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عـالء شـديد
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االفتتاحية

طالبــت مجلــة خيــوط منــذ بدايــة جائحــة كورونــا بضــرورة التوجــه إلــى التجــارة 
اإللكترونيــة، بعدمــا فرضــت هــذه الجائحــة أنمــاط ســلوكية جديــدة ســواء علــى صعيــد 
التســويق للمنشــأت الصناعيــة أو علــى صعيــد المســتهلك نفســه وبالتالــي اصبــح البديــل 
عــن مســايرة التطــورات العالميــة فــي هــذا المجــال، ولكــن مــع ضــرورة أن تكــون هنــاك 
تشــريعات تنظــم اســلوب التعامــل التجــاري بيــن الطرفيــن، لضمــان الحقــوق لكليهمــا.

باتحــاد  والمفروشــات  الجاهــزة  المالبــس  غرفــة  قامــت  الماضيــة  الفتــرة  وخــالل 
ــة لهــذا األمــر بالتعــاون مــع شــركة  الصناعــات باإلعــالن عــن إنشــاء منصــة الكتروني
»جاهــز« للتســويق األلكترونــي، وهــو مــا أجــده تحــول مطلــوب وضــروري فــي الفتــرة 
الحاليــة والمســتقبل خاصــة وأن كافــة المؤشــرات التجاريــة العالميــة تتجــه نحــو التجــارة 

ــا. ــل كورون ــه قب ــة وعــدم الرجــوع لمــا كان علي األلكتروني
ــى ضمــان حصــول  ــد عل ــر المنصــة التســويقية التأكي ومــا يدعــم مســيرة التســويق عب
البائــع علــى مســتحقاته نقــًدا بمجــرد اتمــام التعاقــد، األمــر الــذي ســيوفر ســيولة ماليــة 

ــى اســتمرارية دوران رأس المــال. ــع ويحافــظ عل للمصان
صحيــح أن جاهــز تمتلــك قاعــدة مــن التجــار تصــل إلــى 8300 تاجــر، إال أننــي أتســاءل 
ــي  ــدء ف ــة للب ــاك حاج ــط، أم أن هن ــر المنصــة فق ــات عب ــرض المنتج ــي أن تع ــل يكف ه
ــث ال  ــارها بحي ــح مس ــر وتصحي ــي مص ــة ف ــن الموض ــي لتوطي ــروع قوم ــين مش تدش
ــت  ــن اثب ــن، والذي ــاء المتميزي ــوم بهــا مصممــي األزي ــة يق تظــل مجــرد محــاوالت فردي
ــري  ــس التصدي ــم رئيســة المجل ــة ومنه ــي الســوق العالمي ــه ف ــه وتفوق ــم موهبت بعضه

ــس.. ــاري لوي م
فــي اعتقــادي أن تواجــد المنصــة أمــر بالــغ األهميــة ولكــن مــن الضــروري ان يتــم العمــل 
ــر  ــع نفســها، ودعــم التطوي ــر اســلوب التســويق للمصان ــى تطوي ــت عل ــس الوق ــي نف ف
الذاتــي للمنتجــات مــن خــالل مصممــي الموضــة الشــباب والذيــن يبحــث الكثيريــن منهــم 

علــى فرصــة إلظهــار موهبتــه فــي هــذا المجــال.
ــة لمســايرة  ــاك أهمي ــن هن ــدة للتســويق ولك ــذة جدي ــا هــي إال ناف ــى أن المنصــة م بمعن
المصانــع المحليــة خاصــة الصغيــرة والمتوســطة هــذا التطويــر بتطويــر اســلوب عملهــا 
ذاتــه، بمــا يجعــل هنــاك فــرص إلبــرام التعاقــدات وعــودة االنتعــاش إلــى الســوق 

ــة..  المحلي

مالحظة فقط.
لــم اســمع أو أجــد اي معلومــة حــول موقــف المنشــأت الصناعيــة المنتجــة للنســيج فــي 
الســوق المحليــة حــول كورونــا أو مــا الــذي تحتاجــه لتطويــر انتاجهــا.. ونفــس األمــر 

بالنســبة للمصابــغ المحليــة..!
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عم “رفا” رجل ال يتوقف عن النميمة، 
النسجية،  خاصة عن أحوال الصناعات 

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

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

عم رفا

اخبار

ربنا يبارك .. حصيلة أول مزاد للقطن مليار وشوية فكة..!
أفهم  يا رب  ليه..  بتشكي  الناس  .. والسوق بخير، طب  الدنيا جميلة 
بس، قلت مالك يا عم رفا، قال: الشركة األولى لتصدير االقطان في 
مصر وفقا لقائمة طويلة ضمنتها مع كبار المصدرين اشترت االسبوع 
ده قطن جيرة 95 القنطار الواحد بسعر 3715 جنيه بالظبط .. عارف 

اجمالي المبلغ للقطن اللي اشترته الشركة كام.. كام يا عم رفا .. قال 
مليار و478 ألف شوية جنيهات كده.. قلت: ربنا يبارك يا عم رفا، 

قال عم رفا يا رب.

أيوه كده يا كبير..
ايوه الزم نشتغل على كل طريقة جديدة عشان الدنيا تتحرك لالفضل 
وال أية، قلت: اية يا عم رفا، قصدك أية، قال عم رفا: يا سيدي الناس 
بتوع المالبس بدأوا يفكروا في التجارة االلكترونية ومساعدة المصانع 
الصغيرة على التسويق، بس ..!، قلت: بس اية يا عم رفا، قال: حلوة 
الخطوة ومطلوبة، بس يا ترى الناس في المصانع الصغيرة عندها قدرة 

على تطوير انتاجها وعرضة بشكل كويس للتصدير، اصل معظمهم 
حاول عن طريق مواقع التواصل االجتماعي وكانت النتايج مش أوي 
يعني قلت: اكيد الغرفة هتساعد، قال: يارب .. بس بصراحة خطوة 
وتطوير  التسويق  على  الناس  تدريب  يتم  ياريت  بس  للكبير،  جميلة 

االنتاج كمان عشان تكون النتيجة كويسة..

معلومات مش أكيده .. ماشي..!!
شوفت يا سيدي .. شوفت اية يا عم رفا، قال: فيه ناس عملت معرض 
كده عن شغل جديد في الصناعة، وعملت كل اللي عليها بصراحة في 
الدعوات وغيره بقه، ورسايل وكده، بس النتيجة مش قوية، قلت: يا 
عم رفا عرفت منين بس، قال عم رفا: انت عارفني قاعد على ابواب 

المصانع بشوف وبسأل عن دبه النملة .. وبصراحة مفيش حس وال 
بتعمل  ازاي  اصل  قال:  غلطان،  أكيد  انت  رفا  عم  يا  قلت   .. خبر 
الناس شغاله عليه من سنين.. برده  تاني كبير  قبل معرض  معرض 

الميعاد مش مظبوط.. قلت: انا مالي يا عم رفا بقه.. مش عارف..!!

http://www.nobeltex-gies.com


Since our establishment, we have taken pride 

in being the agents representing first class 

international companies supplying the Egyp-

tian Market with the best textile machinery 

and accessories, air conditioning systems and 

accessories, as well as fire protection systems.

Our experience goes back to more than 60 

years in the field of machinery for spinning, 

weaving, dyeing, embroidery, twisting, dou-

bling and rewinding, as well as humidification, 

ventilation and waste removal systems. In 

addition, we supply, install and maintain fire 

protection systems.

For many years, we have been capable of 

providing comprehensive and integrated 

services as we have the greatest experience 

and the biggest team, as well as being the 

exclusive agents in Egypt for the best machine 

manufacturer.

60
OVER

YEARS OF

SMART 

SOLUTIONS

/IEI

Lorem ipsum
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عالمية

اخبار
Adidas: بيع العالمة 
 Reebok التجارية

لشركة ABG مقابل 2.1 
مليار يورو

Selling Reebok to ABG for 
2.1 Billion Euros

ــع  ــى بي ــة عل ــركة Adidas األلماني ــت ش وافق
 Authentic Brands Group إلــى Reebok
ــورو  ــار ي ــدره 2.1 ملي ــي ق ــغ إجمال ــل مبل مقاب
إســتراتيجيتها  تنفيــذ  علــى  جهودهــا  لتركيــز 
Own the Game ومــن المتوقــع أن يتــم 
عــام  مــن  األول  الربــع  فــي  الصفقــة  اتمــام 

.2022
ــز  ــررت Adidas تركي ــد ق ــت الشــركة ق وكان
ــدة لعالمــة  ــة الرائ ــز المكان ــى تعزي جهودهــا عل
Adidas  التجاريــة فــي ســوق الســلع الرياضية 
العالميــة وأعلنــت عــن بــدء عمليــة رســمية لبيــع 

Reebok  فــي فبرايــر 2021.
الرئيــس   –  Kasper Rorsted وصــرح 
ريبــوك  كانــت   :Adidas لشــركة  التنفيــذي 
ــون  ــن ممتن ــن Adidas ، ونح ــا م ــزءا مهم ج
للمســاهمات التــي قدمتهــا العالمــة التجاريــة 
والفريــق الــذي يقــف وراءهــا لشــركتنا. مــع 
هــذا التغييــر فــي الملكيــة ، نعتقــد أن عالمــة 
ــد  ــي وضــع جي ــة ســتكون ف Reebok التجاري

لتحقيــق النجــاح علــى المــدى الطويــل.

ارتفاع مبيعات شركة
Adidas بنسبة 34 في المئة

 34% Increase in Adidas Sales

  Adidas شــهد النصــف األول مــن مبيعــات
ــة  ــي المئ ــا  بلغــت نســبته 34 ف ارتفاعــا ملحوًظ
لتصــل إلــى 10.3 مليــار يــورو مقارنــة بـــ 7.7 
مليــار يــورو فــي الفتــرة المماثلــة مــن الســنة 
ــركة االن  ــع الش ــي تتوق ــابقة. وبالتال ــة الس المالي
زيــادة مبيعــات الســنة الماليــة 2021 بنســبة 20 

فــي المئــة.
الرئيــس   –  Kasper Rorsted صــرح 
التنفيــذي لشــركة Adidas، انــه مــع عــودة 
ــف  ــذا الصي ــدارة ه ــز الص ــى مرك ــة إل الرياض
فقــد حققنــا ربعــا ناجحــا للغايــة، وبدافــع مــن قــوة 
عالمتنــا التجاريــة والطلــب األفضــل ممــا توقعنــا 
علــى منتجاتنــا فقــد شــهدنا تســارعا فــي األربــاح.
بلــغ إجمالــي الربــح التشــغيلي لفتــرة الســتة أشــهر 
مليــون   215 )الخســارة:  يــورو  مليــار   1.2
يــورو(، كمــا ارتفعــت األربــاح قبــل الفوائــد 
والضرائــب واإلهــالكات واالســتهالك بنســبة 
324 فــي المئــة لتصــل إلــى 1.8 مليــار يــورو 
ــي  ــغ صاف ــن بل ــي حي ــورو( ، ف ــون ي )425 ملي
ــون  ــتمرة 890 ملي ــات المس ــن العملي ــل م الدخ

ــورو(. ــون ي ــارة: 217 ملي ــورو )الخس ي
والشــرق  أوروبــا  مــن  المبيعــات  وارتفعــت 
األوســط وإفريقيــا خــالل النصــف األول مــن 
الســنة الماليــة 2021 بنســبة 38 فــي المئــة 
ب  مقارنــة  يــورو  مليــار   3.7 إلــى  لتصــل 
ــار يــورو عــن نفــس الفتــرة مــن العــام  2.7 ملي
الســابق، وارتفعــت مبيعــات أمريــكا الشــمالية 

ــار  ــى 2.4 ملي ــل إل ــة لتص ــي المئ ــبة 27 ف بنس
يــورو مقارنــة ب 1.9 مليــار يــورو عــن نفــس 
الفتــرة مــن العــام الســابق. باالضافــة الــى ارتفــاع 
ــجل  ــيا لتس ــن وآس ــق الصي ــي مناط ــات ف المبيع
2.4 مليــار يــورو ومناطــق المحيــط الهــادئ 

لتســجل 1.1 مليــار يــورو.
ــر  ــاب أي تأخي ــي غي ــركة ف ــح للش ــي تصري وف
كبيــر فــي التعافــي مــن الجائحــة أو غيرهــا مــن 
ــى  ــع أن تتعاف ــي ، نتوق ــات االقتصــاد الكل صدم
بشــكل  العالميــة  الرياضيــة  الســلع  صناعــة 
ملحــوظ فــي عــام 2021. ومــن المتوقــع أن 
تنتعــش ثقــة المســتهلك وســط التطعيــم علــى 
نطــاق واســع واإلدارة الفعالــة للوبــاء وكذلــك 
علــى  الكبــرى  الرياضيــة  األحــداث  عــودة 

العالمــي. المســرح 
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اإلنتاج

النقل

الشحن

التوصيل

خطط لمنتجک
بمتابعۀ تحدیث حالۀ الطلب

تتبع حالة طلبيتك
خاصيــة تجدهــا علــى تطبيــق االســطوانة 
الذكيــة تطلعــك عــل تحديــث  كافــة حــاالت 
طلبيتك باســتمرار مثل االنتاج و النقل و الشحن 
تنظيــم  علــى  يســاعدك  ممــا  التوصيــل  و 

انتاجك.
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اخبار
ارتفاع صادرات 

المنسوجات والمالبس 
في سريالنكا بنسبة 28 

في المئة
Increase in Textile Exports 

of Sri Lanka by 28%

صــادرات  مــن  ســريالنكا  أربــاح  ارتفعــت 
 28 بنســبة  الجاهــزة  المنســوجات والمالبــس 
فــي المئــة لتصــل إلــى 2.487 مليــار دوالر 
خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن عــام 2021، 
ــا لإلحصــاءات الصــادرة عــن البنــك  وذلــك وفًق
المركــزي الســريالنكي. وارتفعــت صــادرات 
المنســوجات بنســبة 47.8 فــي المئــة لتصــل 
إلــى 156.6 مليــون دوالر ، بينمــا ارتفعــت 
صــادرات المالبــس بنســبة 30.8 فــي المئــة 
لتصــل إلــى 2.267 مليــار دوالر،  بينمــا بلغــت 
األخــرى  الجاهــزة  المنســوجات  صــادرات 
63.3 مليــون دوالر ، مســجلة انخفاًضــا بنســبة 
39 فــي المئــة. وقــال التقريــر إن صــادرات 
شــكلت  الجاهــزة  والمالبــس  المنســوجات 
الصــادرات  جميــع  مــن  المئــة  فــي   56.43
الصناعيــة مــن ســريالنكا خــالل فتــرة األشــهر 
المنســوجات  واردات  ارتفعــت  كمــا  الســتة. 
ومــواد النســيج بنســبة 36.2 فــي المئــة لتســجل 
1.451 مليــار دوالر ، فــي حيــن انخفضــت 
ــبة 5.1  ــس واإلكسســوارات بنس واردات المالب
فــي المئــة لتســجل 105.3 مليــون دوالر خــالل 

ــو 2021. ــى يوني ــر إل ــن يناي ــرة م الفت

 Abercrombie & Fitch
األمريكية لبيع المالبس بالتجزئة 

تحقق 781 مليون دوالر في الربع األول
Retail Sales 781 Million Dollars for Abercrombie & Fitch in Q1

  Abercrombie & Fitch شــركة  ســجلت 
وهــي شــركة متخصصــة فــي بيــع المالبــس 
المتحــدة،  الواليــات  مقرهــا  واإلكسســوارات 
نمــوا فــي المبيعــات بنســبة 61 فــي المئــة لتصــل 
إلــى 781.4 مليــون دوالر فــي الربــع األول 
ــات  ــة بمبيع ــة 2021 ، مقارن ــنة المالي ــن الس م
بلغــت 485.3 مليــون دوالر فــي الفتــرة المماثلة 
ــي دخــل  ــغ صاف ــي الســابق. وبل ــام المال مــن الع
دوالر  مليــون   41.7 الفتــرة  لهــذه  الشــركة 
 :2020 الماليــة  الســنة  مــن  األول  )الربــع 

دوالر(. مليــون   244.1 خســارة 
وصــرح Fran Horowitz، الرئيــس التنفيــذي 
ــى  ــا عل ــد بنين ــة. لق ــة قوي ــركة: 2021 بداي للش
التقــدم الكبيــر الــذي أحرزنــاه فــي عــام 2020، 
وســجلنا أفضــل دخــل تشــغيلي للربــع األول منــذ 
عــام 2008. يمثــل الربــع األول دليــال علــى 

نجــاح تحولنــا إلــى نمــوذج أعمــال عالمــي بقيــادة 
ــبة  ــات بنس ــي المبيع ــي صاف ــا إجمال ــة. نم رقمي
61 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي ، مــع زيــادة 
المبيعــات الرقميــة بنســبة 45 فــي المئــة لتصــل 

إلــى 52 فــي المئــة مــن إجمالــي المبيعــات.
بلــغ إجمالــي الربــح للربــع األول مــن الســنة 
 264.1( دوالر  مليــون   21495.1 الماليــة 
مليــون دوالر( ، بينمــا تحســن الدخــل التشــغيلي 
إلــى 57.4 مليــون دوالر )خســارة التشــغيل: 
مبيعــات  ارتفعــت  دوالر(.  مليــون   209.1
 62 بنســبة   Hollister التجاريــة  العالمــة 
فــي المئــة لتصــل إلــى 442.4 مليــون دوالر 
)273.0 مليــون دوالر( ، فــي حيــن ارتفعــت 
  Abercrombie مبيعــات العالمــة التجاريــة
 338.9 إلــى  لتصــل  المئــة  فــي   60 بنســبة 

دوالر(. مليــون   212.3( دوالر  مليــون 
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DIGITAL SPINNING INNOVATION
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
FOR A 4.0 SPINNING MILL

Marzoli Machines Textile
A Camozzi Group Company

Marzoli Machines Textile S.r.l.
Via Sant’Alberto, 10  

25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) - Italy
Tel. +39 030 73091
www.marzoli.com

Artificial intelligence
· Complete digitalization
· Continuous optimization
 of critical parameters
· Remote control 
· Multi-platform management

Core benefits
· Productivity increases
· Energy savings 
· Reduced waste
· Reduced machinery downtime

Marzoli Textile Engineering.
The integrated ecosystem for Smart Spinning 
Through our in-depth experience of the entire spinning process
coupled with our knowledge about the IIoT, Marzoli is able
to provide expertly engineered digitalized spinning solutions.
Whether our customers are installing a brand new production line
or upgrading a single machine from a third-party, they can rely
on Marzoli to deliver all the advantages of Industry 4.0.

V_ADV-Khoyout_204x274.indd   1 19/02/20   10:39
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16 محاولة لتهريب المالبس الجاهزة من الخارج بقيمة 2.6 مليون 
جنية خالل شهر واحد.!

Smuggling of Garments Worth of 2.6 million
كشــفت مصلحــة الجمــارك المصريــة فــي احــدث 
تقريــر عــن تحريــر 16 محضــًرا لمحــاوالت 
ــة  ــارج بقيم ــن الخ ــزة م ــس الجاه ــب المالب تهري
2 مليــون و659 ألــف جنيــه خــالل شــهر يوليــو 
ــاط 1154  ــى إحب ــة إل ــط.. باإلضاف ــي فق الماض
ــة واتخــاذ  ــة تهريــب لســلع ومنتجــات مختلف عملي
اإلجــراءات القانونيــة المقــررة، وقــد بلغــت القيمــة 
ــف  ــا و861 أل ــة للمحاضــر 130 مليوًن الجمركي
والرســوم  التعويضــات  إجمالــى  وبلــغ  جنيــه، 
والغرامــات المســتحقة 248 مليوًنــا و673 ألــف 
ــر 703  ــم تحري ــه ت ــر أن ــح التقري ــه. وأوض جني

محاضــر تتعلــق باإلعفــاءات والنظــم الخاصــة 
بلغــت قيمــة المســتحق عليهــا نحــو 9 مالييــن 
لتهريــب  محضــًرا  و22  جنيــه،  ألــف  و994 
مليوًنــا   52 بقيمــة  ومنشــطات  مخــدرة  مــواد 
و621 ألــف جنيــه، و3 محاضــر لتهريــب أجهــزة 
تنصــت وكاميــرات مراقبــة بقيمــة بلغــت 93 ألف 
ــه. وأشــار التقريــر إلــى تحريــر 3 محاضــر  جني
تتعلــق بالضبــط الجمركــي للنقــد األجنبــي، حيــث 
تــم ضبــط 77 ألــف يــورو، و7 آالف و800 
تبلــغ  دوالر، و9 محاضــر لمشــغوالت ذهبيــة 

ــه. ــف جني ــا و761 أل ــتحقاتها مليوًن ــة مس قيم

بنك مصر: 27 في المئة من 
المحفظة اإلئتمانية تخصص 
لتمويل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة
Bank Misr: 27% of the Portfolio 

Dedicated to Fund  SME”s

محلية

اخبار

حقــق بنــك مصــر مؤخــراً طفــرة فــي زيــادة نســب 
ــرة  ــروعات الصغي ــل المش ــاع تموي ــي قط ــو ف النم
الصغــر، حيــث  متناهــي  والتمويــل  والمتوســطة 
ــاع لـــ 27  ــل بالقط ــة التموي ــم محفظ ــت حج وصل
فــي المئــة مــن حجــم محفظــة تمويــل البنــك  بنهايــة 
توجهــات  مــن  انطالقــاً  وذلــك   ،2021 يونيــو 
الدولــة وتماشــياً مــع متطلبــات البنــك المركــزي 
ــم  ــادة حج ــى زي ــوك عل ــزم البن ــذي ال ــري ال المص
محفظــة تمويــل المشــروعات لتصــل إلــى نحــو25 
ــل،  ــة التموي ــم محفظ ــي حج ــن إجمال ــة م ــي المئ ف
ــر  ــة لتأثي ــة بالغ ــن أهمي ــة م ــراه الدول ــا ت ــك لم وذل
المشــروعات علــى االقتصــاد القومــي مــع ضــرورة 
المجتمــع  وشــرائح  والمــرأة  الشــباب  إدراج 
المختلفــة، األمــر الــذي ينعكــس علــى الحــد مــن 
البطالــة وزيــادة نمــو الدخــل للفــرد والتأثيــر إيجابيــاً 
ــادة  ــالل زي ــن خ ــي م ــج القوم ــدالت النات ــى مع عل
المحلــي.  الســوق  متطلبــات  وتغطيــة  اإلنتاجيــة 

تصديرى المالبس الجاهزة يطالب صرف نسبة الـ30 في المئة 
لدعم البنية التحتية نقدا لمواجهة كورونا

Garment Export Council Requests Payment of 30% Support  

طالــب المجلــس التصديــرى للمالبــس الجاهــزة  
ــى  ــاع ف ــم القط ــة دع ــة لمواصل ــات الحكومي الجه
ــن  ــد م ــى تح ــات الت ــن التحدي ــة م ــة حزم مواجه
قدرتــه علــى مواصلــة  النمــو الــذى حققــه خــالل الـ 
6 شــهور األولــى مــن العــام الجــارى، مشــيًرا إلــى 
أهميــة صــرف نســبة 30 فــي المئــة المخصصــة 
لدعــم البنيــة التحتيــة نقــًدا لمواجهــة تراجــع الطلــب 
العالمــي جــراء أزمــة كورونــا. وهــي النســبة التــي 
تتعلــق بدعــم النقــل  والخدمــات اللوجســتية حتــى 

وصــول الشــحنات إلــى موانــئ التصديــر.
المالبــس  مــن  المصريــة  الصــادرات  وكانــت 
الجاهــزة قــد شــهدت نمــًوا بلغــت نســبته 49 فــي 
ــة خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري،  المئ
ــل  ــون دوالر مقاب ــا 918 ملي ــت قيمته ــث بلغ حي

620 مليــون دوالر خــالل النصــف األول مــن 
ــي.  ــام الماض الع

ــن  ــى تحس ــادرات إل ــو الص ــس نم ــع المجل وأرج
نشــاط  نتيجــة  الدوليــة،  األســواق  فــى  الطلــب 
التــى  الفعاليــات  مــن  عــددا  المجلس،وتنظيمــه 
تهــدف إلــى االرتفــاع بإجمالــى الصــادرات وفتــح 

المزيــد مــن األســواق التصديــري الجديــدة.
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موضة

تقدمها: رشا منيرخيوط
Rasha_2b@yahoo.com

أنت األجمل فى األبيض .. ولكن..!!
الــكل فــى انتظارهــا.. تســبقها دقــات الدفــوف مــع دقــات قلبهــا قبــل أن تطــل علــى الجميــع.. وهــى األميــرة.. 
بــل ملكــة متوجــة فــى ليلــة مــن ليالــى ألــف ليلــة... ليحملهــا أميرهــا علــى حصانــه بفســتانها.. األبيــض.  هــو 
حلــم كل فتــاة فــى ليلــة زفافهــا لتكــون العــذراء الطاهــرة.. تتــوق إلــى الحيــاة الهانئــة.. تنشــد بثوبهــا الفضيلــة 
والنقــاء. هكــذا يبــدو فســتان العــروس رائعــا.. ال عــروس بــدون األبيــض.. وال نقــاء بغيــره.. هــذا مــا يظنــه 
الكثيــرون.. إال أنــه تاريخيـًـا، لــم يكــن اللــون األبيــض هــو اللــون الوحيــد لفســاتين الزفــاف.. بــل كان يتــم اختيــار 
ــت فســاتين  ــة والشــرقية.. وكان ــات الغربي ــي كل المجتمع ــدة ف ــرون عدي ــر لق ــرر أكث ــوان أخــرى بشــكل متك أل

الزفــاف مــن جميــع األلــوان.

لــم تكــن هنــاك عالقــة بيــن فســتان الزفــاف والموضة.. 
وكانــت العــروس تهتــم فقــط بإرتــداء مــا يلفــت النظــر 
وارتــداء  االجتماعيــة..  مكانتهــا  يحــدد  ومــا  إليهــا 
الثريــة كان شــائعا، واللــون األحمــر كان  األلــوان 
محبًبــا ورائًعــا.. ويرصــع الفســتان بالجواهــر ويزينــه 
الفــراء ويطــرز بخيــوط الذهــب والفضــة ليــزداد بهــاء، 

ــاال. ــروس ُحســنا وجم ــق الع ولتتأل

لماذا األبيض..
ــا«  ــة »فيليب ــرة اإلنجليزي ــاف األمي ــتان زف ــر فس يعتب
أول فســتان زفــاف أبيــض تــم توثيقــه فــى القــرن 
الخامــس عشــر ميالديــا.  كمــا ارتــدت »مــاري« ملكــة 
ــا األول  ــى زوجه ــا عل ــى زفافه اســكتلندا.. األبيــض ف
فرانســيس 1559 ميالديــا، ألنــه كان اللــون المجبــب 
لهــا رغــم أنــه كان مرتبًطــا بالحــزن وقتهــا فــى مراســم 
التذكيــر  فــي  .. ولــم ترغــب أي عرائــس  العــزاء 
بالحــزن فــي يــوم زفافهــن.. كمــا كان هــو لــون الــزى 

ــة. ــم النســاء للمحاكم الخــاص بتقدي
ــا..  ــض قديًم ــة باألبي ــاف عالق ــن لفســتان الزف ــم يك ول
بــل كان األســود شــائًعا بشــكل خــاص فــي الــدول 
االســكندنافية.. وفــى عــام 1840 ميالديــا، عندمــا 
ــر ســاكس  ــر ألبــرت أمي ــا مــن األمي تزوجــت فيكتوري
كوبــرغ، أصــرت علــى ارتــداء األبيــض حيــث كانــت 
آنــذاك فــى العشــرين مــن عمرهــا، وأرادت أن تعطــى 
ســتأخذ  التــى  الملكــة  أنهــا  رعاياهــا  إلــى  رســالة 
ــر  ــم نش ــد.. وت ــة والج ــل الحكم ــى محم ــب عل المنص

صــورا  لحفــل الزفــاف علــى نطــاق واســع.. 
وأصبحــت الكثيــر مــن العرائــس 

ترتديــن األبيــض تقليــدا 

للملكــة.. وأصبحــت موضــة العصــر الفيكتــورى هــى 
المعيــار للعرائــس األنيقــات فــي كل مــكان فــى العالــم.
فســتاًنا غيــر  للموضــة  فيكتوريــا  الملكــة  اختــارت 
ــت  ــذي قال ــا.. وال ــل زفافه ــور لحف ــاج زه ــدي وت تقلي
ــوم فــي حياتــي«.. وكان الفســتان  ــه »أســعد ي ــه إن عن
مصنوعــا مــن الســاتان الحريــري ومــزود بقمــاش 
الدانتيــل المصنــوع يدويــا علــى الرقبــة واألكمــام.. 
خاصــا  تقليــدا  األبيــض  الزفــاف  فســتان  أصبــح 
بالطبقــات الثريــة، وأصبــح ُيعــرض كموضــة فــى 
مجــالت األزيــاء، والتــى كانــت أشــهرها مجلــــــة 
 - ديــــــــــــــــــــــموازيل  دى  جورنـــــــــــال 
مــن  وهــي   ..Journal des Demoiselles
ــاء الفرنســية فــى القــرن التاســع  أوائــل مجــالت األزي

ميالديــا. عشــر 
كان ُينظــر إلــى شــراء فســتان أبيــض علــى أنــه غيــر 
عملــي للغايــة.. وخاصــة أن حفــل الزفــاف يعتمــد 
علــى إقامــة الوالئــم والعزائــم بمــا فيهــا مــن مشــروبات 
ورقــص.. ومــن المحتمــل أن يتلــف الفســتان ولــن يتــم 
ارتــداؤه إال مــرة واحــدة.. فلــن تتمكــن أي امــرأة مــن 
ــث،  ــن العب ــوع م ــذا الن ــل ه ــن تحم ــة م ــة العامل الطبق

ــة. ــة الثاني وكان هــذا بعــد الحــرب العالمي
ســاعد تصويــر حفــالت الزفــاف فــي هوليوود 

العشــرين..  القــرن  خمســينيات  فــى 
إلــى الســرعة والســهولة  إضافــة 

التــي يمكــن للنــاس مــن خاللها 
صــور  مشــاهدة 
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ــرة أن  ــيخ فك ــى ترس ــاهير.. عل ــاف المش ــالت زف حف
الــزواج يتطلــب فســتاًنا أبيضــا.. وليصبــح فــي النهايــة 
تقليــدا راســخا لــدى جميــع المســتويات االقتصاديــة.. 
فيلــم  لقطــات  1956ميالديــا، ظهــرت  ففــي عــام 
ــراس  ــة »ج ــلممثلة األمريكي ــة لـ ــور فوتوغرافي وص
كيلــى« فــي ثــوب زفافهــا المصنــوع مــن أقمشــة 
الدانتيــل والحريــر واللؤلــؤ والتــل بســرعة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. وفــي عــام 1981 ميالديــا، شــاهد 
ــي  ــا العاج ــي ثوبه ــا« ف ــرة »ديان ــع األمي ــم أجم العال
ــه  ــل طول ــري بذي ــا الحري ــوع مــن قمــاش التفت المصن
25 قدًمــا فــى حفــل زفافهــا األســطورى علــى األميــر 
ــرى  ــذاب يغ ــر الج ــح ذاك المنظ ــارلز«.. ليصب »تش

ــم. ــات العال كل فتي

فستان الزفاف الملّون 
ــض  ــون األبي ــن الل ــس يرتدي ــي أن العرائ ــذا ال يعن ه
الممثلــة  ارتــدت  فقــد  الحيــن..  ذلــك  منــذ  فقــط 
ــا وردي  ــتانا قطني ــاردو« فس ــت ب ــية »بريجي الفرنس
ــة  ــدت الممثل ــا.. وارت ــون فــي عــام 1959 ميالدي الل
األصفــر  اللــون  تايلــور«  »إليزابيــث  األمريكيــة 
ــة  ــدت الممثل ــا ارت ــا، كم ــالت زفافه ــدى حف ــى إح ف
ــاحًبا  ــا ش ــتاًنا رمادًي ــي« فس ــرا نايتل ــة »كي اإلنجليزي
فــي حفــل زفافهــا عــام 2013 ميالديــا.. وكانــت قــد 
ســبقتها الممثلــة األمريكيــة »ســارة جيســيكا باركــر« 
بارتدائهــا فســتاًنا أســوًدا عــام  1997 ميالديــا، حيــث 
قالــت: لقــد شــعرت بالحــرج الشــديد مــن الــزواج 
ــاس  ــل الن ــي جع ــن ف ــا مترددي ــض، وكن ــون األبي بالل
يهتمــون كثيــًرا بنــا. وفــى عــام 2014 ميالديــا، 
قامــت الممثلــة األمريكيــة »أنجيلينــا جولــى« بارتــداء 
الفســتان مطــرزا الخيــوط الملونــة برســومات طفوليــة 
ــا.  ــن لزفافه ــوا حاضري ــن كان ــا الذي ــا أطفاله ــام به ق
ــرن  ــل الق ــع أوائ ــّون م ــاف المل ــتان الزف ــود فس ويع

مــن  المــرأة  لتتحــرر  الواحــد والعشــرين ميالديــا 
ــوع أيضــا  ــردة.. وتتن ــز بجاذبيتهــا المنف ــد وتتمي التقلي
األقمشــة، فلــم تعــد تعتمــد علــى الســاتان والشــيفونات 
ظهــرت  بــل  المثــال،  ســبيل  علــى  واألورجانــزا 
ــوط الســيرما أيضــا  ــة المطــرزة بخي الفســاتين القطيف
والقطــع المعدنيــة والزجاجيــة الفضيــة والذهبيــة علــى 

حــد ســواء. 

للــزى التقليدى نكهة أخرى
حتــى اليــوم، ترتــدي العديــد مــن الثقافــات ألواًنــا 
ــات الســنين، وربمــا  ــر مئ ــا لتقاليدهــا عب ــة وفق مختلف
اآلالف.. ومــا زالــت تحظــى لــدى شــعوبها بالجمــال 

ــا. ــى الخــاص به والرق
ــاتين  ــس الفس ــال، ُتلب ــبيل المث ــى س ــد، عل ــي الهن  فف
ــن  ــك الصي ــاح.. وكذل ــظ والنج ــز للح ــراء كرم الحم
حيــث أن اللــون األحمــر فــى الثقافــة الصينيــة يعمــل 
علــى طــرد األرواح الشــريرة.. وعــادة مــا تأتــي 
العبــاءات الماليزيــة باللــون األرجوانــي أو البنفســجي. 
نحــو  التقليديــات  النيجيريــات  العرائــس  وتتجــه 
ــن  ــا ترتدي ــا م ــة وغالًب ــوان الزاهي ــاتين ذات األل الفس

تســمى »جيلــى«.  نيجيريــة  رأس  ربطــة 
وفــى غانــا، تكــون حفــالت الزفــاف التقليديــة ملونــة 
ــا الخــاص مــن القمــاش  ــة نمطه ــكل عائل ــة.. ول للغاي

ــاه كل مــن  العــروس والعريــس. ــذي يرتدي ال
وفــي حفــل الزفــاف المنغولــي التقليــدي.. يرتــدي 
باســم  يعــرف  مــا  والعريــس  العــروس  مــن  كل 
»ديــل- Deel«.. وهــو شــكل مــن أشــكال المالبــس 
والقبائــل  المغــول  يرتديهــا  كان  التــي  المنقوشــة 
البدويــة األخــرى فــي آســيا الوســطى علــى مــدى 

قــرون.
أمــا الزفــاف الكازاخســتاني التقليــدي.. عــادة مــا 
ترتــدي العرائــس غطــاء الــرأس المعــروف باســم 

»ســاوكالى- Saukele« الــذى يتــم تحضيــره قبــل 
ــزواج.  ــن ال ــات س ــوغ الفتي ــن بل ــل م ــت طوي وق

ويعتبــر الــزى الجزائــرى للعــروس هــو أول فســتان 
يتــم تســجيله علــى اإلطــالق فــي قائمــة اليونســكو 
للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية.. وهــو مكــون 
مــن عــدة طبقــات مــن المالبــس واإلكسســوارات 
المتوســط  األبيــض  البحــر  بحضــارات  المرتبطــة 
ــدة-  ــم »الش ــزى اس ــذا ال ــى ه ــق عل ــة.. ُيطل المختلف
فســتان  تصنــع  العــروس  وكانــت   ..»chedda
التزامهــا  الزفــاف وتطــرزه بنفســها كدليــل علــى 
الفســاتين  هــذه  لكــن  مســتقبال..  الجديــدة  بحياتهــا 
تســتغرق وقًتــا طويــالً لتجهيزهــا.. وترتــدي العــروس 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة.. بم ــاتين مختلف ــبعة فس ــة س الجزائري
الفســتان الــذي يمثــل المنطقــة التــي تنتمــي إليهــا عائلة 
العــروس.. والتطريــز بخيــوط الذهــب والفضــة.. 
وترتــدى الأللــئ ليصبــح كل شــيء متوهــج ومتألــق.
أمــا فــى مصــر.. فمــا زالــت بعــض الفتيــات يتميــزن 
العاصمــة  عــن  بعيــدا  التقليــدى  للــزى  بحبهــن 
والمحافظــات ذات الطابــع الحديــث مثــل الواحــات 
وســيناء والنوبــة.. فتطــل علينــا العــروس فــى ســيوة 
بقســتان  المعــروف  األمازيغــى  التقليــدى  بالــزى 
الشــمس المطــرز بالخــرز علــى شــكل آشــعة الشــمس 
وخيــوط الحريــر الملونــة.. وتطــل العــروس النوبيــة 
بالخــرز  مطــرزا  يكــون  وقــد  األحمــر  بالفســتان 
والخيــوط الذهبيــة لتصبــح أيقونــة ليلــة العمــر .. 

ــات  ــى الكلم ــكرية تأت ــيقى العس ــاع الموس ــى ايق وعل
المصاحبــة للفنانــة ماجــدة الرومــى فــى حفــل زفــاف 
ــى  ــا عل ــاف تباع ــالت الزف ــح حف ــرى لُتفت ــا الكب ابنته
نفــس االيقــاع والكلمــات تقــول للعــروس فــى ليلتهــا: 

ــا زهــرة ...  ــّى ي ــّى باألبيــض ُطل ُطل
ونحــن نقــول لــكل عــروس : ُطلــّى بمــا تحبيــن.. 

فأنــت األجمــل فــى ليلتــك..
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موضوع الغالف

الدعم المطلوب للصناعة مع بدء "تعافي" األسواق 
من آثار كورونا ..!

أجــواء مــن الترقــب واإلنتظــار تســيطر علــى الصناعــة المصريــة بمختلــف تخصصاتهــا اإلنتاجيــة فــي الوقــت الراهــن، رغبــة في الحصــول على »لقــاح« حكومي 
جديــد لفتــرة مــا بعــد انتهــاء الجائحــة، خاصــة وأن الســوق العالميــة بــدأت فــي التعافــي والتعايــش مــع كورونــا، رغبــة فــي اســتمرارية مســيرة االقتصــاد وتالفــي 

التوقــف التــام الــذي اصابــه خــالل الموجــة األولــى للجائحــة.
وجــاء قــرار التعايــش مــع الجائحــة رغبــة فــي تجــاوز اآلثــار الســلبية التــي اصابــت االقتصــاد العالمــي، حيــث أكــد صنــدوق النقد الدولــي أن خســائر الناتــج اإلجمالي 
العالمــي جــراء جائحــة كورونــا، بلغــت قرابــة 22 تريليــون دوالر، بمــا يعــادل 2.8 فــي المئــة مــن قيمــة الناتــج العالمــي، وهــو األمــر الــذي ال يمكــن االســتمرار فيــه 

وإال تعــرض العالــم ألزمــات اقتصاديــة غير مســبوقة.

دراسة ملعهد التخطيط: القطاع 
الصناعي يعاني من ااالعتماد املفرط 

على سالسل التوريد اخلارجية 
للحصول على نسبة كبيرة من 

مستلزمات اإلنتاج.
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ــط القومــي  ــد التخطي ــي مصر..أكــدت دراســة لمعه ف
حــول كورونــا و مســتقبل القطــاع الصناعــي فــي 
ــي القطــاع الصناعــي  ــي يعان ــاكل الت مصــر إن المش
ــل  ــى سالس ــرط عل ــاد المف ــط باالعتم ــا يرتب ــا م منه
التوريــد الخارجيــة للحصــول علــى نســبة كبيــرة مــن 
مســتلزمات اإلنتــاج وارتفــاع التكاليــف وانخفــاض 
االقتصاديــة  الكفــاءة  وانخفــاض  العمالــة  إنتاجيــة 

ــة. ــى المنافس ــدرة عل ــف الق وضع
وأدت الجائحــة إلــى تباطــؤ نشــاط القطــاع الصناعــي 
ــراءات  ــالق واإلج ــات اإلغ ــبب عملي ــر بس ــي مص ف
والدولــي  المحلــي  الطلــب  وتراجــع  االحترازيــة 
المرتبطــة  العالميــة  التوريــد  سالســل  واختــالل 
بمصــر، ونتيجــة لهــذا األمــر عانــت بعــض المصانــع 
فــي مصــر مــن نقــص مســتلزمات اإلنتــاج المســتوردة 
ــعار  ــاع أس ــن وارتف ــن الصي ــارج خاصــة م ــن الخ م
مســتلزمات اإلنتــاج لبعــض الصناعــات النســجية، 
والكيماويــة.. ونتيجــة لهــذا الواقــع حــدث تراجــع 
المالبــس  منهــا صــادرات  الصناعيــة  للصــادرات 

ــة. ــي المئ ــت 24 ف ــبة بلغ ــزة بنس الجاه
اإلنتــاج  مســتلزمات  وارادت  انخفضــت  كمــا 
ــة  ــي المئ الصناعــي وبلغــت نســبة التراجــع 43.7 ف
فــي واردات قطــع الغيــار وأجــزاء الســلع الرأســمالية 
ــي  ــي 9.3 ف ــة بحوال ــة األولي والمســتلزمات الصناعي

ــة. المئ

اإلجراءات الحكومية
لعــل أبــرز مــا قامــت بــه الجهــات الحكوميــة مــع 
بدايــة الجائحــة يتمثــل فــي رصــد 100 مليــار جنيــه 
لمواجهــه تداعيــات األزمــة اضافــة إلــى قــرار البنــك 
فــي   3 بنســبة  الفائــدة  أســعار  خفــض  المركــزي 
ــدة 6  ــروض لم ــاط الق ــديد أقس ــل تس ــا أج ــة، كم المئ
أشــهر، وخفضــت الحكومــة أســعار الطاقــة للمصانــع، 
وأســعار الكهربــاء للجهــد الفائــق والعالــي والمتوســط 
االســتخدامات  لباقــي  الكهربــاء  أســعار  وتثبيــت 
ــه  ــارات جني ــررت صــرف 3 ملي ــا ق ــة، كم الصناعي
المتأخــرة  التصديريــة  المســاندة  مســتحقات  مــن 
ــتحق  ــة المس ــة العقاري ــت الضريب ــن، وأجل للمصدري
ســدادها علــى المصانــع والمنشــآت الســياحية لمــدة 3 
أشــهر، وجميعهــا قــرارات تســببت فــي تجــاوز قــدر 
كبيــر مــن اآلثــار المترتبــة علــى الجائحــة ولكنهــا 
كانــت فعالــة أكثــر للمصانــع التــي اســتمرت فــي 

ــا مســتحقات  ــت لديه ــي كان ــة، أو الت ــة اإلنتاجي العملي
ماليــة لــدى الجهــات الحكوميــة ولكــن مــاذا عــن 
المصانــع التــي لــم تســتطيع مقاومــة توقــف الــواردات 
مــن المــواد الخــام أو ارتفــاع اســعارها بشــكل مبالــغ 
فيــه، وبالتالــي لــم تســتطع العمــل إال بنســبة 25 فــي 

ــة. ــا اإلنتاجي ــن طاقته ــة م المئ

قاعدة بيانات
ــذه  ــى أن ه ــد عل ــى التاكي ــة إل ــع الدراس ــا دف ــو م وه
النهائــي  العــالج  ليســت  واإلجــراءات  السياســات 
التعافــي  وتحقيــق  االقتصــادي  النشــاط  الســتعادة 
المختلفــة  وللقطاعــات  الوطنــي  لالقتصــاد  الكامــل 
قبــل  الضــروري  مــن  ولهــذا  الصناعــي،  ومنهــا 
بيانــات  قاعــدة  انشــاء  يتــم  أن  العــالج  وصــف 
للمصانــع المصريــة تشــمل كافــة التفاصيــل الصناعيــة 

والعمالــة. واإلنتاجيــة 
ــم  ــي تقدي ــتمرار ف ــة بضــرورة االس ــت الدراس وطالب
حزمــة الحوافــز الحكوميــة للقطــاع الصناعــي طالمــا 
لــم تــزول أســباب تقديمهــا وذلــك مــع وضــع شــروط 
الســتفادة المصانــع مــن هــذه الحوافــز وخاصــة عــدم 
تســريح العمــال واالســتمرار فــي دفــع رواتبهــم، 
ــي  ــة ف ــات المحلي ــون المنتج ــل قان ــي تفعي ــدد ف والتش
العقــود والمشــتريات الحكوميــة وتخصيــص نســبة 
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي المشــتريات 
التركيــز  مــع ضــرورة  الحكوميــة..  والمناقصــات 
علــى مســاعدة الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة 
علــى ســرعة التعافــي مــن تداعيــات الجائحــة، والبــدء 
فــي مســايرة التعافــي الــذي تشــهده األســواق المختلفة.

مطالب »استثنائية«
إلنتــاج  مديــر مصنــع  عبــد هللا-  اشــرف  وصــف 
الجينــز: هنــاك بارقــة أمــل فــي اســتعادة القــدرة علــى 
اإلنتــاج والتصديــر لمــا كان عليــه الوضــع قبــل أزمــة 
كورونــا، اضافــة إلــى هنــاك حركــة فــي الســوق 
المحليــة، وإن كانــت مازالــت ضعيفــة ولكنهــا افضــل 
ممــا كان عليــه فــي الماضــي، ومــن ثــم نحــن اآلن فــي 
ــواق،  ــا باألس ــار كورون ــن آث ــي م ــرة التعاف ــة فت بداي
لحقــت  التــي  اآلثــار  فــي  تكمــن  المشــكلة  ولكــن 
ــا  ــاك لدين ــا، هن ــاء كورون ــل واثن ــع نفســها قب بالمصان
ــي  ــام والت ــواد الخ ــر الم ــي التســويق وتواف ــاكل ف مش
ــى  ــة إل ــه، اضاف ــغ في ــكل مبال ــعارها بش ــت اس ارتفع
ــاج إال  ــتلزمات اإلنت ــتيراد مس ــى اس ــدرة عل ــدم الق ع
ــة  ــدة زمني ــر م ــتغرق األم ــع أيضــا ويس ــعر مرتف بس
طويلــة، وذلــك دون اإلشــارة إلــى اجــور العمالــة التــي 
ــم  ــم، فه ــا منه ــريح أي ــدم تس ــا وع ــم الحــرص عليه ت
ــن  ــدر م ــاك ق ــي هن ــية، وبالتال ــع الرئيس ــوة المصن ق
ــن المنشــأت  ــر م ــه الكثي ــي من ــادي تعان ــاق الم اإلره

ــرارات اســتثنائية  ــب ق ــة، وهــذا األمــر يتطل الصناعي
ــع  ــا م ــم اتخاذه ــي ت ــتثنائية الت ــرارات االس ــل الق تماث
المنشــآت  اعفــاء  يتــم  كأن  كورونــا،  أزمــة  بدايــة 
الصناعيــة مــن الضرائــب لمــدة 6 شــهور قادمــة حتــى 
يتــم ضخهــا فــي مســيرة اإلنتــاج، أو كأن يتــم خصــم 
قيمــة األجــور المدفوعــة للعامــالت األمهــات والعمالــة 
التــي حصلــت علــى أجــازة اســتثنائية مدفوعــة األجــر 

ــات. ــب أو التأمين ــن الضرائ م
وأضــاف أن المصانــع تعانــي مــن نقــص الســيولة 
نقــص  حــدة  وزادت  األزمــة،  بــدء  قبــل  عمومــا 
ــي  ــع األجــور ف ــع دف الســيولة مــع اضطــرار المصان
تقريبــا، وتوقــف تحصيــل  المبيعــات  ظــل توقــف 

مســتحقات المصانــع مــن عمالئهــم.
فــي المقابــل قــال احمــد الســمري الخبيــر االقتصــادي: 
الصناعــة  عــن  متكاملــة  معلومــات  قاعــدة  بــدون 
والتــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــأت  وخاصــة 
النســجية  الصناعــات  مــن  األكبــر  النســبة  تشــكل 
ــي  ــإن اإلجــراءات الت ــس ف ــي قطــاع المالب خاصــة ف
تــم اتخاذهــا أو التــي يتــم التخطيــط لهــا لتحفيزهــا 
ــة  ــج قوي ــا نتائ ــون له ــن يك ــاج ل ــة االنت ــى مواصل عل
أو مؤثــرة، خاصــة وأن القــرار فــي النهايــة البــد 
ــق  ــى تحقي ــى يصــل إل ــى معلومــات حت وان يســتند إل

ــه. اهداف
األعبــاء  تخفيــف  يتــم  ان  الضــروري  مــن  ولهــذا 
عــن المصانــع فــي الوقــت الراهــن، ســواء باإلعفــاء 
الضريبــي أو التأمينــي لمــدة محــددة، اضافــة إلــى 
فــي  الدخــول  علــى  الصغيــرة  المنشــأت  تشــجيع 
مجتمــع األعمــال بشــكل رســمي، واالنتفــاع مــن 
ــل،  ــا أي مقاب ــم تحميله ــة دون ان يت ــا الحكومي المزاي
بمعنــى اإلعفــاء التــام مــن أي عبــاء للحصــول علــى 
بطاقــة ضريبيــة أو التأميــن علــى العمالــة، ويتــم 
ــل،  ــرص العم ــا ف ــا لتوفيره ــاء وفق ــدة اإلعف ــادة م زي
ــل  ــر يتحص ــل أكث ــرص عم ــر ف ــتطيع توفي ــن يس فم

ــل. ــاء أفض ــى إعف عل
أمــا ان يتــم تحميــل هــذه المنشــأت اي اعبــاء اضافيــة 
للدخــول فــي مجتمــع األعمــال أو االقتصــاد الرســمي، 
وقتهــا لــن تشــارك بــل وســتتوقف عــن العمــل نهائًيــا 
وليــس مؤقًتــا، اضافــة إلــى التســبب فــي تســريح 

العمالــة وهــو أمــر غيــر مرغــوب فيــه بالطبــع.
التصديــري  المجلــس  مطالــب  أن  إلــى  وأشــار 
للمالبــس الجاهــزة بصــرف نســبة 30 فــي المئــة 
بالبنيــة التحتيــة نقــدا لمواجهــة آثــار انخفــاض الطلــب 
أثنــاء أزمــة كورونــا، طلــب ضــروري  العالمــى 
وهــام، ولكنــه يتعلــق بقطــاع التصديــر فمــا بالنــا 
القــوى  المحلــي والــذي واجهــه ضعــف  بالقطــاع 
الشــرائية اضافــة إلــى عــدم القــدرة علــى تدبيــر 

اإلنتــاج..! مســتلزمات 

ضرورة التركيز على مساعدة 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة 

على سرعة التعافي من تداعيات 
اجلائحة، والبدء في مسايرة التعافي 

الذي تشهده األسواق اخملتلفة.

اعفاء من الضرائب والتأمينات ملدة 
6 أشهر، وجذب املنشأت الصغيرة 
واملتوسطة لالقتصاد الرسمي دون 

أعباء اضافية.
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فــي البدايــة أكــدوا أن الشــركات العامــة الـــ9 التابعــة 
ــة  ــوام الماضي ــالل األع ــت خ ــة عان ــركة القابض للش
ليــس  والــذي  اإلنتاجــي،  المخــزون  تراكــم  مــن 
بالضــرورة متواضــع مــن حيــث مســتوى الجــودة، بــل 
بالعكــس هنــاك منتجــات متميــزة، إال أن اســتراتيجية 
العمــل كانــت فــي ذلــك الوقــت تقــوم علــى عــدم 
إيقــاف الماكينــات عــن العمــل، بمعنــى الحــرص علــى 

ــج  ــت النتائ ــا كان ــة؛ مهم ــة اإلنتاجي اســتمرارية العملي
ســواء تمثلــت فــي تحقيــق أربــاح أو خســائر )!(، 
وهــو الواقــع الــذي جعــل الشــركات تعانــي مــن عــدم 
القــدرة علــى التحديــث للمعــدات اإلنتاجيــة أو تطويــر 
لإلنظمــة  تعديــل  أي  إجــراء  أو  العمالــة  مهــارات 
ــة، وتكبدهــا خســائر متراكمــة أصبحــت فيمــا  اإلداري

ــة.! ــة للدول ــة العام ــى الموازن ــد عــبء عل بع

واآلن.. مــع مســيرة التطويــر والتحديــث للصناعــات 
السياســية  القيــادة  عنهــا  أعلنــت  التــي  النســجية 
العمــل  اســتمرار  يمكــن  ال  تنفيذهــا،  والجــاري 
ــل عــن  ــي البدي ــذا الحــال، وبالتال ــى ه بالصناعــة عل
تلبيــه اإلنتــاج لطلــب حقيقــي مــن المنتجــات النســجية 

فــي الســوق المحليــة. 
ورغــم حداثــة تأســيس الشــركة إال أنهــا بــدأت بالفعــل 

مجموعة المسوقين:
نخطط للوصول بالصادرات النسجية للقطاع 

العام إلى 26 مليار جنيه

كفاءة التسويق تمثل المعيار األول لنجاح أي منظومة انتاجية، وال 
سبيل لالستمرار في مسيرة اإلنتاج إال بتوافر كوادر تسويقية تتسم 

بالكفاءة والخبرة المتميزة، ومع استراتيجية التحديث غير المسبوقة 
التي تقوم بها الدولة الستراتيجية الصناعات النسجية تم تأسيس شركة 
Egyptian Cotton Hub - ECH تضم مجموعة من الكفاءات 

التسويقية الفريدة لتقوم بإعادة ضبط األمور في هذا المجال.
يمتلك فريق الشركة الجديدة رؤية وخطة استراتيجية تم وضعها بناًء 
على معلومات واحصاءات متكاملة، إلحداث تطور ملموس في مسيرة 

تسويق انتاج المنشآت الصناعية العامة.
البداية كانت خالل أكتوبر من العام الماضي؛ حيث تم تشكيل فريق 
عمل استشاري يتولى مسؤولية التسويق، بحيث يكون لكل منهم 

مجال إنتاجي مسؤول عنه سواء غزول أو نسيج أو مالبس جاهزة 
أو مفروشات منزلية.. وبعد مناقشات وجلسات عمل مضنية مع وزير 

قطاع األعمال العام هشام توفيق، تم تشكيل فريق العمل بالكامل، 
وتحولت الفكرة من وحدة بيع وتسويق مركزي إلى شركة مستقلة 

بذاتها تتبع قانون 159 أي أنها شركه قطاع خاص، مملوكة بالكامل 
للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس الجاهزة والشركات 

التابعة.
ولقد كان لـ خيوط مع مسوؤلي الشركة الجديدة ECH هذا الحوار..

العالقة مع القطاع اخلاص تكاملية 
وليست تنافسية؛ فالكل يكمل الكل 

لصالح الصناعة احمللية.
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فــي تســويق المنتجــات المتراكمــة فــي المصانع،حيــث 
تــم اجــراء إعــادة تغليــف للمنتجــات التــي تمتلــك 
ــى مشــكلة  ــاء عل ــز مــن الجــودة، لإلنه مســتوى متمي
تراكــم المخــزون، كمــا نجحــت فــي إبــرام عــدًدا 
مــن التعاقــدات الصغيــرة، -كبدايــة- حتــى تصــل 
ــة  ــدء العملي ــم ب ــن ث ــع، م ــة للمصان ــات الحديث الماكين

ــا. ــل طاقته ــة بكام االنتاجي

عالمة تجارية جديدة
وبــدأت الشــركة الجديــدة فــي نفــس التوقيــت بوضــع 
ــرة  ــر المنتظــر خــالل الفت الخطــوط الرئيســية للتطوي
القادمــة، حيــث يتــم فــي الوقــت الراهــن اإلعــداد 
منتجــات  لكافــة  جديــدة  تجاريــة  عالمــة  إلطــالق 
الشــركات التابعــة للشــركة القابضــة، اضافــة إلــى 
إجــراء دراســات متكاملــة لتطويــر المنافــذ التســويقية، 
أمــا المنتجــات ذاتهــا هنــاك خطــة لتطويرهــا هــي 
مــن  بمصمميــن  االســتعانه  تــم  حيــث  اآلخــرى، 
إيطاليــا فــي مجــال المفروشــات المنزليــة، ومصمميــن 

للقميــص والمالبــس الداخليــة مــن البرتغــال.

تعاقدات جديدة
العالمــة  ســواء  لــه  اإلعــداد  يجــري  مــا  ورغــم 
قامــت  التســويقية..  للمنافــذ  تطويــر  أو  التجاريــة 
ــون  ــدات بقيمــة 30 ملي ــرام تعاق ــدة بإب الشــركة الجدي
جنيــه لتشــغيل 300 نــول فــي المحلــة، وهنــاك المزيــد 
ــا. ــاء منه ــم االنته ــي يت ــرى الت ــات األخ ــن الطلبي م

وتحديــًدا العمــل مســتمر فــي مصانــع )المحلــة – 
أمــا  الغــزل(  مجموعــة  الكــوم  شــبين  الدقهليــة – 
ــا  ــا حالًي ــا يجــري بناءه ــاك م ــع األخــرى فهن المصان
أخــر  لمــكان  نقلهــا  تــم  أو  مثــل مصنــع حلــوان، 
مثــل مصنــع كفــر الــدوار والــذي انتقــل إلــى منطقــة 
البيضــا، وشــركة دميــاط التــي يتــم العمــل بهــا للبــدء 
فــي نشــاط انتاجــي جديــد ممثــاًل فــي اقمشــة الجينــز.

منافذ تسويقية
ــركة  ــع ش ــد م ــم التعاق ــويقية.. ت ــذ التس ــبة للمناف بالنس
ايطاليــة لعمــل Retail Concept متكامــل ووضــع 
ــا  ــث يتعــرف عليه ــذ، بحي ــكل المناف ــم موحــد ل تصمي
العمــالء فــي أي مــكان بســهولة، اضافــة إلــى تدريــب 
ــع  ــارات البي ــى أحــدث مه ــع عل المســؤولين عــن البي
والتســويق والتعامــل مــع العمــالء، بمــا يعنــي أن هناك 
صــورة جديــدة متطــورة للمنافــذ يتــم العمــل عليهــا فــي 

الوقــت الراهــن.
واشــاروا إلــى أن هنــاك تقريبــا مــن 40 إلــى 50 
منفــذ تابــع للشــركات العامــة منهــا 50 فــي المئــة فــي 
ــع..  ــي المصان ــة اآلخــرى ف ــي المئ الشــارع، و50 ف
التــي فــي الشــارع لــن يتــم تطويرهــا ككل، ألن منهــا 
ــد  ــا، بع ــالك عليه ــا تحصــل الم ــم وبعضه ايجــار قدي
صــدور قانــون االيجــار القديــم، ولهــذا ســيتم تطويــر 

مــا يصلــح مــن المنافــذ الحاليــة، باإلضافــة إلــى افتتــاح 
ــذ أخــرى ــرة ومناف ــي المــوالت الكبي ــذ أخــرى ف مناف
ــل عمــر  ــدى شــركات شــقيقة مث shop in shop ل
أفنــدي أو غيرهــا؛ حيــث ســيتم الحصــول مــن خاللهــا 

علــى أماكــن لــن تقــل عــن 200 متــر.
تعتمــد الخطــة التســويقية عامــة علــي اربعــة محــاور 

تطبــق محليــا و خارجيــا:
المحــالت الخاصــة بنــا والمحــالت المؤجــرة داخــل . 1

 Store in Store الشــركات الشــقيقة
هايبر ماركت مثل كارفور وهايبر وان . 2
Contract Business للفنادق و المستشفيات . 3
المحــالت . 4 وسالســل  العمــالء  لكبــار  التصديــر 

Department Stores والـــ  بالخــارج 

رياح التغيير
ــاك  ــك كان هن ــدون ش ــه ب ــويق أن ــراء التس ــد خب وأك
مــا يمكــن تســميته بـــ » مقاومــة للتغييــر والتطويــر« 
خاصــة وأن أســلوب العمــل المــراد تطويــره كان 
ــى أن العامليــن  ــا، اضافــة إل ــة 20 عاًم مســتمر لقراب
بالشــركات ليــس لديهــم علــم بالمســتقبل أو كيفيــة 
توظيفهــم للمســاهمة فــي التطويــر الراهــن، ولكــن مــع 
ــق  ــع تحقي ــف خاصــة م ــر مختل ــت ســيكون األم الوق
ــة  ــم أو للعملي ــبة لرواتبه ــواء بالنس ــة س ــج ايجابي نتائ

ــة. اإلنتاجي
واشــاروا إلــى أنــه ال يوجــد عامــل ســيء؛ ولكــن 

هنــاك يوجــد مديــر ســئ أو غيــر جيــد، ولهــذا إذا 
مــا وجــد العامــل نظــام مختلــف للعمــل ســوف يقــوم 
والراتــب  الحافــز  توافــر  لــه، ومــع  بعملــه طبًقــا 
الجيــد؛ والمنــاخ مثالــي لإلنتــاج، فإنــه ســيدعم وبقــوة 
هــذا التغييــر، وهــذا مــا بــدأ يشــعر بــه البعــض ومــن 
ــرون أن  ــزة، ألنهــم ي ــاك اســتجابة ممي ــح هن ــم اصب ث

ــل. ــو األفض ــير نح ــر تس ــح التغيي مالم
كمــا تــم إجــراء إحــداث تطويــر لمنظومــة العمــل 
ــاع  ــر قط ــي وزي ــن معال ــزة م ــود متمي اإلداري بجه
ــال  ــبيل المث ــي س ــق، فعل ــام توفي ــام هش ــال الع األعم
فــي  االدارة  التنفيذييــن ورؤســاء مجلــس  المــدراء 
الشــركات  فــى الشــركات – حالًيــا- جميعهــم مــن 
القطــاع الخــاص، ونفــس األمــر بالنســبة لمــن يتولــى 
منصــب المديــر المالــي أو مديــر المصانــع حيــث تــم 
اختيارهــم مــن القطــاع الخــاص، والذيــن خضــع كل 
ــد مســتوى كفاءتهــم  ــة لتحدي ــارات متكامل منهــم الختب
ــتعانة بشــركة  ــم االس ــل. وت ــم بالعم ــم إلتحاقه ــن ث وم
ــة  ــوادر االداري ــارات للك ــل اختب Job Master لعم
الحاليــة بالشــركات لتحديــد مــن يصلــح للمرحلــة 

ــدة الجدي
وعلــى صعيــد التدريــب وتطويــر المهــارات تــم انشــاء 
 Training of Trainers مركــز تدريــب المدربيــن
ــم  ــن يت ــم م ــب 280 شــخص؛ منه ــي تدري ــدء ف والب
تدريبــه علــى نمــاذج مصغــرة مــن الماكينــات الجديدة 
والمهــارات  العمليــة  الخبــرة  لديهــم  يكــون  حتــى 

نسعى لتلبية احتياجات السوق احمللية من 
الغزول واملنسوجات مبختلف أنواعها، بديالً من 

االستيراد من اخلارج.

اإلعالن قريًبا عن عالمة جتارية لكافة منتجات 
الشركات العامة، وتطوير غير مسبوق ملنافذ 

البيع سواء محلًيا أو خارجًيا.

أ. خالد رأفت – الرئيس التنفيذي 	 
أ. الكنور بيق – املدير التجاري للمالبس	 
أ. عمرو سليمان – املدير التجاري للمالبس	 
أ. محمد السيد يوسف – املدير التجاري للغزول	 
أ. طارق خويصة – املدير التجاري للمفروشات 	 

املنزلية

أ. محمود صباح – املدير التجاري للمفروشات 	 
املنزلية وتعاقدات الشركات

أ. حسني قنديل – رئيس القطاع املالي	 
أ. عبد الرحمن عطا – مدير قطاع التجزئة	 
أ. منى حسن – مدير ادارة املوارد البشرية	 

ECH فريق العمل
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المناســبه للتعامــل مــع الماكينــات الجديــدة، ومــن ثــم 
تحقيــق أفضــل طاقــة انتاجيــة وبجــودة متميــزة. كمــا 
 SAP و  ERP تــم التعاقــد علــي تركيــب نظــام
ــو  ــف وه ــر مختل ــاك فك ــح هن ــد اصب ــركات. لق للش

ــط ــات فق ــس الماكين ــي البشــر و لي االســتثمار ف

اســلوب العمل المستهدف
أكــد  للشــركة..  الراهــن  العمــل  أســلوب  وحــول 
الحاليــة  المرحلــة  أن  الجديــدة  الشــركة  مســؤولي 
ــة اإلنتقاليــة للجميــع، فقــد كانــت  هــي بمثابــة المرحل
مســؤولي  مــع  مطولــة  اجتماعــات  هــي  البدايــة 
عــن  اإلنتــاج  مســيرة  علــى  للتعــرف  الشــركات 
قــرب، ثــم تحديــد اإليجابيــات والســلبيات، وبيــان 
العقبــات أمــام العمــل، بمــا يعنــي التعــرف علــى 
إمكانــات كل مصنــع ومــا الــذي يمكــن أن يقــوم بــه. 
وفــي نفــس الوقــت إعالمهــم بالخطــط التســويقية 
ــى  ــارة إل ــتقبل، واإلش ــالل المس ــق خ ــة التطبي وكيفي
كــم اإلنتــاج المســتهدف، خاصــة واننــا نســتهدف 
الســوق العالميــة بنســبة 65 فــي المئــة والســوق 
منهمــا  ولــكل  المئــة،  فــي   35 بنســبة  المحليــة 
ــي  ــالء ف ــة العم ــع طبيع ــم م ــة تتالئ ــات انتاجي متطلب

منهــم. كل 
إلــى  االجتماعــات  هــذه  فــي  اإلشــارة  يتــم  كمــا 
واقــع االنتــاج الفعلــي والمفتــرض الوصــول إليــه 
نحــن  المثــال  ســبيل  فعلــى  القادمــة،  الفتــرة  فــي 
ننتــج  8 مليــون قطعــة مــن المالبــس الجاهــزة، 
ــج  ــة، وننت ــون قطع ــج 50 ملي ــرض أن ننت مــن المفت
ــروض  ــى الســنة المف ــف طــن مــن الغــزول ف 33 أل
ننتــج 188 الــف طــن، وننتــج 50 مليــون متــر مــن 
األقمشــة و المفــروض يكــون 198 مليــون متــر أي 
ــا 200 مليــون متــر فــى الســنة أي مــا يعــادل  تقريب

4 أضعــاف المنتــج حالًيــا.

التصدير
والســبب فــي التركيــز علــى التصديــر بنســبة 65 
فــي المئــة يعــود فــي األســاس للرغبــة فــي اســتغالل 
ســمعة القطــن المصــري فــي الســوق العالميــة، بحيث 
ــام  ــادة خ ــي صــورة م ــره ف ــم تصدي ــن ان يت ــدال م ب
ــيط  ــي أو وس ــج نهائ ــورة منت ــي ص ــره ف ــم تصدي يت
ــت  ــي الوق ــا يحــدث ف ــل الغــزول أو األقمشــة، فم مث
لــدول مثــل  الراهــن، هــو تصديــره كمــادة خــام 
الهنــد أو باكســتان والتــي تقــوم بدورهــا بتحويلــه 
ــواق  ــا لالس ــاد تصديره ــة يع ــات منزلي ــى مفروش إل
ــق  ــي تحقي ــى، وبالتال ــة أعل ــة مضاف ــة بقيم األمريكي
ــا  ــن ان تتحصــل عليه ــن الممك ــرة كان م ــاح كبي ارب
ــو تــم تصديــره كمنتــج نهائــي  الصناعــة المصريــة ل

ــات..  ــس أو مفروش ــواء مالب س
ولهــذا نســعى ألن يتــم الحــد مــن التصديــر لالقطــان 
شــعر وان يتــم تصنيعهــا محلًيــا علــى هيئــة منتجــات 
نســجية والتصديــر بالخــارج، بمعنــى أن نســتهلك  
ــتورد  ــه ونس ــذي نزرع ــة ال ــل التيل ــن طوي كل القط
ــف طــن  ــة النتاجــه ألن 188 أل ــر التيل القطــن قصي
فــى الســنة لــن يكونــوا كلهــم طويــل التيلــة، وقــد تــم 
االتفــاق مــع المنظومــة الزراعيــة لزيــادة الرقعــة 

ــة. ــر التيل ــة بالقطــن قصي المنزرع

ــن  ــادرات م ــي الص ــل اجمال ــع أن تص ــن المتوق وم
القطــاع العــام إلــى قرابــة 26 مليــار جنيــه، مــع 
العلــم أن الصناعــات النســجية المصريــة ككل )عــام 
مليــون  مليــار و200  بقيمــة  وخــاص(،  تصــدر 

دوالر.

القطن المصري
ــان  ــة لألقط ــوق العالمي ــدان الس ــة فق ــول احتمالي وح
المصريــة .. أكــدوا علــى أنــه لــم تــم خســارة الســوق 
ســيتم  فإنــه   ، التيلــة  طويــل  للقطــن  التصديــري 
اكتســاب اربــاح غيــر مســبوقة لــو تــم تصديــره علــى 
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ــام  ــو خ ــن وه ــعر القط ــإذا كان س ــات، ف ــة منتج هيئ
علــى ســبيل المثــال 1000 فــإن تســويقه كمنتــج 
ــتفيد  ــن سنس ــة 12000.. إذن نح ــيتم بقيم ــي س نهائ
بتحقيــق قيمــة مضافــة تــؤدي إلــى انتعــاش الصناعــة 

ــي. ــاد الوطن واالقتص
باقتصــاد  يتعلــق  النهايــة  فــي  الموضــوع  أن  أي 
الدولــة، وال يعنــي مــا يتــم التخطيــط لــه أننــا ســنقف 
أمــام تصديــر القطــن الخــام، ولكننــا نســعى إلــى 
تغييــر مفهــوم تصديــر القطــن كخــام فقــط، وفــي 
ــن  ــت الراه ــي الوق ــان ف ــع االقط ــلوب بي ــة اس النهاي
يتــم عبــر المــزادات، ومــن يتحصــل علــى المــزاد لــه 
الحــق فــي التصــرف كيفمــا يشــاء، فالــكل لــه الحــق 
ــة المطــاف،  ــي نهاي ــي المــزادات ف ــي المشــاركة ف ف
ــى  ــؤدي إل ــالح وي ــتفادة للف ــق أقصــى اس ــك يحق وذل
تشــجيعه علــى زيــادة الرقعــة المنزرعــة بالقطــن.

العالقــة مع القطاع الخاص
وحــول العالقــة مــع القطــاع الخــاص، كانــت هنــاك 
اجتماعــات عديــدة برعايــة ودعــم وجهــد معالــي 
وزيــر قطــاع األعمــال العــام هشــام توفيــق، والــذي 
جمــع رمــوز القطــاع الخــاص؛ وتــم التأكيــد للجميــع 
تهــدف  ال  الراهنــة  التطويــر  مســيرة  أن  علــى 
ــة  ــي النهاي ــع القطــاع الخــاص، فنحــن ف المنافســة م
ســتوفر لهــم المــادة الخــام بــداًل مــن اســتيرادها مــن 

الخــارج، فمثــال هــم يتحصلــون علــى قمــاش القميــص 
مــن الصيــن بـــ2دوالر، أو دوالر واحــد و80 ســنت، 
ــن  ــدال م ــم ب ــاش له ــذا القم ــر ه ــنقوم بتوفي ــن س نح
االســتيراد، نفــس األمــر بالنســبة ألقمشــة الجينــز 
ــتان.. أي  ــن وباكس ــن الصي ــتيرادها م ــم اس ــي يت الت
ــت،  ــافة والوق ــم المس ــنوفر عليه ــة س ــي النهاي ــا ف أنن
ولهــذا مــا ســيحدث ليــس منافســة، ولكــن نوًعــا مــن 

ــكل. ــل ال ــكل يكم ــل، فال التكام

المعارض
ــة.. كشــف  ــارض الدولي ــي المع وحــول المشــاركة ف
ــرر المشــاركة  ــه مــن المق ــى أن مســؤولي الشــركة إل
فــي الــدورة الجديــدة لمعــرض Heimtextil  خــالل 
ينايــر القــادم، خاصــة وأن مــا يتــم تداولــه حــول 
ــي  ــة ف ــجية المصري ــات النس ــر الصناع ــة تطوي خط
ــة  ــركات العالمي ــات الش ــه كبري ــا اعلنت ــارج، وم الخ
ــد مــع بعضهــا،  ــم التعاق ــي ت ــات والت المنتجــة للماكين
أوجــد أرضيــة مثاليــة لإلشــارة للعمــالء فــي الخــارج 
إلــى مــا يجــري مــن تطــورات ايجابيــة فــي الصناعــة 
المصريــة، وفــي نفــس الوقــت شــرح األمــر لهــم عــن 

قــرب باســلوب متطــور ممــا يؤكــد الصــورة الجديــدة 
ــي  ــي ف ــى المض ــا عل ــد أيض ــام، والتأكي ــاع الع للقط
ــذه  ــإن كل ه ــي، ف ــج المحل ــر المنت ــث وتطوي التحدي
علــى  ايجابيــة  نتائــج  لهــا  النهايــة  فــي  الجهــود 
ــة  ــة العمــل بكامــل الطاق ــد التســويق فــي مرحل صعي
ــة  ــدث بنهاي ــع أن يح ــن المتوق ــذي م ــة، وال اإلنتاجي

ــام 2022. ع

التجربة تقييم 
ــق  ــوا: نحــن كفري ــة عملهــم.. قال ــم تجرب وحــول تقيي
لدينــا يقيــن بإمكانيــة تحقيــق قــدر كبيــر مــن اإلنجــاز 
المســتقبل، نظــًرا  لمســيرة هــذه الصناعــة خــالل 
المســتمرة  والمتابعــة  السياســية  اإلرادة  لتوافــر 
األعمــال  قطــاع  وزيــر  مــن  المتواصــل  والدعــم 
فــي  بشــدة  يرغــب  فالــكل  توفيــق،  هشــام  العــام 
إنجــاح خطــط تحديــث وتطويــر الصناعــات النســجية 
ورجــوع مصــر إلــى موقــع الصــدارة صناعًيــا مــرة 
ــتثمار 21  ــة باس ــت دول ــم يحــدث أن قام أخــرى، فل
ــه فــي مجــال الغــزل والنســيج فــي وقــت  ــار جني ملي

ــل. ــن قب ــكل م ــذا الش ــد به واح
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ــة  ــة المرتب ــار االقتصادي ــا واآلث ــة كورون ــع جائح وم
ــا  ــي نيجيري ــة ف ــت وزارة الصناع ــد اعلن ــا . فق عليه
عــن تراجــع االنتــاج المحلــي مــن المنتجــات النســجية 
بقيمــة 1.89 فــي المئــة وفقــا الحصــاءات العــام 
ــى تراجعــت  ــد يضــاف إل 2020، وهــو تراجــع جدي
ــي  ــر ف ــي تعتب ــت منهــا هــذه الصناعــة الت ســابقة عان
ــث  ــة، حي ــات الحكوم ــن اهتمام ــة م ــة الخامس المرتب
يحتــل البتــرول والصناعــات البتروكيماويــات المرتبــة 
األولــى تليهــا الزراعــة، ومــن فــإن المســاهمة األكبــر 
لهــذه الصناعــة في مســيرة االقتصــاد النيجيــري تتمثل 
فــي تصديــر المــواد الخــام واالســتيراد للمنتجــات 

النهائيــة خاصــة وأن قانــون جوبــا الــذي منــح مزايــا 
تنافســية للمصدريــن فــي الواليــات المتحــدة االفريقيــة 
ــال بعــض  ــر المالبــس المســتعمله تحظــى بإقب لتصدي
اتفاقــات  إلــى وجــود  المجتمعيــة، اضافــة  الفئــات 
ــا  ــركات ومثيالته ــن الش ــر م ــدد كبي ــن ع ــة بي تجاري
الصينيــة واآلســيوية التــي تصــدر للســوق النيجيــري 
ــاع  ــات قط ــي احتياج ــا يلب ــة مم ــوجات االفريقي المنس

ــع. عريــض مــن المجتم

تحالفات مع الصين
ونظــًرا لهــذه المنافســة الشــديدة، عانــت الصناعــة فــي 

نيجيريــا مــن التراجــع الشــديد، للحــد الــذي اغلقــت فيه 
أكثــر مــن 15 ألــف شــركة متوســطة الجحــم أبوابهــا 
ــرى  ــركات الكب ــأت الش ــا لج ــت، بينم ــك الوق ــي ذل ف
فــي ابــرام تحالفــت مــع عــدد مــن الشــركات الصينيــة 
والبنجالديشــية لتصديــر المــواد الخــام إليهــا واعادتــه 
ــم  ــة يت ــوجات افريقي ــي كمنس ــج نهائ ــة منت ــى هيئ عل
تصنيعهــا كمالبــس جاهــزة محلًيــا.. وهــو االمــر الــذي 
ــي ظــل  ــة العمــل ف ــى مواصل ــادرة عل ــر ق جعلهــا غي

المنافســة المحتدمــة فــي ذلــك الوقــت.
بينمــا الشــركات النيجيريــة التــي حاولــت االســتمرار 
ــات  ــى الجه ــدة إل ــكاوى عدي ــت بش ــل تقدم ــي العم ف

اعادة ترتيب أوراق السوق األفريقية

تعاون صيني نيجيري لإلسراع في 
تطوير الصناعات النسجية استعداًدا 

لمرحلة ما بعد كورونا
عانت الصناعات النسجية النيجيرية من تبعات جائحة كورونا 
على السوق العالمية حيث تراجعت قدرتها على تصدير المواد 

الخام ممثلة في األقطان إلى الخارج ، اضافة إلى تراجع اإلنتاج 
المحلي من المنسوجات االفريقية، مع تراجع الطلب المحلي 

عليها اضافة إلى تراجع الواردات من الدول األفريقية القريبة 
منها، وهو األمر الذي دفع اتحاد الصناعيين النيجيري إلى 

مطالبة الحكومة بالعمل على انقاذ الصناعة والتي تعاني من 
اوضاع سلبية منذ العام 2015 جراء المنافسة الشرسة مع 

المنتجات الصينية والتي تتوافق مع األذواق المحلية خاصة من 
الشباب الذين يجدونها تساير الموضة العالمية، واقتصار ارتداء 
األزياء االفريقية على فئة مجتمعية تتمثل في كبار السن وقطاع 

عريض من النساء للحافظ على هوية الدولة والمجتمع.
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ــة بإيجــاد حــل  ــة للمطالب ــة فــي الدول ــة الرقابي التجاري
ــة  ــة الفكري ــوق الملكي ــة وانتهــاك حق للمنافســة الصيني
دون  االفريقيــة  والمنســوجات  للمالبــس  وتقليدهــا 
اتفــاق مســبق مــع اتحــاد الصناعييــن النيجيــري، وهــو 
األمــر الــذي دفــع الســلطات الحكوميــة للتحــرك إلنقــاذ 

مــا يمكــن انقــاذه..

استثمارات آسيوية
حــل  واالســيوية  الصينيــة  الشــركات  تجــد  ولــم 
لالســتمرار فــي التواجــد فــي الســوق النيجيريــة الــذي 
يصــل إلــى 190 مليــون نســمة وغيرهــا مــن الــدول 

االفريقيــة القريبــة منهــا ســوى العمــل مــن داخــل 
الدولــة مــن خــالل ضــخ االســتثمارات علــى شــركات 
قــدرة  مــن  لالســتفادة  األفريقيــة  والنســيج  الغــزل 
العمالــة الماهــرة مــن الصيــن والهنــد وبنجالديــش 
تلبــى  عاليــة  جــودة  ذات  مالبــس  إنتــاج  علــى 
احتياجــات التصديــر ألســواق الــدول المتقدمــة، حتــى 
ــركات  ــالً للش ــًزا مفض ــمراء مرك ــارة الس ــح الق تصب
المنســوجات  صناعــة  فــى  المتخصصــة  األجنبيــة 
ــة  ــة األفريقي ــيما أن العمال ــة، ال س ــس العالمي والمالب
أرخــص بكثيــر مــن العمالــة الصينيــة، وإن كانــت 
ــى  ــًدا ف ــة ج ــة ضعيف ــذه الصناع ــية له ــة األساس البني
القــارة وتحتــاج إلــى إصالحــات عديــدة لنجاحهــا.

إعادة ترتيب األوضاع
ومــع اعــادة ترتيــب األوضــاع فــي الســوق االفريقيــة 
ــا، وقعــت  ــة مــا بعــد كورون ــة لمرحل ومنهــا النيجيري
ــة أبوجــا –  ــة النيجيري ــن – بالعاصم ــا والصي نيجيري
مذكــرة تفاهــم لالســتثمار فــى مجــال زراعــة القطــن 
وصناعــة الغــزل والنســيج بقيمــة مليــارى دوالر، 
والمذكــرة  تــم توقيعهــا – فــي حضــور واشــراف 
وزارة الصناعــة النيجيريــة- مــع شــركة » شــاندونج 
رويــى« الصينيــة لصناعــة األزيــاء الدوليــة ، ليشــمل 
ــيج  ــزل والنس ــة الغ ــن وصناع ــة القط ــاق زراع اإلتف
 ، »كاتســينا«  واليــات  فــى  المالبــس  وصناعــة 

و«كانــو«، و«أبيــا«، و«الجــوس”.
ــزل  ــتثمارات الغ ــى أن اس ــير إل ــا يش ــت نًص وتضمن
ــن 300  ــل ع ــا ال يق ــمل م ــع ستش ــيج والتصني والنس
مليــون متــر مــن المنســوجات اإلفريقيــة ، التى ســتلبى 

20 فــي المئــة مــن الطلــب فــى غــرب إفريقيــا .
كمــا ســاهمت الصيــن فــي إنشــاء المجلس االستشــاري 
نيجيريــا  فــى  والتنافســية  الصناعيــة  للسياســة 
)NIRP(. والــذي ســيقود »ثــورة« تصحيــح لمســار 
خــالل  العالــم  مــع  التجــاري  والتعــاون  الصناعــة 
الفتــرة القادمــة والتــي مــن بينهــا بطبيعــة الحــال« 
العمــالق الصينــي« حيــث ســيركز المجلــس علــى 
ــة  ــة للدول ــة التجاري ــم المســيرة االقتصادي اعــادة تنظي
ــواق،  ــم، واألس ــة، والتنظي ــة التجاري ــن السياس تتضم
وبنــاء  والمهــارات،   ، الحيويــة  التحتيــة  والبنيــة 

القــدرات والتمويــل« .

االتحاد االفريقي للقطن
وفقــا لالتحــاد األفريقــى للقطــن والصناعــات النســيجية 
»ACTIF «  فــإن الــدول األفريقيــة تصــدر مــا 
يقــرب مــن 76 فــي المئــة مــن انتاجهــا فــي صــورة 
ــن  ــة م ــي المئ ــوى 23 ف ــتخدم س ــام وال تس ــن خ قط
ــا  ــم أن إنتاجه ــة، رغ ــى الصناع ــن ف ــول القط محص
يقــدر بحوالــى 1.38 مليــون طــن أو مــا يعــادل 5 فــي 
المئــة مــن اإلنتــاج العالمــى الــذى يبلــغ 24.74 مليون 
طــن ســنوًيا وإن كان اســتهالك القــارة مــن القطــن فــى 
الصناعــة ال يزيــد علــى 0.33 مليــون طن..!. مشــيًرا 
ــى أن معظــم الصناعــات النســجية  ــه إل ــر ل ــي تقري ف
فــى القــارة الســمراء تراجعــت بنســبة أكثــر مــن 
ــع  ــد مــن المصان ــة بســبب إغــالق العدي ــي المئ 50 ف
خــالل الـــ 15 والـــ20 ســنة الماضيــة نتيجــة عمليــات 
المســتعملة  المالبــس  غــزو  أو  األســواق  تحريــر 
األجنبيــة لألســواق األفريقيــة، ومــن ثــم هنــاك فــرص 
ــات النســجية  ــن الصناع ــادة توطي ــبوقة إلع ــر مس غي
ــي  ــتقبل، خاصــة وان اجمال ــالل المس ــا خ ــي افريقي ف
الــواردات االفريقيــة مــن المنســوجات يصــل إلــى 75 
ــة،  ــا المختلف ــي بلدانه ــات ف ــن االحتياج ــة م ــي المئ ف
ممــا يعنــي أن هنــاك فــرص اســتثمارية فــي هــذا 

ــا.. القطــاع تنتظــر مــن يســتحوذ عليه
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only way to bring the total cost of 

ownership of a print installation to the 

right level. Printer owner/operators in 

general claim that printheads are a 

substantial cost factor in their product 

calculations. Taking the task of cost 

reduction as our mission, we have 

selected the FUJIFIM Dimatix Starfire™ 
printhead. The same is the first and 
only truly repairable printhead in the 

market. To help customers to reduce 

their production costs even further, 

ZIMMER AUSTRIA has established the 

Printhead Reconditioning Center and 

offers service of printheads through 

a special service agreement. The 

benefit for customers is a substantial 
cost saving throughout the life cycle of 

a printer installation.

Performance of COLARIS certified 
pigment inks: 
• Pigment application: For almost any 

fiber class suitable
• Fixation: Recommended is hot, dry 

air at 160°C for 3 minutes 

• Colors available: Black, Cyan, 

Magenta, Yellow, Orange, Red, 

Violet, Green 

• Light fastness: 6 and higher on all 

solid process colors

• Dry rub fastness: mostly 4 plus - 

dependent on fabric

• Wet rub fastness: minimum 3 but 

mostly higher – dependent on 

fabric

• Wash fastness 60°C: Mostly 4 and 

higher – dependent on substrate 

and construction of the same

Technical Data COLARIS Digital 
Printing System: 

• Printing widths: 2200, 3400 mm

• Number of color groups: up to 12 

individual colors possible

• Color setup: 4, 6 or mirrored setup 

possible - Any no. of colors higher 

then 6, in a single-color setup

• Fabric constructions: knitted, 

woven, nonwoven

• Printer Models: available with max. 

12, 24, 48 or 96 printheads Effective 

installed printheads will depend 

on number of colors selected, and 

production capacity required. 

• Open ink system: Any ink certified 
for COLARIS digital inkjet printers 

can be used

• Ink Circulation system: Permanent 

ink circulation right by the orifice to 
eliminate possible sedimentation

• Printhead cleaning system: 
Highly efficient, automatic 
printhead and print carriage 

surface cleaning by means of a 

spray and vacuum extraction

• Open RIP System: Most RIP systems 

offered in the market match the 

requirements of the printer.

• Print carriage drive: Linear motor 

with permanent position control

• Fabric transport system: Carrier belt 

with single drive for small capacity 

and twin drive for bulk production 

printers with permanent position 

control/adjustment system

• Blanket washing system: For all 

production machines a highly 

efficient spray, brush, drying blanket 
washer is standard supply.

• Optional features: Automatic 

printhead calibration system RIP 

on the fly function Web-Shop 
functionality Inline pre-treatment 

application Jetting fluids for 
functionalization of the substrate 

Dual ink system for special 

applications such as military 

camouflage printing incl. IR 
remission control

Available line components: 
• Guiding systems as per requirement 

of the printing substrate

• Fabric cleaning systems

• Various fabric dryer types, incl. 

electric IR system or hot air 

ventilation system heated by direct 

natural gas, indirect steam, or 

thermal fluid
• Inline fabric inspection

• Fabric plaiter 

• Fabric re-batching for small rolls on 

cardboard tubes

• Fabric re-winding on A-frame

• The modular system of CLARIS 

Digital Inkjet printers allows us to 

produce tailor-made machines. 

In case your specific end-product 
requires a special layout, we 

will be pleased to discuss and 

engineer the print line as per your 

requirement.

ATAG EXPORT & IMPORT

Aly Nagy - Managing director

309 El Geish Road,Saba Pacha, 

Alexandria-Egypt.

Zip Code:-21411

Tel :+ 2 03 583 9369

aly.nagy@atag-egy.com
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Early adopters have been printers for T-shirt production and other piece goods. With the experience from this market 
segment, more and more requests are coming for continuous roll-to-roll printing.  The biggest obstacles for industrial scale 
digital pigment printing have been inks and printheads available in the market.  What differentiates pigment printing from 
other technologies like reactive, acid, paper transfer, direct sublimation or disperse printing?

Reactive printing is suitable to 

cellulosic, protein and polyamide-

based substrates with little blend 

content of other fibers. Similar is the 
situation with acid inks with main use 

on protein and polyamide-based 

substrates. Sublimation and disperse 

printing are of a similar limitation as 

they are limited to PES or specially 

coated fibers within the blend. All 
multi-fiber blended substrates have 
one in common: Whatever ink class 
is used it will fix with one specific fiber 
and has little affinity to other fibers in 
the blend. 

The real strength of pigment inks is 

their excellent covering strength. 

Pigments are reflective particles and 
neither migrate into the fiber nor react 
chemically with the same. For a good 

fastness, pigment particles need a 

binder to fix with the fiber. This makes 
pigments outstanding from all other 

ink classes as they can be printed on 

almost any textile product, no matter 

if it is constructed of a single fiber or 
being a multi-fiber blend. 
Fixation through a binder system does 

not need an extra process but can 

be completed in a single pass, right 

from printing into the drying/curing 

oven as the binders are activated and 

polymerized by thermal impact. This 

results in a drastically simplified process, 
reduced logistic requirement within the 

department and a minimized energy 

consumption. A further advantage 

is that pigment prints do not require 

post print washing. Therefore, the 

effluent produced throughout print 
and fixation process is substantially 
reduced in comparison with other 

print processes. Digital pigment 

printing is the most ecologic process 

for decoration of textile products. 

Pigment particles tend to sediment 

and require stable dispersions to keep 

all solids floating. To retain a suspension 
stable over a longer period (shelf 

life) under environmental conditions 

(transport, storage) is hardly possible 

to control. Another difficulty is to avoid 
agglomeration of particles, which may 

cause clogging of filters, degasers and 
printheads. 

With the recent developments in ink 
formulation and the availability of 

printheads with a built-in ink circulation 

right at the nozzle plate, such obstacles 

have become manageable and it is 

safe for industrial print production now. 

In close cooperation with ink 

manufacturers, ZIMMER AUSTRIA 

has developed a printer generation 

specifically tuned for all the needs 
of digital pigment printing. The 

COLARIS Pigment Printer comes with 

the FUJIFILM Dimatix Starfire™ GS-
1024 printhead with incorporated 

Versadrop™ greyscale control and 
ReadyJet™ ink circulation technology. 
The latest updated features of 

COLARIS printers include an individual 

vacuum setting for each color 

group. This ensures most stable jetting 

performance in any jetting fluid 
(ink) combination being used. The 

individual vacuum setting feature 

gives more independence to choose 

from inks of different sources. The 

promise of an open ink system is 

therefore more in the foreground than 

ever before. 

Selecting the best printhead for an 

industrial environment was always 

the main aim of ZIMMER AUSTRIA 

Digital Printing Systems, as this is the 

DIGITAL PIGMENT PRINTING 
ON TEXTILE - OuTGROWN 
FROM INFANCy STAGE!
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بورصة

خيوط

البورصة : فتح سوق الصفقات 
الستكمال  شراء باقي أسهم  صغار 

مساهمي النيل لحليج

ــح  ــتمرار فت ــة، اس ــررت البورصــة المصري ق
ســوق الصفقــات الحاصــة علــى أســهم شــركة 
النيــل لحليــج األقطــان، الســتكمال  شــراء باقــي 
أســهم  صغــار المســاهمين الذيــن لــم يســتطيعوا 

التقــدم للبيــع خــالل الفتــرة الســابقة.
وأوضحــت البورصــة أنــه تقــرر اســتمرار 
ــهم  ــى أس ــة عل ــات  الخاص ــوق الصفق ــح س فت
»النيــل لحليــج األقطــان« حتــى بدايــة اكتوبــر 
2021، بــذات ســعر عــرض الشــراء وقــدره 
50 جنيهــاً للســهم  الواحــد. وكانــت البورصــة 
المصريــة، وافقــت فــي يونيــو الماضــي علــى 
الشطـــب النهائــي لقيــد أســهم النيــل لحليــج 
 265 ومقيــد  مصــدر  برأســمال  األقطــان، 
مليــون جنيــه تقريًبــا، موزعــاً علــى 52.992 
مليــون ســهم، بقيمــة اســمية قدرهــا 5 جنيهــات 
األوراق  قيــد  جــدول  مــن  الواحــد،  للســهم 

ــهم".. ــة "أس ــة المصري المالي

تراجع خسائر »العربية وبولفارا« 
بنسبة 31 في المئة خالل النصف 

األول

المدققــة  غيــر  الماليــة  المؤشــرات  اشــارت 
لشــركة العربيــة وبولفــارا للغــزل والنســيج 
خــالل  خســائر  تراجــع  إلــى   ،)APSW(
بنســبة  الجــاري  العــام  مــن  األول  النصــف 
31.94 بالمئــة، حيــث حققــت صافــي خســائر 
خــالل الفتــرة بلــغ 6.88 مليــون جنيــه، مقابــل 
خســائر بلغــت 10.11 مليــون جنيــه خــالل 

ــي. ــام الماض ــن الع ــرة م ــس الفت نف
ــالل  ــركة خ ــرادت الش ــاع  إي ــل ارتف ــي مقاب ف
ــجل 20.36  ــن 2021 لتس ــف األول م النص
مليــون جنيــه، مقارنــة بـــ14.35 مليــون جنيــه 

ــرة ذاتهــا مــن 2020. خــالل الفت

»دايس« تتحول إلى الربحية 
بالنصف األول وتحقق ارباًحا بلغت 

5.89 مليون جنيه.

لشــركة  المجمعــة  الماليــة  القوائــم  كشــفت 
دايــس للمالبــس الجاهــزة تحولهــا للربحيــة 
2021، حيــث  النصــف األول مــن  خــالل 
حققــت أرباحــاً بلغــت 5.89 مليــون جنيــه 
خــالل الســتة أشــهر األولــى مــن 2021، 
ــه  ــون جني ــت 92.76 ملي ــائر بلغ ــل خس مقاب
فــي الفتــرة المقارنــة مــن 2020.. وأشــارت 
ارتفــاع  إلــى  للشــركة  الماليــة  القوائــم 
المبيعــات خــالل النصــف األول مــن العــام 
إلــى 666.26 مليــون جنيــه، مقابــل مبيعــات 
ــي النصــف  ــه ف ــون جني ــت 445.11 ملي بلغ

المقــارن مــن العــام الماضــي.
عــن  الجاهــزة،  للمالبــس  دايــس  وحققــت 
الربــع األول مــن 2021، صافــي أربــاح بلــغ 
ــام الماضــي،  ــه خــالل الع ــون جني 4.06 ملي
ــه  ــون جني ــة 43.26 ملي ــائر بقيم ــل خس مقاب

خــالل الربــع األول مــن 2020.

5.89 مليون جنيه 6.88 مليون جنيه50 جنيهاً للسهم  الواحد
أرباح دايس للمالبس اجلاهزة خالل الستة 

أشهر األولى من 2021
فتح سوق الصفقات  اخلاصة على أسهم 

»النيل حلليج األقطان«
تراجع خسائر الشركة خالل النصف 

األول من العام اجلاري بنسبة 31.94 باملئة،



ارتفاع أرباح العربية لحليج األقطان
بنسبة 133.3 في المئة

كشــفت القوائــم الماليــة للشــركة العربيــة لحليــج األقطــان، عــن 
العــام المالــي الماضــي )2020 - 2021(، ارتفــاع أربــاح الشــركة 
بنســبة 133.3 بالمئــة، مشــيًرا إلــى أنهــا ســجلت صافــي ربــح بلــغ 
35.73 مليــون جنيــه منــذ بدايــة يوليــو 2020 حتــى نهايــة يونيــو 
2021، مقابــل 15.31 مليــون جنيــه أرباحــاً خــالل العــام المالــي 
الســابق لــه. وتراجعــت مبيعــات العربيــة حليــج خــالل العــام المالــي 
ــل  ــو، مقاب ــة يوني ــه بنهاي ــون جني ــى 31.7 ملي الماضــي لتصــل إل

38.08 مليــون جنيــه خــالل العــام المالــي الســابق لــه
وحققــت شــركة العربيــة لحليــج األقطــان، عــن التســعة أشــهر 
ــغ 22.71  ــائر بل ــي خس ــي، صاف ــي الحال ــام المال ــن الع ــى م األول
مليــون جنيــه منــذ بدايــة يوليــو حتــى نهايــة مــارس الماضــي، مقابــل 
خســائر بلغــت 65.38 مليــون جنيــه خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام 
المالــي الماضــي. وتراجعــت إيــرادات الشــركة خــالل الفترة لتســجل 
925.32 مليــون جنيــه بنهايــة مــارس، مقابــل 1.008 مليــار جنيــه 

خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام المالــي الماضــي.
وعلــى مســتوى األعمــال المســتقلة ســجلت صافي ربح بلــغ 27.76 
مليــون جنيــه منــذ بدايــة يوليــو حتــى نهايــة مــارس الماضــي، مقابــل 
أربــاح بلغــت 13.4 مليــون جنيــه خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام 

المالــي الماضــي.

35.73 مليون جنيه
ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 133.3 باملئة منذ بداية يوليو 

2020 حتى نهاية يونيو 2021

 تفننن في تزيين منسوجاتك المبتكرة بإتقان مع حلول شتوبلي الرائدة لمصانع
النسيج والتريكو

العنق، ربطات  قماش  أو    ، الخارجية  المالبس  لنسيج  إنتاجكم  كان   سواء 
 أو األقمشة الوبرية، أو الدامسك، أو السجـــاد، أو المنسوجات الخاصة، أو
 الجوارب - فإنكم وباستخدام ماكينات الغزل والنسيج من شتوبلي، ستتمكنون من إنتاج

األقمشة عالية الجودة وبكفاءة التكلفة المثلى

عمالئك وأسعد   – مبدع  أداء  على  للحصول  شتوبلي  أنظمة  على   اعتمد 
.بتصميماتك الرائعة

www.staubli.com/textile

ً  ماكينات جاكارد لصناعة النسيج والنتاج االقمشه  والجوارب األكثر تحديا
على اإلطالق

إبداع يخطف األنظار

.

.

.

http://www.staubli.com/textile
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علــى مــدار أربعــة أيــام ، قــدم الحــدث مئــات العارضيــن مــن المناطــق المعروفــة 
والجديــدة بتصنيــع المالبــس واألحذيــة والمنســوجات وحلــول سلســلة التوريــد بمــا 
ــا والمكســيك  ــرو وتركي ــا ومصــر وباكســتان وبي ــش وكولومبي ــك: بنجالدي ــي ذل ف
وغواتيمــاال والصيــن والهنــد والبرتغــال وســنغافورة والواليات المتحــدة األمريكية.

عرض مختلط
ــي،  ــط« لالتصــال الرقم ــرض »مختل ــة بع ــدة مقترن ــات جدي ــرض عين ــدم المع ق
ــرض  ــن ع ــا م ــدث فعلًي ــور الح ــن حض ــوا م ــم يتمكن ــن ل ــوردون الذي ــن الم ُتمك
عينــات ماديــة داخــل مســاحة مشــتركة مخصصــة فــي أرضيــة الحــدث مــع فرصــة 
ــى ســد  ــا ســاعد عل ــو، مم ــر الفيدي ــورد عب ــع الم للمشــترين للتواصــل مباشــرة م
ــمح  ــي الســوق وس ــتمر ف ــود المس ــم الوج ــارة واالتصــال، ودع ــن التج ــوة بي الفج

للمورديــن المشــاركين بطــرق جديــدة ومبتكــرة للتفاعــل مــع المجتمــع الصناعــي.
قامــت  العــرض،  وفــرص  والرقمــي  المــادي  التســوق  إلــى  باإلضافــة 
SOURCING at MAGIC بإعــادة منصتهــا الـــرقمية قبــل أســبوع مــن 
المعــرض، ممــا أدى إلــى زيــادة تجربــة الحــدث ، وســمح للعارضيــن بحجــز 
ــادة خبرتهــم فــي الموقــع بكفــاءة  المواعيــد مســبًقا وللمتخصصيــن المحترفيــن لزي
أكبــر. اســتمراًرا لتجربــة الحــدث ، ســتظل المنصــة الرقميــة مفتوحــة لمدة شــهرين.

كمــا ركــزت الــدورة األخيــرة للمعــرض علــى موضــوع االســتدامه، حيــث 
عملــت كدليــل وأداة مرجعيــة ومصــدق للشــركات. تمكــن الحاضــرون مــن 
 MAGIC’s Sustainable المســتدامين  والمورديــن  المصنعيــن  اكتشــاف 
Alternatives Gallery، بالشــراكة مــع Hey Social Good وهــي شــركة 
ــركاء  ــن الش ــن بي ــركات. م ــد للش ــي الجي ــر االجتماع ــم التأثي ــوم بتقيي ــص تق فح

معارض

خيوط

 Sourcing @ MAGIC معرض
يعكس مؤشرات ايجابية 

بعودة االنتعاش لسالسل 
التوريد العالمية

 Informal Markets أعلنت شركة
Fashion الرائدة في صناعة األزياء ومنظم 

معرض SOURCING at MAGIC عن نجاح 
الحدث، مما يؤكد المؤشرات اإليجابية التي تشير 
لالنتعاش المستمر لسلسلة التوريد العالمية بعد 

عرض أول حدث مختلط )افتراضي- وعلى أرض 
الواقع( في الفترة من 8-11 أغسطس في مركز 
مؤتمرات  )LVCC(  في الس فيجاس ، نيفادا.
ضم المعرض ممثلين عن أكثر من 20 دولة من 
جميع أنحاء العالم نصفهم من العارضين الجدد، 

ولقد تم اضافة مجاالت جديدة للتوسع العالمي 
للعالمات التجارية وتجار التجزئة لتنويع الفرص 

واالستجابة لطلبات المستهلكين المتغيرة ، مما 
يمهد الطريق للتوريد الفوري والمستقبلي لسالسل 

التوريد.
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المســتدامين الرئيســيين فــي المعــرض:
• Aztex Network
• Accelerating Circularity
• TENCEL™ by Lenzing
• UNIFI

التجارة اإللكترونية
فــي  الحاضــرون  شــارك  كمـــــــــــــــــا 
قدمتهــا  التــي   ،Communal Microfactory
Tukatech، والتــي عرضــت الحلــول التقنيــة عبــر 
التجــارة اإللكترونيــة ، وطباعــة النســيج، و تمكــن 

ــة  ــن البداي ــا م ــة بأكمله ــة العملي ــن رؤي ــوف م الضي
إلــى النهايــة ، مــع مالحظــة النتائــج كمــا تمكــن 

: مثــل  عارضيــن  مقابلــة  مــن  الحاضــرون 
• Trendsi
• Gooten
•  Jesta.I.S.
• Shipsaving

فــي  األزيــاء  تكنولوجيــا  منطقــة  ووفــــــــرت 
ــارات  MAGIC at SOURCING باكتشــاف خي
ــادة الكفــاءة وتبســيط ممارســات اإلنتــاج. جديــدة وزي

االستدامة
كمــا اســتضاف المعــرض مجموعــة متنوعــة مــن 
ــي  ــراء ف ــم خب ــي تض ــم الت ــدث والتعلي ــات التح جلس
ــا  ــة ، مم ــي الصناع ــر ف ــادة الفك ــد وق ــال التوري مج
يؤكــد بشــكل أكبــر علــى الحــدث كمــورد تجــاري 
أكبــر ذي صلــة لــكل مــن الشــركات الناشــئة والقائمــة. 
الموضوعــات مناقشــات جماعيــة حــول  تضمنــت 
االســتدامة وتكنولوجيــا األزيــاء ومجــال األعمــال 
والتمويــل، كمــا تــم إجــراء محادثــات مــع ممثليــن مــن 
 Cotton Inc و Aztex و Hey Social Good
و   Lenzing و   TENCEL و   Jeanologia و 
والتــي   Accelerating Circularity و   Unifi
قامــت ببيــان كيفيــة االســتعانه  بالتكنولوجيــا واالبتكار 
ــو  ــا نح ــاء لدفعه ــركات األزي ــب ش ــن جان ــادي م الم

ــر اســتدامة.  مســتقبل أكث
كمــا تعلــم الحاضــرون مــن أصــوات الصناعــة الرائدة 
 Matt و   ،WRAP مــن   Mark Jaegar مثــل 
 Hilldun Corporation شــركة  مــن   Moeck
حــول كيفيــة االســتمرار فــي قيــادة شــركة رائــدة فــي 

عالــم مــا بعــد كورونــا.

ألوان الموضة لعام 2023
ألــوان  بيــان  اتاحــة  تــم  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
الموضــة الرئيســية للمواســم القادمــة حيــث عــادت 
إرشــادات  لتقديــم  المعــرض  إلــى   PANTONE
ورؤيــة الخبــراء فــي هــذا المجــال، حيــث تشــير 
التــي   2023 / صيــف  لربيــع  الرئيســية  األلــوان 
 SOURCING at MAGIC فــي  إبرازهــا  تــم 
بالشــراكة مــع Coloro إلــى موســم يتميــز باالرتبــاط 
والتــوازن  واالســتقرار  واألمــل  التفــاؤل  بمشــاعر 
ــن. تشــمل  ــد وعــدم اليقي ــة مــن التقيي ــرة طويل بعــد فت
األلــوان الرئيســية األزرق الهــادئ، واألحمــر الفاتــن، 

الرقمــي. والالفنــدر  واألخضــر، 

الدورة القادمة 13 - 16 فبراير 2022 
للمزيد من المعلومات التواصل مع دينا عبد العزيز:

dabdelaziz@expand-consultancy.com

الشركات المصرية المشاركة في المعرض: 
الصياد للتريكو.	•
السويسرية للمالبس القطنية.	•
كويز جروب.	•
جولدن الين سانتانا.	•
البيت الدولي للمنسوجات.	•
بشارة لألزياء.	•
ساف للمالبس الجاهزة.	•
سمير للفانالت	•
سكارابيوس ساشر )عرض رقمي(	•
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معارض

مفكرة

11 - 14 يناير هايتمتكستيل 2022 - فرانكفورت، 
المانيا – المنسوجات المنزلية

Heimtextil 2022 - Frankfurt, Germany
Home Textiles

COVID-19 Hotline
Phone: +49 69 75 75-66 99

info@messefrankfurt.com
Tel.: +49 69 75 75-52 66

meike.kern@messefrankfurt.com
https://heimtextil.messefrankfurt.com/

frankfurt/en.html

16 - 18 يناير اس جي اي دبي 2022 – دبي ، 
االمارات العربية المتحدة – الطباعة الرقمية 

SGI DUBAI 2022- Dubai, UAE
Digital Printing

Tel.: +971 4 3435777
sgidubai@iecdubai.com

www.signmiddleeast.com

25 - 27 يناير اباريل سورسينج امريكا – 
نيويورك، الواليات المتحدة االمريكية – مصادر 

المنسوجات
 Apparel Sourcing USA 2022 - New York

City, USA – Textile Sourcing
Tel.: +1 678.564.6310
Fax: +1 770.984.8023

lexie.menefee@usa.messefrankfurt.com
https://apparel-sourcing-usa.

us.messefrankfurt.com/new-york/en.html

30 - 31 يناير اندكس كيدز وير – المملكة 
المتحدة – فاشون اطفال

INDX Kidswear 2022 -UK
kids Fashion

:Contact Link on FB
/www.facebook.com/INDXFashion

www.indxshows.co.uk/indx-fashion/
kidswear/kidswear

1 – 3 فبراير بيتتي ايماجين فيالتي 2022 – 
ايطاليا - صناعة الغزل والحياكة

Pitti Immagine Filati 2022 – Italy
Yarn and Knitting Industry

pitticonnect@pittimmagine.com
mailing@pittimmagine.com

press@pittimmagine.com
https://filati.pittimmagine.com/en

17 - 20 فبراير ايجي هوم تكس اكسبو 2022
القاهرة، مصر – مفروشات منزلية

Egy Home Tex Expo 2022
Cairo, Egypt

Home Textiles
info@visionfairs.com

Tel.: +2 )02( 333 55423
Fax: +2 )02( 333 67979

www.visionfairs.com
/https://egyhometex.com

01.2201.2202.22

بناء على حالة الطوارئ الصحية العاملية املستمرة بسبب COVID-19 وقيود السفر املفروضة على بلدان 
مختلفة، نطلب منك التحقق من احلالة الفعلية للحدث مباشرة مع املنظمني أوالً.
Due to the ongoing Global Health Emergency due to COVID-19 & travel restrictions imposed on various 
countries, we request you to check the actual status of the event directly with the organizers first.

mailto:info@messefrankfurt.com
mailto:meike.kern@messefrankfurt.com
https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
mailto:sgidubai@iecdubai.com
https://apparel-sourcing-usa.us.messefrankfurt.com/new-york/en.html
https://apparel-sourcing-usa.us.messefrankfurt.com/new-york/en.html
https://www.facebook.com/INDXFashion/
https://www.facebook.com/INDXFashion/
https://www.indxshows.co.uk/indx-fashion/kidswear/kidswear
https://www.indxshows.co.uk/indx-fashion/kidswear/kidswear
https://filati.pittimmagine.com/en


على مدار خمسون عام!
تقدم شركة الغربية للكيماويات أفضل

اHصـبــــــاغ – الكيماويـــــات – المـــواد المساعـــدة
لعمالئها في صناعة النسيج في مصر

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

احدي شركات

The Dyestuff Company

WE MAKE
COLORS

http://elgharbia.com/


Technology 
of TexTile 
AuxiliAry
And chemicAls 

PreTreATmenT, dyeing, finishing, PrinTing

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

www.kimix-eg.com

http://www.kimix-eg.com/
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24 – 26 فبراير انترناشيونال استطنبول يارن فير 
2022 – اسطنبول ، تركيا - غزول

 18th International Istanbul Yarn Fair
2022- Istanbul, Turkey

Yarn
Tel.: +90 )212( 867 11 00

Fax: +90 )212( 886 66 98 
https://tuyap.com.tr/en/exhibitions/

international-istanbul-yarn-fair

1 – 3 مارس تكس ستايل اكسبو 2022 – 
الجزائر - قطاعات المنسوجات والجلود والمالبس 

والمعدات واألزياء
 TEXSTYLE-EXPO 2022 – Algeria

 Textile, Leather, Apparel, Equipment and
Fashion sectors

Tel.: +213 41 74 55 63
Fax: +213 5 60 18 86 26

sales@textyle-expo.com 

3 - 5 مارس انتريور اليف ستايل انديا -2022  
مومباي، الهند – المنسوجات المنزلية والديكور 

الداخلي
Interior Lifestyle India 2022

Mumbai, India
Home textile  & interior décor

Tel.: +91 22 6103 8458
banjali167@gmail.com

https://interiorlifestyle-ambiente.
in.messefrankfurt.com/mumbai/en.html

9 - 11 مارس يارن اكسبو سبرينج 2022 – 
شانغهاي ، الصين - غزول

Yarn Expo Spring 2022
Shanghai, China – Yarns

Tel.: +852 2238 9906
Fax: +852 2598 8771

qube.chim@hongkong.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

15 – 17 مارس ان برينت ميونيخ 2022 – 
ميونيخ ، المانيا – تكنولوجيا الطباعة لقطاع 

اإلنتاج الصناعي
InPrint Munich 2022

Munich, Germany
 Printing technology for the industrial

production sector
Tel.: +44 )0(1727 814 410
info@inprintmunich.com 

https://www.inprintmunich.com/2021/en/
/event/about-inprint-munich

17 – 20 مارس موروكو انترناشيونال هوم 
تكستايل فير 2022 – الدار البيضاء ، المغرب – 

منسوجات منزلية 
 6th Morocco International Home Textile

Fair 2022
Casablanca, Morocco

Home textile
Tel.: +90 216 575 2828

info@moroccofashiontex.net
/http://moroccofashiontex.net

03.2203.22 02.22

https://tuyap.com.tr/en/exhibitions/international-istanbul-yarn-fair
https://tuyap.com.tr/en/exhibitions/international-istanbul-yarn-fair
tel:+912261038458
mailto:banjali167@gmail.com
https://interiorlifestyle-ambiente.in.messefrankfurt.com/mumbai/en.html
https://interiorlifestyle-ambiente.in.messefrankfurt.com/mumbai/en.html
https://yarn-expo-spring.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
https://www.inprintmunich.com/2021/en/event/about-inprint-munich/
https://www.inprintmunich.com/2021/en/event/about-inprint-munich/
https://www.inprintmunich.com/2021/en/event/about-inprint-munich/
mailto:info@moroccofashiontex.net
http://moroccofashiontex.net/
http://moroccofashiontex.net/
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تعــد صناعــة المنســوجات مــن أقــدم الصناعــات التــي 
عرفتهــا البشــرية و هــي  بالنســبة  للكثيريــن  تعــرف 
بأنهــا   المالبــس  أو  المفروشــات  أو  الســتائر  أو  
ــة و   ــا اليومي ــي  حياتن ــي  نســتخدمها  ف ــات  الت الوبري
لكــن  غيــر المعــروف  أنهــا  تمثــل  عصــب اإلقتصــاد  
القومــي  للعديــد  مــن  الــدول حيــث يبلــغ  حجــم  
التجــارة  العالمــي  لهــا  أكثــر مــن  1.2 تريلون  دوالر  
ســنويا و تســيطر دول  شــرق  اســيا علــي حوالــي  
60% مــن  حجــم   التجــارة  العالمــي  تليهــا  دول  
اوروبــا  بحولــي  30% ثــم  دول  أمريــكا  الشــمالية  
بحوالــي  7.5 % وال  2.5% الباقيــة  موزعــة  علــي  

ــم.  ــي  دول  العال باق
ــيَّ  ــة عل ــذة الصناع ــر ه ــم تأثي ــن عظ ــم ان م ــل تعل ه
اقتصاديــات  العديــد  مــن  الــدول مثــل اندونيســيا، 
ــاك   ــدول  و  هن ــن  ال ــا  م ــش وغيره ــام، بنجالدي فيتن
دول  مثــل  الهنــد  لديهــا  وزارة  خاصــة  بالنســيج  
يطلــق  عليهــا وزارة  النســيج و  تعنــي  هــذة  الــوزارة  
بــكل  مــا  يخــص  صناعــة  النســيج. و لعقــود كثيــرة 
كانــت صناعــة النســيج فــي مصــر تمثــل عصــب 
اإلقتصــاد القومــي حيــث كانــت الصناعــات النســيجية 
تمثــل نحــو 3% مــن الناتــج المحلى اإلجمالــى و%27 

مــن الناتــج الصناعــى. و  نظــرا   ألهميــة  هــذة  
الصناعــة  نجــد  العديــد  مــن  الجامعــات  الدوليــة  
تضــم  بيــن  تخصصاتهــا  تخصــص  النســيج  حتي  ان 
جامعــة مثــل  جامعــة  كارولينــا  الشــمالية فــي الواليات  
ــة  خاصــة  بالنســيج   ــا  كلي ــة  لديه المتحــدة  األمريكي
فقــط . و ينتشــر علــي مســتوي العالــم العديــد مــن 
المعاهــد و المراكــز المتخصصــة فــي علــوم و هندســة 
ــة   ــن  ان  صناع ــت  تظ ــا  زل ــل م ــوجات …ه المنس
ــس  و  المفروشــات ؟  النســيج  هــي  صناعــة  المالب
ــال  ســوف  أســتعرض   ــي  هــذا  الجــزء  مــن  المق ف
بعــض  مــن  مــا  تقدمــه  هــذة  الصناعــة  و  لــن  أكــون  
مبالــغ  إذا  قلــت ان هــذة  الصناعــة تقــدم الكثيــر للحفاظ 
علــيَّ  األرواح  و  للمزيــد  مــن  التقــدم  فــي  العديــد  

مــن  النواحــي  العلميــة  و  الحياتيــة. 
ففعليــا لــوال هــذه  الصناعــة  لفقدنــا  العديــد  مــن  
األرواح  أثنــاء  الحرائــق . نعــم  هــذا  صحيــح  وليــس  
ــي   ــيج  فعل ــة  النس ــي  صناع ــم  ف ــل  أو   تعظي تهوي
مــر  الســنين  تمكــن  علمــاء  األليــاف  والمــواد  مــن  
ابتــكار أليــاف  و خيــوط  و اقمشــة  نســجية  لهــا  القدرة  
علــي مقاومــة اإلحتــراق و لهــا  القــدرة  علــي  تحمــل  
درجــات  الحــرارة  العاليــة  وتســتخدم هــذة  األقمشــة  

ــة   ــاء  و  الحماي ــع  مالبــس  رجــال  اإلطف فــي  تصني
المدنيــة  فتمكنهــم  مــن  الدخــول  وســط  الحرائــق  
ــة   ــس حري ــذه المالب ــر  ه ــاذ   األرواح. و  توف و  إنق
الحركــة  و  الراحــة. لذلــك  لــوال  هــذه  المالبــس  لمــا  
ــة   ــدل  المصنوع ــدون  الب ــاء  يرت ــال  اإلطف زال  رج
ــق   ــي  تعي ــل  و  الت ــوزن  الثقي ــد  ذات  ال ــن  الحدي م

حركتهــم   و  تجعــل  مهمتهــم  مســتحيلة. 
و لصناعــة  المنســوجات  تأثيــر كبيرعلــي  مجــال  
ــال   ــي مج ــرة ف ــل و المواصــالت و بصــورة  كبي النق
الطيــران  و الفضــاء مــن حيــث  تقليــل  تكلفــة  الطيران  
ــران  و  الوصــول   ــل  مــن  زمــن  الطي ــك  تقلي و كذل
إلــي ســرعات  عاليــة تفــوق  ســرعة  الصــوت. و  
ــي   ــة  الت ــط  باألقمش ــس  مرتب ــد  لي ــكل  تأكي ــك  ب ذل
ــبب   ــن  الس ــرات. و  لك ــد  الطائ ــا  مقاع ــع  منه تصن
األساســي  هــو  أن أجســام  الطائــرات تصنــع مــن مــا 
ــي  ــيج و الت ــة بالنس ــة  المدعم ــواد المركب ــمي بالم يس
تتميــز بوزنهــا الخفيــف و متانتهــا و قوة تحملهــا العالية  
التــي تفــوق المعــادن. حيــث  ان  وزنهــا  اخــف  حوالي  
7 مــرات  مــن  المعــادن  و  أقــوي  بمقــدار 3 إلــي 4 
مــرات  مــن  المعــادن  التقليديــة. ويصل  معــدل  توفير 
الوقــود  الــي 30% ، ويمتــد  إســتخدام   هــذة  المــواد  

دكتور. تامر  مصطفى حموده
استاذ مساعد باملركز القومى للبحوث

خبير األقمشة التقنية  االستخدامات اخلاصة  للمنسوجات
info@intexive.com | www.intexive.com مكتب  االستشارات  الفنية  انتكسيف

فنية

مقاالت

صناعة المنسوجات كما لم تعرفها  من  قبل..!

كما تعودنا في مقاالت  انتكسيف  أن  نلقي  الضوء  
علي التطبيقات  الحديثة  في  مجاالت  النسيج، لذا 

وجدنا أنه من  الضروري ان  نلقي الضوء على 
الجانب الذي نظن أنه غير معلوم لهذه الصناعة 

العريقة  أو  بمعني أخر الجانب الخفي منها. 
نعم هناك جانب خفي لهذه الصناعة ربما ال يعرفه 
الكثيرون حتي ممن يعملون بهذة الصناعة. و هذا 

الجانب الخفي هو ما يجعلها صناعة الماضي و 
الحاضر و المستقبل، وقد  ال  أكون  متجاوزا  إذا 

أطلقت  عليها صناعة  من الطبيعة . 
»لذا عزيزي المهتم بصناعة النسيج إذا كنت تتوقع 
ان تقرأ في هذا  المقال ما قد تكون تعلمه أو تعرفه 

مسبقا عن صناعة النسيج فتأكد انك ستكون مخطئا. 
فسنتناول  في هذا المقال  ما  ال  تعرفه  عن 

صناعة  النسيج“.
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ــواد   ــذه الم ــن ه ــارات  و تمك ــيارات و  القط ــي الس إل
الســيارات  الخاصــة بالســباقات ان تصــل ســرعتها إلي 
أكثــر مــن 300 كــم /ســاعة و  القطــارات إلــي أكثــر 

مــن  500 كم/ســاعة . 
و كمــا يمتــد إســتخدام المنســوجات إلــي الفضــاء حيــث 
ذات  أقمشــة  مــن  الفضــاء  تصنــع مالبــس رجــال 
ــالف   ــل  اخت ــن  تحم ــم  م ــة تمكنه ــات خاص مواصف
ــوجات   ــاعدت  المنس ــا س ــة . أيض ــروف  المناخي الظ
العامليــن  فــي  مجــال  الفضــاء  مــن  غــزو  الفضــاء  
دون  الحاجــة  إلــي ســفن  فضائيــه  عــن طريــق  
اطــالق بالــون  ضخــم يصــل حجمــه الــي حجــم 
3 مالعــب كــرة قــدم و يحمــل أطنــان مــن أجهــزة 
المالحــة و الرصــد . و تصنــع األوتــار الحاملــة للبالون 
مــن أليــاف نســجية عاليــه المتانــه يســتطيع الخيــط منها 

ــيارة . ــل س ــي حم ــم عل ــذي قطــره 1.5 م ال
أمــا عــن المجــال الطبــي، فتســاهم صناعة المنســوجات 
بالكثيــر فــي التطــور الطبــي الذي يشــهده العالــم و الذي 
ــن األرواح.  ــد م ــاذ العدي ــي إنق ــر ف ــكل كبي ــاهم بش س
ــد  ــع العدي ــي  تصني ــيج ف ــة النس ــل صناع ــث تدخ حي
ــل  ــب، بدائ ــات القل ــل دعام ــة مث ــات الطبي ــن المنتج م
الشــرايين، الشــباك الطبــي فــي حــاالت تضخــم القلــب، 
بدائــل الغضاريــف و كذلــك بدائــل الربــاط الصليبــي و 
الضمــادات الطبيــة التــي تســاعد علــي التــأم الجــروح. 
باالضافــه إلــي الخيــوط الطبيــة القابلــة للتحلــل داخــل 
الجســم. كمــا تدخــل صناعــة المنســوجات فــي تصنيــع 
فالتــر الــدم الخاصــة بعمليــات الغســيل الكلــوي و التــي 
ــي الفشــل  ــد مــن مصاب ــة العدي ــي حماي ــا الفضــل ف له
الكلــوي.  كل ذلــك بجانــب الجبائــر و األربطــة الطبيــة 
و المالبــس الطبيــة المعقمــة ذات اإلســتخدام الواحــد. و 
لعــل أحــد الشــواهد علــي هــذا التطــور هــو الكمامــات 
ــي   ــر ف ــكل كبي ــا بش ــاد عليه ــم اإلعتم ــي ت ــة الت الطبي

الحمايــه مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا المســجد. 
ــتخدم  ــادن تس ــت المع ــي، كان ــال الحرب ــا عــن المج أم
فــي تصنيــع العربــات و المدرعــات الحربيــة و كانــت 
تتميــز بوزنهــا الثقيــل و المواتيــر ذات القــدرة الكبيــرة 
لتحريكهــا و الســمك الكبيــر الجزائهــا. و لكــن بفضــل 
المــواد المركبــة المدعمــة بالنســيج أصبحــت العربــات 
و المدرعــات الحربيــة اخــف وزنــا و لهــا قــدرة كبيــرة 
ــة  ــع عالي ــدات دف ــاج لوح ــاورة دون اإلحتي ــى المن عل
القــدرة. كمــا تســتخدم المنســوجات التقنيــة فــي تصنيــع 
ــا  ــود مــن خامــات نســجية له ــاط و الجن ــس الضب مالب
القــدرة علــيَّ توفيــر الراحــة و البــرودة صيفــا و توفيــر 
ــي  ــة إل ــك باالضاف ــتاءا. كل ذل ــدفء ش ــاس بال اإلحس
الســترات الواقيــة مــن الرصــاص خفيفــة الــوزن والتــي 
ال تســبب إعاقــة أثنــاء الحركــة و يعــود الفضــل لهــذه 
الســترات الواقيــة فــي الحفــاظ علــي أرواح الجنــود. و 
مــن المجــاالت الحربية األخري، تســتخدم المنســوجات 
ــي  ــتخدم ف ــذي يس ــوت ال ــة الباراش ــة أقمش ــي صناع ف

عمليــات االنــزال الحربــي للمعــدات الثقيلــة.

أو   المنســوجات  فيــه  تســتخدم  أخــر  مجــال  هنــاك 
األليــاف النســجية كبديــل للمعــدن و هــو مجــال صناعة 
الحبــال و الشــدات المعدنيــة. حيــث أنــه و لعقــود 
ــال المســتخدمة فــي جــر الســفن أو  ــرة كانــت الحب كثي
wires المســتخدمة فــي  الرافعــات العمالقــة  تصنــع 
ــل و  ــا الثقي ــز بوزنه ــت تتمي ــي كان ــادن و الت مــن المع
لكــن اآلن اصبحــت جميــع الحبــال تصنــع مــن أليــاف 
نســجية عاليــة األداء و تتميــز بمتانتها العاليــة و  وزنها 
الخفيــف باالضافــة إلــي عمرهــا اإلفتراضــي الطويــل 
مقارنــة بالمعــادن التــي تتأثــر بالعوامــل الجويــة و 
معرضــة للصــدأ و الــذي قــد يــؤدي إلــي تمزقهــا أثنــاء 

ــتخدام.  اإلس
و إذا انتقلنــا إلــي المجــال الرياضــي، فلــن أكــون 
مبالــغ إذا نســبت تحطيــم األرقــام القياســية الدوليــة 
أو  األولمبيــة فــي مجــال رياضــة مثــل الســباحة إلــي 
صناعــة النســيج. حيــث باتــت مالبــس الســباحة تصنــع 
مــن خامــات نســجية معالجــة تعمــل علــي تقليــل معامل 
االحتــكاك مــع المــاء ممــا يكســب الســباح بعضــا مــن 
األجــزاء مــن الثانيــة لتحطيــم األرقــام المســجله ســابقا. 
مــن  الرياضيــة تصنــع  المالبــس  كذلــك اصبحــت 
ــر  ــث توف ــة األداء حي ــجية عالي ــاف نس ــات و ألي خام
الراحــة للرياضــي و كذلــك لهــا القــدرة علــي امتصاص 
العــرق و تبخــره ســريعا لترطيــب الجســم. كذلــك هناك 
خامــات نســجية تســاعد علــي تعزيــز الــدورة الدمويــة 
والتمثيــل الغذائــي ، والقضــاء علــى التعــب بشــكل فعال 
واســتعادة القــوة البدنيــة وتقليــل أعــراض األلــم. و 
تدخــل صناعــة النســيج فــي تصنيــع مالبــس الرياضات 
ــة  ــع بدل ــث تصن ــارزة حي ــل رياضــة المب الخطــرة مث
المبــارزة مــن خامــات نســجية عاليــة األداء لهــا القــدرة 
علــى مقاومــة اإلختــراق حتــي 800 نيوتــن و تتميــز 

بالــوزن الخفيــف و أعلــي معــدل للراحــة. و تمتــد 
صناعــة النســيج فــي  المجــال الرياضــي إلــي تصنيــع 
األدوات الرياضيــة مثــل القــوارب الســريعة، الرمــاح، 
الســهام، الدراجــات، مضــارب التنــس و األســكواش و 

ــن األدوات.  ــا م غيره
و لعلــي لــن انتهــي مــن ســرد مــا قدمتــه و مــا تقدمــه 
ــي المجتمــع  ــة إل ــا ســتقدمه هــذه الصناعــة العريق و م
و لكــن أود  أن أنهــي هــذا المقــال بمثــال مــن الطبيعــه  
ــورة  ــي ص ــجية ف ــواد نس ــه م ــن بداخل ــذي يتضم و ال
أليــاف. و هــو جريــد النخيــل حيــث يتكــون الجريــد مــن 
أليــاف ســليلوزية مرتبطــة ببعضهــا البعــض بواســطة 
اللجنيــن حيــث يشــكل هــذا التركيــب مــادة مركبــة 
ــة  ــا متان ــة له ــاده المركب ــاف. و هــذه الم مدعمــة باأللي
عاليــة تمكنهــا مــن حمــل الجريــد بهــذا الــوزن و الطول 
علــي ارتفــاع كبيــر. ذلــك المثــل يؤكــد ان التقــدم يبــدأ 
مــن الطبيعــة  لــذا  اعتبــر  هــذه  الصناعــة "الصناعــة  

مــن  الطبيعــة".
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أ.د/محمد البدري
استاذ االت املالبس – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان

عميد معهد املوضة »شامبرسانديكال« سابقا

فنية

مقاالت

إبر ماكينات الحياكة وأثرها على جودة المالبس
"الجزء الثاني"

حجم االبره / المقاس:
يتــم تمثيــل مقــاس وحجــم اإلبــرة بشــكل عــام بإحــدى طريقتيــن طريقــة تحجيــم اإلبــرة القياســية البديلــة هــي نظــام 
ــا  ــا يمثــل حجًم ــا باســم النظــام األمريكــي الــذي يســتخدم رقًم ترقيــم Singer / Asia الــذي يشــار إليــه أحياًن

برقــم منتهــي والنظــام األخــر وهــو مــا يطلــق عليــه النظــام األوروبــي أو المتــري
ــم  ــرى. )رغ ــم األخ ــع الحج ــن مراج ــدد م ــع ع ــب م ــى جن ــا إل ــات Nm وSinger جنًب ــاه مقارن ــر أدن يظه
وجــود طــرق أخــرى(. طريقــة واحــدة هــي بواســطة عــدد متــري )نانومتــر(. يمثــل هــذا قطــر اإلبــرة بمئــات 
المليمتــرات المقاســة عنــد المجــري القصيــر مباشــرًة وليــس فــي أي جــزء علــى ســبيل المثــال، يبلــغ قطــر إبــرة 
1.1 ملليمتــر ويبلــغ Nm 110  إذا ســمك الســاق عنــد منطقــة المجــري القصيــر أدنــاه عريــض بلــغ 1.1 ملــم 
والــذي يظهــر فــي نانومتــر 110، والمقــاس يختلــف باختــالف خــواص وســمك االقمشــة المحاكــة وكلمــا ذاد 
الســمك وصالبــة االقمشــة كلمــا زاد مقــاس اإلبــره ويوضــح الشــكل التالــي طريقــة الحســاب المتــري للمقاســات 

األوروبيــة.
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جدول  يوضح التصنيف لإلبر من عدة متغيرات مجمعه منها السمك والخامة والترقيم الشائع االستخدام وهو الترقيم األوروبي واألمريكي.
نوع الخامةسمك الخامةالترقيم االوروبيالترقيم االمريكي

860
الحرير الخفيف – الشيفون – االورجانزا – الفوال الخفيف جداخامات رقيقة جدا 965

1070
1175

خامات رقيقة
الفوال القطن – الحرير العادي – الخامات المطاطه – الخامات 

الصناعية العاديه 1280
الخامات القطنية-الكتان – الجرسية – التريكو-الصوف الخفيفمتوسطة السمك1490
الجينز – اقمشة الدك – الكانفس - الجلدخامات ثقيله16100
الجينز الثقيل – الدك الثقيل – الجلد السميكخامات ثقيلة جدا18110
كل الخامات السميكة جدا وذات الصالبةثقيلة جدا جدا20120

جدول لتصنيف االبره الوان المستوي االول حسب نوع االقمشة 
لون الكعب نوع االقمشه

اصفر مطاطه

ازرق جينز او جبردين

اخضر   اقمشة الكابتونيه 

احمر تطريز

بنفسجي المايكروفايبر واقمشة خاصة  

جدول لتصنيف االبره الوان المستوي الثاني حسب رقم ومقاس االبره
لون الكعب المقاس االمريكي المقاس االوربي

ازرق 11 75

برتقالي 12 80

احمر 14 90

بنفسجي 16 100

اخضر 18 110

طريقة الحساب المتري للمقاسات االوربية
وهنــاك نظــم مســتحدثة تعتمــد علــي وضــع اشــارات لونيــة تحــدد مقــاس ونــوع ســن 

اإلبــره وطبيعــة الخامــات المحاكه.
وفيمــا يلــي التصنيــف اللونــي لإلبــرة مــن خــالل اللــون العلــوي الــذي يعبــر عــن 
نــوع الخامــة التــي تقــوم اإلبــرة بحياكتهــا واللــون الثانــي يعبــر عــن مقــاس ونمــرة 

اإلبــرة كمــا هــو موضــح بالشــكل المرفــق: 

جدول تصنيف االبر من حيث سمك ونوع اخلامات احملاكة

ــر حســب طبيعــة خــواص الخامــة المحاكــه وكل  ويوضــح الجــدول تصنيــف االب
خامــة تــم اختيــار لــون لهــا 
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تكنولوجي 

خيوط

STRONGER ThAN STEEL, TOuGhER ThAN KEvLAR
Engineers at Washington University in 
St. Louis have produced amyloid silk 
hybrid proteins and turned them into 
fibres that are stronger and tougher than 
some natural spider silks. The artificial 
silk – dubbed ‘polymeric amyloid’ fibre 
– was produced by the bacteria that 
was genetically engineered in the lab 
of Fuzhong Zhang, a professor in the 
Department of Energy, Environmental and 
Chemical Engineering in the McKelvey 
School of Engineering.
The research team modified the amino 
acid sequence of spider silk proteins to 
introduce new properties, while retaining 
some of the attractive features of spider 
silk.
Ultimately, the bacteria produced a 
hybrid polymeric amyloid protein with 
128 repeating units. The recombinant 
expression of spider silk protein with 
similar repeating units has previously 

proved to be difficult.
The longer the protein, the stronger 
and tougher the resulting fibre. The 
128-repeat proteins resulted in a fibre with 
gigapascal strength – a measure of how 
much force is needed to break a fibre of 

fixed diameter – stronger than common 
steel. In addition, the fibre is tougher than 
Kevlar and all previous recombinant silk 
fibres. Its strength and toughness are 
even higher than some reported natural 
spider silk fibres.

Sportswear giant adidas has launched a new footwear 
collection with uppers made entirely using the natural 
colourway of the materials involved. This eliminates the water-
intensive pre-treatment phase of the conventional dyeing 
process in their production.
Three models make up the No Dye Collection, each inspired 
by styles from the adidas archive and primarily for golfers. The 
shoes maintain the high performance quality adidas customers 

expect while still having less impact on the environment in the 
process.
Adicross ZX Primeblue, inspired by the adidas Originals ZX 
series, also contains yarn with a minimum of 50% recovered 
ocean plastic and the ZG21 Motion model is partly made from 
recycled materials.
Adidas has committed to eliminated plastic from its products 
entirely and using 100% recycled materials by 2024.

ADIDAS LAuNChES NO DyE COLLECTION



. GT3 - 361 ماكينه برازر

الحل االمثل للطباعه على المالبس والتيشرت القطن .

جوده وسرعه عاليه .

احبار ال تزول مع الغسيل .

طباعه على (التيشرت - الجينز - الشوز - الكاب) .

احبار حائزه على الشهادات الصحيه .

۲٤ب شارع أنور المفتي، الدور السابع، فيال ۷٦، مدينة نصر، القاهرة، مصر، رقم بريدى ۱۱۳۷۱
تليفون: ۲۲٦۱۳٤۷۲ - ۲٤۰٥٤۲۸۰ - ۲۲٦۱۳٤٦۲ ۲۰۲+

www.thebes-int.com - salma@thebes-int.net

نتشرف بدعوة سيادتكم لزيارتنا بمعرض ايجي ستتش اند تكس
Hall 1 - Booth 1A7

http://www.thebes-int.com


ورق كولدن هوف: االفضل لكل ماكينات السبليميشن - جودة ال تقارن في نقل االحبار الي القماش - توفير عالي 
في االحبار - المنتج االوروبي االفضل في العالم - سعر غير قابل للمنافسة

۲٤ب شارع أنور المفتي، الدور السابع، فيال ۷٦، مدينة نصر، القاهرة، مصر، رقم بريدى ۱۱۳۷۱
www.thebes-int.com - salma@thebes-int.net - +۲۰۲ ۲۲٦۱۳٤٦۲ - ۲٤۰٥٤۲۸۰ - ۲۲٦۱۳٤۷۲ :تليفون

نتشرف بدعوة 
سيادتكم لزيارتنا 

بمعرض ايجي 
ستتش اند تكس

Hall 1
Booth 1A7

http://www.thebes-int.com
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LuLuLEMON 
INvESTS IN BIO-
BASED NyLON

Lululemon has announced a multi-year 
collaboration with Genomatica to create a 
lower-impact, plant-based nylon.
The agreement represents lululemon’s 
first equity investment in a sustainable 
materials company and Genomatica’s 
largest partnership within the retail 
industry.
Genomatica uses biotechnology and 
fermentation to convert plant-based 
ingredients into widely used chemical 
building blocks, like those used to 
make nylon. These building blocks are 
converted into pellets and yarns, and the 
two companies will be working closely 
with lululemon’s fabric supply chain 
to incorporate this material into future 
products. Through this collaboration, the 
companies seek to create positive change 
within the $22 billion global nylon market 
by building more sustainable supply 

chains.
By transitioning its nylon to renewable 
content, lululemon will impact over half of 
the synthetic materials used in its supply 
chain.
In October 2020, lululemon released 
its Impact Agenda, outlining ambitious 
social and environmental goals. The 

collaboration with Genomatica is one 
of the many ways lululemon is bringing 
new, sustainable innovation to its raw 
materials. Additional examples include the 
company’s partnership with Mylo, to use a 
mycelium-based leather, and LanzaTech, 
for polyester made using recycled carbon 
emissions.

RE-ENGINEERED FR RANGE FROM CARRINGTON
Carrington Textiles, headquartered in 
Adlington, UK, has announced the NFPA 
2112 certification of its re-engineered 
range of flame retardant fabrics in 
response to the needs of customers 
who want to offer garments that not 
only provide comfort, but also protection 
against flash fire, electrostatic discharge, 
ultraviolet radiation, electric arc and 
chemical splash.
The six fabrics have best in class, 
exceptionally low average predicted body 
burn percentages. Available in a variety 
of weights, they provide colour fastness, 
wash shrinkage, shade consistency 
and the guarantee of being industrially 
launderable for the lifetime of the garment.
Offering the comfort, softness and 
moisture control of a 100% cotton fabric 
are the members of the Flameshield 
family in their 230gsm and 280gsm weight 
versions. These fabrics are well regarded 
in the market for their lightweight, 

hardwearing properties and breathability.
Flametuff 220AS, 250AS and Satin 
330AS offer the benefits of high content 
cotton in the blend, in addition to their 
high tenacity nylon composition to create 
a product that endures the test of time. 
These fabrics have excellent antistatic 
properties and ultraviolet protection of 

50+ UPF.
Also providing antistatic properties, as well 
as incorporating Cordura technology for 
long-lasting performance is Flametougher 
280AS. This product represents the 
company’s next generation of stronger, 
tougher and more hardwearing flame 
retardant workwear.
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وظائف خالية

مبوباتاخبار ووجوه

خيوط

• مطلوب للتعيين فورا مدير انتاج خبرة لمصنع مالبس اطفال بالعاشر من •
رمضان، مرتبات مجزية ، تأمين خطوط مواصالت، تأمينات اجتماعية 

للتواصل برجاء ارسال السيرة الذاتية علي واتس: 01028077156

• مطلوب مصمم/ة ازياء هوم وير لمصنع في المحله الكبري،  تنفيذ تصميم •
حريمي رقم الموبايل01224754747

• مطلوب للتعين مهندس غزل ونسيج ومشرفين وعمال للعمل بمصنع •
بمدينة بدر بمرتبات مجزية . سكن للمغتربين.  مواصالت . تأمينات 

اجتماعية - 6 أيام عمل يومان راحة.
لالستعالم 01000077116 - 01145963588

• مطلوب تعيين فنيين ومهندسين خبرة فى مجال النسيج والصباغة فى •
مصانع مفروشات وستائر )بوليستر( الوظائف التالية:

مهندس صباغه جيتات صباغه الفرش البوليستر 100% الشانيليا /••
فوال بوليستر /فوطه سويد بوليستر 100% قطيفه بوليستر %100 

كتان بوليستر %100
مهندس تجهيز خبرة 5 سنوات على األقل••
فنيين صيانة ميكانيكا وكهرباء خبرة وبدون••
مشرف تفصيل مفروشات )خياطة وقص(••
 فنى يبانكو )عصارة(••

الشغل فى العاشر من رمضان - 3 ورديات - 8 ساعات  - الراتب 
يحدد فى المقابلة  - مواصالت - تأمين صحى - تأمين اجتماعى - 
حوافز - للتقديم وتحديد ميعاد المقابلة واتس اب على الرقم التالى 

01205138664

• مطلوب مصمم / مصممة ازياء  يجيد التعامل على برنامج •
االليستيريتور لمصنع اطفال في العاشر من رمضان للتواصل على الرقم 

01116376666 - 01126245556

• مطلوب للتعيين الفوري في مصنع مالبس رياضيه تصدير في •
مدينه العاشر من رمضان من سكان العاشر او اإلمكان القريبه 

Merchandiser خبره من ٣ الي ٥ سنوات - الرسال السيره الذاتيه 
amira@transworldeg.com علي االيميل cv

مطلوب مصمم جرافيك يفضل خريج قسم طباعة منسوجات يكون بيجيد 	 
برامج الجرافيك إجادة تامة هايشتغل ديزاين لمكن ديجيتال وسبلميشن 

- المصنع : في العبور - مدينة الشباب - للتواصل : م/محمد رضوان - 
01144435051

فابريتكس || Fabritex لخدمات الطباعة السبليميشن و الخياطة. مطلوب 	 
موظف تسويق للعمل في قسم المبيعات.

 خبرة ال تقل عن عامين في المجال. خبرة في مجال االقمشة وأنواعها.••
الموقع في مدينة العبور، 5 دقايق من كارفور العبور. للتواصل: 

01022397222

مطلوب مصمم/ة يجيد الفوتوشوب واالليستريتور لمطبعة مالبس بمنطقة 	 
القومية .. حي امبابه شرط الخبره.. للتواصل  01118481184

	• Arafa Retail Group is hiring ”fashion 
designer“)classic wear(.
Job description:
Conducting market research to identify new 
trends, fabrics and techniques and seeking design 
inspiration.
Create technical sheets drawing template, prints 
and fabrics.
Selecting fabrics and trims.
Follow sales movement and visit our store. 
Requirements: 
Bachelors degree in design or fine arts, or college 
degree in fashion design or related field. 
Excellent sense of style and color. 
Proficient with Microsoft Excel, Adobe Photoshop, 
Adobe illustrator and Corel draw.
Qualifications: 
v.good in English. 
have an experience in classic wear )preferred(. 
Benefits: 
Salary negotiable ) it depend on experience(+ 
bonus. 
Work location : Down town
8 work hours & 2 day off. 
If you are interested Send your CV on Eman.
Farouk@Argegypt.com

	• Oriental Weavers is now hiring: 
Export Sales Manager )German Speaker - 5 to 10 
years’ experience( 
Export Sales Manager )English Speaker - 5 to 10 
years’ experience( 
Export Associate Sales Manager )English Speaker 
- 3 to 5 years’ experience( 
Export Operations Senior Specialist )English 
Speaker - 3 to 5 years’ experience( 
Location: 10th of Ramadan City 
Interested candidates can send updated CV to 
)hr@orientalweavers.com( with job title in email 
subject

mailto:amira@transworldeg.com
mailto:Eman.Farouk@Argegypt.com
mailto:Eman.Farouk@Argegypt.com
mailto:hr@orientalweavers.com
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بالحيويــة  مفعمــة  مناقشــات  االجتمــاع  شــهد 
والتطلعــات االيجابيــة نحــو تطــور الصناعــة فــي 
لجائحــة  الالحقــة  التغييــرات  تنــاول  فقــد  مصــر، 
تحــوالت  حــدوث  فــي  تمثلــت  والتــي  كورونــا 
لخيــارات المجتمعــات وأذواقهــم وعاداتهــم الشــرائية.
المتعلقــة  المهمــة  القضايــا  النقــاش  تنــاول  كمــا 
بالمالبــس الرياضيــة والمالبــس المريحــة والبدلــة 
أهميــة  علــى  المناقشــات  وركــزت  والقميــص. 
بجميــع  المالبــس  عالــم صناعــة  فــي  التخصــص 
ــاء  أنواعهــا ، مــع ضــرورة أن تشــهد صناعــة األزي
ــم  ــى أهدافه ــتهلكون عل ــث يحصــل المس ــوًرا بحي تط
والشــكل  الحجــم  حيــث  مــن  بالموضــة  المتعلقــة 

واأللــوان. والمطبوعــات 
ــى  ــد الطلــب عل ــه مــع تزاي ــر بالذكــر، أن ومــن الجدي
- تالمــس طباعــة  اإلبــداع واالبتــكار واالنفــراد  
ــث  ــدة كل عــام، حي ــة ســماء جدي المنســوجات الرقمي
يســجل ســوق طباعــة السبلميشــن العالمــي معــدل نمــو 
ســنوي مركــب واعــًدا بنســبة 10.7 فــي المئــة خــالل 

ــى 2025. ــرة مــن 2020 إل الفت
ــًرا  ــريًعا نظ ــا س ــن زخًم ــة السبلميش ــب طباع وتكتس
مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  المتنــوع  لتطبيقهــا 
المنســوجات و نظــرا لتقلــص فــارق التكلفــة بيــن 
الطباعــة التقليديــة و الطباعــة الرقميــة، خصوصــاً أن 
ــقق  ــى أو يتش ــن ال يتالش ــوع سبلميش ــيج  المطب النس
أو يخــدش  حتــى بعــد عــدة مــرات مــن الغســيل. 
للطلــب  كبيــًرا  نمــًوا  أوجــد  الــذي  األمــر  وهــو 
ــوام  ــالل األع ــن خ ــة السبلميش ــات طباع ــى ماكين عل

األخيــرة، ممــا دفــع منتجــي الطابعــات إلبــداع أنظمــة 
عاليــة الســرعة وعاليــة الكفــاءة للمنشــآت الصناعيــة.
وفــي الوقــت الراهــن, تســتحوذ صناعــة المالبــس 
علــى حصــة بــارزة مــن الســوق مــع نــزوع البائعيــن 
المتزايــد نحــو اعتمــاد حلــول طباعــة السبلميشــن، 
ــرع،  ــرة أس ــة أفضــل بوتي ــودة طباع ــر ج ــا توف ألنه
ــو  ــة نح ــيج العالمي ــة النس ــاه صناع ــى اتج ــة إل اضاف
الميكنــة و األنظمــة األوتوماتيــك  وقدرتهــا المتزايــدة 

ــب. ــادة الطل ــى زي عل
ــلبي  ــد ش ــدس محم ــا والمهن ــي توم ــيد ناج ــق الس اتف
ــع أنحــاء  ــى أن صناعــة طباعــة النســيج فــي جمي عل
العالــم تتبنــى الطابعــات الرقميــة إلنتــاج حلــول أكثــر 
إبداًعــا وابتــكاًرا، فقــد اصبــح التحــول الرقمــي أمــًرا 
ــب الســوق.  ــة احتياجــات المســتهلك وطل ــا لتلبي حيوًي

تعتبــر صناعــة طباعــة النســيج مــن أقــدم الصناعــات 
ــع  ــرن التاســع عشــر م ــى الق ــود إل ــي مصــر، وتع ف
ــة فــي عــام 1828، وتــم  إدخــال القطــن طويــل التيل
إنشــاء أول مصنــع للمنســوجات عــام 1899، وتمثــل 
صناعــة النســيج ثالــث أكبــر مســاهم فــي الناتــج 

ــاة الســويس. ــد الســياحة وقن ــي بع ــي اإلجمال المحل
تفهــم CMYK اختيــار العمــالء وتلبــي رغباتهــم قبــل 
الحاجــة لهــا، وهــو األمــر الــذي جعــل هنــاك تعــاون 
 Nadine Print - Dice ــع ــر لـــ CMYK م مثم
وقيــادة  الجديــدة  المتناميــة  االتجاهــات  الحتضــان 
مصــر للمنافســة بالصناعــات النســيجية علــى نطــاق 

عالمــي. 
كونــوا مســتعدين للتغييــرات المفاجئــة التــي ســتحدث 

ثــورة فــي مســيرة الصناعــة المصريــة!

CMYK, Nadine Print - Dice ومستقبل طباعة المنسوجات في مصر 

خيوط

معارض

خيوط

مادة تسجيلية

توافق الُرؤى المستقبلية لشركتين 
عمالقتين من المؤكد سيكون له نتائج 

ايجابية مؤثره على الصناعة ككل، 
فقد اجتمع الرئيسان التنفيذيان السيد 

 Nadine Print - Dice ناجي توما
 CMYK والمهندس محمد وائل شلبي

لمناقشة االتجاهات والميول الجديدة 
التي تحكم السوق، بعد تركيب طابعة  

 Keundo Sublimation
Printer من قبل فريق CMYK في 

.Nadine Print - Dice مصنع

http://cmykme.com
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بمنتهى الصراحة

خيوط

أحمد املغالوي
Meghalawi@khoyout.com

ــورات •• ــا تط ــر فيه ــي أكتوب ــدورة دي ف ــتتش ال ــي س ــرض ايج مع
جديــدة بالتعــاون و الشــراكة مــع دكتــور محمــود عبــاس مــن 
شــركة Scribe ، فهيبقــي فــي خــالل أيــام المعــرض تدريــب 
عــن الطباعــة الديجيتــال و تصميماتهــا. وده  طبعــا مهــم للصناعــة 
فكلنــا شــفنا التطــور الســريع اللــي بيحصــل للطباعــة الديجيتــا فــي 
خــالل الســنوات اللــي فاتــت و اســتحواذها علــي نســبة عمالــة تكبــر 
ــرض ايجــي  ــت فــي مع ــي الحظ ــا بنفس ــة. ان ــوق الطباع ــي س ف
ــال و ازاي كمــان  ــات الطباعــة الديجيت ســتتش تطــور وكالء ماكين
ــي  ــاه ان ف ــرض، و ده معن ــاحة الع ــروا مس ــرض بيكب ــي كل مع ف
مصــر برضــة ســوق كبيــر و لســه بيتطــور. فبالتالــي أي تدريــب 
لتطويــر المنتــح او العامــل او المصنــع اللــي شــغال علــي الطباعــة 
ــه مســابقة خــالل  ــي في ــوي. برضــة هيبق ــي مهــم ق ــال هيبق الديجيت
ــم اختيارهــا عــن  ــال هيت ــام المعــرض الحســن تصميمــات ديجيت أي
طريــق لجنــة و الفائزيــن مــن المتســابقين هيبقــوا ليهــم جوايــز 
ماليــة، وده بجانــب حاجــات ثانيــة جديــدة بتحصــل فــي المعــرض 
ــي  ــرض ايج ــي لمع ــور الطبيع ــا التط ــبة لي ــرة.، وده بالنس الول م
ســتتش و فكــر راقــي مــن منظمــي المعــرض انهــم يقدمــوا حاجــة 

ــة. ــرض و للصناع ــدة للمع ــدة مفي جدي

خيــوط برضــه هتقــدم حاجــة جديــدة فــي المعــرض ده، هنقــدم ••
جريــدة يوميــة بتتــوزع الصبــح كل يــوم فــي المعــرض. الجورنــال 
هيغطــي أخبــار المعــرض وأيــه الجديــد فيــه و أيــه الماكينــات 
الجديــدة المعروضــة و مميزاتهــا و طبعــا هيكــون فيــه مســاحة 
ــن  ــال تعــاون مــا بي ــة متواجــدة للشــركات المهتمــة. الجورن إعالني
مجلــة خيــوط وشــركة فيجيــن فيــرز المالكــة لمعــرض ايجــي 
ــي قاعــدة  ــة هتتبعــت كملــف عل ــدة اليومي ســتتش. و برضــه الجري

ــة.   ــن بالصناع ــون مرتبطي ــف تليف ــون أل ــا ثالث ــات فيه بيان

حــوار مهــم فــي العــدد ده جــدا و هــو مــع مجموعــة التســويق ••
المختصــة بتســويق الشــركة القابضــة. وده كيــان جديــد مكــون 
ــر  ــم كبي ــم اس ــرة و ليه ــن الخب ــنين م ــاع و س ــم ب ــاس عنده ــن ن م
ــوا.  ــا زال ــع او م ــن لمصان ــوا مالكي ــم كان ــي الصناعــة و معظمه ف
كلهــم عندهــم خبــرة التصنيــع و التســويق بحكــم خبرتهــم الكبيــرة. 
المجموعــة دي بقــي عليهــا مســئولية تســويق منتجــات الشــركة 

القابضــة محليــا و عالميــا.
ــم  ــه خططه ــم معاهــم ونشــوف اي ــا الشــرف نقابلهــم و نتكل كان لين
وتفكيرهــم، كان علــي رأســهم األســتاذ خالــد رأفــت و بعــض 
 – صبــاح  محمــود  أســتاذ  زي  شــغالة  اللــي  المجموعــة  مــن 
المديــر التجــاري المســؤول عــن المفروشــات  وأســتاذ عمــرو 
ســليمان وأســتاذة الكناربييــك المديريــن التجارييــن للمالبــس. باقــي 
المجموعــة  أســتاذ طــارق خويصــة و أســتاذ محمــد يوســف وأســتاذ 
عبــد الرحمــن عطــا مــا كنــش ليــا الحــظ أنــي اقابلهــم يومهــا. بــس 
فــي النهايــة همــا مجموعــة مميــزة عليهــم حمــل كبيــر وتركــة 
صعبــة, ربنــا يوفقهــم و نشــوف نجــاح التجربــة دي النهــا مــش بــس 
هتــزود قيمــة مضافــة بتتصــدر للمنتــج  المصــري  و لكــن برضــة 
المفــروض هتوفــر للمصنــع المصــري غــزل و قمــاش بجــودة 
وســعر منافــس بــدل مــا احنــا عماليــن نســتورد مــن الهنــد و الصيــن 
و غيرهــم و بالتالــي نوفــر عملــة صعبــة بتتطلــع بــره البلــد وتطويــر 
لمنتــج محلــي باســاليب عــرض أحســن و برانــد جديــد يكــون متوفــر 

ــي. ــتهلك المحل للمس

هذه االحداث 
ليست من وحي خيال 

الكاتب .. وأي تشابه في 
األحداث أو الشخصيات أو 

األسماء هو ليس من محض 
الصدفة فهو مقصودا 

ومتعمدا

التطور الطبيعي ..
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Egypt Sole Distributor:
Delta Co. for Trading & Chemicals
47 St. 263, New Maadi, Cairo, Egypt - Tel. +002 02 25192316 - 27544553
Technical Department: 010 10031616 - 010 65935000
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صنع بالكامل في اليابان

أجهزة 
سبكتروفوتوميتر 

لقياس وتحليل 
وتركيب االلوان

Full Colour 
Management System
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