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اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻦ..؟!
الصناعــات النســجية بمختلــف مجاالتهــا تمثــل ثــروة قوميــة حتــى لــو تعانــي فــي الوقــت
الراهــن مــن ظواهــر غريبــة وغيــر مفهومــة ،كنــت أتصــور مــع اهتمــام الحكومــة بخطــة
التطويــر ان تختفــي هــذه الظواهــر ولكــن لألســف مازالــت مســتمرة ،منهــا مــا يلــي:
العمــال يبحثــون عــن فــرص عمــل مناســبة وعددهــم ليــس بالقليــل ولكــن كثيــر للغايــة،
فــي وقــت يعانــي فيهــا أصحــاب المصانــع مــن نــدرة األيــدي العاملــة ،بــل وبعضهــم يفكــر
جديُــا فــي االســتعانة بالعمالــة األجنبيــة ،ومنهــم مــن قــام بتوظيــف بعضهــم بالفعــل فــي
مصانعهــم ،!..وهــو لغــز غريــب ويحتــاج إلــى تدقيــق ،خاصــة واننــي تواجــدت منــذ فتــرة
فــي معاهــد وكليــات تقــوم بتخريــج األالف مــن المهندســين والفنييــن المتخصصيــن فــي
الصناعــة ورغــم ذلــك الكثيــر منهــم يبحــث عــن فرصــة عمــل ..فهــل المشــكلة فــي العامــل
نفســه أم فــي مهاراتــه أم فــي مــاذا.؟!
هنــاك شــكوى عديــدة مــن المســتهلك المحلــي بســبب محدوديــة األذواق المطروحــة فــي
الســوق ،والتــي يوجــد تشــابه بينهــا للحــد الــذي يصبــح مــن النــادر العثــور علــى ذوق
مختلــف ،وعندمــا تبحــث األمــر مــع أصحــاب المصانــع يتــم اإلشــارة إلــى عــدم وجــود
مصمميــن لديهــم القــدرة علــى االبتــكار ،وانهــم يلجــأون فــي معظــم األحيــان إلــى تقليــد
الموضــة الســائدة فــي العالــم أو التــي تلقــى قبــول مــن بعــض فئــات المســتهلك المحلــي،
وعندمــا تبحــث األمــر مــع طــاب معاهــد الموضــة تكــون الشــكوى أن المشــكلة فــي
المصانــع ذاتهــا التــي ال تقــوم بتوظيفهــم  ،وتلجــأ للحــل الســهل متمثــل فــي النقــل والتقليــد
للســائد فــي الســوق ســواء محليًــا أو عالميًــا!..
واألكثــر دهشــة فــي األمــر أن احــد رجــال الصناعــة الســوريين قــام مــع بــدء عملــه فــي
مصــر منــذ  5أعــوام تقريبًــا بإنشــاء قســم للموضــة ،والــذي كانــت لــه ابتكاراتــه التــي
ـادرا علــى المنافســة وتقديــم الجديــد فــي الســوق..
جعلتــه قـ ً
المصانــع الكبيــرة فــي مصــر احــد المســتثمرين المتخصصيــن فــي صناعــة الجينــز

طالبنــي أكثــر مــن مــرة بــأن يتــم التواصــل مــع وزارة التجــارة والصناعــة لمســاعدتهم
فــي التصديــر مــن خــال تســهيل المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة ،وتخصيــص مــكان
للمنتجــات المصريــة ،فــي الوقــت الــذي نجــد هنــاك مشــاركات فعليــة للعديــد مــن المصانــع
فــي مثــل هــذه المعــارض ،إال أننــا أيضــا لــم نجــد زيــادة ملحوظــة فــي زيــادة الصــادرات ..
وهــو لغــز أخــر  ،مصانــع ترغــب فــي التصديــر وال تعــرف كيــف يمكــن القيــام بهــذا األمــر،
ومعــارض تشــارك بهــا المصانــع وال نشــعر بنتائــج قويــة مــن وراء هــذه المشــاركة..
فأيــن المشــكلة اذن.؟!
فــي اعتقــادي ان المشــكلة تكمــن فــي فقــدان التواصــل بيــن جميــع األطــراف ،المعاهــد
والكليــات ال تعلــم علــى وجــه التحديــد مــا المهــارات المطلوبــة فــي الســوق الفعلــي للعمالــة
أيــا كانــت تخصصاتهــا ،والمصانــع ال تجــد مــن تتواصــل معــه للحصــول علــى تلــك األيــدي
العاملــة وتدريبهــا وتطويــر مهاراتهــا للعمــل لديهــا.
كذلــك الحــال بالنســبة لاســتعانة بالمصمميــن الشــباب ،الذيــن ال يتــم االســتعانة بهــم فــي
وقــت فضلــت بعــض المصانــع تقليــد االذواق الســائدة محليًــا أو عالميًــا ،واعتقــد أن الحــل
يكمــن فــي توفيــر حوافــز لإلبــداع فــي التصميــم يســتفيد منــه المصنــع والمصمــم علــى
الســواء ،كأن يتــم اطــاق جائــزة الفضــل منتــج يتميــز بالجــودة والــذوق الفريــد ،وتكــون
برعايــة غرفــة المابــس أو المجلــس التصديــري للمابــس الجاهــزة والترويــج لألمــر
اعاميًــا  ..لعلهــا تكــون بدايــة لتوطيــن صناعــة موضــة قويــة فــي مصــر.
ونفــس األمــر أي ً
ضــا بالنســبة للتصديــر ،تســهيل وتحســين قنــوات التواصــل بيــن الــوزارة
والمجلــس التصديــري للمابــس مــن جهــه والمصانــع مــن جهــه أخــرى ،بحيــث يتــم ضــم
المزيــد منهــم لمجتمــع المصدريــن للوصــول إلــى نقلــه نوعيــة للصــادرات في نهايــة األمر.
يــا ســادة ..الحــل فــي التواصــل بيــن الجميــع ونشــر الوعــي بمــاذا تريــد ومــاذا تفعــل بعدمــا
تحصــل علــى مــا تريــد.

ﻋﻢ رﻓﺎ
اﺧﺒﺎر

عم “رفا” رجل ال يتوقف عن النميمة،
خاصة عن أحوال الصناعات النسجية،
فهو رجل قديم في الصناعة؛ ولهذا
نحن ال نتحمل مسؤولية “زعل” من
ستتناولهم حكايات “رفا” فكل ما
نفعله هو نشرها فقط ،تطبيقا ً للمبدأ
الشهير “العهدة على الراوي”!!...

اﻧﺘﻢ ﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﺧﺒﺮاء  ..ﻋﺎوزﻳﻦ ﻧﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ!!.
مش المفروض اجتماعاتهم تزيد شوية عشان يكون ليهم رؤية عشان
تعدى الصناعة بالظروف االقتصادية اللي في العالم ديه ،لو معندهمش
طوارئ في األيام ديه أمال امتى بس  ،قالها عم رفا وسكت ،فقلت له :أيه
الموضوع يا عم رفا ،قال  :اب ًدا بس خلي الموضوع في سرك ،قلت  :في
بير بس قول ،قال :يا سيدي بعد ما تم تشكيل المجلس األعلى للصناعة
برئاسة الوزيرة محدش سمع عن إجراءات أو دراسة أو قرارات تخلي

الناس تعدى ظروف األزمة اللي في العالم دلوقتي ،قلت :يمكن بيتم
دراسة الموضوع برده ،قال وهو يلتفت بوجهه عني ،طول عمرنا
بندرس وندرس ،طيب وبعد الدراسة أية  ! ..على العموم انا منتظر
يكون عندهم حل سريع كده يحمي الصناعة والناس والدنيا تمشى ،اصل
ده وقت القرارات السريعة  ..قلت  :آه وهللا صحيح ،قال :شوفت بقه
 ..فين بقه القرارات أو نتايج الشغل بتاعهم  ..هنشوف  ..ربك كريم.

اﻟﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺶ اﻟﻤﻨﻊ!..
قال عم رفا وهو يتنفس بعمق ويتحدث بصوت عالي :معلش الناس
اليومين دول كالمهم كله أن الحل في وقف االستيراد للمنتجات تامة
الصنع ،كالم جميل ،بس السؤال هل عندنا انتاج يكفي االستهالك
المحلي ،ثم لو تم منع االستيراد مش ممكن نرجع تاني للحماية
والنتايج السلبية اللي خلت الناس مش عاوز تطور ألن مفيش
منافسة ،سيبك من كل ده ،هوا مش فيه حاجة اسمها التجارة العالمية

والمعاملة بالمثل ،يعني اللي تمنعه من منتجات تدخل عندك ،مش
ممكن غيرك يعمل نفس الكالم للمنتجات بتاعتك ..الحل مش في
المنع الحل في التطوير والتحسين وقتها اللي بيدخل مش هيكون له
سوق أصال ،ثم انت تعرف منين أن اللي منعته مدخلش عندك في
السوق من باب التهريب ..التطوير هو الحل وال اية  ..قلت صح يا
عم رفا وهللا كالمك مظبوط.

أﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﺗﺤﻞ وﻻ ﻟﺴﺔ!..
فيه كالم كده الناس عماله تقوله هنا وهناك؛ ومحدش عارف إن كان
صحيح وال مش صحيح ،قلت :كالم أية يا عم رفا ،عن موضوع توفير
االعتمادات الستيراد مواد الخام للصناعة ،قلت :المفروض الموضوع
ده اتحل والدنيا بدأت تمشي خالص ،قال عم رفا  ..انا كنت بقول كده
لغاية لما سمعت أن المشكلة لسه زي ما هيه برده ،قلت يمكن يتم تظبيط
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اإلجراءات للتنفيذ وتسهيل االستيراد للمواد ديه للصناعة ،قال عم رفا:
كل المدة ديه ،مش عارف ،بس المشكلة ان مفيش حد وصل الكالم ده
للناس اللي فوق ،وعشان كده مش عارف ان كان صحيح وال الء ،قلت:
هللا اعلم ،قال :هللا اعلم طبعا ،بس لو صحيح ياريت الناس تتدخل عشان
الدنيا تستمر وكفاية ارتفاع األسعار وتكلفة اإلنتاج وال أية !!..

ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
اﺧﺒﺎر

 10مليارات دوالر مبيعات
 Leviالمتوقعة في 2027

 Chico's FASتحصد
ً
أرباحا  35مليون دوالر في
2022
35Million USD profits for
Chico's

10 Billion USD Levi's Expected Sales 2027

حــددت شــركة  Leviهدفــا ً طموحــا ً لتحقيــق
مبيعــات بقيمــة  10مليــارات دوالر بحلــول عــام
 ،2027ارتفاع ـا ً مــن  5.8مليــار دوالر حاليــا،
حيــث تشــتمل خطــة النمــو علــى افتتــاح 400
متجــر وتنويــع نشــاط الشــركة ،حتــى ال يقتصــر
علــى القمــاش والجينــز فقــط ،وســيأتي الجــزء
األكبــر مــن هــذا النمــو مــن العالمــة التجاريــة
األساســية لشــركة  ،Leviباإلضافــة إلــى
 ،Dockersالتــي قدمتهــا فــي عــام ،1986
و ،Beyond Yogaالتــي اســتحوذت عليهــا
خــالل أغســطس الماضــي مقابــل  400مليــون
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دوالر.
وفقــا لخطــة الشــركة  ،فإنهــا تســعى لزيــادة
المبيعــات مــن  6فــي المئــة إلــى  8فــي المئــة
ســنويًا خــالل األعــوام الخمــس القادمــة ،وتحقيــق
زيــادة فــي هامــش األربــاح نســبة  15فــي المئــة
فــي عــام  ،2027بالمقارنــة بمــا حققتــه خــالل
العــام  2021والــذي بلــغ نســبته  12.4فــي
المئــة .كمــا تخطــط الشــركة لتعزيــز قنواتهــا
التســويقية المباشــرة إلــى المســتهلك ،والتــي
تشــمل التجــارة اإللكترونيــة و 3000متجــر
مســتقل فــي جميــع أنحــاء العالــم.

كشــفت شــركة البيــع بالتجزئــة Chico’s
 FASالتــي يقــع مقرهــا فــي Fort Myers
بواليــة فلوريــدا ،وهــي الشــركة األم لمــاركات
 Chico’sو White House Black
 Marketو Somaو ،TellTaleعــن أربــاح
ربــع ســنوية.
وصــرح مولــي النجنشــتاين ،الرئيــس التنفيــذي
نواصــل االســتفادة مــن نمــوذج أعمالنــا المثبــت
والتنفيــذ وفقــا ً لركائزنــا االســتراتيجية ونــرى
الفوائــد فــي نتائجنــا ،مضي ًفــا أن نتائــج المبيعــات
تشــير إلــى تواجــد العديــد مــن الفــرص فــي
الســوق مــن الضــروري اســتغاللها خــالل
األعــوام القادمــة.
جديــر بالذكــر أن اإليــرادات فــي الربــع األول
قــد بلغــت مــا يقــرب مــن  541مليــون دوالر،
بعدمــا كانــت تصــل إلــى  388مليــون دوالر
خــالل الربــع األول مــن عــام .2021
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ارتفاع عائدات شركة
 Levi Strauss & Coبنسبة
 22في المئة خالل الربع األول من العام

 6مليارات دوالر إيرادات
 Lululemonفي 2021
6Billion USD Revenues of
Lululemon for 2021

22% Increase In Levi's Revenues

ارتفــع صافــي إيــرادات شــركة Levi
 Strauss & Coفــي الربــع األول مــن الســنة
الماليــة  2022إلــى  1.6مليــار دوالر  ،بزيــادة
قدرهــا  22فــي المئــة ،وارتفــع صافــي إيــرادات
شــركة  DTCبنســبة  35فــي المئــة .
قالــت الشــركة إن صافــي اإليــرادات الرقميــة
العالميــة للشــركة نمــا بنحــو  16فــي المئــة
مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق وشــكل
مــا يقــرب مــن  25فــي المئــة مــن صافــي
إيــرادات الربــع األول مــن الســنة المالية .2022

قــال  ، Chip Berghالرئيــس والمديــر
التنفيــذي لشــركة : Levi Strauss & Co
بدأنــا العــام بطلــب قــوي مــن المســتهلكين وزخــم
قــوي عبــر المناطــق الجغرافيــة ،ممــا يعنــي أن
قــوة العالمــة التجاريــة واســتراتيجية التســويق
تســاعد علــى تحقيــق نمــو مســتدام فــي المســتقبل.
وتتوقــع الشــركة نمــو صافــي اإليــرادات بنســبة
 11إلــى  13فــي المئــة فــي الســنة الماليــة
 ، 2022مقارنــة بالســنة الماليــة  ، 2021بيــن
 6.4مليــار دوالر و  6.5مليــار دوالر.

حققــت عالمــة  Lululemonإيــرادات بلغــت
نحــو  6.3مليــار دوالر فــي  2021بزيــادة
نســبتها  42.1فــي المئــة ،كمــا ارتفــع صافــي
أربــاح العالمــة بنســبة  65.6فــي المئــة إلــى
 975.3مليــون دوالر ،مــن  588.9مليــون
دوالر.
وأكــد الرئيــس التنفيــذي لعالمــة Lululemon
كالفــن ماكدونالــد أن الشــركة التجاريــة النشــطة
ســتحقق بعــض الزيــادات فــي األســعار هــذا
العــام ولديهــا الكثيــر مــن الزخــم وكذلــك
االبتــكار.
وتابــع :ال تــزال شــركة Lululemon
 Athletica Incالمتخصصــة فــي المالبــس
واألزيــاء الرياضيــة المختلفــة تعمــل فــي منحنــى
النمــو ،مشــيرً ا إلــى أن الشــركة لديهــا الكثيــر
مــن الزخــم مــع وجــود فــرص فــي أعمالهــا
األساســية باإلضافــة إلــى متاجــر جديــدة متاحــة.
والجديــر بالذكــر أن العالمــة التجاريــة كانــت
واحــدة مــن القالئــل التــي حققــت مكاســب قويــة
أثنــاء فتــرة الجائحــة.
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برتوكول تعاون بين الغرفة وجامعة عين شمس لدعم انشطة
البحوث والتدريب
Protocol Between the Chamber and Ein Shams University

مبادرة "قطن ريل" تتوافق
مع حماية البيئة لفتح أسواق
تصديرية جديدة
Cotton Reel Initiative Opens
New Export Markets

وقعــت غرفــة صناعــة المالبــس الجاهــزة
والمفروشــات باتحــاد الصناعــات ،برتوكــول تعاون
مــع كليــة التربيــة جامعــة عيــن شــمس ،لتقديــم
كافــة الخدمــات البحثيــة والتعليميــة والتدريبيــة
واالستشــارية المشــتركة بيــن الطرفيــن.
وقــع البرتوكــول الدكتــور أيمــن صالــح نائــب
رئيــس جامعــة عيــن شــمس و الدكتــور حــازم راشــد
عميــد كليــة التربيــة جامعــة عيــن شــمس والدكتــور
محمــد عبــد الســالم رئيــس غرفــة صناعــة المالبــس
الجاهــزة والمفروشــات ووكيــل لجنــة التدريــب
والتعليــم الفنــي باتحــاد الصناعــات ،وذلــك بمقــر
الجامعــة .وقــال الدكتــور محمــد عبــد الســالم
رئيــس غرفــة صناعــة المالبــس والمفروشــات ،أن
االتفــاق يتضمــن مســاهمة مركــز التميــز التربــوي
التابــع لجامعــة عيــن شــمس ،فــي انشــاء مركــز
متخصــص فــى البحــوث والدراســات االقتصاديــة
و االجتماعيــة و الصناعيــة لخدمــة المجتمــع
الصناعــي وخاصــة قطــاع المالبــس الجاهــزة،
كمــا يتولــى إعــداد الدراســات و البحــوث والمســوح
واإلحصائيــات وغيرهــا مــن المجــاالت التــي تحتاج
اليهــا الغرفــة لدعــم انشــطتها البحثيــة والتدريبيــة،
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فضــال عــن توفيــر الخبــراء والمستشــارين والفنييــن
المتخصصيــن فــي المجــاالت المطلوبــة.
وأشــار أن المركــز ســيقدم المســاعدة للغرفــة فــي
التخطيــط لكافــة الخدمــات التعليميــة والتدريبيــة
واالستشــارية التــي يحتــاج إليهــا القطــاع بطرقــة
عمليــة ممنهجــة بمــا ينعكــس علــي تطويــر الصناعة
ورفــع مســتوي وقــدرات العامليــن فيهــا.
وأضــاف ،فــي المقابــل ســتتولى الغرفــة توفيــر كافــة
المتطلبــات والخطــط الماليــة الالزمــة لتنفيــذ كافــة
األنشــطة والبرامــج المتفــق عليهــا بيــن الطرفيــن،
والمشــاركة فــي عقــد المؤتمــرات وملتقيــات
التوظيــف والمعــارض الخيريــة التــي يتفــق علــى
تنفيذهــا الطرفيــن داخــل جامعــة عيــن شــمس.
مــن ناحيتــه أكــد الدكتــور أيمــن صالــح نائــب
رئيــس جامعــة عيــن شــمس ،أن جميــع إمكانيــات
الجامعــة مســخرة ومتوفــرة ليــس فقــط لطــالب
الجامعــة ولكــن لجميــع فئــات المجتمــع ،الفتــا أن
هــذا البروتوكــول بدايــة لتعــاون أكبــر فــي جميــع
المجــاالت ،وانــه الجامعــة ملتزمــة بتوفيــر جميــع
الخبــرات والدراســات المطلوبــة للتعــاون مــع
الغرفــة لتطويــر قطــاع المالبــس.

أطلقــت وزارة الزراعــة مبــادرة جديــدة لتنميــة
إنتاجيــة القطــن طبقــا لمعاييــر عالميــة وهــي
مبــادرة  cotton reelحيــث تســعى لتعميمهــا
بالتنســيق مــع جهــات دوليــة ،حيــث تتوافــق
أهــداف المبــادرة مــع متطلبــات حمايــة البيئــة
ومنــع عمالــة األطفــال واالســتخدام اآلمــن
للمبيــدات وانخفــاض معــدالت ميــاه الــري.
ويتمثــل الهــدف مــن المبــادرة فــي طــرح منتــج
مصــري مــن الغــزل والنســيج يتوافــق مــع متطلبــات
شــركات مالبــس عالميــة مــن حيــث حمايــة البيئــة
والنقــاء وعــدم وجــود أي شــوائب ،وبالتالــي فتــح
المزيــد مــن األســواق التصديريــة وجــذب المــاركات
العالميــة للتعامــل مــع االقطــان المصريــة.
وفــي العــام الماضــي تــم اطــالق مبــادر قطــن
أفضــل «  »BCIحيــث ســجلت مســاحة المبــادرة
 8000فــدان قطــن فــي عــدة محافظــات مقارنــة
بمســاحات العــام الماضــي  2000فــدان ،وهــي
المبــادرة التــي يتــم تمويلهــا مــن الوكالــة اإليطاليــة
للتعــاون اإلنمائــي ،وتقــوم منظمــة األمــم المتحــدة
للتنميــة الصناعيــة بتنفيــذ المشــروع مــع وزارة
الزراعــة واســتصالح األراضــي ،ووزارة
التجــارة والصناعــة ،وعــدد مــن الجهــات المحليــة
والدوليــة ذات الصلــة بقطــاع الغــزل والنســيج.

ﻣﻮﺿﺔ
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رامـــى عبـــد الحميـــد
ramyabdlhamid@gmail.com

حان وقت البحر!.
مــع االنتقــال مــن موســم إلــى آخــر؛ تبــرز صيحــات جديــدة فــي الموضــة بمــا فيهــا موضــة مابــس الســباحة؛
لذلــك ولكــي تتمت ّعــي بطلّــة علــى آخــر موضــة حتّــى علــى شــاطئ البحــر ،عليــكِ أن تكتشــفي اخــر صيحــات
المايوهــات وأن تتبنّيهــا حــاالً.
ومن موديات مابس السباحة الرائجة في صيف :2022
 .1مايوه بقماش المع
مالبــس الســباحة بقمــاش المــع هــي مــن بيــن
موديــالت المايوهــات الرائجــة فــي ربيــع وصيــف
 .2022الفتــي األنظــار إليــكِ وارتــدي هــذا الشــكل
مــن مالبــس الســباحة ،ســواء كانــت بقطعــة واحــدة
أو قطعتيــن.
 .2مايوه كروشيه
الكروشــيه هــو مــن أبــرز صيحــات المالبــس فــي
ربيــع  ،2022فتداخــل فــي مختلــف التصاميــم
كالمالبــس ومالبــس الســباحة ،هــذا الشــكل مــن
المايوهــات سيســاهم فــي اظهــار «اللــوك» بلمســة
منعشــة وعصريــة.
مفرغة
 .3مايوه بقصّة ّ
المايــوه بقطعــة واحــدة وبقصّــة مفرّ غــة هــو مــن
بيــن صيحــات المالبــس الســباحة الرائجــة فــي ربيــع
وصيــف  2022كمــا أ ّنــه مــن بيــن الموديــالت الكفيلة
فــي منحــكِ لــوك جـ ّـذاب وملفــت فــي آن.
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 .4مايوه بقماش خشن
مالبــس الســباحة ،ســواء كانــت بقطعــة واحــدة أم
قطعتيــن ،والتــي تأتــي بقمــاش خشــن وغيــر ناعــم
الملمــس هــي مــن بيــن الموديــالت الرائجــة فــي ربيــع
وصيــف  .2022لذلــك ،ولتكونــي علــى اخــر موضــة
هــذا الصيــف ،ابحثــي عــن التصاميــم التــي تأتــي
بقمــاش مضلّــعّ ،
مبطــن أو منســوج.
 .5مايوه مشجر
مــن الضــروري اضفــاء لمســة منعشــة علــى اللــوك
مــن خــالل اعتمــاد مايــوه مزيّــن بنقشــة األزهــار.
هــذه الطبعــة اجتاحــت صيحــات صيــف 2022
لتتداخــل فــي ك ّل التصاميــم ســواء كانــت مالبــس،
أكسســوارات أو ح ّتــى مايوهــات.
 .6مايوه مع حزام
المايــوه المرفــق بالحــزام هــو مــن بيــن أشــكال
مالبــس الســباحة الرائجــة فــي صيــف  ،2022ســواء
كان بقطعــة واحــدة أو ســواء كان الســروال الداخلــي
مقتــرن بــه.
هــذا الشــكل مــن مالبــس الســباحة كفيــل فــي تحديــد
ت صاحبــة جســم علــى شــكل ســاعة
خصــركِ إن كن ـ ِ
ت تمتلكيــن جســم
رمليــة ،كمــا أ ّنــه يناســبكِ إن كنــ ِ
علــى شــكل مســتطيل إذ أ ّنــه يســاعد فــي إعطائــكِ
منحنيــات وهميــة.

“We have been consistently
inspiring the global manmade
fiber industry with disruptive,
sustainable innovations for over
100 years.”
Georg Stausberg
CEO, Oerlikon Polymer Processing Solutions

Innovation starts with Creativity
As a pioneer of the manmade fiber industry founded in 1922, always
oriented on the guiding stars of innovation and technology leadership
within a global market environment – this is us, the
Oerlikon Barmag of today.
A strong entrepreneurial spirit and boundless creativity have shaped
us. We are proud of our entire global workforce. The creative utilization
of its experience and knowledge potential in close collaboration with
high-performance partners, suppliers and services providers is the key
to our sustained success. We focus on close cooperation with our customers, offering them market-oriented innovations and services. These
are based on interdisciplinary, team-oriented development work and
high-quality production procedures.
In the future, we will continue to constantly question established processes and break down conventional procedures and ways of thinking.
Because innovation starts with creativity. And we actively promote these
with our multicultural and open corporate culture.

For further information visit us at
www.oerlikon.com/polymer-processing
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Autocoro 10 –
sustainability in
rotor spinning

Autocoro is tailored to meet
the requirements of the
circular economy. It is
perfectly suited for spinning
yarn from recycled and
regenerated fibres.
saurer.com
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ZIMMER AUSTRIA
DIgITAL PRINTINg
SySTEMS
the competent partner
for digital printing on
fiber-based substrates
Bus seat printed by Camira Prints | © CAMIRA Fabrics

Within five business segments –
Textile Prints, Floor Coverings, Narrow
Fabrics, Technical Textiles, and Special
Solutions, ZIMMER AUSTRIA offers a
wide range of digital printing solutions.
ZIMMER AUSTRIA will be present at the
ITM 2022 and Hightex 2022 exhibitions
being held between 14th and 18th
June 2022 in Istanbul Turkey. Our team
for Textile Prints, as well as for our Floor
Coverings division will be available at
site for personal discussions.
Techtextil
2022
combined
with
Heimtextil 2022 fair in Frankfurt
Germany is the next highlight in the
upcoming exhibition season. ZIMMER
AUSTRIA Digital Printing Systems will
showcase the all new COLARIS-NF
single pass, narrow fabric printer with
life demonstration during exhibition
hours.
Additionally, Zimmer Austria will
inform about the latest developments
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including a solution for digital military
camouflage prints incl. IR-reflectance
control. A truly innovative solution,
perfectly matching requirements
of military and paramilitary forces
around the globe. Digital camouflage
printing is not about existing patterns
being reproduced digitally from
traditional screen printing – digital
camouflage printing can offer so
much more.
Another recent development is a
COLARIS digital inkjet print line for
production of wool and polyamide
moquette fabrics used for furnishing of
public transport vehicles such as buses,
subways, trains, aircrafts, or cruise
ships. The COLARIS Transport Fabric
inkjet printer offers an all-inline printing
and finishing solution from white to
ready-for-use moquette substrate,
matching fastness requirements of
transport vehicles’ needs.

Visit ZIMMER AUSTRIA at ITM 2022 /
Hightex 2022
14. – 17. June, Istanbul, Turkey
Booth: Hall 6, 604-C
Visit ZIMMER AUSTRIA at Techtextil
2022 / Heimtextil 2022
21. – 24. June, Frankfurt, Germany
Booth: Hall 12, B-84
info@zimmer-austria.com
www.zimmer-austria.com

ﻣﻮﺿﺔ
ﺧﻴﻮط

تقدمها :رشا منير
Rasha_2b@yahoo.com

ُ
حلم توطين صناعة الموضة في مصر
وأى ثــراء يحملــه التــراث الثقافــى المصــرى علــى
كافــة المســتويات ســواء تاريخــي أو بيئــي مــن فنــون
مصريــة قديمــة وقبطيــة وإســامية ،وطــرز ريفيــة
وثقافــة الصحــراء فــى ســيناء والواحــات ...عــاوة
علــى التغيــر الكبيــر فــى ثاثينيــات القــرن الماضــى
فــى األزيــاء متماشــية مــع الموضــة األوروبيــة
ـرا موضــة الــزى الخليجــي
حتــى التســعينيات ،وأخيـ ً
التــى وفــدت إلينــا بــدون عنــاء .وعــن «الموضــة
المصريــة» ،يتحــدث البعــض عــن جماليــات التــراث
قديمــا ،ويتحــدث آخــرون عــن الهويــة ،ويســأل
البعــض عــن آخــر الصيحــات العالميــة ..عالــم واســع
الثــراء ..ولكــن ..كل فــى طريــق..

والســؤال الــذى نطرحــه مــع توجيهــات الرئيــس
السيســي بدعــم اســتراتيجية الدولــة فــي مجــال
التوطيــن الصناعــي ..هــل لدينــا القــدرة علــى توطيــن
«صناعــة موضــة» متطــورة فــى مصــر؟..
واإلجابــة ..بالطبــع «نعــم» ..فلدينــا المعطيــات
والسُّــبل المتوفــرة مــن خامــات وســواعد عاملــة
وكفــاءات وخبــرات ورغبــة مُلحّ ــة فــى أن نكــون
ضمــن الـدُّول المتنافســة عالميــا ،ولكــن..؟!! مــن أيــن
نبــدأ ..وكيــف ومتــى..؟ ..كلهــا تســاؤالت يجــب أن
نضعهــا فــى االعتبــار ..
فتقنيــات الثــورة الصناعيــة الحديثــة هــي محــور
التقــدم الحضــاري الحديــث فــي كل المجــاالت
العســكرية واالقتصاديــة والصناعيــة والتعليميــة
واإلعالميــة والصحيــة والمواصــالت واالتصــاالت
وكل الجوانــب الحياتيــة التــى تســتند عليها الشــعوب..
فــال بــد مــن االعتــراف بأنهــا أهــم مصــدر مــن
مصــادر الدخــل القومــى ،ولهــذا ،أصبــح التنافــس فــي
مجــال توطيــن التقنيــة الحديثــة ســواء كان بتنميــة
مهــارات الســواعد البشــرية علــى التعامــل معهــا
أو بتوفيــر الخبــرات لتصنيعهــا ورفــع كفاءتهــا مــن
خــالل االبتــكار والتطويــر ،وهــذا مــا جعــل دُوال مثــل
اليابــان وتايــوان وهونــج كونــج وســنغافورة وتركيــا
وماليزيــا علــى ســبيل المثــال ،والتــي ال تملــك
ثــروات طبيعيــة ،تتربــع علــى عــرش التقنيــة الحديثــة
واالعتمــاد عليهــا فــي مجــال الدخــل القومــي.
وإذا نظرنــا إلــى «صناعــة الموضــة» فــى مصــر،
نجــد أنــه لدينــا الخبــرة الواســعة ومقومــات النجــاح
علــى المســتوى المحلــي والعالمــي ،كمــا أن لهــا
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مشــكالت أكبــر مــع الظــروف العالميــة الفجائيــة مثــل
مــا حــدث مــن عــزل مــع وبــاء الكورونــا وانتفاضــات
الشــعوب والحــروب ،إضافــة إلــى غــالء األســعار
المرتبــط بســعر العمــالت األجنبيــة ،وهــو أحــد أكبــر
األســباب للتضخــم والكســاد.

أهميتهــا الكبــرى كأمــن قومــى -وليســت رفاهيــة،
فضــرورة «االكتفــاء الذاتــي» أصبحــت أحــد
األســلحة الدفاعيــة ألى دولــة قويــة فــى ظــل عــدم
االســتقرار الــذي يمــر بــه العالــم اليــوم فــي ضــوء
التنافــس العالمــى علــى وضــع اليــد علــى مناطــق
وفــرة الخامــات واســتخدام أســلحة المقاطعــة
والحصــار بديــالً عــن الحــروب المباشــرة.
إال أن أهــم الســلبيات التــى تواجههــا «صناعــة
الموضــة» فــى مصــر يكمــن فــي اســتيراد المــواد
الخــام التــي يتــم تصنيعهــا مــن الخــارج ،ليــس هــذا
وحســب؛ بــل إن المعــدات وقطــع الغيــار الالزمــة
للتطويــر والصيانــة ومــا إلــى ذلــك يتــم اســتيرادها
أيضــا ،ممــا يعنــي أن هــذه الصناعــة يُمكــن أن تواجــه

البداية
إن «توطيــن صناعــة الموضــة» ال ُبــد أن يُوجّ ــه إليــه
االهتمــام والتوجّ ــه الســريع مــن الدولــة كأحــد أهــم
مصــادر الدخــل القومــى والتنميــة المحليــة والتصديــر
والتنافســية العالميــة.
والسؤال :من أين نبدأ؟
ولعــل اإلجابــة هــى نبــدأ مــن حيــث تكــون لدينــا
«صناعــة متكاملــة» ..ســواء باالنتــاج أو الشــراكة
الدائمــة مــع قطاعــات أخــرى ،تبــدأ بانتــاج المــواد
الخــام ،مــرورً ا بتحويلهــا إلــى مــواد أوليــة خاصــة
بالتصنيــع ،تنتهــى بتصنيعهــا كمنتــج نهائــي.
وبالطبــع ،كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل تحتــاج إلــى
مصانــع خاصــة بهــا ،ويُمكــن أن تعتمــد حاليــا علــى
الشــراكة مــع المســتثمرين ســواء «مــاركات» عالميــة
أو محليــة كنــوع مــن االســتثمار ،ولكــن ال بــد مــن
عمــل خطــة موازيــة لتصنيــع قطــع الغيــار وتوفيرهــا
كانتــاج محلــى الصُّنــع..
وربمــا الحلــم األكبــر هــو انتــاج المعــدات نفســها
محليــا ..ولكــن لنحيــا الواقــع ونتوقــف عنــد ضــرورة
تدريــب الســواعد المصريــة بكفــاءة علــى التركيــب
والتشــغيل والصيانــة والتطويــر دون االعتمــاد علــى
الخبــرات األجنبيــة حتــى ال نكــون فــى مهــب الريــح..

ولســنا بغافليــن عــن أهميــة االســتثمار فــى هــذه الصناعــة فــى مصــر ألى
مســتثمر أجنبــي ،حيــث أن محدوديــة أجــور العمالــة فــي هــذا المجــال
بالمقارنــة بمثيلــه فــي العالــم؛ يتيــح لــه الربــح األكبــر والتوســع فــى الســوق
العالمــى ..وال ســيما الســوق األفريقيــة والعربيــة لمــا تتمتــع بــه مصــر مــن
موقــع اســتيراتيجى يقلــل مــن تكلفــة النقــل والمواصــالت.
والجديــر بالذكــر أن كل منتــج مــن هــذه المنتجــات لــه ســوقه الخــاص علــى
المســتوى المحلــى والدُولــى ،ســواء فــى التصنيــع ،أو البيــع والتصديــر كمــادة
خــام أوليــة.
وعندمــا نتحــدث عــن انتــاج «المــادة الخــام» فــى صناعــة الموضــة ،فإننــا
نتحــدث عــن إحيــاء القطــاع الزراعــى أوال ،الــذى هــو األســاس فــى توريــد
الخامــات المصريــة األصيلــة؛ كالقطــن ،والكتــان ،ويُمكننــا وضــع الحريــر
الطبيعــى ضمــن خطــة االنتــاج بعــد اهتمــام الدولــة بزراعــة التــوت فــى
الوقــت الحالــى ..وكلهــا خامــات لهــا القــدرة علــى التنافــس العالمــى بــكل ثقــة،
نظــرا ألهميــة الخامــات «األورجانيــك» ..وال يخفــى علــى أحــد قيمــة شــعار
«القطــن المصــرى» فــى التصديــر..
وبالطبــع يليــه إحيــاء قطــاع الغــزل والنســيج وطباعتــه بالتقنيــات الحديثــة لمــا
تتناســب مــع خطــوط الموضــة العالميــة -بعيــدا عــن التقنيــات المســتهلكة ،وفقــا
لمعاييــر دوليــة فائقــة الجــودة ،ومــن األهميــة بمــكان وضــع شــعار «صُنــع فــى
مصــر» واقتحــام الســوق العالمــي.
ومــن المهــام الكبــرى التــى يجــب أن تقــوم بهــا الدولــة فــى هــذه الصناعــة هــى
توفيــر الخبــراء الوطنييــن القادريــن علــى تحمــل مســؤولية كهــذه ذات أفــرع
كثيــرة جــدا ومهــام ثقيلــة مــن بنــاء وتجهيــزات لــكل مــن المنشــأة والكــوادر
البشــرية لتنشــأ صناعــة وطنيــة قــادرة علــى التنافــس الجــاد.
ومــن المهــام الكبــرى التــى يُمكــن للدولــة أخذهــا علــى عاتقهــا أيضــا ،توجيــه
قــروض «المشــاريع الصغيــرة» إلــى هــذا المجــال بتوفيــر فــرص النجــاح لهــا
بالتعــاون مــع المصانــع الكبــرى فــى توريــد انتاجهــا مــن مســتلزمات الموضــة
كالخيــوط واألزرار وخامــات التطريــز وغيرهــا  ...وقــد تقــوم بعــض مــن
هــذه الصناعــات الصغيــرة علــى إعــادة تدويــر المخلفــات البالســتيكية مثــال
أو الخشــبية والمعــادن وفائــض المصانــع ..وكلهــا ُتصَ ــب فــى خــط توفيــر
التكلفــة ،وصديقــة للبيئــة.
بــكل تأكيــد ،كل هــذا داعمــا لالقتصــاد المصــرى ،ويفتــح بابــا واســعا لــه
علــى الســوق األجنبــى ..ويســمح بتبــادل التجــارب بيــن الثقافــات والخبــرات
المختلفــة ،وفتــح الشــركات المصريــة للعالــم الغربــي أيضًــا ،األمــر الــذي
يُمكنــه مــن وضــع مصــر فــي مســار صحيــح مــن اإلصــالح االقتصــادي..
ويخلــق فرصــا هائلــة فــى مجــاالت عمــل جديــدة للشــباب والمبدعيــن.
«توطيــن صناعــة الموضــة» فــى مصــر ينبغــى أن ُتحيــى مــا تــم فقــده
أو نســيانه مــع الزمــن مــن فنــون وأناقــة الــذوق المصــرى قبــل أن يكــون
اســتثمارا ماديــا للدولــة ،و»الموضــة» ال بــد أن تأخــذ طابعــا مصريــا أصيــال
عالميــا ..فنحــن لســنا أقــل مــن الهنــد التــى فرضــت علــى العالــم «الســارى»
الهنــدى والبدلــة ذات النصــف ياقــة ..ولســنا أقــل مــن أفريقيــا التــى فرضــت
«العمامــة» والنقوشــات الزاهيــة مــن ثقافتهــا.
نعم لدى «حُلم»..
«ز ِر» صغيــر يحمــل زهــرة
ـى
أحلــم بتصميــم زى مبتكــر يغــزو العالــم أو حتـ
ِ
لوتــس ،أو منســوجات ذات نقوشــات تحمــل فــى طياتهــا عبــق ريفنــا المصــرى
أو صحرائنــا ،لترتســم ابتســامة علــى الوجــه لمــن يــر ى هــذه «الموضــة» مــن
الوهلــة األولــى ،ولتكــن كلمتــه «هــذه مــن مصــر».
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تشجيع الصناعات الوسيطة
وإتاحة حوافز ضريبية وجمركية
محليا.
عاجلة للتوسع بها
ً

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﻼف

ﺧﻴﻮط

روشته مواجهة تداعيات األزمة االقتصادية
العالمية على الصناعة
الحد من استيراد المنتجات نهائية أو تامه الصنع ،توطين الصناعة للحد من االستيراد في المستقبل ،التوسع في االستثمارات الوسيطة التي يتم من خالها انتاج
المواد الداخلة في الصناعة أيا كان مجالها مع تحسين المناخ االستثماري ،وإتاحة الحوافز االستثمارية للعاملين في الصناعة ،رغبة في التوسع في التصدير،
تطوير منظومة القطن ،البدء في تفعيل التعديات الجديدة بداية من العام .2023
هذه هي أبرز مامح الخطة الراهنة لوزارة التجارة والصناعة والمجلس األعلى للصناعات النسجية لمواجهه آثار األزمة االقتصادية التي يواجهها العالم في
الوقت الراهن جراء االضطرابات التي تواجه ساسل اإلمداد العالمية نتيجة الحرب الروسية األوكرانية.
ومــن المالحــظ أن كل هــذه اإلجــراءات تتعلــق
بالمســتقبل بــل وتتماثــل مــع مخططــات حكوميــة
ســابقة كان قــد تــم اإلشــارة لهــا منــذ أعــوام لتطويــر
مســيرة الصناعــة المصريــة والمضــي بهــا نحــو
مســتقبل افضــل ممــا هــي عليــه اآلن ،!.وهــذا ال يعنــي
بطبيعــة الحــال التقليــل مــن اآلثــار اإليجابيــة المترتبــة
علــى المضــي فــي تنفيــذ هــذه الخطــوات ولكــن األهــم
هــو أن يتــم البــدء فعليًــا فــي التنفيــذ بحيــث ال نجــد
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فــي المســتقبل قيــام البعــض باإلعــالن عــن نفــس
اإلجــراءات ثــم ينتهــي األمــر.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي الوقــت الراهــن،
مــا هــو العــالج الســريع لتجــاوز أي تحديــات تواجــه
المنشــآت الصناعيــة حال ًيــا رغبــة فــي اكســابها القــدرة
علــى مواصلــة اإلنتــاج دون حــدوث أي تعثــر محتمــل
جــراء مــا تشــهده الســوق العالميــة ،وهــذا ال يعنــي
بالتبعيــة عــدم جــدوى اإلجــراءات التــي تــم اإلعــالن

عنهــا ،ولكنهــا إجــراءات ســيكون لهــا آثــارً ا إيجابيــة
خــالل الفتــرة التــي تلــي آثــار االزمــة الراهنــة ،أي
وقــت تعافــي الســوق العالميــة ممــا يتــم يعــرض لهــا
اآلن.
حديث األرقام
وفقــا لإلحصــاءات التــي أعلنهــا المجلــس التصديــري
للغــزل والمنســوجات والمفروشــات المنزليــة ،فقــد

تسهيالت استثمارية لتحديث
المعدات الصناعية وتطوير اإلنتاج
المحلي لحسم المنافسة في
السوق العالمية.

حققــت صــادرات القطــاع ارتفاعًــا مطلــع العــام
الجــاري بنســبة  25فــي المئــة خــالل ينايــر وفبرايــر
 ، 2022حيــث بلغــت  287مليــون دوالر مقابــل
 229مليــون دوالر خــالل نفــس الفتــرة  ،2021كمــا
حقــق قطــاع الغــزل و المنســوجات زيــادة قدرهــا
 26.5فــي المئــة بواقــع  176مليــون دوالر مقابــل
 132عــام  .2021كمــا حقــق قطــاع المفروشــات
المنزليــة زيــادة قدرهــا  23فــي المئــة بواقــع 120
مليــون دوالر مقابــل  97مليــون خــالل نفــس الفتــرة
مــن عــام .2021
أمــا المجلــس التصديــري للمالبــس الجاهــزة فقــد أكــد
ارتفــاع صــادرات القطــاع بنســبة  47فــي المئــة
خــالل الربــع األول مــن  ،2022لتحقــق 641
مليــون دوالر فــى مقابــل  435مليــون دوالر خــالل
نفــس الفتــرة مــن  ،2021حيــث تصــدرت الواليــات
المتحــدة األمريكيــة الــدول المســتوردة مــن مصــر بمــا
قيمتــه  379مليــون دوالر بالربــع األول مــن 2022
مقابــل  240مليــون دوالر بزيــادة  58فــي المئــة.
كمــا ارتفعــت صــادرات مصــر مــن المالبــس إلــى
قــارة أوروبــا التــي تأتــى فــي المركــز الثانــي بمــا
قيمتــه  114مليــون دوالر مقابــل  92مليــون دوالر
بزيــادة  25فــي المئــة ،أمــا صــادرات القطــاع للــدول
العربيــة فقــد حققــت زيــادة بنســبة  37فــي المئــة
خــالل الربــع األول مــن  2022لتســجل الصــادرات
 76مليــون دوالر مقابــل  56مليــون دوالر خــالل
الفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي.
رغــم المؤشــرات اإليجابيــة لإلحصــاءات الخاصــة
بالصــادرات والتــي علــى األقــل لــم تتراجــع جــراء
األزمــة الراهنــة إال انهــا ال تمثــل فــي نفــس الوقــت
قــوة الصناعــة المصريــة ،إضافــة إلــى المقارنــة
مــع مــا حققتــه ً
دوال أخــرى لمســتوى صادراتهــا فــي
الفتــرة التــي تلــت الحــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة
لجائحــة كوفيــد.19
مؤشرات التنفيذ
حتــى اآلن  ..رغــم مــرور قرابــة الشــهر علــى
اإلعــالن عــن الخطــوات المتعلقــة بمواجهــه تأثيــرات
االزمــة االقتصاديــة مازالــت مؤشــرات األداء
تســير ببــطء شــديد ،حيــث اقتصــر بعضهــا علــى
توفيــر المجمعــات الصناعيــة الخاصــة بالصناعــات
الصغيــرة ،وتقديــم تيســيرات لتشــجيع المســتثمرين
علــى االســتثمار فــي القطــاع الصناعــي ممثلــة فــي
بــدء طــرح وتخصيــص األراضــي حيــث تقــرر طــرح
األراضــي بنظــام حــق االنتفــاع وبأســعار الترفيــق مــع
تحديــد اليــة واضحــة للتســعير ،فضــال عــن اعــداد
منظومــة تيســيرات جديــدة فــى كافــة الخدمــات التــي
تقدمهــا الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة للمســتثمر

الصناعــي ســواء فيمــا يتعلــق بإصــدار التراخيــص
ومنحهــا فــي مــدة ال تتجــاوز  20يــوم عمــل وانشــاء
المجمعــات الصناعيــة المتخصصــة فضــال عــن تفعيل
فــروع الهيئــة بالمحافظــات وتطبيــق الالمركزيــة فــي
اتاحــة الخدمــات ،كمــا تــم البــدء فــي االنتهــاء مــن
كافــة المتأخــرات الخاصــة بالمســاندة التصديريــة،
كمــا أعلــن المجلــس التصديــري للمالبــس الجاهــزة
بمســاعدة الشــركات المختلفــة للمشــاركة فــي
المعــارض الدوليــة الخاصــة بالصناعــة..
إال أنــه لــم يتــم اإلشــارة إلــى كيفيــة مســاعدة المنشــآت
الصناعيــة فــي تجــاوز األزمــة ،إضافــة إلى األســلوب
أو االســتراتيجية التــي ســيتم تنفيذهــا إلحــداث توطيــن
للصناعــة بمعنــى مــا هــي المجــاالت التــي ســيتم تقديــم
اقصــى رعايــة اســتثمارية ممكنــه مثــل المنتجــات
الوســيطة التــي تحتــاج إليهــا الصناعــات المختلفــة
ومــن بينهــا الصناعــات النســجية بمختلــف مجاالتهــا،
بمــا يــؤدي فعل ًيــا إلــى تحقيــق التوطيــن المســتهدف!..
حوافز اضافية
الدكتــور احمــد الســمري أســتاذ االقتصــاد بجامعــة
جنــوب الــوادي ،قــال أن اإلجــراءات المعلــن عنهــا
بالغــة األهميــة ومــن الضــروري العمــل علــى تنفيذهــا
بأســرع وقــت ممكــن ،حتــى تســتفيد منهــا المنشــآت
الصناعيــة القائمــة فعليًــا ،منهــا توطيــن الصناعــات
الوســيطة التــي تحتاجهــا الصناعــات المختلفــة ،ســواء
بتوفيــر المجمعــات الصناعيــة المجهــزة لهــم ،أو
بتوفيــر حوافــز ضريبيــة وجمركيــة لهــا ،هــذه النوعية
مــن االســتثمارات عندمــا تبــدأ فــي اإلنتــاج بشــكل
عاجــل مــن شــأنه توفيــر كــم هائــل مــن الــواردات
المحليــة مــن هــذه الخامــات الصناعيــة ،يضــاف إلــى
ذلــك طــرح المــواد الخــام التــي يتــم انتاجهــا محليًــا
بأســعار التكلفــة مثــل الغــزول علــى ســبيل المثــال
ومــن الممكــن ان تقــوم الحكومــة تنظيــم هــذا األمــر
بتوفيــر حزمــة مــن الحوافــز للمنشــآت التــي قامــت
بخفــض أســعار منتجاتهــا مــن الغــزول ،بحيــث تشــجع
غيرهــا علــى القيــام بهــذا األمــر ،خاصــة وان ارتفــاع
أســعارها لــن يكــون مفيــ ًدا للمنتــج لهــا أو منتجــي
النســيج ،وأي يتــم ذلــك بمصاحبــة تطويــر شــامل
لمنظومــة القطــن بزراعــة أصنــاف قصيــرة التيلــة

تحتاجهــا الصناعــة اكثــر مــن األصنــاف طويلــة
التيلــة.
بــل ومــن المقترحــات أيضــا القيــام بتشــجيع المنتجين-
أيــا كان مجالهــم الصناعــي -الذيــن يقومــون بتحديــث
معداتهــم اإلنتاجيــة بــأي حوافــز جمركيــة أو ضريبيــة
تدفعهــم لتطويــر منتجاتهــم بمــا يحســم لهــا المنافســة
فــي الســوق المحليــة والعالميــة علــى الســواء.
وأضــاف التفكيــر باألســلوب التقليــدي مــن توفيــر
مســاحات أراضــي لالســتثمار وســرعة انجــاز
المعامــالت الحكوميــة الخاصــة بهــم ،هنــاك العديــد
مــن دول العالــم تقــوم بهــذا األمــر فعل ًيــا؛ ولهــذا علينــا
ان نتميــز فــي تقديــم حوافــز إضافيــة مــن شــأنها
تحقيــق األهــداف المرغوبــة مــن الخطــة اآلن وليــس
غــ ًدا.
فرصة ذهبية
أمــا الدكتــور محمــد راشــد مــدرس االقتصــاد بكليــة
االقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة بنــي ســويف
فأكــد علــى إن األزمــة االقتصاديــة التــي تجتــاح العالــم
لهــا تداعيــات ســلبية علــي جميــع دول العالم .والســيما
علــي الــدول الناشــئة ومنهــا مصــر وذلــك ألســباب
متعــددة .منهــا المعوقــات التــي تكتنــف سالســل
اإلمــداد والتمويــن علــي مســتوي العالــم ،عــالوة علــي
األزمــة الروســية -األوكرانيــة وتأثيراتهــا الســلبية
علــي ارتفــاع أســعار الغــذاء .وكذلــك النفــط والغــاز،
عــالوة علــي سياســة التيســير النقــدي التــي اتبعهــا
الفيدرالــي األمريكــي.
مشــيرً ا إلــى أهميــة العمــل علــى خفــض الــواردات
غيــر الضروريــة وغيــر المطابقــة للمواصفــات
القياســية لتوفيــر العملــة الصعبــة مــع الســعي المســتمر
لخلــق أســواق جديــدة للصــادرات المصريــة ورفــع
جودتهــا لخفــض العجــز فــي الميــزان التجــاري.
عــالوة علــي أهميــة توطيــن الصناعــة واإلحــالل
محــل الــواردات ..وهــي الفرصــة الذهبيــة لالرتقــاء
بالمنتــج المحلــي وتوفيــر الحمايــة التجاريــة لــه ،كمــا
ينبغــي زيــادة نســبة االســتثمارات الموجهــة للقطاعيــن
الزراعــي والصناعــي حتــي نتمكــن مــن زيــادة
الصــادرات وخفــض الــواردات.
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صرح صناعي جديد في مدينة المحلة الكبرى

تتقــدم شــركة نيدلــز هــاوس إيجيبــت بالتهنئــة إلــى
كاً مــن :الحــاج /أحمــد هاشــم والمهنــدس /علــى
أحمــد هاشــم  -شــركة أنســاج للصباغــة والطباعــة
والتجهيــز (مجموعــة آل هاشــم الصناعيــة)
الفتتــاح و تشــغيل مصنعهــا الجديــد فــي مدينــة
المحلــة الكبــرى ،حيــث تقــوم شــركة أنســاج بتجهيــز
و صباغــة الشــعيرات و معالجــة الووتــر بــروف ،و
صباغــة وتجهيــز القطــن و البوليســتر و المخلــوط
بأعلــى تقنيــات التجهيــز فــي مصــر.
كمــا يقــوم فكــر مصنــع أنســاج و المهنــدس علــى
هاشــم علــى تقديــم أعلــى مواصفــات للمنتــج النهائــي
مــن حيــث األلــوان الزاهيــة و الملمــس الناعــم و
التجهيــز النهائــي فــي اللــف و التغليــف ،بنــا ًء علــى
الخبــرات الســابقة المكتســبة فــي مجــال صناعــة
البطاطيــن.
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الطاقة اإلنتاجية
تصــل الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع إلــى عشــرين طــن
يوميــا ً مــن مختلــف األقمشــة المفتــوح و المقفــول،
حيــث تهــدف الشــركة دائمًــا إلــى توفيــر أعلــى
مســتوى ممكــن مــن الجــودة للمنتــج النهائــي.
و تــم تجهيــز مصنــع أنســاج بأحــدث ماكينــات
الصباغــة و التجهيــز من شــركة  SAMILLالكورية،
و الماكينــات األخــرى مثــل الكومباكتــور و ماكينــات
الكســترة ،و حفــر الليــزر و البيتــش ،و حــرق الوبــرة.
وتعــد شــركة  SAMILLالكورية ،شــركة متخصصة
فــي رامــات التجهيــز ،و المجففــات ،و ماكينــات
صباغــة أقمشــة البوليســتر و القطــن ،وماكينــات
تخفيــض الــوزن و الغســيل ،و خطــوط الغســيل
و التبييــض و التحريــر ،و مــن الجديــر بالذكــر أن
ماكينــات شــركة  SAMILLالكوريــة تعمــل فــي
الســوق المصــري بكفــاءة منــذ ســنوات طويلــة،
حيــث القــت استحســان و قبــول مــن عمــالء الســوق
المصــري للصناعــات النســجية.
مسيرة نيدلز هاوس إيجيبت في خدمة الصناعة
و نحــن شــركة نيدلــز هــاوس إيجيبــت كمتخصصــون
نعــد الوكيــل الوحيــد الرســمي لشــركة SAMILL
الكوريــة ،باإلضافــة إلــى عــدد آخــر مــن الشــركات
و هــي:
•شــركة  MBKاأللمانيــة لماكينــات الطباعــة
الروتــاري والديجيتــال ،و خطــوط الغســيل ،و
االســتيمر.
•شــركة  DONGBAOالصينيــة لجيتــات
الصباغــة بمختلــف أنواعهــا.
•شــركة  REL-TEXالصينيــة لماكينــات التريكــو
الدائــري.
•شــركة  EMBEE GROUPالهنديــة لمطابــخ
اللــون للطباعــة ،و معمــل تجهيــز الشــابلونات،
•و قطع غيار ماكينات الطباعة.
•شــركة  KEUM YONGالكوريــة لماكينــات
التريكــو الدائــري.
•شــركة  DONG NAMالكوريــة لخطــوط
تجهيــز التريكــو علــى المقفــول.
•شــركة  T.D.F TEXTAPEاإليطاليــة لكســوة
درافيــل مصانــع الغــزل والنســيج والمصابــغ.
•شركة  BAVARIAKNITاأللمانية للسيور.
•شركة  EVERKNITالكورية لإلبر والسناكر.
بــدأت شــركة نيدلــز هــاوس إيجيبــت نشــاطها منــذ عام
 1997وحتــى اآلن ،و قــد قامــت بتوريــد العديــد مــن
ماكينــات النســيج ،و التريكــو الدائــري ،و ماكينــات
الصباغــة و التجهيــز و الغــزل فــي مختلــف أنحــاء
الجمهوريــة ،عــالوة علــى تجهيــز مصابــغ بالكامــل
بــكل مــا تحتاجــه مــن ماكينــات ،وتتشــرف نيدلــز
هــاوس إيجيبــت دائمًــا بعمالئهــا الكــرام ،و تعتبــر
شــركة أنســاج ضمــن عمالؤهــا المميــزون.

ﺣﻮار
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رجل الصناعة سمير رياض :التعليم الفني والمرونة التمويلية
والتسويق والسعر الحل لمضاعفة الصادرات المصرية

خبــرة ممتــدة فــي الصناعــات النســجية ،اســتطاع منــذ البدايــة التصديــر لألســواق العالميــة واالســتمرار فــي هــذا األمــر ألكثــر مــن نصــف قــرن ،يعلــم جي ـدًا
مشــاكل الصناعــة ومعوقــات التصديــر ،ولديــه رؤيــة بالغــة التميــز للوضــع الحالــي وللمســتقبل ،ولهــذا مــن يرغــب فــي توصيــف دقيــق للوضــع الحالــي ومــا
يمكــن أن يكــون عليــه المســتقبل عليــه فقــط أن يجلــس ويســتمع لــه ،فمــا حديثــه إال ترجمــة لخبــرة ومســيرة عمــل نشــأ بهــا ويعلــم كل خباياهــا ..فهــو رجــل
محــب للصناعــة وللوطــن وللجميــع علــى الســواء.
رجــل الصناعــة المهنــدس ســمير ســامي ريــاض رئيــس مجلــس إدارة ريــاض جــروب للصناعــات النســجية ،يفتــح قلبــه وعقلــه ويفصــح عمــا فــي وجدانــه فــي
حــواره مــع خيــوط وفقــا للتالــي:

البداية
انشــأ والــدي المصنــع عــام 1947؛ أي منــذ 75
عامًــا وخــالل عــام اإلنشــاء كان معظــم أصحــاب
المصانــع مــن األجانــب وكان والــدي هــو الوحيــد
المصــري الــذي بــدأ يعمــل فــي المجــال ،وبالتالــي
كان عليــه أن يتحصــل علــى الخامــات مــن األجانــب
ثــم تســويق منتجاتــه لديهــم أيضــا ،وبطبيعــة الحــال
لــم يتركــوا لــه الفرصــة للعمــل بشــكل متكامــل فــي

الســوق المصــري ،فــكان القــرار هــو التصديــر
والعمــل مــع األســواق الخارجيــة ممثلــة فــي الســودان
وأثيوبيــا وغانــا ،وبعــد الخمســينات بــدأ العمــل فــي
الســوق المصــري.
فــي ذلــك الوقــت وأنــا صغيــر اثنــاء االجــازات
الدراســية كنــت اتابــع مســيرة العمــل بالمصنــع مــع
والــدي ،وبمجــرد الحصــول علــى الثانويــة العامــة،
غــادرت مصــر للخــارج لمواصلــة طريــق العلــم

لمــدة  11عا ًمــا منهــا  7أعــوام فــي ألمانيــا و  4أعــوام
فــي إنجلتــرا ،وعــدت خــالل العــام  ،1968وبــدأت
اصــدر المنتجــات ككل فــي الخــارج ،واألســباب وراء
االتجــاه للتصديــر بالكامــل رغبــة فــي تــرك مجــال
لألخريــن للعمــل فــي الســوق المحليــة ،إضافــة إلــى
ان التصديــر مــع امتــالك عقــود تصديــر طويلــة
ومتوســطة األجــل يمنــح القــدرة علــى التخطيــط
لمســيرة العمــل بشــكل جيــد ،وهــو األمــر الــذي اثبــت

·التصدير وامتالك عقود
طويلة وقصيرة األجل كانت
السبب في التخطيط
المتكامل لمسيرة العمل
والتوسع في اإلنتاج.
·بنجالديش صدرت في 10
أشهر بما يقارب  37مليار
دوالر ..علينا ان ندرس
األسلوب األمثل للتصدير،
لتعظيم نقاط القوة
والتغلب على نقاط الضعف
نجاحــه حيــث أدي إلــى التوســع فــي العمليــة اإلنتاجيــة
وانشــاء افــرع أخــرى للمصنــع فــي أكثــر مــن مــكان.
السر وراء استمرارية النجاح
وأكــد رجــل الصناعــة ســمير ســامي ريــاض الســر
وراء النجــاح فــي التصديــر جــاء لعامــل االلتــزام
بمواصفــات الجــودة التــي يرغــب فيهــا العميــل،
واالهــم القــدرة علــى توفيــر منتــج يتســم بالســعر
التنافســي المميــز بالمقارنــة مــع المثيــل األجنبــي،
ودعنــي أقــول أمــرً ا هامًــا ،كل منتــج ســواء أكان
قميــص أو النجيــري أو تــي شــيرت؛ كل منهــا لــه
مواصفــات محــددة يتــم العمــل بنــا ًء عليهــا وفقــا
لمســتوى الجــودة المطلــوب التــي يجــب االلتــزام بهــا،
ومــن ثــم مــن يرغــب فــي التصديــر أو حتــى مــن
يرغــب فــي طــرح منتجاتــه فــي الســوق المحليــة عليــه
أن يعمــل وفــق هــذه المواصفــات فــي كل األحــوال،
إذن العامــل األبــرز فــي ترجيــح كافــة الميــزان
لصالحــك فــي مواجهــه المنافســة ســواء محليًــا أو
خارجيًــا هــي القــدرة علــى توفيــر منتــج لــه ســعر
تنافســي متميــز للعميــل ..ولهــذا كلمــا كان للمصنــع
القــدرة علــى توفيــر منتجــات ذات ســعر مميــز؛ وقتهــا
مــن الممكــن القيــام بالتصديــر بــل واالســتمرارية
فيــه مثلمــا حــدث بالنســبة لنــا منــذ ســتينات القــرن
الماضــي ،واآلن أصبحــت الشــركة تضــم  10مصانــع
متخصصــة فــي مختلــف مجــاالت الصناعــة.
الساسل التجارية
وللعمــل فــي الســوق المحليــة هنــاك ضــرورة لتواجــد
سالســل المحــال التجاريــة الكبيــرة المنتشــرة فــي
الســوق المحلــي ،حيــث تتولــى عــرض منتجــات
المنتجــات المختلفــة ،وهــذه النوعيــة مــن السالســل
التجاريــة تمتلــك المعامــل لتقييــم المنتجــات ومــن ثــم
تمتلــك القــدرة علــى عــرض المنتجــات ذات الجــودة
المناســبة لهــا ،وبالتالــي ســوف تجعــل المنشــآت
اإلنتاجيــة الصغيــرة تلتــزم بالجــودة المطلوبــة حتــى
يتــم عــرض منتجاتهــا فــي هــذه السالســل ،بينمــا
المحــال التجاريــة الصغيــرة ال تمثــل امــرً ا مثاليًــا
للصناعــة أو للعميــل ،فهــي فــي النهايــة لــن تمتلــك
مثــل هــذه المعامــل وكل الــذي تهتــم بــه هــو الســعر،

·تم تأسيس مدرسة للتعليم
المزدوج في فرع المجموعة
في الفيوم لتدريب الشباب
على المهارات المهنية
المتقدمة وإتاحة فرص عمل
للجميع.
ممــا يجعــل العميــل ال يقبــل علــى الكثيــر مــن
المنتجــات التــي قــد يكــون بعضهــا غيــر مالئــم لــه.
ولهــذا وجــود السالســل التجاريــة الكبيــرة مــن المؤكــد
ســيكون لهــا دورً ا فــي تطويــر المصانــع الصغيــرة
والمتوســطة والتــي ســتعمل بقــدر كبيــر مــن االهتمــام
مــن حيــث الجــودة والســعر حتــى تســتطيع التعامــل
معهــا لتســويق منتجاتهــا.
التسويق
اتجــاه الشــركة القابضــة للتســويق عبــر سلســلة مــن
المحــال التجاريــة خاصــة بالعالمــة التجاريــة « نــت»
أمــر جيــد وتطويــر مطلــوب ،ولكــن مــن الضــروري
ان يتــم الوضــع فــي االعتبــار أن المجتمــع المصــري
يصــل تعــداده إلــى  100مليــون نســمه ،والذيــن لــكل

منهــم متطلباتــه مــن ملبــس وغيــره ،وبالتالــي فــروع
المحــال التجاريــة لتســويق عالمــة «نــت» مــا الــذي
تقــوم بتوفيــره لــكل هــذا العــدد مــن الســكان ،وبالتالــي
هــذه السالســل وحدهــا لــن تكفــي !..أي اننــا فــي
احتيــاج للمزيــد والمزيــد مــن هــذه السالســل ســواء
لماركــة « نــت» أو لغيرهــا مــن المنتجــات المحليــة.
التدريب
نفــس األمــر ينطبــق أيضــا علــى تدريــب األيــدي
العاملــة فــي الصناعــة منــذ أعــوام كان لدينــا مشــروع
مبــارك -كــول ،وهــو المشــروع الــذي كان يهــدف
إلــى تدريــب فنييــن علــى مســتوى جيــد مــن التعليــم
المهنــي ،هــذا المشــروع وحــده لــم يكــن لــه آثــارً ا
إيجابيــة ملموســة ،فقــد كان مــن الضــروري ان يكــون
هنــاك غيــره مــن المشــروعات فــي نفــس اإلطــار.
والتعليــم والتدريــب أمــر بالــغ األهميــة للصناعــة
ومســيرتها ولهــذا تــم انشــاء مدرســة تطبــق مفهــوم
«التعليــم المــزدوج» ملحقــة بأحــد افــرع المصنــع فــي
الفيــوم ،ايما ًنــا بــأن هنــاك دور للقطــاع الخــاص فــي
القيــام بهــذا الــدور ،خاصــة وأن محافظــة الفيــوم بهــا
العديــد مــن األيــدي العاملــة التــي تبحــث عــن فرصــة
عمــل ،إال أن الكثيــر منهــا يفتقــد للتدريــب ،ولهــذا
تــم انشــاء هــذه المدرســة رغبــة فــي تدريبهــم علــى

المهــارات اإلنتاجيــة ،بمــا يــؤدي مــع الوقــت إلــى
انتشــار الصناعــة هنــاك ،واآلن بعــد مــرور قرابــة
 15عا ًمــا  ،تــم تحقيــق قــدرً ا مميـ ً
ـزا مــن النجــاح فــي
توطيــن الصناعــة بهــا ،حيــث أصبحــت هنــاك منشــآت
صناعيــة أخــرى فــي المحافظــة تحتــاج إلــى مثــل
هــذه العمالــة ،وهــذا دور مهــم للقطــاع الخــاص فــي
المجتمــع بالعمــل علــى توفيــر فــرص عمــل للعاملــة
وال يكــون الــدور مقتصــرً ا علــى الجهــات الحكوميــة
وحدهــا.
التجمعات الصناعية الجديدة
وقــال  :لــي رؤيــة حــول انشــاء التجمعــات الصناعيــة
الجديــدة خــاص للصناعــات النســجية يقــوم علــى
أهميــة أن تكــون المنشــآت اإلنتاجيــة فــي داخــل الكتلــة
العمرانيــة الحاليــة وليــس فــي المناطــق العمرانيــة
الجديــدة ،فاليــوم العامــل المصــري غيــر محــدد المهنة
وبالتالــي قــد ينتقــل مــن مصنــع ألخــر ً
بحثــا عــن
أي زيــادة فــي الدخــل الخــاص بــه ،وفــي المناطــق
الصناعيــة الجديــدة يحــدث هــذا األمــر بوضــوح،
حيــث ينتقــل العامــل مــن مصنــع ألخــر ،وهــو أمــر
يوجــد قــدرً ا مــن الســلبيات للمصانــع وعالقتهــا
ببعضهــا ،ســوف اشــير إلــى دولــة مثــل اليابــان،
العامــل فــي أي مصنــع هنــاك ال يســتطيع االنتقــال
مــن مصنــع ألخــر إال بعــد أعــوام طويلــة مــن العمــل
فــي مصنــع محــدد ،والســبب هــو تعليــم العامــل أهميــة
احتــرام المهنــة التــي يعمــل بهــا واحتــرام للمنشــأة
الصناعيــة التــي ســاهمت فــي تدريبــه وثقــل خبراتــه
المهنيــة ،بينمــا هنــا ال يحــدث هــذا األمــر ،ولهــذا قبــل
ان يتــم العمــل فــي تجمعــات جديــدة أن يتــم نشــر ثقافــة
احتــرام العمــل و المهنــة بيــن الشــباب ،باإلضافــة إلــى
تقديــر دور المنشــأة الصناعيــة التــي قامــت بتدريبــه
والمســاهمة فــي تطويــر مهاراتــه المهنيــة.
كمــا ان كلمــا كان المــكان للمصانــع قريــب مــن الكتلــة
الســكانية كان هنــاك توفيــر لالنتقــاالت الخاصــة بــكل
منهــم بالنســبة للمصانــع ،إضافــة إلــى تواجــد فــرص
تدريــب وتأهيــل المزيــد مــن الشــباب لاللتحــاق
بالصناعــة ،كمــا ان هــذه الصناعــة مــع توافــر قــدر
مــن االشــتراطات فــي اإلنتــاج هــي صناعــة صديقــة
للبيئــة ،أي تواجدهــا داخــل الكتلــة الســكنية ال يمثــل
عامــل تلــوث أو مشــكلة بالنســبة لهــا.
كمــا نعلــم أن مصــر لديهــا أكبــر نســبة عمالــة مــن
الشــباب إال أننــا ال ُنحســن اســتغاللها بالشــكل األمثــل،
فمــدن الصعيــد مثــال تضــم عــددا كبيــرا مــن القــرى
والنجــوع وتزخــر بشــباب الخريجيــن الذيــن يمكــن
تدريبهــم واالســتفادة منهــم فــي مصانــع قريبــة مــن
مســاكنهم ويوفــر لهــم وظيفــة مناســبة للحــد مــن
مشــاكل البطالــة بــدال مــن عنــاء الطريــق للوصــول
إلــى مراكــز المحافظــات.
محدودية مصادر التمويل
وحــول مصــادر التمويــل والتعامــل المصرفــي مــع
المنشــآت الصناعيــة قــال رجــل الصناعــة ســمير
ســامي ريــاض :البنــوك فــي النهايــة تقــوم بعمليــات
التمويــل وفقــا لقــرارات وإجــراءات البنــك المركــزي،
وبمــا يحقــق لهــا العائــد المالئــم ،ومــن ثــم فكــرة أن

يكــون التمويــل لصالــح الصناعــة وتوفيــر المــواد
الخــام الالزمــة لهــا يتــم تقييمــه وفقــا لحســابات
المكســب والخســارة لهــا وليــس للصناعــة ،ومــن
ثــم الهــدف ليــس الصناعــة أو اســتمرارية مســيرة
اإلنتــاج ،إضافــة إلــى ذلــك مــع ارتفــاع أســعار المــواد
الخــام ومنهــا بطبيعــة الحــال الغــزول خاصــة وانــه ال
يوجــد غــزل محلــي يتصــف بالجــودة والقــدرة علــى
تغطيــة احتياجــات الســوق المحليــة.
ً
مثــاال  ..فــي الوقــت الراهــن مــع
وســوف اعطــي
ارتفــاع أســعار الغــزول ،ارتفــاع ســعر كيلــو الغــزل
مــن  2دوالر إلــى  5دوالر و 70ســنت تقريبًــا،
وبالتالــي مــا كنــت اتحصــل عليــه كتمويــل مصرفــي
الســتيراد  2طــن غــزول اصبــح ال يكفــي إال
للحصــول علــى نصــف طــن ،وبالتالــي مــع األعبــاء
التــي يتحملهــا الصانــع المحلــي ،مــن الممكــن ان
يتكبــد قــدرً ا مــن الخســارة ،فهــل حــدث أن تدخلــت
البنــوك لبيــان مــا يجــري فــي الســوق وتوفيــر قــدر
أكبــر مــن التمويــل ،هــذا لــم يحــدث.
كان مــن المفتــرض أن يكــون لــدى البنــوك قــدرً ا مــن
الوعــي لكيفيــة التعامــل مــع األحــداث والمتغيــرات
التــي يمــر بهــا الســوق العالميــة والمحليــة أو االقتصاد
المحلــي والعالمــي بشــكل عــام ،ويقــوم بدعــم رجــال
الصناعــة بإتاحــة تمويــل إضافــي الســتمرار قدرتهــم
علــى مواصلــة اإلنتــاج دون التعــرض ألي تراجــع
لمــا لديهــم مــن مــواد خــام ،أو ألحــاق أي خســائر
محتملــة.
والبــد وان اشــير إلــى أن المرونــة فــي التعامــل
المصرفــي ،بحيــث إذا مــا واجهــه أي عميــل صناعــي
أي مشــكلة مــا يتــم توفيــر الدعــم لــه حتــى يعبــر أي
أزمــة قــد يتعــرض لهــا ،فاســتمرارية مســيرة اإلنتــاج
تمثــل ضامــن الســتعادة البنــوك ألموالهــا..
كذلــك أيــن البنــوك مــن تمويــل انشــاء سلســلة المحــال
التجاريــة التــي مــن المؤكــد ســتكون داعــم قــوي
ومؤثــر للصناعــة فــي توفيــر منافــذ مثاليــة لتســويق
منتجاتهــا ..ولهــذا أقــول منتهــى الوضــوح أن هنــاك
إجــراءات وقوانيــن وأفــكار هنــاك حاجــة ماســة
للتعامــل بهــا بأســلوب يختلــف عــن األســلوب المطبــق
فــي الوقــت الراهــن ،البــد وان يكــون هنــاك مرونــة

وطريقــة مختلفــة فــي التمويــل ،فالمهــم ليــس تكويــن
احتياطــي نقــدي قــدر ضمــان اســتمرارية مســيرة
العمــل وحركيــة االقتصــاد بشــكل مســتمر خاصــة
وقــت األزمــات.
روشته للتصدير
وأضــاف قبــل ان نتحــدث عــن ثبــات معــدالت
التصديــر علينــا ان نــدرس لمــاذا هنــاك قــدرً ا مــن
الثبــات أو النمــو المحــدود لحجــم الصــادرات  ،علــى
ســبيل المثــال حققــت دولــة مثــل بنجالديــش كــم
صــادرات بلــغ  37مليــار دوالر فــي عشــرة اشــهر،
الســبب عــدة عوامــل منهــا التعليــم الجامعــي ،هنــاك
كــم هائــل مــن الجامعــات التــي يلتحــق بهــا الطــالب
للدراســة ثــم العمــل اإلداري فــي أي منشــأة ســواء
خاصــة أو حكوميــة ،بينمــا هنــاك مهــن تعانــي مــن
توافــر األيــدي العاملــة.
ومــن ثــم يتــم صــرف المليــارات مــن الجنيهــات علــى
التعليــم الجامعــي ثــم يتخــرج الشــاب دون العثــور
علــى عمــل ،يضــاف إلــى ذلــك ثقافــة المجتمــع
الســلبية تجــاه بعــض الحــرف ،فالــكل يرغــب فــي ان
يعمــل إداري أو مــن خــالل الجلــوس علــى المكاتــب،
دون ان يتعلــم مهنــه مــا قــد يكــون العائــد مــن خاللهــا
افضــل مــن العمــل كإداري.
ومــن ثــم هنــاك أهميــة للعمــل علــى وضــع خطــط
تصديريــه متكاملــة لبيــان كيــف يتــم التصديــر
وضمــان اســتمراريته ،بمعنــى دراســة نقــاط الضعــف
للتغلــب عليهــا ،ودراســة نقــاط القــوة لتعزيزهــا،
وقتهــا ســوف نحقــق كــم مــن عائــدات الصــادرات
ســتكون فــي صالــح الدولــة ككل.
كلمتني ألبنائي
وفــي نهايــة الحــوار  ..قــال :مصــر مــن اجمــل بلــدان
العالــم ،ولهــذا اقــول ألبنائــي اســتمروا فــي العمــل بهذه
الصناعــة؛ فهــي رســالة اســتمرت منــذ أعــوام طويلــة
لخدمــة النــاس وخدمــة الوطــن وعليكــم االســتمرار
بهــا  ،لخدمــة هــذا الوطــن الــذي يســتحق كل تضحيــة
وكل محبــة فهــي أرضًــا للســالم والمحبــة وســتظل
علــى الــدوام.
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ارتفاع أسعار القطن والغزول وتكاليف الشحن أبرز االسباب

المفروشات المنزلية الهندية "تقاوم" ارتفاعات
المواد الخام وتراجع الصادرات للسوق العالمية
لم تكن الصناعات النسجية الهندية من التحديات المرتبة على جائحة كوفيد  19حتى تواجه تحديات جديدة؛ بعدما شهدت أسعار القطن والغزول ارتفاعات
كبيرة لم تعد مقبولة من المنتجين مما دفع الحكومة الهندية بالعمل على الحد من صادرات الغزول الخام إلى األسواق العالمية.
ورغم اإلجراءات المشار إليها إال أن موجه التضخم الراهنة لمستلزمات الصناعة لم تتوقف عن االستمرار ،مما استدعى وزارة النسيج الهندية الجتماع مع
ممثلي صناعة الغزول لبحث سبل الحد من ارتفاع األسعار الراهن بأي وسيلة دون تدخل الحكومة الهندية بالدعم سعريًا.
جــاء تحــرك الســلطات الحكوميــة الهنديــة بعــد
التقاريــر التــي توقعــت تراجــع صادرات المفروشــات
المنزليــة الهنديــة إلــى الســوق العالميــة بنســبة
تراوحــت مــا بيــن  6 - 5فــي المئــة ،وهــي نســبة
ليســت بالقليلــة إذا مــا تــم الوضــع فــي االعتبــار أن
عائــدات صــادرات المنســوجات المنزليــة تشــكل مــا
بيــن  60إلــى  70فــي المئــة مــن عائــدات الصناعــات
النســجية الهنديــة!.
ومــع مــرور العالــم فــي الوقــت الراهــن باألزمــة
االقتصاديــة الناتجــة عــن الحــرب الروســية
األوكرانيــة ،باتــت األمــور أكثــر تعقي ـ ًدا خاصــة مــع
تراجــع الطلبيــات التصديريــة لألســواق الرئيســية
ممثلــة فــي الســوق االمريكيــة والتــي تســتقبل 58
فــي المئــة مــن المفروشــات المنزليــة الهنديــة ،إضافــة
إلــى أن ارتفــاع أســعار المــواد الخــام جعــل التكلفــة
والقــدرة علــى توفيــر مرونــة ســعرية للمســتوردين في
الســوق األمريكــي لحثهــم علــى اســتمرارية الطلبيــات
باتــت أمــرً ا بالــغ الصعوبــة يضــاف إلــى ذلــك التقلبات
المســتمرة فــي أســعار الشــحن نتيجــة ارتفــاع أســعار
البتــرول وتأميــن الشــحنات التصديريــة ذاتهــا،
ومــن ثــم التنافســية الســعرية للمنتجــات الهنديــة مــع
منتجــات الــدول األخــرى بــات تحد ًيــا جديـ ًدا ال بديــل
عــن مواجهتــه بالتحكــم فــي التكلفــة اإلنتاجيــة.
التقاريــر الرســمية الهنديــة حــول وأوضــاع صناعــة
المفروشــات المنزليــة تشــير إلــى أن التحديــات التــي
تواجــه هــذه الصناعــة ســوف تســتمر حتــى توريــد
محصــول القطــن الجديــد اعتبــارً ا مــن أكتوبــر القــادم،
ومــن ثــم حــدوث قــدرً ا مــن التباطــئ للصــادرات
النســجية الهنديــة بشــكل عــام ،خــالل النصــف
األول مــن العــام المالــي الحالــي ،علــى ان تســتعيد
الصــادرات النمــو بالقــدر المالئــم لهــا بدايــة مــن
النصــف الثانــي مــع نمــو الطلــب تدريج ًيــا مــن جانــب
األســواق التصديريــة ،وعــودة «االعتــدال» لتكاليــف
الشــحن واســتقرار أســعار القطــن الخــام.
إال أن مــا يخفــف مــن تداعيــات هــذا التباطــئ المتوقــع
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ونتائجــه مــا اشــارت لــه التقاريــر الصناعيــة الهنديــة
مــن نمــو عائــدات الصناعــة بنســبة تقــارب  12فــي
المئــة خــالل العــام المالــي الراهــن ،وذلــك لنمــو
الطلــب علــى المفروشــات المنزليــة محليًــا بنســبة
تتــراوح مــا بيــن  30إلــى  40فــي المئــة الرتفــاع
الطلــب علــى هــذه النوعيــة مــن المنتجــات مــن
جانــب الفنــادق و مؤسســات الضيافــة المحليــة ،إال
أن التقاريــر ألمحــت إلــى أنــه فــي ظــل هــذه األجــواء
فليــس مــن المرجــح أن يكــون هنــاك أي توســعات
اســتثمارية للمؤسســات اإلنتاجيــة ،قــدر الحفــاظ علــى
قدرتهــا فــي اســتمرارية اإلنتــاج.
ومــا تمــر بــه صناعــة المفروشــات المنزليــة

الهنديــة جــاء بعــد تقاريــر وتوقعــات ســابقة مــع
تجــاوز فتــرة جائحــة كوفيــد  19كانــت تتوقــع نمــو
صناعــة المنســوجات بنســبة تصــل إلــى  300فــي
المئــة خــالل العاميــن المقبليــن مــع اســتعادة حركيــة
الســوق العالميــة لمــا كانــت عليــه قبــل الجائحــة
لتصــل عائــدات الصناعــة إلــى قرابــة  300مليــار
دوالر بحلــول عامــي  ،2026 - 2025إال أن مــا
يشــهده العالــم فــي الوقــت الراهــن مــن تأثيــرات
ســلبية للحــرب الروســية األوكرانيــة والتــي طالــت
سالســل اإلمــداد العالميــة وارتفاعــات غيــر مســبوقة
للمــواد الخــام جعــل توقعــات هــذه التقاريــر محــل شــك
كبيــر!..
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ماكينــة الجــورب المــزودة بجهــاز تقفيــل البــوز
بجــودة تفــوق التقفيــل بطريقــة الشــك
التقليديــة
جــورب ســادة بجــودة عاليــة جــدا مــع غــرزة
فوطــة ال مثيــل لهــا
خمســة او ســتة الــوان علــي الســطر ممــا
يتيــح مرونــة عاليــة فــى التصميمــات
مجموعــة تغذيــة رئيســية او مجموعتيــن مــع
ضمــان ثبــات الجــودة
برنامــج تصميــم مــرن وذو كفــاءة عاليــة
وســهل التطبيــق
برنامــج تشــغيل ذكــي وذو كفــاءة عاليــة فــى
ضبــط الغــرز
نظــام حساســات متكامــل لضبــط حركــة
ا لخيــط
حساسات حماية علي الكامات
امكانيــة عمــل جميــع انــواع الجــوارب ســادة
او فوطــة او مدمــج بيــن االثنيــن وفــي
كل الحــاالت يمكــن اضافــة التصميــم بحريــه
كاملــة وباجمالــي الــوان يصــل الــي  ٢٠لــون
مختلــف فــى الجــورب الواحــد

هــى احــدث اصــدار مــن شــركة ســانتونى
ً
خصيصا
لموديــل الميلتــون  ٣فتلــة والمصممــة
لتالفــى عيــوب ظهــور فتلــة الربــط علــى
وجــه القمــاش وهــذا العيــب الموجــود فــى
نفــس الموديــل للشــركات المنافســة والــذى
يســتلزم معــه دخــول القمــاش علــى مرحلتيــن
مــن الصباغــة او اســتخدام نفــس خيــط الوجــه
للربــط ممــا يزيــد مــن تكلفــة اإلنتــاج وعليــه فقــد
أصبحــت شــركة ســانتونى اول شــركة إلنتــاج
ماكينــات التريكــو الدائــرى تقــوم بتقديــم الحــل
األمثــل لتالفــى هــذا العيــب الشــائع فــى هــذا
الموديــل
الخبرة و الثقة رفيق الطريق
كارل مايــر هــي الشــركة الرائــدة فــي صناعــة
ً
عامــا
ماكينــات النســيج المفتــوح مــن ٨٠

الماكينة موديل

وقــد قدمــت أحــدث أبتكاراتهــا فــى ماكينــة
متعــددة الخامــات منهــا ( الهايــدى باليكــرا )
وخامــات القطيفــة و المفروشــات

HKS 3-M

ونحــن علــى أتــم إســتعداد لزيارتكــم لمزيــد مــن
المعلومــات عــن إمكانيــات هــذه الماكينات

ﻣﻌﺪات وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة

محسن عبد السالم الشافعى
توكيالت جتارية وإستيراد وتصدير

ﻧـﺴﻴـــﺞ ) ﻣﻔﺘﻮح  -داﺋﺮى (

القاهرة 15 :شارع نادى الصيد  -املهندسني  -اجلزية
تليفون(00202) 33355425 - 37612498 - 37612496 :
فاكس (00202) 37612497 :ص-ب 13 :العجوزة
بريد إالكرتوىنoffice@shafei-egypt.com :

ﺻﺒﺎﻏﺔ وﺗﺠﻬﻴﺰ

األسكندرية 56 :شارع عبد املنعم سند  -اكمب شزيار
تليفون(00203) 5911248 - 5911252 :
بريد إالكرتوىنalex@shafei-egypt.com :

WE MAKE COLORS
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣ 9ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت أﻓﻀﻞ
ا4ﺻـﺒﺎغ  -اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت  -اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

Head Ofﬁce: 5th Settlement, New Cairo, Egypt.
Tel: 9188-211-0122 / 0326-800-0100
www.foudagroup.com

www.kimix-eg.com

PRINTING

FINISHING

DYEING
PRETREATMENT

TECHNOLOGY OF TEXTILE AUXILIARY
AND CHEMICALS
Factory: Block 124 Chemical Industrial Zone, 3rd settlement, New Cairo, Egypt
Head ofﬁce: 5th settlement new cairo, Egypt.
Tel: +2026783472 - 73
Mobile: +201008000326
E-mail: info@kimix-eg.com

ﻣﻌﺎرض
ﻣﻔﻜﺮة

12.22
 تركيا، ديسمبر سي بي ام ايه – اسطنبول10 – 7
– منتجات الرضع واألطفال واألمومة العصرية
CBME Turkey - Istanbul, Turkey – trendy
baby, children & maternity products
cbmeturkey@cbmeturkey.com
https://www.cbmeturkey.com/en/home.
html

 ديسمبر انتكس ثاوث اشيا نيودلهي10 – 8
 تكستايل سورسينج-  الهند،  – نيودلهي2022
Intex South Asia New Delhi 2022 - New
Delhi, India - Textile Sourcing
Tel.: +(91)-(11) 41802033 / 26285142
intexfair@worldexindia.com
https://intexsouthasia.com/

11.22
 نوفمبر انترناشيونال سورسينج اكسبو17 – 15
 استراليا – المابس،  – ملبورن2022 استراليا
واالكسسوارات والمنسوجات
International Sourcing Expo Australia
2022- Melbourne, Australia
Apparel, accessories and textiles
Tel.: +61 (0) 3 9596 9205
sourcingsales@iecgroup.com.au
sourcingvisitor@iecgroup.com.au
www.internationalsourcingexpo.com

 سي اي تي ام ايه+  نوفمبر ايتما اشيا24 – 20
 االالت النسيج-  الصين،  – شانغهاي2022
ITMA ASIA + CITME 2022
Shanghai, China
Textile Machinery
Tel:+65 68499368
itmaasiacitme@itma.com
www.itmaasia.com

 نوفمبر انترناشيونال اباريل اند تكستايل30 – 28
2022 فير
 االمارات العربية المتحدة، دبي
فاشون ومنسوجات

10.22
2022  أكتوبر كايرو فاشون اند تكس8 - 6
. الغزل والنسيج والمابس ولوازمها، مصر،القاهرة
Cairo Fashion & Tex 2022 – Cairo, Egypt
- yarn, textile, garment and it’s trimming
supplies and accessories.
Tel.: +2 010 100 40 800
info@cairofashiontex.com
https://www.cairofashiontex.com/

،  أكتوبر ستيتش اند تكس – القاهرة23 – 20
مصر – المعرض الدولي الرابع عشر لماكينات
الغزل والنسيج وصناعة المابس وتكنولوجيا
الطباعة وابتكارات الخيوط واالقمشة ومستلزماتهم
STITCH & TEX 2022 – Cairo, Egypt
– The 14th International Exhibition for
Textile & Garment Machinery, Printing
Technologies, Yarn & Fabric Innovations
and their Accessories.
Tel.: +202 33355423
Tel.: +201007775050
info@visionfairs.com
www.stitchandtex.com

International Apparel and Textile Fair
2022 – Dubai, UAE
Fashion & Textile
Tel.: +971 55 884 6186
bhavna@internationaltextilefair.com
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SERIES

THE FAMILY

GETS BIGGER

HIGH VOLUME

MASS PRODUCTION

11371  رقم بريدى، مصر، القاهرة، مدينة نصر،76  فيال، الدور السابع،ب شارع أنور المفتي24
+202 22613462 - 24054280 - 22613472 :تليفون
www.thebes-int.com - salma@thebes-int.net

ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺧﻴﻮط

بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والمجالس التصديرية

مشروع ميد تيست يطلق مشروعين استرشادين لنماذج
االقتصاد الدائري بالصناعات النسجية

أطلــق مشــروع ميــد تيســت  3ضمــن برنامــج ســويتش ميــد الممــول مــن االتحــاد األوروبــي ،والمنفــذ مــن خــال منظمــة اليونيــدو مشــروعين استرشــادين عــن
نمــاذج االقتصــاد الدائــري بالصناعــات النســجية؛ بالتعــاون مــع مركــز تحديــث الصناعــة والمجلــس التصديــري للغــزل والمنســوجات والمفروشــات المنزليــة،
والمجلــس التصديــري للمابــس الجاهــزة.
اســتعرضت مجموعــة العمــل مــن فريــق يونيــدو و الخبــراء الدوليين من شــركة بلومين  Blumineو شــركة ريفيرس ريســورس Reverse Resources
تفاصيــل المشــروعين و االهــداف المتعلقــة بهــا ،و المعاييــر التــي ســيتم عليها اختيار الخمســة عشــر شــركة التي ســتنضم للمشــروع.

اســتهل الدكتــور باســل الخطيــب ممثــل اليونيــدو
ومديــر المكتــب اإلقليمــي فــي البدايــة باطــالق
المرحلــة الثانيــة مــن االقتصــاد الدائــري واهميــة
االســتفادة مــن مخلفــات المنســوجات .أمــا ســيلفي
فونتايــن مديــر برنامــج البيئــة وتغيــر المنــاخ
بالقســم اإلقتصــادي – مفوضيــة اإلتحــاد األوروبــي
لــدي جمهوريــة مصــر العربيــة ،فأكــدت علــى أن
ارتفــاع حــرارة األرض المســتمرة فــي ظــل نــدرة
المــوارد المائيــة ،تؤكــد علــى ضــرورة اتخــاذ
خطــوات ســريعة للحفــاظ علــى البيئــة ولهــذا فــإن

برنامــج ســويتش ميــد يســتهدف الوصــول إلــى
ً
تلويثــا للبيئــة .مشــيرً ة إلــى أن
انتــاج انظــف واقــل
التحــول إلــى االقتصــاد االخضــر ســيجلب عمــالء
أكثــر للمصنعيــن؛ هــذا التحــول ليــس بالســهل
ولكنــه ضــروري بــل ســيعود علــى المصنــع بتوفيــر
ملمــوس فــي تكلفــة االنتــاج.
قطاع حيوي
وأكــد المهنــدس محمــد عبــد الكريــم المديــر
التنفيــذي لتحديــث الصناعــة اهميــة قطــاع صناعــة

المنســوجات والمالبــس الجاهــزة المصريــة مشــيرً ا
أنــه قطــاع حيــوي يضــم مليــون و نصــف مليــون
عامــل و يســاهم ب %3مــن الناتــج المحلــي و%21
مــن صــادرات مصــر ولذلــك هنــاك اهميــة قصــوي
لنقــل التكنولوجيــا الصديقــة للبيئــة لهــذا القطــاع
لتعزيــز الصــادرات؛ خاصــة وأن هــذه الصناعــة
تنتــج  212ألــف طــن مــن المخلفــات التــي يعــاد
اســتخدامها فــي منتجــات منخفضــة القيمــة مثــل
الحشــو و التبطيــن .والتــي يجــب ان يتــم إعــادة
اســتخدامها فــي منتجــات ذات قيمــة مضافــة.

ومــن هــذا المنطلــق جــاءت أهميــة تعــاون
المركــز مــع منظمــة اليونيــدو فــي تنفيــذ مثــل هــذه
المشــروعات ومنهــا مشــروع االقتصــاد الدائــري
لنقــل التكنولوجيــا الصديقــة للبيئــة لــدول جنــوب
المتوســط المرحلــة الثالثــة MED TEST III
ميــد تســت  3فــي قطــاع الغــزل والنســيج وذلــكبهــدف تعظيــم االســتفادة مــن المخلفــات فــي
العمليــات الصناعيــة للنهــوض بالقطــاع نحــو تعزيــز
الصــادرات وكذلــك نشــر مفهــوم االقتصــاد الدائــري.
مخلفات الغزل والنســيج
واعلــن ايمــن الذهبــي المنســق الوطنــي لمشــروع
ميــد تيســت – يونيــدو أن هنــاك محوريــن
للمشــروع؛ المحــور االول هــو القــدرة علــى اعــادة
اســتخدام مخلفــات الغــزل و النســيج فــي منتجــات
ذات قيمــة مضافــة ،ولقــد تــم خــالل ينايــر الماضــي
نتائــج الدراســة التــي التــي أجريــت وعليــه تــم
اختيــار نموذجيــن للترويــج لهــم ،هــذا بالتــوازي
مــع المحــور الثانــي فــي عمليــات الصباغــة و
الطباعــة و الغســيل و اســتخدامها لكيماويــات zero
 . discharge chemicalsوقــد تــم تدريــب
خمســة عشــر مصنــع علــى مبــادئ  ZDC؛ وجــاري
التطبيــق علــى مصنعيــن الســتبدال الكيماويــات
الخطــرة بمــواد أقــل خطــورة .مؤكــ ًدا أن هنــاك
حــوارً مــع احــد الجهــات الوطنيــة لتولــي التدريــب
علــى معاييــر و متطلبــات الـــ  ZDHCللمصانــع
المصريــة.
نمو متزايد
مــن ناحيــة اخــري أكــد ماركــو ريشــيتي الخبيــر
الدولــي فــي شــركة بلوميــن أن ســوق المنســوجات
المعــاد تدويرهــا متوقــع أن ينمــو ألكثــر مــن
الضعــف خــالل المســتقبل القريــب ،بالمقارنــة بمــا
كان عليــه خــالل العــام  . 2020لذلــك هنــاك العديــد
مــن المــاركات التــي تؤكــد التزامهــا بتكنولوجيــا
المنســوجات المعــاد تدويرهــا بشــكل مســتمر
)االقتصــاد الدائــري( منهــا علــى ســبيل المثــال
 Levisو . H&M
واضــاف البرتــو ســاكافيني الخبيــر فــي شــركة
بلوميــن أن الهــدف مــن المشــروع هــو تحســين

عمليــات فــرز المخلفــات وجمعهــا العــادة التدويــر
الكيميائــي للمنســوجات ،وتقييــم الفرصــة االقتصاديــة
و االســتثمارية الســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة
الخاصــة بإعــادة التدويــر ،و شــرح الفــرص و
النفقــات المتعلقــة بهــذه المشــروعات.
برنامج تدريبي
أمــا ماكســيم بورالنــد فأكــد علــى أهميــة المشــروع
أنــه يتيــح للمصانــع القــدرة علــى إدارة المخلفــات
والتدريــب علــى األســاليب المثاليــة للقيــام بهــذا
األمــر ،مشــيرً ا إلــى أنــه ســيتم يتــم اختيــار مــن 10
إلــى  15مصنــع للتدريــب و التطبيــق ،والتــي يجــب
أن يكــون لديهــم حجــم مخلفــات ثابتــة و القــدرة علــى
توفيــر مخلفــات مطابقــة للمواصفــات ،ومــن المتوقــع
أن يتيــح البرنامــج للمصانــع قيمــة مضافــة و قــدرة
للتعامــل مــع مــاركات عالميــة بينهــا و بيــن ســويتش
ميــد شــراكة و التــزام لتحقيــق أهــداف البرنامــج.
وفــي نهايــة النــدوة اقيمــت طاولــة مســتديرة أدارتهــا
روبرتــا دي بالمــا المســؤولة الفنيــة فــي اليونيــدو،
حيــث اشــارت ســارة ماريانــي مــن مجموعــة
 OTBللموضــة التــي تشــمل تحــت مظلتهــا
مــاركات مثــل ديــزل  Dieselإلــى مســؤولية
المجموعــة فــي منــع اي كيماويــات ضــارة فــي

منتجاتهــم و اضافــت أن عــام  2030ســوف يكــون
كل المســتخدم فــي منتجاتهــم مــن المــواد المســتدامة،
ولهــذا البــد لسالســل اإلنتــاج أن تلتــزم بهــذا األمــر
فــي المســتقبل.
سعر متميز
وقدمــت أليســا جافــازا مــن  ZDHCنبــذة عــن
مؤسســتها و ضــرورة االلتــزام البيئــي وأن ليــس
هنــاك حــل أو طريــق آخــر غيــر الحــد الكيماويــات
المســتخدمة فــي الصناعــة.
أمــا توبــي مــوس مــن شــركة Worn Again
وهــي مــن الشــركات الرائــدة فــي التدويــر الكيميائــي
للمنســوجات فأكــد أن الطاقــة و المــاء اصبحــوا فــي
تراجــع مســتمر؛ و يجــب أن يتــم اتخــاذ خطــوات
جــادة للحــد مــن اهدارهــا ،علمــا ان المصانــع
الملتزمــة ستســتطيع ان تطالــب بســعر متميــز
للمنتجــات المســتخدمة بمنســوجات معــاد تدويرهــا.
وفــي النهايــة أشــار الدكتــور حســام عــز الديــن
 EPAPأن مشــروع التحكــم فــي التلــوث الصناعــي
الممــول مــن االتحــاد االوروبــي يقــدم منــح وقــروض
ميســرة للصناعــات المختلفــة بيــن  10الــي %30
للتحــول إلــى االلتــزام البيئــي و تقديــم الدعــم الفنــي
و التشــريعي لهــم.
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المجلس التصديري للغزل والمنسوجات بالتعاون مع "جيتكس
مينا تكس" ينظم ملتقى تجاري لبعثة تونسية
قــام المجلــس التصديــري للغــزل والمنســوجات
والمفروشــات المنزليــة بالتعــاون مــع مشــروع
 GTEX-MENATEXوالقائــم علــى تنفيــذه
فــى مصــر مركــز التجــارة العالمــي ITC
باســتقبال بعثــة تجاريــة تونســية ،والتــي تضــم
العديــد مــن الشــركات التونســية المتخصصــة
فــي صناعــة المابــس الجاهــزة و الراغبــة
فــي اســتيراد مدخــات إنتاجهــا مــن الغــزول
واألقمشــة مــن مصــدري القطــاع أعضــاء
المجلــس التصديــري ،حيــث تــم تخصيــص
يوميــن لعقــد لقــاءات العمــل الثنائيــة ،ثــم
يوميــن لتنفيــذ برنامــج الزيــارات الميدانيــة
للمصانــع المصريــة.
واقيمــت فــي أول يــوم لزيــارة البعثــة للقاهــرة نــدوة
حــول التجــارة مــع تونــس واتفاقيــة اغاديــر  ،ألقــى
خاللهــا احمــد رضــا  -وزارة التجــارة و الصناعــة
المصريــة كلمــة اشــاد بهــا بالتطــور الــذي يحــدث
فــي قطــاع النســيج و المالبــس؛ و التطويــر الهــام فــي
القطــاع العــام مشــيرً ا إلــى أن هنــاك فرصــة كبيــرة
للتعــاون بيــن مصــر و تونــس.
وأكــد رضــا علــى اهتمــام الجانــب المصــري
باالســتفادة مــن التصميمــات التونســية و الدخــول
إلــي االســواق الخاصــة بتونــس و كمــا يهتــم الجانــب
التونســي بصناعــة النســيج المصريــة ،مطال ًبــا رجــال
االعمــال التونســيين و المصرييــن بتقديــم اقتراحــات
للحكومتيــن لتطويــر و زيــادة التبــادل التجــاري.
بينمــا أكــدت ليلــي كســوري  -وزارة التجارة التونســية
أهميــة قطــاع المالبــس فــي تونــس و اعتمــاده علــى
التصديــر  ،حيــث تعــد تونــس مــن أكبــر الــدول
المصــدرة لالتحــاد األوروبــي «للموضــة الســريعة»
ومــن ثــم يجــب اســتغالل المزايــا التفضيليــة المتاحــة
عبــر االتفاقيــات التجاريــة بيــن مصــر وتونــس مثــل
اتفاقيــة أغاديــر لدعــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن.
وأوضــح المهنــدس هانــي ســالم رئيــس المجلــس
التصديــري للغــزل والمنســوجات والمفروشــات
المنزليــة أن مصــر تصــدر إلــي تونــس مــا يــوازي
 231مليــون دوالر  ،مشــيرً ا إلــى ان الصــادرات
المصريــة مــن الدينيــم بهــا طفــرة كبيــرة فــي الوقــت
الراهــن.
واضــاف إال أن هنــاك مشــكلة كبيــرة فــي الشــحن مــا
بيــن البلديــن حيــث تســتغرق قرابــة الثالثــة أســابيع،
بجانــب ارتفــاع تكاليــف الشــحن ،مطالبًا بضــرورة أن

يكــون هنــاك نظــام بنكــي و تعــاون مــا بيــن البنــوك
المصريــة و التونســية لتقديــم تســهيالت بيــن الطرفيــن
عنــد التعامــل ،هــذا مــع ضــرورة تواجــد شــحن
منتظــم بحــري أو بــري عــن طريــق ليبيــا لــو أمكــن
ذلــك.
وألمحــت ريــم جيــالس مــن الجامعــة التونســية للنســيج
والمالبــس إلــى شــكل الصناعــة فــي تونــس مشــيرً ا
إلــى أن هنــاك قرابــة  1600مصنــع فــي قطــاع
المالبــس  90فــي المئــة منهــم مصدريــن يمثلــون 20
فــي المئــة مــن حجــم الصــادرات الكلــي ،كمــا يعمــل
بالصناعــة  160ألــف عامــل تونســي.
وفــي النهايــة أشــار تامــر محمــود خبيــر التجــارة
الدوليــة خــالل حديثــه عــن اتفاقيــة أغاديــر أن قواعــد
المنشــأ باقــل قيمــة تقــدر ب 35فــي المئــة بيــن
البلديــن ،كــم أن هنــاك دع ًمــا لتكاليــف الشــحن مؤكـ ًدا

أن المصــدر يســتطيع اســترداد  80فــي المئــة مــن
قيمــة الشــحن عنــد التصديــر إلــى افريقيــا.
تضمــن الوفــد التونســي  12شــركة والجانــب
المصــري  22مصنــع مثــل:
•Cloverbrook
•CSA
•DNM
•Egyptian Cotton Hub
•Hesni
•El Kotb Textile
•Interyarn
•Midani
•Riad Group
•Salamtex
•Morinella
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TExTILE jETS AT
SUPERSONIC
SPEEDS...
Heberlein is the leading
solutions provider of
air-interlacing and airtexturing jets for synthetic
filaments
Heberlein technology specialists at a customer’s plant.
The Heberlein name stands for
traditional values and innovative
power. The brand is known for
unrivalled expertise – as well as
for customized solutions offering
genuine added value. Swiss-made
key components from Heberlein offer
optimum technology at the forefront
of latest developments in textile
filament
processing.
Heberlein is the world’s leading
provider of air-jets for the treatment of
synthetic continuous filament yarns. Its
range also includes suction, cutting,
and splicing units. Customers are said
to appreciate both the quality and
undisputed durability of the products,
even under extreme processing and
cleaning environments. Heberlein’s
comprehensive support and expertise
also make an important contribution
to the business success of customers.
Filament production: high speeds and
top quality
The company’s core competence is
the development and production of
highly-specialised key components
for modification and treatment of
synthetic yarns – particularly filaments.
New technologies are continually
extending
the
opportunities
in
this sector, and Heberlein’s wellestablished
product
range
is
enhanced by a policy of systematic
innovation. This commitment is
underpinned in-house by a team
of technology specialists, working

with cutting-edge systems for 3D
design, flow simulation, yarn analysis,
component measurement and stateof-the-art processing machines.
A significant recent innovation within
the company’s wide product range
is the Heberlein® TexJet-ATY (white
paper ready to download from www.
heberlein.com). This development
produces superior yarn at high
processing speeds. It is applied in
manufacturing very fine to coarse
yarns of polyester, polyamide (PA6 or
PA6.6) and polypropylene, as well as
for high-grade flame and effect yarns.
Pure innovative power is at the heart
of Heberlein’s high-tech solutions for
air-jet design. This achieves airflow
levels inside the jet which are twice
as fast as sonic speed. The TexHead
and TexBody jets are designed with
one-piece metal housings, exceeding
supersonic performance levels and
setting new standards with the TexJetATY product. These developments
break away from traditional jet
concepts, to deliver enhanced yarn
production.
Recipe for time-proven success
A rich heritage began in 1835 with a
‘big idea’ and new-found enthusiasm
for the textile industry. Heberlein’s dual
strengths – respect for tradition and a
passion for innovation – made it the
top provider of air-interlacing and airtexturing jets for synthetic continuous
filament yarns.

Trust built on expertise
The trust gained in developing
sophisticated, original and inspiring
products and solutions has grown
and been maintained for more than
100 years. Customers today rely
on Heberlein solutions to meet the
toughest processing needs – and
create genuine added value. The
Heberlein name is a seal of quality,
with products renowned for their
durability, technology, and optimal
cost-benefit ratio.
Heberlein operates its own textile
centre and test laboratory and is
represented in 68 countries around
the world, offering comprehensive
on-site service, fault clearance, and
solutions to process-related problems.
Experts advise on textiles, procedural
and economic issues, and the enduse application of filament yarns.
ATAG, based in Alexandria, handles
the Egyptian market and takes
responsibility for customers and
prospects.

Heberlein® TexJet-ATY.
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الغزل والنسيج وعالقته بالبيئة النظيفة
منــذ بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين ،تلفتــت المــاركات العالميــة وعارضــي األزيــاء وأيضــا المصمميــن بأحــدث واكبــر المــاركات العالميــة حــول قضيــة البيئــة
والمنــاخ واكتشــفوا ان معظــم األزيــاء التــي يعرضوهــا وطــرق تصنيعهــا تضــر البيئــة والمــوارد الطبيعيــة وأيضــا المنــاخ ثــم اتحــدوا فــي بدايــات هــذا القــرن
بــأن كيــف يحولــوا هــذا المجــال لقطــاع صديــق للبيئــة وكيــف ان يصبغــوا غــزول ،أقمشــة ومابــس بطــرق تحمــي وتوفــر المــوارد ثــم بعــد ذلــك أتجــه عالــم
الموضــة للســعى وراء تحقيــق ذلــك وخاصــة المــاركات العالميــة؛ التعــاون مــع صنــاع الماكينــات والشــركات الكيماويــة وشــركات األصبــاغ العالميــة وأيضــا مــع
المختصــون و مصنعــوا هــذا المجــال فــي تصنيــع جميــع المراحــل فــي هــذا القطــاع ( الغــزل والنســيج ).
ابتــدا ًء مــن زراعــة القطــن األورجانيــك الــذي يــزرع
بــدون الكثيــر مــن الميــاه والكيماويــات وهــذه بدايــة
تحريــر المنســوجات مــن بعــض الكيماويــات المضــرة
وأيضــا توفيــر كــم كبيــر مــن الميــاه المهــدرة فــي
زراعــة القطــن.
وهــذا القطــن يعــد مــن أغلــى أنــواع األقطــان ولكــن
يوفــر الكثيــر علــى المــدى البعيــد وجميــع المــاركات
العالميــة تســعى لشــراء القطــن األورجانيــك للحفــاظ
علــى رؤيــة تشــكيل وتأهيــل لهــذه الصناعــة مــن
جديــد لتصبــح صناعــة نظيفــة أمــا عمــا يخــص الغــزل
فيوجــد هنــاك إعــادة االســتخدام أو مــا يطلــق عليــه
) (Recycleوهــذه مــن أقــوى أو أكثــر الطــرق
شــهرة فــي الخمــس أعــوام الماضيــة عنــد المــاركات،
وهــى اعــادة تدويــر المخلفــات البالســتيكية لتصبــح
غــزول ثــم تصنيعهــا فــي المالبــس وأيضــا هــذا لــه
عامــل مؤثــر فــي منــاخ الكربــون العالمــي وهــذا مــا
تســعى إليــه المــاركات العالميــة.
تســعى مصانــع العــزول إلرضــاء وتوفيــر طلبــات
صنــاع الموضــة ولذلــك تحصــل علــى شــهادات
تثبــت طــرق تصنيعهــم واســتخدامهم لألقطــان وهــو
مقبــول عالميــا وخاصــة مقبــول عنــد المــاركات
العالميــة وصنــاع الموضــة بعــض الشــهادات المهمــة
مثــل ) (Gotsو ) (GRSوهــذه الشــهادات يســعى
لحصولهــا جميــع المصانــع التــي تهتــم بموضــوع
البيئــة واعــاده التدويــر واســتخدام القطــن الطبيعــي
) (Organicوالتــي بدونهــا مــن الصعــب أن ترضــى
االتجاهــات البيئيــة الجديــدة فــي الحفــاظ علــى منــاخ
العالــم.
ايضــا مصانــع النســيج تســعى وراء احــدث
التكنولوجيــات العالميــة وايجــاد ماكينــات حديثــه
لتوفيــر الكهربــاء والطاقــة وبعضهــم يســتخدم الطاقــة
الشمســية والمتجــددة واالســاليب الجديــدة لتوفيــر
الطاقــة والكهربــاء لصالــح المنتــج.
ايضــا منــاخ صــاالت النســيج تكــون صالحــه للعامــل
ومجهــزه بأحــدث الماكينــات لســحب الوبــرة للحفــاظ
علــى ســالمة وصحــة العامــل وكذلــك البيئــة.
يأتــي قطــاع الصباغــة وهــو القطــاع األكثــر شــيوعا
لــدى صنــاع الموضــة ،ويؤثــر ســلبا علــى البيئــة
لكونــه يســتهلك العديــد مــن الكيماويــات واالصبــاغ
المهــدرة فــي مراحــل التصنيــع و كــم هائــل مــن
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اعداد م .كارتر جيد
الميــاه المهــدرة ،بمــا يمثــل نســبة  4فــي المئــة مــن
اســتهالك الميــاه الخارجــة فــي العالــم وهــذه نســبه
كبيــره وخطيــره تمثــل خطــرا علــى مــوارد الميــاه
لصالــح قطــاع المنســوجات الملونــة لذلــك تــم التعديــل
والســعي وراء البديــل وهــو الحلــول )solution
 (compoundوالتركيبــات الكيميائيــة المتوحــدة
التــي تحــد مــن التلــوث واهــدار الكيماويــات وتوفيــر
الميــاه.
ايضــا اعــادة تدويــر الميــاه وهــو حــل يوفــر للمصانــع
 50فــي المئــة مــن الميــاه المســتخدمة واعــادة
تدويرهــا فــي مراحــل الصباغــة بمــا يــودى إلــى
التوفيــر فــي التكاليــف وأيضــا فــى الحفــاظ علــى
الميــاه واعــادة تدوريهــا ).(Ro
ايضــا محطــات المعالجــة والصــرف الصناعــي
فــي المصانــع مطلوبــة عالميــا لتجنــب صــرف هــذه
المــواد الكيميائيــة الخطيــرة فــي المصــارف العموميــة
واالنهــار ممــا يــودى علــى خطــورة علــى حيــاة
اإلنســان .
ويتفنــن ويبتكــر االنســان مــن ســبل الطبيعــة ،مثــل
احبــار اصبــاغ تســمى ) (Natural Dyeوهــى
طــرق صباغــة مــن النباتــات االشــجار الطبيعيــة
تتفاعــل هــذه االلــوان الخارجــة مــن االشــجار مــع
ســطح االقمشــة وتصنــع لــه بصمــة بيئيــة وجمــال
طبيعــي ينعكــس علــى الموضــة بالجمــال والطبيعــة

الربانيــة وهــذا مــا يحبــه صنــاع الموضــة وعشــاق
الطبيعــة وهــذه جميعهــا اســاليب حديثــة إلنقــاذ المهنــة
مــن التدهــور وانقــاذ ايضــا المــوارد مــن الفنــاء.
حينــا ذلــك يتمتــع قطــاع مالبــس الجاهــزة بــكل
الجهــود التــي حققــت مــن جهــة المراحــل الســابقة
وهــى الزراعــة والغــزل والنســيج والصباغــة ليصبــح
متوفــر لديــه قمــاش صديــق للبيئــة ومســتدام يفتــح
االبــواب عليــه المــاركات العالميــة ويجــد اقبــال مــن
مصممــي الموضــة واألزيــاء ويحســن هــو ايضــا
كمصنــع مالبــس مــن تقنياتــه عــن التصنيــع ليصــل
ويرضــى المــاركات العالميــة وهــذا يجعلــه فــي
المقدمــة ويحســن مــن حجــم مبيعاتــه وارباحــه ويكــون
شــريك فــي وضــع البصمــة الفنيــة األخيــرة لعالــم
الموضــة المســتقبلي قبــل طرحهــا فــي األســواق.
وفــى قطــاع المالبــس الجاهــزة يســتقبل القطــاع هــذه
األقمشــة المصنوعــة بجميــع الخطــوات التــي ذكــرت
أعــاله بطــرق واســاليب صناعيــه حديثــه.
وبهــذه الخطــوات تنجــح بعــض منظمــات الموضــة
العالميــة للســعى وراء منســوجات نظيفــة وصديقــة
للبيئــة وتحضــر لمجــال الموضــة رؤيــة مســتقبلية
كيــف تلــزم المصانــع فــي المســتقبل لالتجــاه نحــو
التصنيــع النظيــف للحفــاظ علــى بيئتهــم واســتمرارية
االســتمتاع بالموضــة والمالبــس بــدون المســاس
بمــوارد البشــر والمنــاخ.

ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻨﻴﺔ
ﺧﻴﻮط

بقلم أستاذ :محمود القطب

االختيار األمثل ألقمشة المالبس الرياضية  -الجزء الثالث

طباعة الورق الغير مباشــر  Paper Transfer Sublimationللمابس
الرياضية وActivewear
مزايا:
•سطوع أفضل لأللوان.
•اســتهالك أقل للحبر ) 20إلى  30في المئة( أقل من الطباعة المباشــرة.
•ال حاجة للغســيل أو التبخير بعد الطباعة.
•شعور أفضل باليد.
•مطلوب اســتثمارات أقل مقارنة بأساليب الطباعة األخرى.
•يمكــن الحفــاظ على المعالجات الكيميائية  ،مثل امتصاص الرطوبة ومضادات
الميكروبــات  ،حيــث ال يتم معالجة القماش بالمواد الكيميائية.
سلبيات:
•تكلفة الورق.
•انخفاض ثبات اللون للماء والغســيل والفرك والضوء.
•يقتصر على البوليستر.
طباعة مباشــرة بأحبار ديســبرس Dye Sublimation Disperse Inks
مزايا:
•درجة أعلى من ثبات اللون للماء والغســيل واالحتكاك والضوء.
•عادة ما تكون األحبار أقل تكلفة من أحبار الطباعة الغير مباشــرة عن طريق
الورق Paper transfer .sublimation
•ال حاجة للورق.
•يمكن اســتخدام األحبار الصبغية  inks pigmentلخليط البوليســتر  /القطن.
سلبيات:
•تكلفة المعالجة ) 25إلى  30جنيه مصري /للكيلو شــركة القطب للمنســوجات(.
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•شــعور بخشونة الملمس نتيجة بسبب المعالجة المسبقة.
•الغســل الالحق للطباعة مطلوب لغســل األحبار المتبقية لمساعدة القماش في
الحفــاظ على ثبات لون مقبول.
•مطلوب تبخير ما بعد الطباعة لمعالجة الخشــونة التي تســببها المعالجة المســبقة
لألقمشة.
•مطلوب ما بعد التشــطيب  Post Finishingإلضافة وظائف فنية مثل فتل
الرطوبــة  moisture wickingومضاد الميكروبات.
•عادة ما تكون اآلالت أكثر تكلفة ألنها تتطلب أنظمة خاصة لمناولة األقمشــة
مثــل األحزمــة الالصقة  sticky beltsوالوحدات غير المجعدة uncurling
.modules
•للحصول على أفضل النتائج  ،يتم اســتخدام ماكينة كالندر لمعالجة األحبار على
القماش.
•ارتفاع استهالك الحبر.
لماذا طباعة غير المباشــرة عن طريق الورق (Why Paper transfer
)sublimation printing
•إنها طريقة الطباعة األكثر شــيوعًا للمالبس الرياضية و.Activewear
•يســمح للقماش بالحفاظ على جميع خواصه الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية
األصليــة نظــرً ا لعدم الحاجة إلى معالجات خاصة للطباعة على عكس الطباعة
الرقمية المباشرة.
يجب االهتمام بشــكل خاص بما يلي:
•نســبة االنكماش بعد عملية الكلندرة .
•قد تكون طباعة خالئط البوليســتر  /القطن أمرً ا صعبًا باســتخدام طرق
.PTSP
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ُمركبات األلياف الطبيعية  -دليل عملي لالستخدام
الصناعي "الجزء الثاني"
مكتبة األلياف الطبيعية
بشــكل عــام  ،تصنــف األليــاف الطبيعيــة إلــى أليــاف نباتيــة وأليــاف حيوانيــة
مــن الحيوانــات والحشــرات .ومــع ذلــك  ،ســنجد أن معظــم تعزيــزات األليــاف
الطبيعيــة هــي أليــاف نباتيــة  ،وتحديــداً أليــاف اللحــاء واألوراق والفاكهــة  ،كمــا
هــو موضــح فــي الشــكل .3
تشــمل أمثلــة أليــاف اللحــاء الجــوت  ،وهــو أكبرنــوع مــن أليــاف النباتيــة مــن
حيــث االنتــاج بعــد القطــن الــذي يُــزرع أساسًــا فــي بنغالديــش والهنــد .يعتبــر
الكتــان أيضًــا مــن األليــاف اللحــاء ويــزرع فــي الغالــب فــي فرنســا  ،وتؤكــد
األدلــة األثريــة أن الكتــان كان أول أليــاف مســتخدمة فــي تاريــخ البشــرية .أليــاف
أخــرى هــي القنــب ،وقــد أدى ارتبــاط هــذه االليــاف بالماريجوانــا إلــى حظــر
واســع علــى زراعتــه فــي جميــع أنحــاء العالــم  ،ولكــن فــي اآلونــة األخيــرة كان
هنــاك اهتمــام متزايــد بــه  ،خاصــة فــي الواليــات المتحــدة .مــن األمثلــة األخــرى
األقــل شــيوعًا ألليــاف اللحــاء أليــاف الرامــي والتيــل.
الســيزال هــو أحــدي األمثلــة علــى أليــاف األوراق  ،وهــي أليــاف مســتخرجة مــن
ورقــة صبــار تنتمــي إلــى عائلــة األغــاف األصليــة فــي أمريــكا الجنوبيــة  ،ولكنهــا
ُتــزرع أي ً
ضــا فــي كينيــا وأجــزاء أخــرى مــن إفريقيــا .أليــاف نبــات أخــرى مدهشــة
هــي األبــاكا  ،والمعروفــة أيضًــا باســم قنــب مانيــال  ،وهــي موطنهــا األصلــي
فــي الفلبيــن وتســتخرج مــن أوراق شــجرة تســمى  ، Musa textilisوهــي
قريبــة مــن المــوز .تشــمل األنــواع األخــرى مــن أليــاف األوراق أليــاف األنانــاس
والمــوز  ،والتــي اكتســبت شــعبية فــي الســنوات األخيــرة.
بالنســبة ألليــاف الفاكهــة  ،النــوع الرئيســي هــو جــوز الهنــد الــذي يتــم الحصــول
عليــه مــن القشــرة المحيطــة بفاكهــة جــوز الهنــد  ،ويتــم إنتاجــه بشــكل أساســي فــي
الهنــد .أليــاف الفاكهــة األخــرى األقــل شــيوعًا هــي األليــاف التــي يتــم الحصــول
عليهــا مــن القشــرة المحيطــة بنخيــل الزيــت  ،لكنهــا لــم تحقــق أي قيمــة تجاريــة
حتــى اآلن.
ً
تعزيــزا لجــذع النبــات  ،لــذا فهــي
صممــت أليــاف اللحــاء بطبيعتهــا لتكــون
تميــل إلــى أن تكــون أدق وأكثــر صالبــة .فــي حيــن أن أليــاف األوراق مصممــة
بطبيعتهــا لتكــون خطــوط أنابيــب داخــل أوراق النبــات وتهــدف إلــى نقــل الرطوبــة
والمغذيــات  ،لذلــك تميــل األليــاف إلــى أن تكــون خشــنة وجوفــاء وذات إســتطالة
وصالبــة أعلــى.
معالجــة ُمركبات األلياف الطبيعية
مــن أجــل اســتخدام التعزيــزات المصنوعــة مــن األليــاف الطبيعيــة  ،يجــب
تحويلهــا إلــى شــكل نســجي مماثــل للتعزيــزات المصنوعــة مــن األليــاف المصنعــة.
الشــكل األكثــر شــيوعًا هــو الشــكل غيــر المنســوج  ،والــذي عــادة مــا يتــم مزجــه
)مخلــوط( بنســبة  50فــي المئــة بالــوزن مــع االيــاف البولــي بروبيليــن بحيــث
يمكــن ضغطهــا مباشــرة لتصنيــع االلــواح الداخليــة للســيارات .توفــر األقمشــة
غيــر المنســوجة أداء أقــل بســبب التوجيــه العشــوائي لألليــاف وصعوبــة تحقيــق
تعبئــة عاليــة لألليــاف .ومــع ذلــك  ،يمكــن أن تكــون التعزيــزات غيــر المنســوجة
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فعالــة مــن حيــث التكلفــة ويمكــن أن تســتخدم أليا ًفــا خشــنة يصعــب غزلهــا.
عــالوة علــى ذلــك  ،فإنهــا توفــر بنيــة مســامية مــع محتــوى تجويــف يصــل إلــى
 30فــي المئــة  ،وهــو أمــر مهــم فــي تحقيــق المســتويات المطلوبــة مــن العــزل
الحــراري وتخميــد االهتــزازات المطلوبــة فــي صناعــة الســيارات .تعتبــر شــركة
 FlexFormأهــم مــورد لشــركات الســيارات فــي الواليــات المتحــدة وتعتبــر
شــركة  Ecotechnilinهــي اكبــر مــورد فــي أوروبــا.
تشــتمل االشــكال األخــرى علــى أشــكال منســوجة بكثافــات مختلفــة مــع أداء أعلــى
وتقويــة ثنائيــة المحــور باإلضافــة إلــى نقشــة جذابــة بصريًــا .تشــتمل أشــكال
األليــاف الطبيعيــة أي ً
ضــا علــى أشــرطة أحاديــة االتجــاه بعــرض  40ســم  ،وهــي
مصنوعــة مباشــرة مــن شــريط الغــزل بــدالً مــن الخيــوط  ،بــدون برمــات وال
تشــابك  ،وبالتالــي توفيــر أقصــى قــدر مــن التعبئــة والحــد األقصــى مــن المتانــة.
فــي اآلونــة األخيــرة  ،قــدم العديــد مــن الشــركات أليا ًفــا طبيعيــة أحاديــة االتجــاه
مشــربة بالبوليمــر بشــكل مســبق  ،prepregبمــا فــي ذلــك Echotechnilin
)فرنســا( و ) BPregتركيــا( و ) Composites Evolutionالمملكــة
المتحــدة( بالشــراكة مــع  ، Bcompوالتــي توفــر أي ً
ضــا أعلــى أداء  ،مــع الحفــاظ
علــى اســتقرار جيــد أثنــاء المناولــة بســبب التشــريب المســبق.
فــي حيــن أن معظــم هــذه التشــكيالت يمكــن تشــريبها باســتخدام الراتنجــات
التجاريــة  ،إال أن هنــاك بعــض الشــركات التــي تصنــع تركيبــات خاصــة لألليــاف
الطبيعيــة .بشــكل عــام  ،يتــم تقســيم مــواد البوليمريــة الالصقــة إلــى بوليمــرات
حراريــة ولدائــن راتنجيــة .تعتبــر البوليمــرات الحراريــة ذات أهميــة أكبــر
لصناعــة الســيارات بســبب دورات اإلنتــاج القصيــرة وقابليــة إعــادة التدويــر.
أكثــر البوليمــرات الحراريــة اســتخدامًا هــي  PPإمــا فــي شــكل أليــاف أو بــدره.
ومــع ذلــك  ،هنــاك بالســتيك حــراري مهــم آخــر هــو  PLAألنــه قائــم علــى
أســاس حيــوي ويمكــن أن ينتــج عنــه مركــب قابــل للتحلــل البيولوجــي بالكامــل ،
ولكنــه مكلــف للغايــة.
بالنســبة للراتنجــات ،يمكــن اســتخدام راتنجــات اإليبوكســي والبوليســتر الشــائعة،

م .لبنى الصيفي
قسم هندسة املواد ،اجلامعة األملانية بالقاهرة

ولكــن هنــاك اهتمــام متزايــد باإليبوكســي الحيــوي بمــا فــي ذلــك التركيبــات
التــي تحتــوي علــى زيــوت نباتيــة مثــل فــول الصويــا وبــذر الكتــان وعبــاد
الشــمس .المــورد األكثــر شــيوعًا لإليبوكســي الحيــوي هــو Sicomin
 ، GreenPoxyوالــذي يوفــر تركيبــات تحتــوي علــى مــا يصــل إلــى 50
فــي المئــة مــن المحتــوى الحيــوي .ولكــن يمكــن تحقيــق أفضــل أداء باســتخدام
 ، greenpoxy 33الــذي يحتــوي علــى  35فــي المئــة مــن المحتــوى
الحيــوي.
يمكــن تصنيــع مركبــات األليــاف الطبيعيــة باســتخدام معظــم تقنيــات التصنيــع
المركبــة المتعــارف عليهــا ،ولكــن يجــب تعديــل االعــدادات .تعتبــر التقنيــة
األكثــر أهميــة هــي القولبــة بالضغــط  ،خاصـ ً
ـة لمركبــات األليــاف الطبيعيــة
المصنوعــة مــن البولــي بروبليــن المســتخدمة فــي الســيارات  ،حيــث تعــد هــذه
التقنيــة هــي األكثــر مالءمــة لإلنتــاج بالجملــة .تقنيــة أخــرى شــائعة هــي قولبــة
نقــل الراتينــج بمســاعدة الفــراغ ) ، (VARTMوهــي أكثــر مالءمــة للهيــاكل
األكبــر حجمًــا التــي يتــم إنتاجهــا بكميــات أقــل  ،بمــا فــي ذلــك التطبيقــات
البحريــة .أي ً
ضــا  ،يعتبــر قولبــة نقــل الراتينــج ) (RTMتقنيــة شــائعة لألجــزاء
التــي تتطلــب تشــطيبًا عاليًــا للســطح علــى كال الجانبيــن  ،خاصــة لألجــزاء
األصغــر المنتجــة بكميــات أكبــر.
ولكــن قبــل البــدء فــي عمليــة التصنيــع  ،ينبغــي النظــر فــي بضــع النقــاط
لتحقيــق ترابــط ســطحي جيــد بيــن البوليمــر الالصــق و األليــاف .أوالً  ،يجــب
أن تكــون األليــاف جافــة  ،ألن األليــاف النباتيــة يمكــن أن تحتــوي علــى نســبة
رطوبــة تصــل إلــى  8فــي المئــة فــي الظــروف العاديــة  ،ممــا قــد يــؤدي إلــى
انخفــاض بنســبة  20فــي المئــة علــى األقــل فــي أداء مُركبــات األليــاف .أي ً
ضــا
 ،إذ لــم تكــن األليــاف مصنوعــة خصيصــا لتســتخدم فــي صناعــة المركبــات
فإنهــا قــد تحتــوي علــى مــواد تشــحيم مــن عمليــة الغــزل والمعالجــة  ،والتــي قــد
تخلــق طبقــة حاجــزة بيــن األليــاف و البوليمــر الالصــق .إذا كانــت هــذه هــي
الحالــة  ،فيجــب غســل األليــاف أو تنظيفهــا ثــم تجفيفهــا جيـ ًدا قبــل االســتخدام.
عــالوة علــى ذلــك  ،لتحقيــق أقصــى أداء  ،يمكــن اســتخدام عوامــل التوافــق أو
عوامــل التوصيــل لتعزيــز الترابــط البينــي .أكثــر مــواد التوافــق شــيوعًا مــع
بوليمــر  PPهــي أنهيدريــد المالئيــك  ،امــا بالنســة للراتنجــات  ،يتــم اســتخدام
عامــل اقتــران يســمى ســيالن.
االتجاهات المستقبلية
فــي الوقــت الحاضــر  ،هنــاك اهتمــام أكبــر بالمخلفــات الزراعيــة كمــواد خــام
الســتخراج األليــاف مــن أجــل تحقيــق إمــدادات أكبــر مــن األليــاف الطبيعيــة
بأســعار معقولــة يمكــن أن تنافــس األليــاف االصطناعيــة .مــن االبتــكارات
الحديثــة أليــاف نخيــل التمــر  ،والتــي يتــم اســتخالصها مــن ســعف وعرجــون
النخيــل  ،وهــو محصــول زراعــي رئيســي فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا .ويقــال أن األليــاف لهــا خصائــص مماثلــة ألليــاف نباتيــة
أخــرى عاليــة األداء.
األليــاف الطبيعيــة بــدأت فــي الظهــور كبديــل مســتدام للتعزيــزات
األصطناعيــة .تتمتــع األليــاف بفوائــد بيئيــة ممتــازة  ،ويمكــن أن يكــون أداؤهــا
معــادالً لمركبــات األليــاف الزجاجيــة .وبينمــا توجــد بعــض الحواجــز التــي
تمنعهــم مــن االنتشــار فــي الســوق الشــامل  ،هنــاك شــركات وباحثــون يدفعــون
الحــدود ويحاولــون التغلــب علــى تلــك الحواجــز .يتــم تطويــر راتنجــات
خصي ً
صــا لمركبــات األليــاف الطبيعيــة .ويتــم تطويــر أليــاف طبيعيــة جديــدة
لهــذا الغــرض .المســتقبل أخضــر  ،ومــع اهتمــام الصناعــة المتجــدد بالمــواد
الحيويــة ،ستســود األليــاف الطبيعيــة.

Make the Difference

SSM XENO-YW
The precision winding machine for all kind of staple and
filament yarns. Suitable for dye package winding, warping
preparation and rewinding with or without lubrication or
waxing. Available with optional automatic doffer system for
maximum productivity.
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مبادئ تكنولوجيا التريكو الحديث بين النظرية والتطبيق
أريــد أن أوضــح فــي البدايــة الفــرق بيــن ماكينــة
التريكــو العاديــة المســتطيلة ،ماكينــة التريكــو
المســتطيلة النصــف جــاكاور )هــو يوجــد نوعيــن
إبــر فــي ماكينــة النصــف جــاكاود إبــر كعــب عالــي ،
إبــر كعــب واطــي ويوجــد كامــات الصــرة المنقســمة
إلــى جزئيــن التــي بدورهــا تقــوم بعمــل تعليــق
) (Tiukعــن اإلبــر الطويلــة أو االثنيــن معــا ً .
ممــا يتيــح انتــاج أقمشــة ذو زخــارف وتراكيــب
نســيجية أكثــر تعقيــداً مــن المنتجــة علــى ماكينــة
التريكــو المســتطيلة العاديــة .
التراكيــب النســجية التــي يمكــن إنتاجهــا علــى
ماكينــة التريكــو العاديــة هــي :
 .1أقمشــة السادة على الوجهين
 .2أقمشة ريب 1/1
 .3أقمشــة ريب 1/2
 .4أقمشة الجيرسيه
 .5أقمشة الريب 2/2
التراكيــب النســجية التــي يمكــن إنتاجهــا علــى ماكينــة

التريكــو المســتطيلة النصــف كاجــاور
كل التراكيــب المنتجــة علــى ماكينــة التريكــو
المســتطيلة العاديــة  5 ،4 ،3 ،2 ،1باإلضافــة إلــى
اآلتــي :
 .1أقمشــة النصف كاردجان .
 .2أقمشة الكارديجان .
 .3أقمشــة النصف كاردجان 1/1
 .4أقمشة الكارديجان 1/1
 .5أقمشــة الوالت  ) 1/2الكوتليه (
وفيمــا يلــي شــرح تفصيلــي للتراكيــب الســابقة
بالنمــاذج التوضيحيــة ألســلوب تعاشــق الغــرز مــع
بعضهــا البعــض بحيــث كل تركيــب وترتيــب اإلبــر
الخــاص بــه .
نمــوذج ،10 ،9 ، 8 ، 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1) :
(15 ،14 ،13 ،12 ،11
وأيضـا ً جــدول يوضــح العالقــة بيــن جــوج الماكينــات
ونمــر الخيــوط المســتخدمة عليهــا بالخامــات اآلليــة
)الصــوف – القطــن – الحريــر(

الجدول التالي يوضح العاقة بين جميع الماكينات ونمر الخيوط المستخدمة
Silk. Tex

Cotton

Wool. Tex

Gauge No.

44 – 16

6/7 – 4/7

2/17 – 2/10

18

50 - 22

7/7 – 5/7

2/21 – 2/14

16

66 - 33

4/5 – 2/15

25 – 2/17

14

77 - 38

5/5 – 3/15

2/23 – 2/21

12

88 - 49

4/360 – 2/30

2/40 – 2/28

10

130 – 66

6/30 – 4/30

2/60 – 2/40

8

156 - 82

8/30 – 5/30

2/83 – 3/40

7

9/30 – 6/30

2/83 – 3/40

6

7/59 – 5/59

6/62 – 6/50

5

8/59 – 6/59

8/62 – 8/50

4.5

10/-59 – 7/59

9/71 – 7/71

4

11/59 – 8/59

8/83 – 10/71

3.5

12/59 – 9/59

8/83 – 10/83

3

16/59 – 10/59

8/126 – 8/100

2.5
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ORBIT RINg-TRAVELER SySTEM
THE REFERENCE TO SPIN FASTER AND BETTER
The key to success of a ring
spinning mill lies in its ability to
produce flawless quality with the
highest possible production speed.
Selecting the best ring- traveler
system is crucial here. ORBIT allows
exceptional speeds above 23 000
rpm without compromising quality.
When the spindle speed is increased,
the frictional power between the ring
and the traveler, and thus the heat
generation, increases exponentially.
When speeds are too high, C-shaped
travelers are therefore thermally
damaged and fail.

Increase in speed and production
The ORBIT features a large contact surface between the
ring and the traveler (Fig. 1), which is four to five times
bigger than that of a T-flange ring. This drastically reduces
the pressure and thus the heat generation. It also provides
more stable running conditions and allows the traveler
weight to be reduced, so speeds above 23 000 rpm can
be reached.
The size of the yarn passage also plays an important role
(Fig 1), especially when processing man-made fibers
which are prone to heat damages. The ORBIT ring- traveler
system benefits from a large yarn passage which minimizes
thermal damages for better yarn quality.
Zero compromise on quality
The large contact area of ORBIT between the ring and
traveler contributes to the gentle handling of fibers. The
stable running conditions coupled with the reduced
surface pressure and the optimal heat conduction result in
low yarn breakage rates. Recent tests (Fig. 2) conducted
at spinning mills across the world confirm that even at
higher speeds, the ORBIT shows better results in yarn quality
than traditional systems.
Often imitated but never duplicated, the ORBIT ringtraveler system (Fig. 3) is the reference for spinning at the
highest speed. With a wide scope of applications for all
kinds of fibers, with yarn counts between Ne 20 and Ne 80,
the ORBIT ring-traveler system is the solution to reach higher
production and, in some cases, even better quality.
For further information, please contact:
Rieter Management AG
media@rieter.com - www.rieter.com
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WINDINg MACHINE AUTOCONER x6
COMPLETES RIETER SySTEM
With the integration of the winding machine Autoconer X6 in its portfolio, Rieter offers complete ring and compactspinning systems from bale to package. This opens up the potential for end-to-end transparency and optimization
throughout all process steps with the spinning mill management system ESSENTIAL. The new Multilink systems with
Multilot offer maximum flexibility: Up to four ring spinning machines are linked to one Autoconer and each ring spinning
machine can supply a different type of yarn.

The winding machine Autoconer X6 is the missing piece of
the puzzle which makes Rieter’s ring and compact-spinning
system complete. The machine serves as the final quality
assurance and is key to the performance of subsequent
process steps (Fig. 1). Yarn faults that are not detected
here can result in machine downtimes during downstream
processing, to problems during the dyeing process, or to
faults in woven or knitted fabric. The Autoconer reliably
detects faults and unevenness in the yarn, cuts these
out, and uses the latest splice technology with open
prism to optimally join together the yarn ends. The prism
variants OZ1 and OZ2 cover a wider range of applications.
When splicing cotton-based elastic core yarns, duo-core
yarns and multi-core yarns, the open prisms are used in
combination with the well proven Elastosplicer.
End-to-end transparency from bale to package
By integrating the winding machine Autoconer X6, the
entire system from bale to package is mapped in the
spinning mill management system ESSENTIAL. ESSENTIAL
visualizes key indicators like the machine’s production
output per shift and per lot, along with data on yarn quality
and energy consumption. By using defined limit values and
by analyzing machine events, corrective measures can be
initiated promptly. In this way, the highest level of machine
productivity can be ensured.
Integrating the Autoconer also opens further potential
for optimization. With the winding machine as the final
quality assurance step, it will be possible to detect quality
deviations during production and even to trace the causes
back to upstream process steps and rectify them. To make
the respective functionalities available over the coming
years, Rieter has the necessary expertise across all process
steps, provides all the machines, and offers the required
mill management system ESSENTIAL.
Multilink and Multilot: up to four material feeds at the touch
of a button
Intelligent material flow with state-of-the-art RFID
technology is the heart of the Autoconer’s automated
functions. The material flow configuration Multilink makes

automation even more flexible and cost-effective. With
Mulitlink up to four ring spinning machines can be linked to
one Autoconer, arranged in series or parallel.
With the function Multilot, Rieter is introducing an innovation
to the market. In future, it will be possible to operate Multilink
systems as Multilot variants that can process up Trade Press
Article

Fig.1: The Autoconer X6 is the final quality assurance in the ring & compact-spinning process

Fig.2: Multilink systems with Multilot can process up to four different material feeds.

ﻣﻌﺎرض
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جولة كاميرا خيوط بين اروقة معرض ITM

استاذ احمد المغاوي  -مهندسة ليلي الجمال و المهندسة نائلة الطويل اصحاب شركة
نوبلتكس ووكاء شركة  Rieterفي جناح شركة Rieter

استاذ محمد البرادعي  -م .نائلة الطويل  -مستر فريتز ليجلر  -م .ليلي الجمال -
احمد المغاوي  -مستر يواكيم ديباتين في جناح شركة Staubli

مستر كيرت المكويسكي من شركة  - Picanolمهندسة ليلي الجمال  -مهندسة نائلة الطويل وكاء بيكانول -
استاذ احمد المغاوي

مستر حسين بيربين صاحب شركة بينيكس التركية
 م .حسام ابو العزم صاحب شركة روان للتجارة -مستر سيرتاك يلدز مدير مبيعات شركة بينيكس
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استاذ اسامة الميادي صاحب شركة فاليو تكنولوجي
و استاذ هيثم راضي مدير معرض ايجي ستتش في
زيارة لجناح خيوط

استاذ ايمن جمال صاحب شركة طيبة و استاذ هيثم
راضي في زيارة لجناح خيوط

شركة نيدلز هاوس الوكيل الوحيد لشركة  NOYA MEKATRONIKالتركية /
ماكينة تثبيت ليكرا بالحرارة

شركة نيدلز هاوس ايجيبت الوكيل الوحيد لشركة  ACEالكورية

مستر سوهاس من شركة  Supertexالهندية  -استاذ احمد المغاوي صاحب مجلة
خيوط ا -استاذ محمد صدقي صاحب شركة  ITCووكيل سوبرتكس  -استاذ محمد
حسن و الحاج حسن اصحاب شركة خيوط النجمة

استاذ محمد صدقي صاحب شركة  ITCووكيل شركة  - Bestهيثم راضي -مستر
فرانك من شركة  Bestالصينية في زيارة لجناح خيوط

استاذ احمد المغاوي  -مستر ماركوس ليتستنشين من شركة  - Toyotaاستاذ
ماهر الجندي وكيل شركة تويوتا

مهندس علي ناجي صاحب شركة اتاج  -مستر جال الكرا من شركة - Oerlikon
م .احمد زهران من شركة اتاج

ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺼﺮاﺣﺔ

ﺧﻴﻮط

تركيا مرة كمان
كانــت مجلــة خيــوط ليهــا تواجــد فــي معــرض  ITMلماكينــات النســيج
فــي إســطنبول؛ واللــي كان مالحــظ تعطــش النــاس بعــد غيــاب  3ســنين
للمعــارض و انهــم يتقابلــوا وجهــا لوجــه و يشــوفوا أيــه الجديــد فــي
المكــن؛ و يقابلــوا العمــالء بتوعهــم مــش عــن طريــق االيميــالت او
طريــق زووم زي مــا فتــرة الكورونــا علمتنــا ان ممكــن نتقابــل و نتكلــم
فــي الشــغل عــن طريــق االوناليــن بــس مــا فيــش حاجــة هتقــدر تاخــذ
مــكان التفاعــل الشــخصي فــي العالــم الحقيقــي وجهــا لوجــه .علــي االقــل
ديــه هتفضــل الطريقــة المفضلــة لجيلــي و االجيــال اللــي قبلــه ،يمكــن
االجيــال اللــي بعــد كــده هتفضــل االتجــاه ده بــس حاليــا االغلبيــة بتفضــل
انهــا تشــوف الماكينــة علــي الحقيقــة و تقعــد تتكلــم مــع اللــي بيبيــع
المكنــة ،بدليــل ان المعــارض االفتراضيــة اللــي بــدأت خــالل الكورونــا
مــا اســتمرتش و المعــارض كلهــا رجعــت ثانــي بقــوة .متهيالــي ربنــا
ادانــا خمــس حــواس عمــر مــا العالــم االفتراضــي هيقــدر يشــبعها!.
كان تواجــد المصرييــن كبيــر جــدا فــي المعــرض التركــي مــن مصانــع
لــوكالء بتــوع مكــن ،االرقــام غيــر الرســمية لغايــة دلوقتــي بتقــول
ان اعلــي رقــم للزائريــن جــاي مــن ايــران و بعدهــا عالطــول مصــر
و بنجالديــش ..عامــة الزيــارة للمعــرض كانــت كويســة جــدا و اغلــب
العارضيــن اللــي اتكلمــت معاهــم كانــوا مبســوطين جــدا بالزيــارة و كثيــر
منهــم مضــوا عقــود بيــع مكــن.
نيجــي لتركيــا اللــي الدولــة بتوفــر لهــا كل االمكانيــات ،المعــرض كان
منظــم جــدا وأرض المعــارض عندهــم فــي منتهــي النظافــة؛ مــا فيــش
حمامــات مــش نظيفــة وال كابــل تحــت الموكيــت بتتشــنكل فيــه وانــت
ماشــي وال ســلم كهربــاء مــش شــغال .االتــراك مــش قصــة جديــدة
شــاطرين و بتــوع شــغل وفاهميــن يعنــي أيــه صناعــة نســيج و مالبــس
وغيــر كــده فاهميــن يعنــي أيــه موضــة و تصميــم و بقــي مــش مجــرد
بيعــرض علــي المشــتري منتــج نهائــي ال و بيوفرلــه تصميمــات .االتــراك
بقــي عندهــم البرانــدات بتاعتهــم اللــي بيصدروهــا للبــالد الثانيــة ومحالت
التجزئــة بتاعتهــا زي مثــال  LC Walkikiاللــي محالتــه بقــت منتشــرة
فــي مصــر وعنــده مصنــع فــي مصــر بيصنــع فيــه وبيصــدر للعالــم غيــر
انــه ابتــدى يصنــع منتجــات محالتــه فــي مصــر مــن خــالل المصانــع
المصريــة .تركيــا مثــال صادراتهــا مــن المالبــس بــس وصلــت فــي
 2021ال 17مليــار دوالر علشــان تبقــي رابــع أكبــر منتــج للمالبــس فــي

 46ﺧﻴﻮط | ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022

أحمد املغالوي
Meghalawi@khoyout.com

هذه االحداث
ليست من وحي خيال
الكاتب  ..وأي تشابه في
األحداث أو الشخصيات أو
األسماء هو ليس من محض
الصدفة فهو مقصودا
ومتعمدا

العالــم والمنســوجات مــا يقــرب مــن  16مليــار دوالر تخليهــا خامــس
أكبــر منتــج للنســيج فــي العالــم .تركيــا مصممــة انهــا تــزود حصــة
تســويقها للعالــم باالخــص أوروبــا اللــي مهتمــة بالتصنيــع المســتدام و
االقتصــاد األخضــر علشــان كــده المصانــع التركيــة مركــزه أنهــا تتوافــق
مــع متطلبــات البرانــدات االوروبيــة علشــان مــا تخســرش حصــة مــن
الســوق و األكثــر علشــان تــزود حصتهــا مــن الســوق علــي حســاب
الــدول الثانيــة اللــي مــش هتوفــق نفســها أو هتكســل .الجديــر بالذكــر
أن مصنــع  Jadeالتركــي فــي مصــر هــو أكبــر مصــدر للمالبــس
الرياضيــة مــن الســوق المصــري ،ده يوريــك همــا قــد ايــه بيشــوفوا كل
الفــرص المتاحــة لالســتثمار المناســبة ليهــم اللــي تخليهــم يقــدروا يبيعــوا
أكثــر مــن أي مصــدر و أي مــكان.
تركيــا مــرة كمــان مثــال ناجــح لدولــة و مصنعيــن حطــوا ايدهــم فــي ايــد
بعــض علشــان يرفعــوا الصــادرات و ياخــذوا حصــة كبيــرة مــن الســوق
العالمــي بشــغل عمالــة ويدخــل عملــة صعبــة للبلــد.
اغلــب المناقشــات فــي المعــرض مــع مصانــع أو وكالء بتــوع مكــن
مــازال موضــوع االعتمــادات اللــي معطــل الدنيــا لنــاس كثيــرة ،مــن
الواضــح أن الموضــوع لســه متحلــش و عامــل أزمــه للنــاس ،علــي
كالمهــم فتــح االعتمــادات بياخــذ وقــت طويــل بالــذات بالنســبة للمكــن،
فمثــال فيــه مصانــع كانــت بتقولــي ان ممكــن االعتمــاد ممكــن ياخــذ
شــهرين او ثالثــة عقبــال لمــا يفتــح و ده فــي لغــة النســيج و المالبــس
اللــي بقــي محتــاج ســرعة علشــان قــوة المنافســة اللــي بتعتمــد طبعــا
علــي الســرعة بجانــب الجــودة و الســعر .فالبنســبة للمصنعيــن و الــوكالء
الموقــف ضبابــي مــش مفهــوم هيتحــل أمتــي أو إزاي بــس هــو اللــي
واضــح أن األزمــة لســه موجــودة و مأثــرة علــي الصناعــة.
برضــة فيــه اهتمــام كبيــر مــن االتــراك بالســوق المصــري وكثيــر
منهــم عايزيــن ييجــوا مصــر النهــم شــايفين فــرص كثيــرة فــي الســوق
المصــري ،علشــان كــده غالبــا هتشــوفوا فــي معــرض ايجــي ســتتش فــي
أكتوبــر اللــي جــاي عــدد كبيــر مــن العارضيــن االتــراك بالــذات فــي
مجــال االقمشــة .ده بجانــب ان الدولــة بتوفــر دعــم للعارضيــن االتــراك
بنســبة  %70علــي مصاريــف المعــارض.

