرض هــذا العــام..

فقــد تنافســت الشــركات العارضــة وهــى مــن أبــرز وأكبــر وكاء الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي عــرض التكنولوجيــات الحديثــة فــي مجــال الطباعــة علــى 
المنســوجات والمابــس الجاهــزة، بحيــث اصبــح مــن الســهل إذا أردت التعــرف علــى مامــح التطــورات التكنولوجيــة فــي هــذا القطــاع المتميــز ان تكتفــي 

بزيــارة معــرض STITCh & TeX eXPo حتــى تكــون علــى إطــاع بــكل جديــد فــي هــذا الشــأن..
ولقــد أكــد العديــد مــن الــوكاء أن الفتــرة القادمــة لســوق الماكينــات فــي مصــر هــو لماكينــات الطباعــة ومســتلزماتها، مثلمــا كانــت فــي الماضــي لماكينــات 
التطريــز، والســبب يعــود إلــى التنــوع الكبيــر والســرعة المذهلــة فــي التكنولوجيــات االنتاجيــة المتلعقــة بهــا، ممــا أوجــد مســتويات جــودة متطــورة لــم يكــن 

متاحــه خــال الماضــي القريــب..

كبريات الشركات العارضة لـ"خيوط"
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كمــا تضمنــت دورة المعــرض مشــاركة عــدد مــن 
الشــركات المحلية المتخصصة في قطاع المفروشــات 
المنزليــة، حيــث ســاهم المجلــس التصديــري للصناعــة 
بدعــوة عــدد مــن المســتورين األجانــب فــي التعــرف 
مــن خــالل الشــركات وممثليهــم علــى التطــورات 
ــا  ــت عليه ــي اصبح ــودة الت ــتويات الج ــة ومس الحديث

ــة. ــة المصري ــات المنزلي ــة المفروش صناع

توافد كبير
الشــركات  مســؤولي  مــن  عــدًدا  رؤيــة  وحــول 
العارضــة قــال الدكتــور احمــد عبــد الســالم موســى..

رئيــس مجلــس إدارة شــركة ســكاي تــوب أن الــدورة 
ــث  ــد كبير،حي ــى ح ــدة إل ــرض جي ــن المع ــدة م الجدي
ــن  ــن رجــال الصناعــة والراغبي ــر م ــد عــدد كبي تواف
فــي االســتثمار فــي الصناعــات النســجية للتعــرف 
علــى الجديــد فــي المعــدات اإلنتاجيــة بمــا يجعــل 
ــه االســتثمارية..  ــم قــادًرا علــى حســم رؤيت كل منه
ــة مــن  ــي المئ ــة 70 ف ــل قراب ــذي جع ــر ال وهــو االم
ــد جــًدا..  ــى جي ــد إل ــدورة مــا بيــن جي زائــري هــذه ال
يضــاف إلــى ذلــك أن عــدد كبيــر مــن العمــالء لــم يكــن 

لديهــم درايــة بالجديــد فــي المجــال الــذي تخصصــت 
فيــه الــدورة األخيــرة للمعــرض ممثــاًل فــي الطباعــة 
ــد  ــى الجدي ــوا باإلطــالع عل ــث قام ــتلزماتها، حي ومس
ــل  ــا جع ــو م ــتقبل، وه ــه للمس ــم رؤيت ــم حس وبعضه

ــوق. ــي للس ــراك اإليجاب ــن الح ــا م ــاك نوًع هن
واضــاف الدكتــور احمــد عبــد الســالم موســى.. ولقــد 
كان مــن الممكــن ان يتحــرك الســوق بشــكل اكبــر 
وأقــوى ومــن ثــم يكــون التقييــم العــام لهــم هــو ممتــاز، 
افضــل  ماديــة  أو ظــروف  تمويــاًل  إذا كان هنــاك 
ــت  ــة تمثل ــروف مادي ــن ظ ــه م ــا تعاني ــع، فم للمصان
ــرون  ــن يفك ــت الكثيري ــيولة، جعل ــة الس ــي محدودي ف
بشــكل مــا فــي الطريقــة التــي ســيتم مــن خاللهــا تدبيــر 
تمويــل شــراء المعــدات الجديــدة.. خاصــة وان ســعر 
العملــة وتكلفــة الشــحن واالســتيراد أوجــدت ارتفاًعــا 

ــا لمســتوى االســعار.. ملحوًظ

مبادرة البنك المركزي
ــا فــي كثيــر مــن األحيــان نشــير لهــم  وهــو مــا يجعلن
التــي اطلقهــا ســيادة  بالمبــادرة  بإمكانيــة االنتفــاع 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ويقــوم بهــا البنــك 

المركــزي المصــري فــي الوقــت الراهــن باإلقــراض 
ــم الســداد  ــدة محــدودة ويت ــر بفائ للمشــروعات الصغي
علــى عــدة أعــوام قليلــة .. والســبب فــي اإلشــارة لهــم 
بهــذه المبــادرة تعــود إلــى أننــا كــوكالء مــن الصعــب 
االتفــاق علــى ســداد ســعر الماكينــات علــى قتــرة 
5 اعــوام، بينمــا عندمــا يتحصــل أيــا منهــم علــى 
القــروض مــن الســهل القيــام بتمويــل شــراء الماكينــات 
ــادرة  ــا للمب ــى اقســاط مــع البنــك وفق ــم الســداد عل ويت
لمــدة زمنيــة محــددة.. وبالتالــي الوكيــل يتحصــل علــى 
المقابــل المــادي للماكينــة وفــي نفــس الوقــت يتحصــل 
علــى  الصناعيــة  المنشــأة  صاحــب  أو  المســتثمر 
ــاج  ــتمرارية االنت ــم اس ــن ث ــة وم ــا الحديث التكنولوجي
بمســتويات عاليــة ســواء مــن حيــث الكــم أو الجــودة..
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة شــركة ســكاي تــوب.. 
أن ســوق ماكينــات الطباعــة فــي مصــر هــو الســوق 
الرائــج فــي الوقــت الراهــن، بينمــا كان فــي الماضــي 
رواًجــا  األكثــر  هــى  التطريــز  ماكينــات  القريــب 
ومبيًعــا، ومــن ثــم مــن الممكــن ان يشــهد مجــال 
طباعــة فــي الصناعــات النســجية تطــوًرا ملموًســا 
ــم طرحــه  ــا ت ــة.. خاصــة وان م ــرة القادم خــالل الفت

شريف مجدي محمد خميسأمين جمال
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الطباعــة  تكنولوجيــات  مــن  المحليــة  الســوق  فــي 
ــتويات  ــا مس ــج عنه ــي ينت ــة والت ــات المتنوع والخام
إلــى أن هنــاك مجــال  الجــودة تشــير  عاليــة مــن 

انتاجــي قــوي تتشــكل مالمحــه حالًيــا.

تقنيات حديثة متطورة
ــة  ــة الدولي ــال.. شــركة طيب ــن جم ــدس أيم ــال المهن ق
لالســتيراد والتصديــر أن معــرض ايجــي اســتتش فــي 
هــذه الــدورة كان مــن المعــارض القليلــة التــي تــم بهــا 
هــذا الكــم الجيــد مــن المبيعــات أثنــاء فتــرة العــرض، 
للســوق  الجيــدة  الحركــة  بدايــة  إلــى  يعــود  وهــذا 
المحليــة بعدمــا كانــت فــي الماضــي تعانــي مــن 
التباطــئ نوًعــا مــا ،اضافــة إلــى ذلــك يمكننــي القــول 
ان الســوق فــي مصــر حاهــز لإلقبــال علــى هــذه 
ــي الطباعــة.. ــة ف ــات الحديث ــة مــن التكنولوجي النوعي

مشــيًرا إلــى أنــه قــد قامــت شــركة طيبــة الدوليــة 
مــن  عــدد  بعــرض  والتصديــر  لالســتيراد 
ــات  ــي تقني ــه ف ــة ممثل ــدة للطباع ــات الجدي التكنولوجي
الطباعــة علــى الــورق، وماكينــات الطباعــة المباشــرة 
علــى المالبــس »التــي شــيرت«، باإلضافــة إلــى 

الطباعــة. مســتلزمات  وأحــدث  أفضــل 
ــالء  ــة العم ــن خــالل الشــركة لخدم ــا م ونســعى دائًم

ــر كل  ــم وتوفي ــل بشــكل دؤوب لتقدي ــن خــالل العم م
جديــد فــي عالــم تكنولوجيــات الطباعــة ومنهــا احــدث 
ماكينــات ومســتلزمات الطباعــة، بمــا يجعلهــم قادريــن 
ــغيل  ــة التش ــى تكلف ــي عل ــكل مثال ــيطرة بش ــى الس عل
ــم  ــى تقدي ــة إل ــم تحقيــق افضــل عائد..باإلضاف ومــن ث
خدمــة مثاليــة لمــا بعــد البيــع.. فنحــن نــرى أن العميــل 

هــو شــريك اساســي للشــركة..

تحسن مستمر
ويؤكــد المهنــدس شــريف مجــدي شــركة spark أن 
كل دورة للمعــرض تشــهد قــدًرا مميــًزا مــن التحســن، 
إال أن الدعايــة الخارجيــة للمعــرض فــي الشــوارع 
Outdoor مازالــت قليلــة إلــى حــد مــا، ولكــن بشــكل 
المعــرض  spark  خــالل  اكتســبت شــركة  عــام 
ــد  ــي ح ــل ف ــا يمث ــو م ــالء وه ــن العم ــد م ــدد جدي ع
فــي هــذه  المعــرض ركــز  ذاتــه نجــاح، كمــا أن 
الــدورة علــى الطباعــة المتخصصــة فــي المنســوجات 

ــز.. ــام ومتمي ــال شــك ه ــر ب ــو أم ــس وه والمالب
مشــيًرا إلــى أن هنــاك اقبــال »معقــول« مــن الســوق 
المحليــة علــى التوســع فــي مجــال الطباعــة علــى 
ــات  ــة وأن المنتج ــزة خاص ــس الجاه ــيج والمالب النس
النســجية ســواء نســيج أو مالبــس جاهــزة عندمــا 

ــالل  ــن خ ــم م ــا كتصمي ــلوب انتاجه ــر اس ــم تطوي يت
المرتفعــة بطبيعــة  الجــودة  الحديثــة ذات  الطباعــة 
الحــال تجعلهــا قــادرة بمنتهــى الســهولة علــى اختــراق 

االســواق التصديريــة بشــكل مثالــي..
وكشــف المهنــدس شــريف مجــدي إلــى أن شــركة 
spark قامــت بعــرض ماكينــات ايطاليــة لطباعــة 
التكيت،وماكينــات ســلك ســكرين وهــى تكنولوجيــا 
بولندية..خاصــة وان وارداتنــا مــن الماكينــات مــن 
أوروبــا والتــي تتســم بالجــودة والتميــز ،اضافــة إلــى 
اننــا شــركة تحــرص كل الحــرص علــى ســمعتها فــي 
الســوق بتوفيــر ماكينــات ذات جــودة مرتفعــة وخدمــة 

ــع..  ــد البي ــا بع ــر مســبوقة لم غي

السوق ضعيف
إدارة  مجلــس  رئيــس  خميــس-  محمــد  المهنــدس 
شــركة ORIENTEX بالنســبة للصباغــة والتجهيــز 
المعــرض ضعيــف، ولكــن بالنســبة للطباعــة كان 
مســتواه جيــد إلــى حــد كبيــر ويمكــن هــذا األمــر 
جــاء ألن الــدورة تــم انعقادهــا لعــرض ماكينــات 
ومســتلزمات الطباعــة الحديثة..أمــا مــا يتعلــق بتوقيــت 
المعــرض فهــو مناســب للغايــة خاصــة أنــه بعيــد عــن 
توقيــت المعــارض الدوليــة األخــرى ســواء فــي تركيــا 

معارض
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أو الصيــن.. 
ــول  ــي الق ــز يمكنن بالنســبة لمجــال الصباغــة والتجهي
جيــد  الراهــن  الوقــت  فــي  المصريــة  الســوق  أن 
ــل اإلســتيراد مــن  ــى تقلي ــا والســبب يعــود إل ــا م نوًع
المفروشــات،ولكن كحجــم طلــب فــي الســوق مــن 
جانــب المســتهلك مــازال هنــاك نوًعــا مــن التباطــئ، 
ــي  ــدأت ف ــة ب ــاك منشــأت صناعي ولكــن كصناعــة هن
ــاك اســتثمارات  ــة، وهن ــرة الماضي ــل خــالل الفت العم
جديــدة فــي اســتيراد الماكينــات اإلنتاجيــة لهــذا المجــال 
الصناعــي، ممــا يشــير إلــى أن هنــاك تحــرك ايجابــي 

ــة.. ــرة القادم ــع خــالل الفت متوق
وأكــد أن مجــال الصباغــة والتجهيــز محلًيــا ليــس 
متطــوًرا مثلمــا يحــدث فــي الخــارج والســبب فــي 
اضافــة  الســيولة،  توافــر  مــدى  إلــى  يعــود  ذلــك 
إلــى أن الطلــب عندمــا يرتفــع ويحــدث نــوع مــن 
ــذا  ــي ه ــا ســوف يســعى المســتثمرين ف ــرواج وقته ال
ــم الوصــول  ــل وث ــر اســلوب العم ــى تطوي المجــال إل
ــه اآلن.. ــي علي ــا ه ــى مم ــتويات جــودة أعل ــى مس إل

ــي مصــر  ــاك مشــكلة للصناعــة ف ــى أن هن مشــيًرا إل
ــن  ــم م ــى الرغ ــي قطــاع المنســوجات، فعل خاصــة ف
التاريــخ والخبــرة هنــاك دول كان لهــا الســبق فــي 
تطويــر منتجاتهــا مثــل تركيــا وســوريا فــي وقــت 

ســابق، ولهــذا نــرى فــي الخــارج منتجــات ذات جــودة 
متميــزة، ال مثيــل لهــا محلًيــا مــن حيــث مســتوى 

الجــودة.
 ORIENTEX وأضــاف رئيس مجلس إدارة شــركة
.. ولهــذا مــع زيــادة وتحــرك الطلــب فــي الســوق 
المحليــة وقتهــا ســوف تنتهــي اجــواء التباطــئ، ومــن 
ثــم حــدوث نوًعــا مــن التطويــر والتحديــث للمنتجــات 
والــذي معــه تتجــاوز المصانــع المشــاكل التــي تعانــي 
منهــا اآلن نتيجــة كثــرة المخــزون، فلقــد قامــت العديــد 
ــوق  ــرك الس ــل تح ــى أم ــاج عل ــة اإلنت ــا بمواصل منه
خــالل الفتــرة القادمــة، إال أن نتائــج الموســم الصيفــي 
كانــت ســلبية، ومــن ثــم اصبــح عليهــم مواجهــه هــذه 
الظــروف الصعبــة، انتظــاًرا لحــدوث نوًعــا مــن 

الحــراك خــالل الموســم القــادم.

مسايرة التطور التكنولوجي
ــذي  ــر التنفي ــل القاضــي .. المدي ــال وائ ــه ق ــن جانب م
دورة  تخصيــص  فكــرة  جــاءت  لقــد  للمعــرض.. 
مــن المعــرض لتكنولوجيــا الطباعــة والمفروشــات 
المســاهمة فــي  المنزليــة فــي إطــار الرغبــة فــي 
الطباعــة  مجــال  فــي  والحديــث  الجديــد  عــرض 
والمفروشــات خاصــة وأن التكنولوجيــات المتعلقــة 

بالمقارنــة  مســتمر  تطــور  فــي  الصناعيــة  بهــذه 
المتعلقــة  األخــرى  الصناعيــة  التكنولوجيــات  مــع 
بالصناعــات النســجية، ولهــذا تــم التفكيــر فــي أن 
يكــون هنــاك معــرض خــاص بهــا ممــا يوفــر للعامليــن 
والمســتثمرين فــي هــذا المجــال قــدرة علــى مســايرة 
التطــور فــي المنتجــات ومــن ثــم االرتفــاع المتواصــل 
لمســتويات الجــودة والوصــول إلــى المزيــد مــن التقــدم 

واالزدهــار انتاجًيــا وتقنًيــا.
وحجــم  اإليجابيــة  النتائــج  مــع  المنتظــر  ومــن 
الشــركات التــي شــاركت فــي فعاليــات المعــرض 
أن يتــم تحديــد توقيــت ثابــت إلنعقــاده بشــكل دوري، 
اكــد  المعــرض  الــذي حققــه  النجــاح  خاصــة وان 
علــى حاجــة المنتجيــن المحلييــن للمزيــد مــن المنافــذ 
ــدة الخاصــة  ــات الجدي ــدم لهــم كل التكنولوجي ــي تق الت

اإلنتاجــي.. بمجالهــم 
وأعــرب القاضــي علــى تقديــره لــكل مــن شــارك وقــام 
بزيــارة المعــرض لمــا يمثلــه مــن ثقــة وتعــاون متبــادل 
بيــن منظمــي المعــرض والعارضيــن والــزوار علــى 
الســواء، خاصــة وان الهــدف مــن المعــرض فــي 
النهايــة هــو خدمــة الصناعــة والمســاهمة فــي تحقيــق 
المزيــد مــن الطفــرات االنتاجيــة واالرتفــاع المســتمر 

بمســتويات الجــودة..



خيوط | ابريل 2019 32

معارض

شركة ميسن لتنسيق وتنظيم المعارض واالستشارات
مول دون تاون الشيخ زايد الحي 7 المجاورة 1 بلوك 203 - الدور الثالث مكتب رقم 10 الشيخ زايد 12311 – 6 اكتوبر – الجيزة

info@messefrankfurtegypt.com - 0020238513011 :تليفون: 0020238513010 - فاكس
لمزيد من المعلومات عن المعرض والمنتجات يمكنكم زيارة الموقع

www.messefrankfurtegypt.com

معرض Texprocess في مجال تشغيل وتصنيع المنسوجات
في الفترة من 14 إلى 17 مايو 2019 في فرانكفورت بالمانيا
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ITMA 2019 .. أحدث التكنولوجيات المتكاملة في 
صناعة النسيج والمالبس الجاهزة

ــم  ــي تقدي ــتمر ITMA 2019 ف ــوجات ( يس ــم المنس ــكار عال ــوان )ابت ــت عن تح
حلــول متطــورة وعالميــة، حيــث يعــرض التقنيــات والمنتجــات لــكل مرحلــة مــن 

ــس الجاهــزة. مراحــل صناعــة النســيج والمالب
للتطــورات  »نتيجــة   :CEMATEX- رئيــس   -  Fritz P. Mayer صــرح 
ــزة  ــس الجاه ــيج والمالب ــة النس ــات صناع ــت تقني ــة أصبح ــي الصناع ــدة ف الجدي
ــول  ــن الحل ــد م ــى المزي ــليط الضــوء عل ــيتم تس ــا س ــد. كم ــكل متزاي ــة بش متكامل
ــول  ــن الحل ــرة م ــة كبي ــى مجموع ــول عل ــى الحص ــع إل ــزوار التطل ــن لل . ويمك
المبتكــرة والمســتدامة ومشــاهدة العــروض اآلليــة للماكينــات والمــواد الخــام 

والمــواد الكيميائيــة.
ــم والمعالجــة واللوجســتيات العالمــات  ــن التصمي ــد بي ــد مكــن التكامــل المتزاي »لق
التجاريــة الكبــرى لألزيــاء والرياضــة وبائعيهــا مــن إنشــاء عمليــات تصنيــع 
صغيــرة ومرنــة للغايــة يتــم تجهيزهــا بالحياكــة والنســيج المنفــذ بواســطة الكمبيوتــر 
ــة  ــي االالت الطباع ــة ال ــة باالضاف ــع المضاف ــا التصني ــي وتكنولوجي ــع االل والقط

ــاد.  ــة األبع ــة ثالثي الصناعي
ومــن بيــن افضــل االقســام فــي ITMA 2019 التشــطيب والغــزل والنســيج 
والطباعــة والحياكة،ويوجــد ايضــا فــي دائــرة الضــوء أفضــل الحلــول فــي صناعــة 
المنســوجات التقنيــة والمنســوجات والمــواد المركبــة، باالضافــة إلــى األليــاف 

ــة. ــزول واألقمش ــة والغ ــة والتقني الصناعي

منتديات خال المعرض.. 
منتدى تلوين النسيج والقادة الكيميائيين.	•
منتدى ITMA-EDANA للمنسوجات.	•
ندوة مبادرة القطن االفضل.	•
•	)WTiN( مؤتمر النسيج الرقمي من قبل الشبكة العالمية لالبتكار في النسيج
منسوجات الكوكب بواسطة MCL News&Media بالشراكة مع تحالف 	•

)SAC( المالبس المستدامة
SAC&ZDHC منتدى الصانع )صاحب المصنع(	•

التركيز على االبتكار
يعــد ITMA Innovation Lab عالمــة تجاريــة شــاملة لسلســلة مــن االنشــطة 
حيــث ســيتمكن المشــاركون مــن استكشــاف ومشــاركة التطــورات البحثيــة الجديــدة 
ــات  ــول اتجاه ــى رؤى ح ــول عل ــدة والحص ــة الجدي ــاريع التعاوني ــة المش ومناقش

الصناعــة المســتقبلية.
ويشــتمل ITMA Innovation Lab علــى مميــزات يتــم الحصــول عليهــا مــن 
اإلصــدارات الســابقة مثــل جنــاح االبحــاث واالبتــكار ومنصــة المتحدثيــن وجائــزة 

ــد هــو عــرض  ــاك عنصــر جدي ــى أن هن ــة إل ــكار المســتدام باالضاف ITMA لالبت
فيديــو االبتــكار الــذي ســيوفر قنــاة جديــدة للزائريــن لمعرفــة المزيــد عــن المعارض 

.ITMA 2019 المبتكــرة فــي
ويركــز عــرض الفيديــو ومنصــة المتحدثيــن علــى المــواد الخــام وتكنولوجيــا 
ــدة فــي صناعــة النســيج  ــق فــرص جدي ــة(: خل ــي والرقمن ــع )التشــغيل االل التصني
واالزيــاء واالبتــكارات النســجية التقنيــة وتكنولوجيــا التصنيــع والنســيج المســتدام 

ــري. ــي االقتصــاد الدائ ــس ف ــة المالب وصناع

ــل  ــم بتنزي ــات أو ق ــر المعلوم ــى آخ ــول عل ــارة itma.com للحص ــل بزي تفض
.ITMA 2019 تطبيــق

مــن المنتظــر أن يشــارك فــي فعاليــات الــدورة الجديــدة لمعــرض ITMA مــا يقــرب 
مــن 1700 عــارض مــن 46 دولــة أحــدث آالالت والمنتجــات الخاصــة بهــم فــي 
مجــال تكنولوجيــا النســيج والمابــس الجاهــزة. وهــو المعــرض الــذي يقــام كل 4 

أعــوام منــذ عــام 1951 وتــم االعتــراف بهــا على نطاق واســع كاولمبيــاد معارض 
االت النســيج والمابــس الجاهــزة وهــي مملوكــة لشــركة CEMATEX - اللجنــة 

.ITMA Services األوروبيــة لمصنعــي االت النســيج - والتــي تنظمهــا

بمشاركة 1700 عارض من 46 دولة
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JeAnoLogIA LAunCHeS H2 Zero
Jeanologia, a leader in the development of eco-efficient technology, has launched H2 
Zero, a new technology designed to eliminate discharge in the textiles industry. The 
new technology aims to contribute to the ”dehydration and detoxification“ of the textiles 
industry. Furthermore, it will allow Jeanologia to continue an annual growth of 50% for 
the next three years in its ecological income statement, the company says.
Jeanologia is a European company that delivers an ecological income statement, 
through which it measures cubic meters of contaminated water that do not go into our 
rivers and seas, thanks to its technology and services.
According the UN, the textiles industry is the second most polluting industry on the 
planet and is responsible for 20% of the toxins that contaminate our water.

The Department of Mechanical Engineering of The Hong Kong 
Polytechnic University )PolyU( has developed an electrostatically 
charged nanofibre filter with multiple separator layers, which can 
capture pollutant particles that are below 100 nm in diameter – 
covering the most common airborne nano-particles and viruses.
Nano-aerosols of 100 nm and below in diameter exist everywhere 
in urban environments, and by virtue of their small sizes, can be 
easily inhaled into human bodies. Most airborne viruses, from 
influenza to epidemic viruses like Swine Flu or SARS, are also 
in the size range of 100 nm. It remains a challenging mission for 
scientists to develop user-friendly air filter or mask for effective 
capture of nano-particles and to protect people from harmful 
airborne contaminants and viruses that may affect health.
The team led by Ir. Professor Wallace Leung Woon-Fong, 

Chair Professor of Innovative Products and Technologies, used 
and tested polyvinylidene fluoride )PVDF(, a semi-crystalline 
thermoplastic commonly used as insulation on electrical wires, 
to fabricate nanofibre filters. Applying innovative technology in 
Corona Discharge, the team imparted electrostatic charges onto 
PVDF nanofibre, to induce electrical interaction with aerosols in 
close distance and capture the aerosols efficiently.
Comparing with other filters made with charged microfibres 
or uncharged fibres on the market, PolyU’s filter has much 
enhanced filtration efficiency, yet without increasing pressure 
drop over time, the researchers report. The PVDF nanofibre 
has proved to be stably charged, with charging effect staying 
for almost three months. In prior literatures on charging other 
nanofibres, the imparted charges usually dissipate within a day.

PoLyu DeveLoPS unIQue eLeCTroSTATICALLy CHArgeD 
nAnoFIbre
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A team of researchers led by Dr Nazmul Karim and Prof Sir 
Kostya Novoselov at The University of Manchester have 
developed a method to produce scalable graphene-based 
yarn.
Multi-functional wearable e-textiles have been a focus of much 
attention due to their great potential for healthcare, sportswear, 
fitness and aerospace applications.
Graphene has been considered a potentially good material for 
these types of applications due to its high conductivity, and 
flexibility. Every atom in graphene is exposed to its environment 
allowing it to sense changes in its surroundings, making it an 
ideal material for sensors.
Smart wearable textiles have experienced a renaissance in 
recent years through the innovation and miniaturisation and 
wireless revolution.
There has been efforts to integrate textile-based sensors 
into garments, however current manufacturing processes are 
complex and time consuming, expensive, and the materials 
used are non-biodegradable and use unstable metallic 
conductive materials.
As published in ACS Nano, the process developed by the team 
based at the National Graphene Institute has the potential 
produce tonnes of conductive graphene-based yarn, using 
existing textile machineries and without adding to production 
costs.
In addition to producing the yarn in large quantities, they are 
washable, flexible, inexpensive and biodegradable.
Such sensors could be integrated to either a self-powered 

RFID or low-powered Bluetooth to send data wirelessly to 
mobile device.
One hindrance to the advancement of wearable e-textiles has 
been the bulky components required to power them. Previously 
it has also been difficult to incorporate these components 
without compromising the properties or comfort of the material, 
which has seen the rise of personal smart devices such as 
fitness watches.
The lead author Dr Shaila Afroj, who carried out the project 
during her PhD, said ” To introduce a new exciting material 
such as graphene to a very traditional and well established 
textile industry, the greatest challenge is the scalability of the 
manufacturing process. Here we overcome this challenge by 
producing graphene materials and graphene-based textiles 
using a rapid and ultrafast production process. Our reported 
technology to produce thousand kilograms of graphene-based 
yarn in an hour is a significant breakthrough for the textile 
industry.“
Dr Nazmul Karim, The other lead author and Knowledge 
Exchange Fellow )Graphene( from the National Graphene 
Institute said ”High performance clothing is going through 
a transformation currently, thanks to recent innovations in 
textiles. There has been growing interests from the textile 
community into utilizing excellent and multifunctional properties 
of graphene for smart and functional clothing applications.“
”We believe our ultrafast production process for graphene-
based textiles would be an important step towards realizing 
next generation high performance clothing.“

FIrST SCALAbLe grAPHene yArnS For WeArAbLe 
TexTILeS
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63.28 في املئة
نسبة تراجع خسائر الشركة العربية 

وبولفارا للغزل والنسيج خال العام 2018

تراجع خسائر العربية وبولفارا بنسبة 63 في المئة
بنسبة  خسائرها  تراجع  والنسيج  للغزل  وبولفارا  العربية  الشركة  أعلنت 
 6.44 بلغت  خسائر  سجلت  حيث   ،2018 العام  خالل  المئة  في   63.28
 17.54 مقابل  الماضي،  ديسمبر  نهاية  حتى  يناير  بداية  منذ  جنيه  مليون 
مليون جنيه خسائر خالل 2017. وفي المقابل ارتفعت إيرادات الشركة في 

 40.7 مقابل  الماضي،  ديسمبر  بنهاية  جنيه  مليون   58.7 لتسجل   2018
خسائرها  انخفاض  وبولفارا  العربية  2017..وأرجعت  خالل  جنيه  مليون 
خالل العام الماضي إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها خالل العام بدون أية 

أعباء إلعادة التشغيل.

المعاش المبكر يتسبب في تضاعف خسائر سبينالكس
في  المبكر  المعاش  تسبب  )سبينالكس(  والنسيج  للغزل  اإلسكندرية  شركة 
تضاعف خسائرها 9 أضعاف خالل النصف األول من العام المالي 2018 - 
2019.. وأوضحت الشركة خسائرها بلغت 43.7 مليون جنيه خالل الفترة 
4.19 مليون جنيه في  2018، مقابل خسائر بلغت  إلى ديسمبر  من يوليو 

النصف األول من العام المالي الماضي. وكان  مجلس إدارة شركة سبينالكس 
المبكر  المعاش  لتمويل  المال  رأس  زيادة  المالي  العام  بدايات  مع  قرر  قد 
للعاملين الراغبين فيه والذي نتج عنه تكلفة مالية بلغت قيمتها قرابة 38.24 

مليون جنيه.

ارتفاع تكلفة مبيعات جولدن تكس
3.6 مليون جنيه خالل  بلغت  شركة جولدن تكس لألصواف حققت أرباحاً 
الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 9.6 مليون جنيه في 
2017، وارتفعت مبيعات الشركة خالل نفس الفترة من العام الماضي إلى 

231.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 225.77 مليون جنيه في 2017، 
إال أن ارتفعت في المقابل تكلفة المبيعات والتي بلغت قرابة 202.2 مليون 

جنيه، مقابل تكلفة قدرها 179.6 مليون جنيه بالعام السابق له.

ترحيل أرباح دايس للعام المقبل
 ،2018 عن  الجاهزة  للمالبس  دايس  شركة  أرباح  توزيعات  قائمة  كشفت 
اقتراح عدم توزيع أرباح على المساهمين، وأوضحت الشركة أنه من المقترح 
التوزيعات  قائمة  وبحسب  المقبل،  للعام  جنيه  مليون   150.2 نحو  ترحيل 

فمن المقترح توزيع 12 مليون جنيه على العاملين من أرباح العام الماضي، 
وكانت الشركة قد حققت أرباحاً بلغت 160 مليون جنيه خالل الفترة من يناير 

إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 178.4 مليون جنيه في 2017.
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ترجمة وإعداد مهندس استشارى / على بدر                                                              

مجلة عالم النسجيات: بقلم مارينا كورنوجا كوسيك - مارس 2018

فنية

مقاالت

ــج )بالنمســا( وهــي شــركة منتجــة  تعمــل مجموعــة لينزين
ــاج  ــى إنت ــة الجــودة عل ــة والســليولوزية عالي ــاف النباتي لأللي
أليــاف المنســوجات المســتدامة إلــى األســواق فقامــت الشــركة 
ــات  ــى التطبيق ــز عل ــتقلة للتركي ــال مس ــدة أعم ــيس وح بتأس
المبتكــرة لتكنولوجيــات األليــاف المســتدامة الخاصــة بهــا فــي 
ــة  ــات الصناعي ــدد قســم التطبيق ــد ح ــدة. وق ــات الجدي الصناع
مجــاالت االهتمــام المتعــددة بمــا فــي ذلــك التطبيقــات الزراعيــة 
ــة  ــة ، واألقمش ــوجات التقني ــة ، والمنس ــة, واألحذي و الغذائي
مــن  للحــد  والترشــيح  للتغليــف  التقنيــة  المنســوجة  غيــر 

ــات األداء.   ــة  بمواصف ــتيك دون التضحي ــتخدام الباس اس
تلقــى الصناعــة الزراعيــة حوالــي 5 ماييــن طــن متــري 
مــن النفايــات الباســتيكية ســنوياً يذهــب مــا يقــرب مــن 60 
ــادة  ــن ق ــد م ــر العدي ــات. وينظ ــى المحيط ــا إل ــة منه ــي المئ ف
القطــاع الزراعــي والحكومــات )ال ســيما فــي أوروبــا وأمريــكا 
النباتيــة  األليــاف  بهــذه  الباســتيك  إلســتبدال  الشــمالية( 
ــن  ــة م ــي الزراع ــتيك ف ــتخدام الباس ــد اس ــتدامة. ويمت المس
المزرعــة إلــى المســتهلك النهائــي . فيســتخدم الباســتيك على 
نطــاق واســع فــي التعبئــة االســتهاكية للمنتجــات الزراعيــة, 
وكذلــك يتــم تصنيــع الشــباك والحقائــب والملصقــات واألفــام 
ــتيك.  ــن الباس ــي م ــرى بشــكل روتين ــة األخ وعناصــر التعبئ
ــات  ــى المخــاوف مــن نفاي ــة إل ويشــعر المســتهلكون باإلضاف
الباســتيك إلــى قلــق متزايــد بشــأن المــواد الكيميائيــة الضــارة 
ــام  ــو االهتم ــع نم ــة م ــة , وخاص ــواد الغذائي ــف الم ــي تغلي ف
ــة المســتدامة  ــة ومصــادر األغذي ــل بالمصــادر العضوي المقاب
األخــرى حيــث يمكــن أن تحتــوي مــواد التغليــف علــى ِشــباك 

ــوي. ــل الحي ــة للتحل قابل

حلول مستدامة بواسطة “األلياف النباتية”
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تقدم ألياف لينزجن اليوسيل املستخرجة من اخلشب )وهى ألياف سليلوزية عالية 
املتانة( وعًدا هائًا في التطبيقات املسئولة واملتجددة

حل نباتي قابل للحياة 
وتقــدم أليــاف لينزنــج اليوســيل المســتخرجة مــن الخشــب )وهــى أليــاف ســليلوزية 
عاليــة المتانــة( وعــًدا هائــاًل فــي التطبيقــات المســئولة والمتجــددة , ويتــم إنتاجهــا 
ــا  ــا أنه ــة ، كم ــاه والطاق ــتخدام المي ــاءة اس ــع كف ــة لرف ــة مغلق ــع حلق ــة تصني بعملي
تتميــز باســترداد المذيبــات وإعــادة تدويرهــا بنســبة 100  فــي المئــة  تقريًبــا. ولقــد 
ــن  ــة م ــة للبيئ ــزة األوروبي ــى الجائ ــة الخاصــة عل ــة التصنيعي ــذه التقني ــت ه حصل
المفوضيــة األوروبيــة للزراعــة المســتدامة  . وتوفــر هــذه األليــاف متطلبــات األداء 
الــالزم  لهــذه الصناعــة . ويمكــن للحبــال واألنســجة المصنوعــة مــن هــذه األليــاف 
الســليلوزية ذات المتانــة العاليــة أن تقــدم أداًء مماثــالً لمنتجــات البالســتيك.واألهم 
مــن ذلــك فــإن هــذه األليــاف قابلــة للتحلــل البيولوجــي بنســبة 100 فــي المئــة  علــى 
األرض  وفــي ميــاه البحــر فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة إلــى حــد مــا فتقلــل مــن العــبء 
الــذي تفرضــه النفايــات الزراعيــة  البالســتيكية علــى النظــام البيئــي ,وحيــث يمكــن 

للمزارعيــن أيضــا تحويلهــا مــن خــالل عمليــات طبيعيــة إلــى ســماد .
إن فوائــد األليــاف النباتيــة للزراعــة علــى األرض واضحــة وقــد تجــد هــذه 
األليــاف أيضــا اســتخدامها فــي التطبيقــات المائيــة فتجعلهــا أليافــا مثاليــة لمصافــي 
ــح  ــار شــباك بل ــج باختب ــث قامــت شــركة لينزين ــات حي ــاكل اســتزراع المحاري هي
ــتخدم  ــر ، وتس ــاح كبي ــل بنج ــج اليوس ــاف لينزن ــتخدام ألي ــة باس ــر المصنوع البح
ــا االســتدامة  ــي. وتتضــح مزاي ــي البحــر األدرياتيك ــا ف ــة حالًي ــذه الشــباك النباتي ه
فــي الزراعــة المائيــة عندمــا يتــم وضــع الشــبكة فــي النظــام البيئــي المحيــط فــإذا 
ــاف  ــذه األلي ــط. وه ــي المحي ــل ف ــوف تتحل ــا س ــباك فإنه ــن الش ــع م ــت قط انفصل
قويــة بمــا فيــه الكفايــة لتتحمــل موســم نمــو بلــح البحــر الطويــل وتوفــر بنيــة تحتيــة 
يمكــن االعتمــاد عليهــا لينمــو فيهــا المحــار. كمــا تتصــدى الشــباك الجديــدة للمقاومــة 
الميكانيكيــة للحصــاد والتجهيــز ، ويمكــن تحويــل الشــباك بعــد الحصــاد والمعالجــة 
إلــى ســد. وإذا تــم التخلــص منهــا فقــط  فســتتحلل الشــبكات النباتيــة فــي ميــاه البحــر 
أو فــي التربــة  ألن هــذه األليــاف النباتيــة نقيــة وخاليــة مــن الملوثــات الكيميائيــة 
ــا لمعاييــر االتحــاد األوروبــي الصارمــة  ــم اختبارهــا وفق ــة , ويت الضــارة المحتمل
للمــواد التــي تتالمــس مــع الغــذاء لذلــك يمكــن اســتخدامها دون قلــق فــي مجموعــة 
متنوعــة واســعة مــن التطبيقــات الزراعيــة والغذائيــة والتــي تشــمل تغليــف 
ــة  ــوات النظيف ــبكية للعب ــاس ش ــى أكي ــه والخضــروات  ف ــة والفواك ــواد الغذائي الم
ــر  ــع معايي ــي جمي ــة األخــرى وهــى تلب ــات التعبئ ــات والمقابــض وتطبيق والملصق
ــتيكية اآلن   ــواد البالس ــل الم ــي تقلي ــاعدة ف ــى المس ــون إل ــاج المزارع األداء ويحت
لتعرضهــم لضغــوط مــن المســتهلكين والمنظميــن وتجــار التجزئــة للمــواد الغذائيــة 

لتحســين اســتدامة عملياتهــم واالمتثــال للمطالــب الناشــئة لالقتصــاد المســتدام فــي 
جميــع األســواق

التطورات المستقبلية
تعتــزم شــركة لينزينــج تطويــر االبتــكارات النباتيــة للســوق الزراعــي وتكرارهــا 

فــى المنســوجات التقنيــة والتطبيقــات الصناعيــة الخاصــة بهــا. 
ــس األداء  ــدم نف ــن أن تق ــوق يمك ــي س ــة ه ــوجات التقني ــح أن المنس ــن الواض وم
الوظيفــي كالبالســتيك بــدون الســلبيات البيئيــة.  وتقــوم الشــركة حالًيــا بتقييــم 
تطبيقــات واعــدة إضافيــة حيــث تســتوفي معاييــر االســتدامة لمتطلبــات األداء الفنــي 
المطلوبــة لألقمشــة والمرشــحات ومــواد التعزيــز الحــراري وإحــالل األليــاف 
ــاف  ــر األلي ــن أن توف ــكان البالســتيكية.حيث يمك ــة م ــى صناعــة األحذي ــة ف النباتي
ــات  ــن الصناع ــد م ــي للعدي ــاألداء الفن ــة ب ــتداًما دون التضحي ــاًرا مس ــة خي النباتي
التــي تعتمــد حالًيــا بشــدة علــى المــواد البالســتيكية ليتــم تصنيعهــا باســتخدام مــواد 
خــام متجــددة  ومصنعــة فــي عمليــة تراعــي المــوارد وقابلــة للتحلــل الحيــوي فــي 
ــاعدة  ــج مس ــاف لينزين ــل ألي ــة مث ــاف النباتي ــن لأللي ــر ، ويمك ــاه البح ــة ومي الترب
الشــركات علــى معالجــة النــداءات المتزايــدة للعمــل مــن المســتهلكين والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة والحكومــات والســوق حيــث أن هــذه األليــاف توفيــر خيــاًرا فعــااًل 

ــتك.  ــتداًما للبالس ومس
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مستقبل الصناعة في مصر
وضــع نظــام لمضاهــاة األلــوان وفيــه يســتخدم 	•

الكمبيوتــر فــى خلــط األلــوان ومضاهاتهــا مــن خالل 
بخــواص  مقرونــة  للصباغــة  تســجيل روشــتات 
المصبوغــات علــى أن يوضــع نظــام لمضاهــاة 
األلــوان لــكل شــركة أو مجموعــة شــركات تســتخدم 
نفــس الخامــات والصبغــات لقــد أصبحــت مضاهــاة 
األلــوان هــى األســاس فــى توليــد األلــوان المبتكــرة 

ــة للموضــة. المطلوب
البحــوث 	• تتجــة  حيــث  التكنولوجيــة  التطــورات 

العالميــة إلــى تغيــر الصناعات النســجية مــن صناعة 
ــال. ــة رأس الم ــى صناعــة كثيف ــة إل ــة العمال كثيف

التكنولوجــى الحيويــة هنــاك بحــوث عالميــة متزيــدة 	•
الســتخدام التكنولوجــي الحيويــة فــى العديــد مــن 
المجــاالت الصناعيــة مثــل الصناعــات النســجية 
وذلــك نظــًرا لمــا تتمتــع بــة هــذه التكنولوجيــا حيــث 
ــاة  ــة أو مي ــى البيئ ــار عل ــر ض ــا تأثي ــس له ــا لي انه
ــث  ــة مــن حي ــى ظــروف معتدل الصــرف وتعمــل ف
ــن  ــذا يمك ــرارة ول ــة الح ــى ودرج االس الهيدروجين
ــا  ــا أنه ــة كم ــات التقليدي ــل للكيماوي ــتخدامها بدي اس
متخصصــة أى أنهــا محــددة الهــدف وليــس لهــا تأثير 

ــة.  ــى الخام ضــار عل
وهنــاك أربعــة ضــرورات يجــب أن تتــم فيمــا لــو أرادت 
مصــر أن تســيطر علــى مســتقبلها وأن تصنعــة بنفســها 
علــى ضــوء االســتجابة الشــاملة لتحديات جمــة ومتعددة 

االتجاهــات .
ــة  األولــي: يتمثــل فــى ســد الفجــوة الكبيــرة بيــن المكان
الخارجيــة الســامية التــى تتمتــع بهــا مصــر فــى العالــم 
مــن ناحيــة وامكانياتهــا وقدراتهــا الداخليــة خاصــة 
االقتصاديــة ومــن ناحيــة أخــرى تتعاظــم هــذه الضرورة 
بســبب العمليــة النشــطة إلعــادة هيكلــة العالقــات الدولية 
وصياغــة جــدول أعمــال لهــذه العالقــات بحيــث صارت 
التنافســية االقتصادية – وليســت القوة العســكرية – هى 
الهــدف األول والمحــك الرئيســي لقــوة األمــم ومكانتهــا 

الدوليــة.
الثانيــة: ينشــئ عــن انفجــار اقتصــاد الفقاقيــع وخبــرات 
هــذا االنفجــار ويعنــى بذلــك حالــة الــرواج المالــى التــى 
تتحقــق عــن تدفقــات ماليــة خارجيــة ودخليــة ليــس لهــا 
ــة وخاصــة  ــة حقيقي ــة اقتصادي مــردود مــادي أو أرضي
فــى مســتويات نمــو اإلنتاجيــة والقــدرات الصناعيــة وقد 
حــدث ذلــك فــى مصــر خــالل عقــد الثمانيات كمــا حدث 

فــى غيرهــا.

الثالثــة: هــو حتميــة إعــادة التــوازن لعمليــة اإلصــالح 
األن  العمليــة حتــى  تلــك  إقتصــرت  اذ  االقتصــادى 
علــى تصحيــح الموازنــات والتوازنــات الماليــة ولــم 
تمتــد إلــى تدفقــات االقتصــاد الحقيقــي ويعنــى ذلــك 
أن تحقيــق اإلنطــالق لــن يعتمــد أو يتحقــق بمجــرد 
تحقيــق االســتقرار االقتصــادي وإنمــا يتطلــب فــى 
الجوهــر تحقيــق وثبــة كبــرى فــى المؤشــرات والجهــود 
الحقيقيــة وخاصــة علــى  االقتصاديــة واإلجتماعيــة 

صعيــد االســتثمار واإلنتاجيــة والتكنولوجيــا .
ــذى  ــات ال ــم اقتصــاد الخدم ــن وه ــرر م ــة: التح الرابع
شــكل الحجــم األكبــر مــن اقتصــاد الفقاقيع ذلــك أن هناك 
كثيــرون مــن خبــراء االقتصــاد الدولــى يراهنــون علــى 
الســياحة مثــاًل تعمــل علــى انطــالق االقتصــاد المصرى  
ــى  ــي لهــذا االقتصــاد عل بينمــا يعتمــد المســتقبل الحقيق
عامــة  الصناعــات  فــى  المحقــق  التطــور  مســتوى 
والصناعــات النســجية خاصــة بينمــا اهتــزت الســياحة 
ــاًل بشــدة مــع موجــة االرهــاب خــالل التســعينات .  مث
وهنــاك تجــارب بعــض الــدول مقارنــة فيمــا بينهــا فــى 
ميــدان صناعــة البحــث والتطويــر والتحديــث الصناعي 

والتكنولوجــي .
تجربــة الواليــات المتحــدة: قامــت هــذه التجربــة علــى 
ــدث  ــة األح ــاالت التكنولوجي ــام المج ــتراتيجية إقتح إس
وقــد ضمنــت تلــك اإلســتراتيجية فــوز أمريــكا بالســباق 
االقتصــادي العالمــي طــوال القــرن العشــرين غيــر أن 
الســيادة التكنولوجيــة األمريكيــة اخــذت فــى التــآكل فــى 
الربــع األخيــر مــن القــرن الماضــي وهــو مــا يظهــر من 

تطبيــق بــراءات االختــراع وصــارت اليابــان هــى القــوة 
العالميــة األولــى وفًقــا لمؤشــر تطبيــق بــراءات اختــراع 
ــات  ــر الوالي ــك بتأخ ــهد ذل ــي ويش ــم الخارج ــى العال ف
المتحــدة فــى مجــال االبتــكار ذي التطبيقــات الصناعيــة 

العالمية.
تجربــة اليابــان: طبقــت اليابــان بنجــاح إســتراتيجية 
التكنولوجيــا  تطبيــق  علــى  ترتكــز  وهــى  اللحــاق 
المســتوردة أو المنتجــة فــى الخــارج ويؤكــد نجــاح 
إســتراتيجية اللحــاق فــى هــذه التجربــة الثابتــة أنهــا 
تتجــاوز نفســها بنفســها فبعــد فتــرة معينــة مــن التطبيــق 
الناجــح لتلــك اإلســتراتيجية يكتســب الهيــكل الصناعــي 
التكنولوجــي الوطنــي القــدرة الحيويــة علــى انتــاج 
التكنولوجيــات الجديــدة وتنحســر عمليــة االســتيراد فــى 
ــا وهــو مــا  ــر التكنولوجي ــة تصدي ــل تصاعــد عملي مقاب

ــام. ــتراتيجية االقتح ــى إس ــول إل ــم التح يحت
تجربــة الصيــن: لقــد نجحــت الصيــن فــى ميــدان 
التحديــث التكنولوجــي – الصناعــي ويفســر هــذا النجاح 
ــورة  ــوق بص ــاد س ــة اقتص ــن إقام ــن م ــن الصي بتمكي
تدريجيــة ومحكومــة علــى عكــس إســتراتيجية الصدمــة 
التفكيكيــة مثــل التجربــة الروســية واأللمانيــة الشــرقية.. 
ــى  ــن ف ــى الصي ــوق ف ــول القتصــاد الس ــدء التح ــد ب لق
الريــف ثــم انتقــل إلــى المــدن، ثــم الصناعــة بعــد ذلــك 
وخــالل العقــد األول مــن االصــالح االقتصــادي حققــت 
الصناعــة الصينيــة نمــًوا انفجاريــا” بلــغ 13 فــي المائــة 
فــى المتوســط كما لعبــت المناطق الحــرة الخاصــة دوًرا 
ــارًزا فــى سياســة اإلصــالح، وال شــك أن االســتثمار  ب
االجنبــي المباشــر ونقــل التكنولوجيــا األجنبيــة كان لــه 
آثــر حاســم فــى تحديــث البيئــة الصناعيــة التكنولوجيــة 

للبــالد.
تجربــة كوريــا: كان النمــو االقتصــادى فــى كوريــا 
ــن  ــاس م ــى أس ــة عل ــة للصناع ــة الجذري ــرة للترقي ثم
التكنولوجيــات المتقدمــة المســتوردة ولكــن هــذا الطــراز 
مــن النمــو يعــود فــوق كل شــىء إلــى تمكــن كوريــا مــن 
تســريع تنميــة رأس المــال المــادي والبشــري بمعــدالت 
خارقــة وحســن تخصيــص المــوارد فــى مجــاالت 
االســتثمار عاليــة اإلنتاجيــة واســتيعاب وتطويــع وإدارة 
التطويــر والتنميــة التكنولوجيــا، ومــع ذلــك فــان هنــاك 
رأًيــا أخــر مناقًضــا يــرى أن النمــو الهائــل لكوريــا 
ولــدول شــرق آســيا األخــرى يعــود قبــل كل شــىء 
إلــى القــدرة الكبيــرة علــى التعبئــة االســتثمارية للمــوارد 

ــة هــذه المــوارد. ــة انتاجي ــى تنمي وليــس عل

مســتقبل الصناعــة فــى مصــر مرهــون بإحــداث ثــورة تكنولوجيــة صناعيــة يجــب 
أن تتــم علــى أرضيــة التكنولوجيــات الجديــدة والبازغــة ومثــال ذلــك التكنولوجيــا 
ــاث  ــى األبح ــد ف ــو جدي ــة، كل ماه ــس الذكي ــى والماب ــو تكنولوج ــة والنان الحيوي
العلميــة التطبيقيــة. وفــى اطــار العولمــة والقضايــا البيئيــة و قوانيــن حمايــة البيئــة 

تحتــم اســتخدام التكنولوجــى النظيفــة والمتوائمــة بيئًيــا بحيــث تقل العوادم الســامة، 
والتعامــل بحــذر مــع الكيمأويــات وإدخــال النظــم الحديثــة فــى العمليــات اإلنتاجيــة 
فمثــا فــى مجــال الصباغــة يســتخدم الكمبيوتــر لتنظيم عمليــة إســتنفاذ الصبغة وكل 

الكيمأويــات المصاحبــة ممــا يــؤدى إلــى الغــاء معالجــة ميــاة الصــرف.

فنية

مقاالت

إعداد: م. إستشارى

عصام عبد احلميد أبو جبل
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أستاذ مشارك د. احمد حسنني - جامعة األسكندرية - قسم هندسة الغزل والنسيج

خبير االلياف عالية األداء واالقمشة التقنية واملركبات املدعمة بااللياف - مكتب االستشارات إنتكسيف

فنية

مقاالت

ومــن  التطبيقــات  الهامــة لألليــاف عاليــة األداء هــي 
ــك  ــة و ذل ــواد المركب ــه للم ــواد مقوي ــتخدامها كم اس
ــة  ــواد  المركب ــذه  الم ــة به ــادن الثقيل ــتبدال المع الس

ــه األداء.  عالي
فيهــا  تســتخدم  التــي  األخــري  المجــاالت  ومــن  
األليــاف عاليــة االداء: أوتــار التحميــل للبالونــات 
وخيــوط   ، الصيــد  وقضبــان   ، العمالقــة  العلميــة 
مضــارب التنــس ، وأســالك المظــالت ، والمــواد 
الالصقــة ومانعــات التســرب ، وأســالك اإلطــارات. 
ــو  ــى النح ــة األداء عل ــاف عالي ــف األلي ــن تصني يمك

التالــي:
Aromatic Polymeric Fibers:
•	Aromatic Polyamides 

)Aramids(: Nomex®, Kevlar® 
developed by DuPont

•	Aromatic Polyesters: Vectran® 
an aromatic polyester fiber by 
Celanese Corp

•	Aromatic Polyimides: Polyimide 
2080 by Dow Chemical Co. 

•	Aromatic heterocyclic 
Polymers: Polybenzimidazole® 
)PBI( by Celanese Corp,  
Polybenzobisthiazole )PBT( 
by Celanese and DuPont and 
Polybenzobisoxazole  )PBO( by 

Toyobo Co. Ltd 
•	Polyolefin Fibers: Gel spun 

polyethylene ‘Ultra High 
Molecular Weight Polyethylene’ 
known as Spectra® by Honeywell 
and Dyneema® DSM and 
Toyobo. 

•	Carbon Fibers: Polyacrylonitrile 
)PAN( carbon fiber or pitch-based 
carbon fiber from BASF, Amoco, 
Ashland and other companies 

•	Inorganic Fibers: boron fibers, 
silicon carbide fiber, glass fibers 

اآللياف عالية األداء

ظهــر فــي الربــع األخيــر مــن القــرن الماضــي جيــاًل جديــًدا مــن األليــاف 
تتميــز بقوتهــا العاليــة بالنســبة  إلــي الــوزن وتســمى »أليــاف عاليــة األداء«، 
و أطلــق إســم األليــاف عاليــة األداء علــي  هــذه  النوعيــة  مــن  األليــاف و 
ذلــك  ألنهــا تتميــز  بالكثيــر  مــن  الخصائــص التــي  تتيــح لهــا  اإلســتخدام  
ــي  المجــاالت   ــة وباألخــص ف ــر  التقليدي ــن  المجــاالت غي ــد  م ــي  العدي ف
الصناعيــة، مــن هــذه الخصائــص إرتفــاع  معامــل المرونــة وقــوة شــد 
ــذه  ــرا له ــة، ونظ ــواد الكيميائي ــر  الم ــة لتأثي ــة العالي ــك المقاوم ــة وكذل عالي
ــات  ــد مــن التطبيق ــي العدي ــاف ف ــم  إســتخدام هــذه األلي ــه يت الخصائــص فإن
مثــل الســترات الواقيــة مــن الرصــاص ومكونــات معــدات مكافحــة الحرائــق 
ــع أو  ــه للقط ــة عالي ــب مقاوم ــي  تتطل ــات الت ــالت والمنتج ــال والكاب والحب

ــراق . * معــدالت القــوة والصابــة للجيــل األول مــن  األليــاف  التقليديــة  إلــى أليــاف اإلخت

اجليــل الثانــي عاليــة األداء
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ندوة

اخبار

"نوبلتكس"  و " ريتر" تعرض احدث تكنولوجيات صناعة 
الغزل اإلنتاجية لقيادات ومسؤولي الشركة القابضة

90 في المائة من ماكينات الغزل في مصر هي ماكينات شركة ريتر

اقامــت شــركة نوبلتكــس وهــي الوكيــل الحصــري  
وقيــادات  لمســؤولي  نــدوة   Rieterريتــر لشــركة 
المنشــات الصناعيــة التابعــة للقطــاع العــام بهــدف 
فــي  المتطــورة  التكنولوجيــات  احــدث  عــرض 
ماكينــات ريتر..بمشــاركة لفيــف مــن قيــادات الشــركة 
القابضــة ومســؤولي وقيــادات ملــف تطويــر الشــركات 
العامــة المتخصصــة فــي صناعــات الغــزل و النســيج.

نائلــة  المهندســة  بترحيــب  النــدوة  فعاليــات  بــدأت 
نوبلتكــس  ادارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  الطويــل 
بالحضــور واإلشــارة إلــى مســاهمة شــركة ريتــر 
ــيج   ــزل والنس ــة الغ ــور صناع ــي تط ــر ف ــكل كبي بش
فــي مصــر حيــث شــكلت مبيعاتهــا فــى خــالل العشــر 
ســنوات الماضيــة نســبة 90 فــي المائــة مــن اجمالــي 

مبيعــات ماكينــات الغــزل بمصــر. 
واضافت..«ولعــل التطــورات التكنولوجيــة المتميــزة 
التــي تقدمهــا شــركة ريتــر للصناعــة المصريــة هــي 
ــل مــن  ــي عــدد هائ ــا تتواجــد ف ــت منتجاته ــي جعل الت
ــوق  ــي الس ــة ف ــزة والقوي ــة المتمي ــأت الصناعي المنش

ــع  ــع منهــا: مصان ــة فــي مجــال الغــزل الرفي المصري
القــوات المســلحة -عشــرة تكــس – اســكندرية للغــزل 
والنســيج – شــركة النيــل للغــزل و النســيج – ايجــي 

يــارن – المصريــة للغــزل.. وفــي مجــال الغــزل 
فورتكــس   – المســلحة  القــوات  مصانــع  الســميك: 
)الرباعيــة(  – انديجــو – ســكاي تكــس – ســبنتكس – 

ــة.«  ــد الحديث ــهباتكس – يونايت ــو – ش بيدك
علىاالمكانيــات  الطويــل  نائلــة  المهندســة  وأكــدت 
ــر  ــي توفي ــي تســاهم ف ــر الت ــات ريت المتطــورة لماكين
الطاقــة وزيــادة العمــر االفتراضــي للماكينــات و قطــع 
الغيــار.  ثــم قــدم رودولــف مديــر مبيعــات ريتــر فــي 
أوروبــا وأفريقيــا لمحــه عــن تاريــخ الشــركة وتطــور 
ماكينــات الغــزل منــذ 1795 حتــى األن. ثــم تحــدث 
كل مــن كريســتين فيــرش و ســيمون اوروتيــا مــن 
ــي  ــر ف ــات ريت ــي ماكين ــد ف ــن الجدي ــر ع شــركة ريت
ــرم و  ــات الســحب و التمشــيط و الب ــا يخــص ماكين م

ــوط.  ــي و المضغ ــزل الحلق ــات الغ ماكين
جديــر بالذكــر أن النــدوة تأتــي فــي اطــار اهتمــام 
باالخــص  و  النســيج  و  الغــزل  بصناعــة  الدولــة 
تطويــر مصانــع القطــاع العــام وامدادهــا باحــدث 

اإلنتاجيــة. التكنولوجيــات 
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مبوباتاخبار ووجوه

مطلوب مصنع مالبس لتصنيع كميات كبيره تيشيرت وبولو شيرت 
بجوده عاليه جدا والتزام في مواعيد التسليم ويكون في نطاق مدينة 

القاهره - العبور - العاشر من رمضان( ( .
ومطلوب أن تكون انتاجية المصنع ال تقل عن 3000 قطعه يوميا .

التواصل مع م. عبد العزيز 01024435357

فرصة عمل جيدة للعمل في مصنع يونيفورم بالرياض - السعوديه
مشرف انتاج يونيفورم وتطريز الي	•

يفضل خريج كلية )االقتصاد المنزلي - فنون تطبيقية (
الخبرة ال تقل عن 3 سنوات 

مصمم تطريز3 سنوات خبرة	•
welcome 8 + welcome 9 يجيد التعامل مع برنامج 

word + excel مع مهام مكتبية كالتعامل مع برامج
الشركة توفر السكن – تذكرة سفر ذهاب وعودة وراتب شهر اجازة كل 

سنتين يفضل السفر اول مرة بعد سنتين ثم كل سنة - الشركة تتحمل 
 مصاريف تجديد االقامة و التامين الصحي الدوام 8 ساعات

 التواصل واتس فقط 00966549166399
Serg.gulf@gmail.com

مطلوب لمصنع مالبس كبير فى 15 مايو عمال اوفر واورليه لشغل 
بيتى حريمى بمرتبات مجزية جدا ويوجد مواصالت لجميع االماكن 

وتامينات واجازات للتواصل 01159259517

شركة كبرى للمالبس بنطلون جينز بالزقازيق
مطلوب روؤساء أقسام خبرة	•
مشرفين إنتاج خبرة	•
مشرفين جودة خبرة	•

على من يرغب فى االنضمام لفريق العمل االتصال على 
01122995470 - 01066603024 

 مزايا كثيرة جدا - تأمين اجتماعى - حافز إنتاج - مرتبات مجزية جدا
فرص كبيرة للترقى الوظيفة - وسائل مواصالت من وإلى الشركة

Senior material Planning is required for immediate 
hiring at one of the pioneer manufacturing company 
located in 10th of Ramadan city.
•	Must have an experience in garment manufacturing
•	 Very good in English
•	 Presentable
•	 Very Good Communication skills.
Interested candidates may send their updated CV on 
jobs@sgc.com.eg mentioning job title at mail subject.

 مطلوب لشركة كبري شباب خريجي فنون تطبيقية قسم مالبس 
لالستفسار االتصال علي 01202151516

وظائف 
خالية

فرص 
تصنيع

وظائف 
خالية

خيوط

مصنع جديد لتصنيع الكورة الكفر يبحث عن مصنعين محليين للتالي:

Fabric:
•	 PC 150 30% cotton 
•	 70% Polyester . Price: pkr 65/-width 41 inch.
•	 PV 150 70% polyester 30% viscose. Price: pkr 65/ - width 

41 inch
•	 PP 200 100% pure polyester. Price: pkr 70/-width 41 inch.

Yarn: 
•	 PV36 single viscose 30% - polyester 70%. Price: pkr 

393/- per kg
•	 Yarn 5ply 100% polyester 
•	 Yarn coast 4 ply 200mg. Price: pkr 350/-per cone.
Contact: m.sabah@context-eg.com
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اخبار

الحضور في المعرض

جناح مجلة خيوط 

SPARK جناح

جناح أشرم للكيمياويات 

ووجوه

بالصور .. " معرض استيتش 
اند تكس - دورة الطباعة"
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Deratex جناح

جناح شركة طيبة الدولية

TTS جناحURASCO جناح

TTS جناح
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اخبار

ووجوه

Orientex جناح

Nobeltex / GIES جناح

جناح مياج جروب



Global Cotton News
 
•  A range of focused cotton and textile  

 information services from a wealth of  
 experience

•  The source of the Cotlook A Index

•   Reporting daily from Liverpool, Memphis  
 and Beijing, and from around the world

  
  

For Khoyout readers only, mention code: KHO1629 and get a 43% discount on annual 
subscription and a complimentary quarter page advertisement in one of Cotton Outlook issues.

Email: mohamedsd2002@yahoo.com
Tel:  +2 010 01 210 300

Mr. Mohamed Elsayed Darwish
Agent for 

Cotton Outlook
in Egypt and all Arabic speaking countries



Textile Enhancers
Silicon Softener Solutions

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

www.momentive.com

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

سيليكون للتجهيز النهائي للنسيج والخيوط


