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اخبار عالمية
EURATEX يطالب بوضع استراتيجية صناعية 

لالتحاد اWوروبي

حوار
أشرف سعيد: Nile Home في مقدمة 

سوق المفروشات المنزلية المحلية خالل 
4 أعوام فقط.

الدولة
كمبوديا.. استغالل كورونا &عادة هيكلة 

مسيرة االقتصاد

مقال فني
إبر ماكينات الحياكة وأثرها على جودة 

المالبس - الجزء االول

موضوع الغالف
"الذهب اWبيض" يستقر على عرش السوق 

العالمية

بمنتهى الصراحة
«محلك سر»



حد فاهم حاجة ..!

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

ــم  273 لســنة  أعلنــت وزارة التجــارة والصناعــة عــن صــدور قــرار وزارى حمــل رق
ــزاء  ــتيراد األج ــر اس ــى حظ ــص عل ــث ن ــو الماضــي، حي ــوم 19 يوني ــك ي 2021، وذل
الجاهــزة  المالبــس  منهــا  المختلفــة  الســلع  مــن  قائمــة  ضمــت  والتــي  المفككــة، 
والمفروشــات، وحــدد القــرار اســتيراد هــذه األجــزاء حصريًــا لمــن يمتلــك العالمــة 
التجاريــة الخاصــة بهــا أو وكيــاًل لهــا فــي الســوق المصريــة، أو لمراكــز الصيانــة 

ــرار..! ــي الق ــا ف ــم تحديده ــي ت ــات الت ــن الجه ــا م ــدة وغيره المعتم
ســاعات قليلــة واحــدث القــرار ضجــة فــي الســوق المصريــة، الــكل اكــد أنــه سيتســبب 
فــي ارتفــاع كبيــر لالكسســوارات التــي تدخــل فــي صناعــة العديــد مــن المنتجــات ومنهــا 
بطبيعــة الحــال المالبــس الجاهــزة أو حتــى قطــاع المنســوجات، اضافــة إلــى المجــاالت 
ــة..!..  ــف المحمول ــوارات الهوات ــال اكسس ــبيل المث ــى س ــا عل ــرى منه ــة األخ الصناعي
صحيــح أن القــرار نــص علــى إعفــاء مســتلزمات االنتــاج ولكــن هــل نمتلــك فــي األســاس 
احصائيــة بعــدد المنشــات الصناعيــة أو كــم االســتهالك المحلــي مــن األكسســوارات التــي 

شــملها القــرار..! 
ــب  ــة، وطال ــوق المحلي ــى الس ــلبية عل ــاره الس ــدد آث ــد وع ــرار وفن ــض الق ــع رف الجمي
ــر  ــرار أخ ــدار ق ــط باص ــام فق ــد 10 أي ــرة بع ــي الوزي ــوم معال ــة ، لتق ــه للدراس بإعادت
بإيقــاف العمــل بالقــرار الــوزارى الخــاص بحظــر اســتيراد األجــزاء المفككــة، وتشــكيل 
لجنــة فنيــة مــن أجهــزة الــوزارة وبالتنســيق مــع االتحــاد العــام للغــرف التجاريــة واتحــاد 
الصناعــات المصريــة لمراجعــة ودراســة اآلثــار الناتجــة عــن هــذا القــرار وبصفــة 

ــراءات  ــع اإلج ــاذ جمي ــف واتخ ــم الموق ــدف تقيي ــتهلك المصــري به ــى المس خاصــة عل
الالزمــة للحفــاظ علــى مصلحــة الصناعــة الوطنيــة دون اإلضــرار بــأي طــرف مــن 

ــرار..!! ــة بالق ــراف المعني االط
والســؤال الــذي يطــرح نفســه – كمــا كنــا نقــول فــي الماضــي - كيــف تــم اصــدار القــرار 
األول دون دراســة مســتفيضة آلثــاره المتوقعــة علــى الصناعــة المحليــة، ثــم ســؤال آخــر 

أيضــا .. المؤاخــذه مــا هــي آليــة اصــدار القــرارات فــي األســاس.؟! 
ــي أي  ــل ف ــيرة العم ــدد لمس ــم والمح ــو المنظ ــرار االقتصــادي ه ــرض أن الق ــن المفت م
ــه المالييــن مــن البشــر، كمــا يحــدد نظــرة المســتثمر لمســيرة  مجــال صناعــي يعمــل ب
ــل  ــل، ب ــرار بشــكل متكام ــم دراســة الق ــم يت ــاذا ل ــي الحاضــر والمســتقبل، فلم ــل ف العم
ولمــاذا لــم يتــم بيــان رؤيــة الجهــات التــي تــم تكويــن لجنــه مــن اعضاءهــا مثــل اتحــاد 
الغــرف التجاريــة واتحــاد الصناعــات المصريــة لبيــان رؤيتهــم حــول القــرار خاصــة وانــه 

يتعلــق بهــم بشــكل مباشــر قبــل صــدوره..!
ــي  ــي مســيرة االقتصــاد الوطن مــن المفتــرض أن رجــال الصناعــة والتجــارة شــركاء ف
مــع الجهــات الحكوميــة المختلفــة، ومــن ثــم مــا دام هنــاك شــراكة مــن الممكــن ان يكــون 
ــى  ــرأي وعل ــداء ال ــم ألب ــرارات عليه ــروعات الق ــرض مش ــم ع ــة يت ــة دائم ــاك لجن هن
األجهــزة الحكوميــة دراســة هــذه الــرأي واالخــذ بــه أو ال، أمــا ان يتــم صــدور قــرار دون 
معرفــة أحــد بــه، ويتضــح عــدم دراســته بشــكل متكامــل فهــذا يعنــي أن هنــاك مشــكلة 

البــد مــن االعتــراف بهــا والتغلــب عليهــا فــي المســتقبل.
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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

شوية وعي مطلوب برده..!!
آثار  بيحاول يعمل دراسة عن  فيه حد  أن  فاتوا  اللي  اليومين  سمعت 
المفروض  رفا،  يا عم  قلت: خير  النسجية،  الصناعات  كورونا على 
العلم يكون له صله بالواقع، قال عم رفا: بس، المشكلة فينا احنا، قلت: 
مشكلة اية ، قال الراجل االستاذ الجامعي لف على 15 مصنع متعدد 
يتعاونوا معاه أو  االحجام والتخصصات في الصناعة، كلهم رفضوا 

قال عم رفا: اصلهم  قلت: مش ممكن،  معلومة..  أي  له  يقولوا  حتى 
قلت:   ..)!( دماغ  ناقصين وجع  وهما مش  عليهم  بيراقب  انه  فكروا 
وهللا .. ازاي، الدراسات ديه تخدمهم في المستقبل، قال: مش كل الناس 
بتفكر كده.. محتاجين شوية وعي من اللي شغالين في الصناعة.. وال 

اية .. قلت: وال اية .. صح يا عم رفا..!

كويس ومش كويس..!!
شوفت يا سيدي التقرير الجديد اللي قال ان فيه ارتفاع للصادرات من 
المالبس الجاهزة بنسبة 36 في المئة خالل الفترة من يناير إلى ابريل 
عم  قال  تتحرك،  بدأت  الدنيا  ان  خير  بشره  طبًعا  آه  قلت  الماضي، 
رفا: آه طبعا بس عارف حصيلة الصادرات لم تتجاوز 588 مليون 
دوالر بس، قلت: كويس يمكن في المستقبل الدنيا تكون أفضل، قال: 

آه طبًعا بس ليه مفيش اي تحرك في السوق العالمية مع معاناة الهند 
من فيروس دلتا، مش ممكن يكون فيه فرصة لزيادة الصادرات بشكل 
افضل في الفترة الحالية، قلت.. آه صحيح، قال: معقولة لسه بنلعب في 
حصيلة مليار دوالر أو مليار ونص مليار دوالر للصادرات السنوية 

.. عاوزين نفكر بشكل مختلف شوية يا جدعان...!

قلق من قانون التأمينات الجديد
غرفة المالبس الجاهزة من فترة كانت هتعمل لقاء مع وزارة التضامن 
من  اسئلة  جمعت  والغرفة  الجديد،  التأمينات  قانون  موضوع  عشان 
المصانع عن القانون عشان تناقش الحكاية مع المسؤولين، قلت: ايوه 
قرأت الموضوع ده من فترة كده، قال عم رفا: بالظبط.. ها اية اللي 

شغالين  اللي  من  واحد  اصل  ديه،  الحكاية  في  التأخير  وليه  حصل 
قلق من  في  واحنا  لها حل،  باين  الحكاية مش  ان  قالي  المصانع  في 
الموضوع، قلت: يا عم رفا .. اكيد الفترة اللي جاية هيكون فيه حل 

والناس تعرف اللي ليها واللي عليها.. قال عم رفا: ياريت .. ياريت.



http://www.nobeltex-gies.com


خيوط | يوليو 2021 08

Powered By

عالمية

اخبار
توقعات بانتعاش تجارة 
المالبس العالمية خالل 

الفترة المقبلة
Expectations for Recovery 

in Apparel Trade

ــوق  ــات الس ــت أداة TEX PRO لمعلوم توقع
فــي  العالميــة  المالبــس  صــادرات  ارتفــاع 
األشــهر المقبلــة، مــع بــدء تعافــي العالــم – 
حيــث   .COVID-19 جائحــة  مــن  ببــطء- 
للمالبــس  المصــدرة  الــدول  كبريــات  بــدأت 
الجاهــزة فــي التعافــي ســريًعا مــن آثــار الجائحــة 
ــذل  ــث تب ــام حي ــش وفيتن ــن وبنجالدي ــل الصي مث
حكوماتهــا ورجــال الصناعــة جهــوًدا لعــودة 
مســيرة اإلنتــاج إلــى طبيعتهــا مــرة أخــرى. 
الســوق  عــن  معلومــات  أداة  هــي   TexPro
مصممــة لتمكيــن قطــاع المنســوجات والمالبــس 
والمنســوجات التقنيــة ببيانــات ومعلومــات عاليــة 
الجــودة والتــي صممــت بواســطة فريــق مــن 

Fibre2Fashion بموقــع  الخبــراء 

39 في المئة نسبة نمو 
المبيعات الرقمية لشركة 

Abercrombie & Fitch االمريكية
39% Increase in Abercrombie & Fitch Digital Sales

شــركة  اعــالن  مــن  الرغــم  علــى 
Abercrombie & Fitch – شــركة البيــع 
بالتجزئــة االمريكيــة  للمالبــس واالكسســوارات 
ــى  ــبة تصــل ال ــات بنس ــاض المبيع – عــن انخف
ــي  ــار دوالر ف ــة لتســجل 3.1 ملي ــي المئ 14 ف
فبرايــر  فــي  المنتهيــة   2021 الماليــة  الســنة 
مليــار  بلغــت 3.6  بمبيعــات  2021 مقارنــة 
ــد قفــزت  ــة الســابقة، فق دوالر عــن الســنة المالي
المبيعــات الرقميــة خــالل الســنة الماليــة 2020 
بنســبة تصــل إلــى 39 فــي المئــة لتســجل 1.7 

دوالر.  مليــار 
اجمالــي الربــح للســنة الماليــة 2020 بلــغ 1.8 
مليــار دوالر  مليــار دوالر  مقارنــة ب 2.1 
وقــد   .  2019 الســابقة  الماليــة  الســنة  عــن 

ــالل  ــغيلية خ ــارة تش ــن خس ــركة ع ــفت الش كش
مليــون   20.4 بلغــت   2020 الماليــة  الســنة 
دوالر )الدخــل التشــغيلي: 70.0 مليــون دوالر( 
مليــون   114.0 قدرهــا  صافيــة  وخســارة   ،
دوالر )صافــي الدخــل: 39.3 مليــون دوالر(

التجاريــة  العالمــة  مبيعــات  تراجعــت 
لتســجل  المئــة  فــي   15 بنســبة    Hollister
مليــار   2.1 ب  مقارنــة  دوالر   مليــار   1.8
دوالر عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، 
مبيعــــــــــــــــــــــات  انخفضــت  بينمــا 
Abercrombie & Fitch  بنســبة 12 فــي 
المئــة لتصــل إلــى 1.3 مليــار دوالر مقارنــة 
ب 1.4 مليــار دوالر عــن نفــس الفتــرة مــن 

الســابق. العــام 
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اخبار
  Adidas & Peloton

اإللمانية تطلق مجموعة 
SS21 الجديدة

Adidas & Peloton Launch 
SS21 Collection

إلطــالق    Adidas & Peloton تســتعد  
مجموعــة SS21 الجديــدة ، وهــي مجموعــة 
مــن المالبــس ذات األداء العالــي وقطــع الحيــاة 
العصريــة المصنوعــة بالتعــاون مــع مدربــي 

 :  Peloton
 Ally Love - Robin Arzo´n - Cody

Rigsby
ــن  ــام م ــن األحج تضــم المجموعــة مجموعــة م
XS-2X وتصميمــات تشــمل أنمــاط الرجــال 
والنســاء وتتميــز بدرجــات جريئــة وألــوان نيــون 
ــة  ــوردي« ورســومات نصي ــل »الصــراخ ال مث

ملهمــة
Peloton  شــركة أمريكيــة لمعــدات التماريــن 
Adidas  شــركة  بينمــا  اإلعــالم،  ووســائل 
ألمانيــة لتصميــم وتصنــع األحذيــة والمالبــس 

واإلكسســوارات. 

 EURATEX  يطالب 
بوضع استراتيجية 

صناعية لالتحاد األوروبي
EURATEX Requires Implementing an Industrial Strategy for the EU

اســتراتيجية  لتنفيــذ    EURATEX دعــا 
ــدف  ــة ته ــدول األوروبي ــي ال ــدة ف ــة جدي صناعي
األوروبيــة  المنســوجات  صناعــة  دعــم  إلــى 

فعــال. بشــكل 
األوروبــي  االتحــاد  أن    EURATEX أكــد 
يجــب أن يخلــق بيئــة مالئمــة للصناعــة واتخــاذ 
الصناعيــة  القطاعــات  لدعــم  فعالــة  تدابيــر 
موقفهــا  تحســين  إلــى  يــؤدي  بمــا  النســجية، 

العالميــة. الســوق  فــي  التنافســي 
وكشــفت البيانــات االقتصاديــة لعــام 2020 فــي 
تقريــر الربيــع مــن EURATEX اتجاهــات 
األحصــاءات  تعكــس  حيــث  للقلــق،  مثيــرة 
فقــد  واإلنتــاج،  الطلــب  فــي  كبيــًرا  انكماًشــا 
تقلــص حجــم مبيعــات االتحــاد األوروبــي بنســبة 
9.3 فــي المئــة فــي المنســوجات، وبنســبة 17.7 
ــام 2019. ــة بع ــس مقارن ــي المالب ــة ف ــي المئ ف
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اتفاق قريب مع "كيان عالمي" للنهوض بقطاع الصباغة والتجهيز

A new Agreement Soon to Develop the Dyeing Sector

هشــام  العــام  األعمــال  قطــاع  وزيــر  كشــف 
توفيــق عــن اتفــاق قريــب ســيتم مــع »كيــان 
ــز  ــة والتجهي ــاع الصباغ ــوض بقط ــي« للنه عالم
ــي مســيرة الصناعــات  ــة ف أحــد القطاعــات الهام
ــى أن هــذا القطــاع  ــة مشــيًرا إل النســجية المصري
إلــى  اضافــة  التطويــر  محدوديــة  مــن  يعانــي 
للعمالــة والحاجــة  بالنســبة  ضعــف االمكانــات 
الماســة إلــى تطويــر مهاراتهــا الفنيــة بمــا يــؤدي 
ــس  ــي نف ــي وف ــج النهائ ــى تحســين جــودة المنت إل
لعمليــات  الســلبية  اآلثــار  مــن  الحــد  الوقــت 

الصباغــة والتجهيــز علــى البيئــة المحليــة.
وأكــد الوزيــر فــي تصريحاتــه خــالل الجلســة 

إيجيبــت  »بورتفوليــو  لمؤتمــر  االفتتاحيــة 
ــه  ــذى تنظم ــة، وال ــه الخامس ــى دورت 2021« ف
تحــت عنــوان  إم«  تــى  شــركة »المــال جــى 

الوبــاء«. تحــت وطــأة  »النمــو 
أن هــذه االتفاقــات تأتــي ضمــن خطــة الدولــة 
إلعــادة هيكلــة الصناعــات النســجية المصريــة 
ــدة ســواء  ــى اســتعادة مكانتهــا الرائ ــؤدي إل بمــا ي
فــي الســوق المحليــة أو العالميــة، خاصــة وان 
مصــر تمتلــك تاريًخــا مميــًزا فــي هــذه الصناعــة 
إال انهــا عانــت ألعــوام ماضيــة مــن األهمــال 
أو  للعمالــة  بالنســبة  ســواء  التطويــر  وغيــاب 

المنشــأت والمعــدات اإلنتاجيــة. 

جيفري دونالدسون: مصر 
ثالث أكبر شريك تجاري 

لبريطانيا في افريقيا ونسعى 
للمزيد خالل المستقبل

Jeffrey Donaldson: Egypt is 
the Third Biggest Trade Partner 

with England and we are 
looking for more in the Future

محلية

اخبار

الــوزراء  لرئيــس  التجــاري  المبعــوث  أجــرى 
جيفــري  الســير  مصــر،  إلــى  البريطانــي 
ــات  ــة لمناقشــة العالق ــارة افتراضي دونالدســون، زي
التجاريــة الثنائيــة بيــن بريطانيــا ومصــر مــع رئيــس 
الهيئــة العامــة للمنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس، 
المؤسســة  ومستشــار  زكــي،  يحيــى  المهنــدس 
حاتــم. أميمــة  د.   )GAF( العالميــة  األكاديميــة 
ــادة  ــا بزي ــزام بريطاني ــن الت ــون ع ــرب دونالدس أع
االســتثمار فــي مصــر وأن تكــون أكبــر مســتثمر من 
مجموعــة الســبع فــي افريقيــا بحلــول عــام 2022.
الــوزراء  لرئيــس  التجــاري  المبعــوث  وقــال 
جيفــري  الســير  مصــر  إلــى  البريطانــي 
شــريك  أكبــر  ثالــث  هــي  “مصــر  دونالدســون: 
تجــاري لبريطانيــا فــي افريقيــا، ونحــن ال نــزال 
أنــا  أكبــر،  بشــكل  شــراكتنا  بتطويــر  ملتزميــن 
البريطانيــة  الشــركات  مســاهمة   بقــوة  أدعــم 
فــي بنــاء مســتقبل مصــر مــن خــالل االســتثمار 
الجديــدة. الضخمــة  التحويليــة  مشــاريعها  فــي 
وأضــاف: فقــد قدمــت المملكــة المتحــدة مؤخــًرا 
ــة  ــترليني لصفق ــه إس ــار جني ــة 1.7 ملي ــا بقيم دعًم
مبلــغ  أكبــر  المونوريــل،  لمشــروع  مصــر  مــع 
تمويــل قدمتــه علــى اإلطــالق لمشــروع بنيــة تحتيــة 
ــه  ــار جني ــاك ملي ــك، هن ــى ذل ــة إل ــي، إضاف خارج
البريطانيــة  الصــادرات  تمويــل  مــن  إســترليني 
متوفــر لتســهيل الصــادرات البريطانيــة إلــى مصــر. 

صافي االستثمار األجنبي بمصر يسجل 4.8 مليار دوالر في 9 أشهر
FDI  Reaches 4.8 billion USD in 9 Month

كشــف البنــك المركــزي المصــري إن صافــي 
التدفــق للداخــل لالســتثمار األجنبــي المباشــر فــي 
مصــر تراجــع إلــى نحــو 4.8 مليــار دوالر خــالل 
الفتــرة يوليــو- مــارس مــن العــام المالــي الجــاري، 
ــاض  ــبة انخف ــار دوالر بنس ــو 5.9 ملي ــل نح مقاب

ــة ــغ 19.3 فــي المئ تبل
إن  المدفوعــات  ميــزان  بيــان  فــي  وأضــاف 
االســتثمارات  لتحقيــق  نتيجــة  يأتــي  التراجــع 
ــغ  ــارج بل ــق للخ ــي تدف ــرول صاف ــاع البت ــي قط ف
تدفــق  صافــي  مقابــل  دوالر  مليــون   322.5
للداخــل بلــغ 787.6 مليــون دوالر، واســتقرار 
صافــى التدفقــات الــواردة بغــرض االســتثمار فــي 
القطاعــات غيــر البتروليــة عنــد نحــو 5.1 مليــار 

دوالر.

الــواردة  التدفقــات  اســتقرار صافــى  وذكــر أن 
غيــر  القطاعــات  فــي  االســتثمار  بغــرض 
ــات  ــي التدفق ــادة صاف ــى زي ــع إل ــة، يرج البترولي
الــواردة بغــرض تأســيس شــركات جديــدة أو زيادة 
رؤوس األمــوال بمقــدار 154.8 مليــون دوالر 
زيــادة  بمعــدل  دوالر  مليــون  ليســجل 528.3 
بلــغ 41.4 فــي المئــة، وتراجــع حصيلــة بيــع 
ــدار  ــة لغيــر مقيميــن بمق شــركات وأصــول إنتاجي
38.3 مليــون دوالر لتســجل 54.5 مليون دوالر، 
وتراجــع التحويــالت الــواردة لشــراء عقــارات فــي 
مصــر بمعرفــة غيــر مقيميــن بمقــدار 114.6 
دوالر،  مليــون  لتســجل 453.7  دوالر  مليــون 
ــض األرصــدة  ــة وفائ ــاح المرحل ــتقرار األرب واس

الدائنــة تقريبــاً عنــد نحــو 4.1 مليــار دوالر.
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موضة

تقدمها: رشا منيرخيوط
Rasha_2b@yahoo.com

انطلقــت موضــة 2021  لتدعــم النــاس وتعطيهــم 
لونــا مــن ألــوان المتعــة والهــدوء النفســى خاصــة 
ــد  ــب.. فق ــت العصي ــذا الوق ــل ه ــرون بمث ــا يم عندم
كان مصممــوا العالــم جميعــا يعملــون فــى أجــواء مــن 
اإلغــالق التــام للمتاجــر ومعــارض األزيــاء.. بعيــدون 
ــادة.. منقســمون  عــن اســتوديوهاتهم ومواردهــم المعت

ــرة. ــات كبي ــون تحدي ــم الخاصــة ويواجه عــن فرقه
ومــع ذلــك، كانــت اطاللــة موضــة 2021 إلــى العالــم 
عبــر البــث المباشــر ومقاطــع الفيديــو وعــروض 
ــاؤالت  ــت التس ــدود.. وكان ــور مح ــع جمه ــاء م األزي
كيــف نرتــدى مالبــس يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر 
كبيــر علــى مــا نشــعر بــه أو تعكــس أي تحــوالت 
ــات  ــة؟.. إال أن التصميم ــة المزاجي ــي الحال ــع ف أوس
كانــت خارجــة عــن التوقــع لتتمركــز فــى إضفــاء 
البهجــة والتفــاؤل.. وجلــب لنــا البعــض اآلخــر قطًعــا 

ــة..  ــذور األناق ــداد لج ــل كامت ــيكية تعم كالس
بعــد عــام مــن البقــاء فــي المنــزل، حــان الوقــت 
ــتوحاة  ــات مس ــدث االتجاه ــة وأح ــال بالموض لالحتف
مــن كل عقــد تقريًبــا.. هنــاك العديــد مــن الطــرق 

الجديــدة لتصميــم خطــوط متميــزة. 
ال شــك أن موضــة 2021 ســتروق لــكل محبــى 
ــب  ــي تقري ــة ف ــد اتخــذت الحري ــة.. فق ــاء الرائع األزي
الماضــى بالحاضــر فــى لوحــات جديــدة مــا بيــن 
الهــدوء والرومانســية والعمليــة والرقــة والرشــاقة 
والثقــة بالنفــس.. وتتميــز باختيــارات متباينــة فــى 
ــب كل  ــة لتناس ــوط الرائع ــة والخط ــات اللوني االتجاه
ــار. ــى االختي ــن ف ــى حــدة وليتســع التباي شــخصية عل

ألوان البوب )الزاهية( أم ألوان الباستيل )الناعمة(
فــي هــذا الموســم.. اعتمــدت الموضــة علــى كال 
األلــوان الزاهيــة واأللــوان الناعمــة.. كالهمــا مــن 
األنمــاط التــي تجعــل الشــخصية مميــزة.. هــذا النمــط 
المســتوحى مــن الموضــة القديمــة هــو طريقــة لطيفــة 
إلضفــاء البريــق علــى الــزى المعتــاد واســتخدامه بــكل 

ثقــة.. 
الصارخــة  ألــوان »البــوب«  ذات  أزيــاء  فارتــداء 
ــون  ــا تك ــت األنظــار أينم ــى لف ــد عل ــة تعم والصريح
وتتســلط عليهــا األضــواء.. أمــا األلــوان »الباســتيل« 
األجــواء  تضفــى  المظهــر  ناعمــة  الظــل  خفيفــة 

الحالمــة مثــل عطــر الالفنــدر والليمــون والــوردي 
الصغيــر لصاحبــة االبتســامة الهادئــة.

بين رقى الماضى وابداع الحاضر
تأتــى قبعــة الخمســينيات مــن القــرن العشــرين وغطــاء 
الــرأس األنيــق للمــرأة ذات الغمــوض.. وتبــدو لطيفــة 
وجــاءت  متناســقة..  بألــوان  إقرانهــا  عنــد  للغايــة 
موضــة 2021 لتعطــى مســاحة اظهــار بعــض مــن 
ــه..  ــى الوج ــة عل ــي جاذبي ــة لتضف ــعرعلى الجبه الش
ومــع ارتــداء نظــارة شمســية تصبــح نجمــة هوليــود.. 
النقــش  فــى  الســتينيات  خطــوط  أيضــا  وانطلقــت 
الــكاروه )المربعــات( لمــن هــم أكثــر هــدوءا وحميميــة 

للــذات.. وظهــرت النقــوش المقلمــة علــى اســتحياء.. 
ــة لفتــرة الســبعينيات  ــوان البــوب الصاخب وتختــرق أل

ــة..  ــخصية الجريئ ــب الش ــواء  لتصاح األج
ومــن عالــم موضــة الثالثينيــات.. تعــود جماليــات 
العمليــة  المــرأة  ترتديــه  الــذى  الرجالــى  الــزى 
المتحــررة مــن البــدالت كبيــرة الحجــم إلــى القمصــان 
الفضفاضــة والبنطلــون ذى الســاق المســتقيمه والــذى 
ــة واإلغــالق  ــود االنعزالي يتنهــى باتســاع.. لتكســر قي

ــى..  ــام الماض ــى الع ــم ف ــه العال ــى من ــذى عان ال
باطاللــة جديــدة تعــود موضــة التســعينيات بحــذر 
ــرة  ــرة الكبي ــات الزه ــن خــالل نقوش ــيق م ــم رش ناع
ــة  ــخصية الجاذب ــب الش ــة.. لتداع ــوان البراق ذات األل

ذات العطــر الحالــم.. 
ــن  ــتوحاة م ــوان المس ــهيرة واألل ــات الش ــذه النقوش ه
ــى  ــة تأت ــة والرائع ــوط الجريئ ــم والخط ــراز القدي الط
ــى للتعبيــر عــن  ــة مثل ــة.. وهــى طريق بــروح عصري

ــاة.. ــي الحي ــة ف ــياء الجميل ــال باألش ــس واالحتف النف

مظهر أنيق وجذاب..
يــدور هــذا الموســم حــول اطاللــة أنيقــة وجذابــة دون 
عنــاء.. وهــذا هــو الســبب المثالــي لتجربــة ألــوان 
علــى  أو  وزبديــة..  ناعمــة  تبــدو  التــى  الباســتيل 
النقيــض التــام مــن ارتــداء لــون البــوب الزاهــي.. 
واحــد  زى  فــى  األســلوبين  بيــن  المــزج  زكان 
للشــخصية المتوازنــة.... وجــاء الحــذاء الرياضــى 
ليتمتــع بكونــه عنصــرا أساســيا مــع الجميــع بــكل 
حــب.. ولــم تمنــع موضــة 2021 أى رغبــة فــى 
اضفــاء االســتقرار النفســى والراحــة بــل رحبــت بــه 
ــك مــن خــالل المظهــر  ــن ذل ــاء لتعل بــال تــردد أو عن

المثالــى.
ــع  ــز الواس ــداء الجين ــت ارت ــان وق ــد ح ــذرًة..  لق مع
ــول  ــم ح ــذا الموس ــدور ه ــيادة.. ي ــم الس ــاق ليحك الس
ــرن الحــادي  ــد األول مــن الق ــل العق ــام مــن أوائ اإلله
والعشــرين.. ومــا هــي أفضــل طريقــة لالحتفــال بهــذا 
العصــر فــي الموضــة أفضــل مــن اســتخدام أحــد أبــرز 
اتجاهاتهــا؟ يتمكــن الجــزء العلــوي مــن الخصرباحكام 
ويمتــد مســتقيما إلــى مــا بعــد الركبتيــن.. ويطيــل مــن 

الســاق ليمنحــك أجــواًء مريحــة بــال قيــود.

2021 حقا.. هى البساطة..
باأللــوان النابضــة بالحيــاة تطــل علينــا »موضــة 2021«.. األمــر يتعلــق بالمتعــة - اطــالق الخيــال وتجاهــل مــا يحــدث فــي العالــم.. تعطــى االحســاس بالراحــة والثقــة.. 
تمتلــىء  إبداًعــا وجمــااًل وأهميــة والتــي نعتقــد أنهــا ســتضفى رؤيــة جديــدة فــى ارتدائنــا لمالبســنا فــى الســنوات القادمــة.. ويتفــوق الشــعور بالتفــاؤل  علــى عالــم مــا 
بعــد اإلغــالق.. يتوقــع العديــد مــن المصمميــن أنــه فــي عــام 2021 ســنرغب فــي االســتمتاع بمزيــد مــن المــرح مــع مالبســنا وإلقــاء نظــرة مشــرقة.. ســواء كان ذلــك 

مــن خــالل ألــوان قــوس قــزح الصارخــة أو الناعمــة.. وارتــداء أكثــر الموديــالت فضفاضــة واســعة فــى األغلــب..
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New straight yarn path

 "Leverage your speed  
and meet new precision.  
Redefine your tactic  
and develop new goals.  
Profit from higher  
durability and realize  
your visions and  
prepare yourself for  
INDUSTRIE 4.0 “
Mathias Stündl
Head of Development BCF  
Technology Manager

BCF S8 released for PA6 
Whether monocolor or tricolor yarn, whether PP, PET or PA6 yarn, with the 
BCF S8 you produce highest-quality BCF yarns. The optimized BCF manu-
facturing process rewards you with the best reproducible yarn processes  
and optimized production costs. Future-oriented development steps make 
the BCF S8 the most efficient BCF system.

Innovation based on experience.

Your benefits
 Expand your product portfolio with BCF S8 CPC-T
 Trendsetting Human-Machine Interface
 Lowest OPEX
 Smart innovations

Get ready!
Go for success – go for BCF S8
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ZIMMER AUSTRIA is well known for robust printing and 
coating machinery supplied to the textile and carpet 
industry.  Un-interrupted service to the industry for nearly 
150 years, even during the most turbulent times in the 20th 
Century, this is what ZIMMER AUSTRIA is known for. Aside 
that, ZIMMER is the inventor of great technologies that have 
changed the textile and carpet industry forever. In 1951 the 
flatscreen-DUPLEX printer has brought first time a perfectly 

mirrored print to wool blankets. Four years later the worlds 
first commercial rotary screen printer has been introduced 
to the market. With such great success, Zimmer Austria was 
first company trusted to manufacture a flat screen printer 
to print onto voluminous substrates such as velour carpets. 
This was the birth of the first carpet printer in the world, 
introduced in 1963. Already 5 years later the first carpet 
rotary screen printer came to the market. 

PRInTIng oF HEAvy TEXTILE SUBSTRATES

In the year 1976 the digital 
journey started with the 
CHROMOTRONIC which 
was re-named as the 
CHROMOJET in 1980. This 
valve based digital inkjet 
printing technology has 
brought a substantial 
change to the carpet and 
blanket printing segment. 
250 Mio m² is the present 
global market of printed 
carpet and only 7 % are 
screen printed today. Such 
figures clearly demonstrate 
how these visionary 
developments from the 
Austrian manufacturer 
have changed a complete 
industry. In parallel to carpet 
printing the CHROMOJET 
technology has entered 
blanket printing industry as 
well. Initially PAN (acrylic) 
blankets, but nowadays 
more and more PES blankets 
and Raschel carpets are 
printed digitally. 
With the start of high-
resolution printing on 
voluminous textile substrates 
in 2011, ZIMMER AUSTRIA 
was again leading the path 
of transition in the printing 
industry. 
Today more than 80 % of our 
digital print lines are built 
around the COLARIS printer 
family, which is based on 
piezo inkjet printheads, says 
Josef Osl, GM Marketing at 
ZIMMER AUSTRIA. He further 
adds that in few years 
from today, printing on 
voluminous substrates such 
as carpets, blankets, terry 
towels etc. will be covered 

100 % by digital application 
systems only. 
The future for textile and 
carpets lays in the high-
resolution market which is 
covered by COLARIS print 
lines. CHROMOJET will still 
play its role for ZIMMER, but 
more in other fields then in 
the traditional textile and 
carpet segment. Non textile 
applications are mainly 
covered through OEM 
supply to industry leaders 
in their specific segment. 
Additive manufacturing 
has been a recent success 
for CHROMOJET product 
range and is one of the 
future potentials aside our 
inherited and constantly 
improved competence. 
The textile segment, 
representing heavy 
substrates is well covered by 
COLARIS, which is the right 
choice for economic and 
ecologic print production. 
COLARIS printers are 
available from sample and 
small production printers 
as well as for capacities 
of well above 1000 m²/h. 
The printers are available 
at 2.200, 2.600, 3.400, 4.200 
and 5.200mm width and 
can be fitted with any kind 
of line component incl. 
dryers, steamers, washers 
and other equipment to 
form complete production 
lines out of one hand. The 
COLARIS range covers any 
product form bed sheet 
printing, via terry towels, 
raschel blankets, needlefelt, 
tufted and woven rugs, 

carpet tiles and wall to wall 
carpets for residential or 
contract applications.  
COLARIS printers come with 
an open ink system enabling 
the use of any certified 
ink class commercially 
available today. This opens 
the field of application to 
the recently introduced 
CDPET (cationic dyeable 
polyester) fiber. CDPET is 
expected to revolutionize 
the printing industry through 
its sustainability. Cationic 
inks are used for printing 
CDPET. These inks are fixed 
at 102 °C saturated steam 
at ambient pressure. The 
color yield is unsurpassed 
by any other dyestuff class 
and the fixation rate is at 
98 % and more. Extremely 
bright and deep color 
shades are achieved at 
an ink consumption of 
approx. 50 % compared 
with other ink classes. The 
high fixation rate reduces 

waste water contamination 
substantially. The energy 
consumption is at least 30 % 
less compared with disperse 
or direct sublimation printing 
on conventional polyester. 
Aside all these benefits, the 
fiber is 100 % recyclable and 
will get approval for “cradle 
to cradle” products.
Although CDPET is yet a 
bit difficult to source, with 
increasing number of 
suppliers, this will be the fiber 
of the future and could be 
used for upholstery fabrics, 
technical textiles, blankets, 
mats and rugs, needle 
punched nonwoven, or 
even for residential and 
semi contract application. 
ZIMMER AUSTRIA is ready 
to support another 
improvement towards 
sustainable textile and 
carpet manufacturing. For 
more details please feel 
free to contact ZIMMER 
AUSTR IA .
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مؤشرات واحصاءات تؤكد:
"الذهب األبيض" يستقر على عرش السوق العالمية

تقرير أمريكي
توقــع تقريــر لــوزارة الزراعــة األمريكيــة أن يرتفــع 
إنتــاج مصــر مــن القطــن خــالل موســم 2021 - 
2022 بنســبة 16 فــي المئــة ليصــل إلــى 250 ألــف 
بالــة، مقارنــة بـــ 215 ألــف بالــة الموســم الماضــي، 
وأرجــع التقريــر ارتفــاع اإلنتــاج إلــى زيــادة محصول 
ــة  ــة بالذباب ــواء اإلصاب القطــن هــذا العــام نظــًرا الحت
البيضــاء والتــي تســببت فــي خســائر فــي المحصــول 
الموســم الماضــي، وتوقــع التقريــر أن ترتفع المســاحة 
ــة لتصــل  ــي المئ ــن القطــن بنســبة 7 ف المحصــودة م
إلــى 166 ألــف فــدان فــي الموســم الجديــد، وارتفــاع 
الصــادرات المصريــة مــن القطــن بنســبة 4 فــي المئــة 
وبكميــة 10 آالف بالــة لتصــل إلــى 260 ألــف بالــة.

وتعــد الهنــد هــي المســتورد األكبــر للقطــن المصــري 

وتوقــع   ،2021  -  2020 الجــاري  الموســم  فــي 
ــم  ــي الموس ــد ف ــع الصــادرات للهن ــر أن تتراج التقري
الجديــد نتيجــة فــرض الحكومــة الهنديــة 10 فــي المئــة 

ــارج. ــن الخ ــى واردات القطــن م ــب عل ضرائ

رقابة متكاملة
ــط  ــة القطــن المصــري وضب ــم مكان ــي دع ــة ف ورغب
ــة العامــة للتحكيــم  الســوق فــي مصــر؛ وتمكيــن الهيئ
ــة  ــى كاف ــا عل ــكام رقابته ــن إح ــارات القطــن م واختب
مراحــل تــداول القطــن داخــل جميــع المغــازل، وافــق 
بتعديــل  قانــون  مشــروع  علــى  الــوزراء  مجلــس 
بعــض أحــكام القانــون رقــم 106 لســنة 1973، 
ــذي  فــي شــأن بعــض األحــكام الخاصــة بالقطــن، وال
نــص علــى إضافــة مادتيــن جديدتيــن؛ األولــى تنــص 

إثبــات  المغــازل  أنــه »يجــب علــى جميــع  علــى 
كميــات وأصنــاف وُرتــب القطــن الموجــود لديهــا 
ــادرة  ــات ص ــة بيان ــا بطاق ــاً به ــجالتها، مرفق ــي س ف
مــن الهيئــة العامــة للتحكيــم واختبــارات القطــن بشــأن 
تلــك الكميــات واألصنــاف والُرتــب«، كمــا نــص 
مشــروع القانــون علــى أن الهيئــة، فــي حالــة مخالفــة 
ــى  المغــازل لهــذا الحكــم، لهــا الحــق فــي التحفــظ عل
ــة بهــا، وضبــط األقطــان  الســجالت واألوراق المرفق

ــة. ــل المخالف مح
ــب  ــى أن »ُيعاق ــة عل ــة الُمضاف ــادة الثاني ونصــت الم
بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر، وبغرامــة ال 
تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه، وال تجــاوز مليــون جنيــه، 
ــن، كل مــن خالــف أحــكام  ــن العقوبتي أو بإحــدى هاتي
الفقــرة األولــى مــن المــادة األولــى المضافــة، فضــالً 

ــت  ــا بلغ ــة ارتفاًع ــوق العالمي ــي الس ــن ف ــعار القط ــهدت أس ش
نســبتها 68 المئــة خــالل الموســم الحالــي مقارنة بمتوســط أســعار 
الموســم الماضــي، حيــث بلــغ متوســط أســعار القطــن عالميــا نحــو 
185 ســنتا للبــره مقابــل متوســط ســعر 110 ســنتات للبــره خــالل 
الموســم الماضــي، وهــو مــا يعنــي أن هــذا الموســم يعــد موســم 
اســتثنائي للقطــن مــع إعــادة التشــغيل فــي مصانــع العالــم وزيــادة 

الطلــب وانخفــاض المعــروض مــا يرفــع األســعار.
كمــا شــهدت المســاحات المزروعــة بالقطــن منــذ بدايــة الموســم 
الحالــي ارتفعًــا حيــث بلغــت نحــو 145.7 ألــف فــدان مقابــل 
ــن الموســم الماضــي  ــرة م ــس الفت ــدان خــالل نف ــف ف 124.3 أل

ــارات القطــن ــم واختب ــة تحكي ــات هيئ ــا لبيان وفق
ــن  ــدى المزراعي ــاءل ل ــاخ التف ــى من ــود إل ــي تع ــادة الت وهــي الزي
بشــأن ارتفــاع األســعار خاصــة الذيــن الحظــوا بــدء معــدل الزيــادة 
مــع نهايــة الموســم الماضــي، بعــد أجــواء الركــود التــي شــهدها 
الســوق العالميــة جــراء كورونــا والتــي تســببت فــي تراجــع 
ــت  ــك الوق ــي ذل ــل للمســاحة المنزرعــة ف االســعار وتراجــع مماث
وذلــك بنســبة 20 فــي المئــة. إال ان مــا يحــدث مــن نمــو متســارع 
فــي األســعار فــي الســوق العالميــة كان ســببًا فــي زيــادة المســاحة 

ــذي حــدث خــالل العــام الماضــي. وتعويــض التراجــع ال

ارتفاع األسعار مع اعادة تشغيل 
مصانع العالم بنسبة قاربت 86 في 

املئة.
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عــن مصــادرة األقطــان محــل المخالفــة«.
أرجــع الدكتــور أحمــد أبــو زيــد االســتاذ  رئيــس 
ــور  ــابقا، الدكت ــة س ــوزارة الزراع ــات ب قطــاع الخدم
أحمــد أبــو زيــد، ضــرورة تلــك التعديــالت التــي تدخل 
علــى األحــكام الخاصــة بالقطــن، والتــى تعيــد بدورهــا 
قيمــة ومكانــة القطــن المصــري، وتصــدره العالميــة. 
مشــيًرا  إلــى أن القطــن المصــري، كان يشــهد بعــض 
التجــاوزات مــن المحالــج الغيــر ُمرخصــة، التــي 
ــج وغــزل للقطــن دون  ــال حل ــا أعم ــدور به ــت ت كان
ــة  ــن شــريحة جزئي ــة، لتدخــل ضم أن تخضــع للرقاب
ــة«،  ــب الخاص ــا »الدوالي ــق عليه ــج ُيطل ــن المحال م
مســببة بشــكل رئيســي نوعــا مــن العشــوائية فــي 
جــودة القطــن، بســبب خلــط أكثــر مــن نــوع للقطــن.

مكانة الذهب األبيض
ــرة  ــض م ــب األبي ــادة عــرش الذه ــة إع وعــن إمكاني
أخــرى، أوضــح أبــو زيــد أن القانــون رقــم 106 
ــل  ــن كان يحم ــارة القط ــاص بتج ــنة 1973، الخ لس
للتحكيــم  العامــة  الهيئــة  عمــل  أن  إال  ثغــرات، 
واختبــارات القطــن، والمنــوط إليهــا تحديــد رتــب 
وجــودة القطــن مــن خــالل الرقابــة واالختبــارات التــى 
ــذي  ــون، ال ــن للقان ــود مادتي ــن وج ــنها، فضــال ع تش
يعطــي ســلطة تمكيــن لهــذه الهيئــة فــي إحــكام عمليــة 
الرقابــة علــى كافــة مراحــل تــداول القطــن داخــل 
ــالت  ــت التعدي ــي مصــر، وتلخص ــازل ف ــع المغ جمي
ــات  ــوت فيهــا كمي فــي ضــرورة وجــود ســجالت مثب
وأصنــاف ومصــادر ورتــب األقطــان الموجــودة بهــا، 
وذلــك لمنــع تجــارة األقطــان المغلوطــة والغــش فــي 
القطــن وتســريب البــذور مــن تلــك الدواليــب لبعــض 
المزارعيــن. ومــا يحــدث اآلن هــو الرجــوع للوضــع 
الطبيعــي، بــأن يتــم تــداول القطــن مــن خــالل حلقــات 
رســمية مثــل البورصــة، والتــي يعلــن فيهــا ســعر بيــع 

ــج المرخصــة،  ــب القطــن للمحال ــد رت القطــن، وتوري
يمثــل مشــاريع يتــم مــن خاللهــا المحافظــة علــى 
القطــن مــن الخلــط والتدهــور ودعــم الممارســات 

الســليمة ووضــع ردع ألي تجــاوز. 

تطوير الصناعة
أكــد وليــد الصالحــي مديــر شــركة النصــر لصناعــة 
المالبــس األســبق..أن تطويــر الصناعــة يمثــل فرصــة 
ذهبيــة الســتغالل القطــن المصــري فــي الصناعــة 
المحليــة وتقليــل اســتيراد االقطــان قصيــرة التيلــة مــن 
الخــارج ومــن ثــم االرتفــاع بالقيمــة المضافــة بشــكل 

عــام لألقطــان المصرية،مشــيًرا إلــى أن الســبب وراء 
ــي  ــة ف ــي اســتغالل األقطــان المصري عــدم التوســع ف
ــي  ــل ف ــن األول يتمث ــى عاملي ــود إل الصناعــة كان يع
زيــادة التكلفــة الماديــة للمنتــج النهائــي نظــًرا الرتفــاع 
االجنبيــة،  االقطــان  مــع  بالمقارنــة  القطــن  ســعر 
االنتاجيــة  المعــدات  تواجــد  عــدم  إلــى  اضافــة 
ــة  ــذه النوعي ــع ه ــاءة م ــل بكف ــي تتعام ــورة الت المتط
مــن االقطــان، إال أنــه مــع التطويــر الراهــن للمعــدات 
االنتاجيــة وتحديــث الصناعــة يعنــي امكانيــة التوســع 
فــي اســتخدام األقطــان محلًيــا وتصديــره كمنتــج ســواء 
وســيط أو نهائــي للســوق العالميــة، وهــذا اليعنــي 
التوقــف عــن التصديــر للقطــن كخــام ولكــن علــى 
ــا  ــول محلًي ــن المحص ــرة م ــبة كبي ــغيل نس ــل تش االق

ــن. ــع الراه ــة بالوض بالمقارن

ولنا كلمة
مــر القطــن المصــري خــالل االعــوام القليلــة الماضية 
ــا لألجــواء  بموجــات مــن التراجــع واالرتفاعــات وفق
ــرارات  ــض الق ــة لبع ــة، أو نتيج ــوق العالمي ــي الس ف
التــي تقــوم بهــا الــدول لدعــم محصولهــا مــن األقطــان، 
وهــو أمــر جائــز فــي مســيرة التجــارة بشــكل عــام، إال 
ــن  ــت م ــي وق ــر االقطــان كخــام ف أن اقتصــار تصدي
المفتــرض ان لدينــا تطويــر متميــز فــي حلــج االقطــان 
ــام  ــا أم ــي أنن ــا يعن وانشــاء مغــازل متقدمــة تكنولوجًي
فرصــة مميــزة للبــدء فــي تحقيــق قيمــة مضافــة حقيقــة 
ــج  ــه نتائ ــذي وال شــك ســتكون ل ــر وال ــذا األم ــي ه ف
متميــزة فــي دعــم مســيرة االقتصــاد المحلــي، ووقتهــا 
مــن الســهل أن يتــم زيــادة المســاحات المنزرعــة بمــا 
يعنــي التوســع فــي تصديــر القطــن بعــد التشــغيل وفــي 
ــن  ــتفادة م ــام.. االس ــادة خ ــره كم ــت تصدي ــس الوق نف
ــوب لمســيرة الذهــب  ــع مطل ــل تنوي ــن يمث كال األمري

األبيــض.

ضبط سوق القطن في مصر 
واالهتمام بالرقابة على الرتب بهدف 
منع أي مخالفات من شأنها التأثير 

سلًبا على سوق القطن املصري 
محلًيا وخارجًيا.
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فــي البدايــة اشــار أشــرف ســعيد إلــى هــذه التطــورات 
قائــاًل: نعمــل حالًيــا فــي الســوق المحليــة عبــر العالمــة 
التجاريــة Nile Home ، وتــم افتتــاح الفــرع الســابع 
فــي »أركان« ونخطــط الفتتــاح 3 فــروع جديــدة 
قبــل نهايــة العــام الجــاري وبهــذا يصــل عــدد فروعنــا 
ــا  ــع لعالمتن ــام الراب ــو الع ــذا ه ــروع. وه ــى 10 ف ال
المقــدم   Collection المجموعــة  وكل  التجاريــة، 
خــاص بنــا مــن مصانعنــا ببــرج العــرب، ولدينــا 
 Concept Retail، Creative Designer
ونحــن  بنــا  الخاصــة  المجموعــة  بتصميــم  بيقــوم 

ــع. ــروع للبي ــى الف ــا عل ــم توزيعه ــم يت ــا ث نصنعه

الجودة حسمت المنافسة
ــا ال  ــال: أن ــة ق وحــول الســبب للتوجــة للســوق المحلي
اعتبــر ان هــذا ســوقا محليــا الننــا ال نقــدم مــا يطلبــه 
التاجــر وانمــا اقــدم العالمــة التجاريــة الخاصــة بــي، 
ولقــد وجــدت ان المواصفــات واالصنــاف المتاحــة 
فــي الســوق ضعيفــة ولكــن عندمــا فكرنــا فــي دخــول 

الســوق باســمنا وبالعالمــة الخاصــة بنــا اســتطعنا 
ــين  ــي المنافس ــر ف ــا نفك ــودة، وعندم ــى ج ــر أعل توفي
ــال تجــد  ــا مث ــى عكــس تركي ــر عل ــال نجــد الكثي ــا ف لن
ــة  ــة المتنافس ــة المحلي ــات التجاري ــن العالم ــد م العدي
)Local Brand( فقــد تجــد 100 عالمــة تجاريــة ، 
100 محــل فــي المفروشــات المنزليــة فقــط ولكــن فــي 
مصــر ال يوجــد إال القليــل، لــذا وجدنــا ان هنــاك فجــوة 
فــي توافــر عالمــات تجاريــة مميــزة فــي المفروشــات 
المنزليــة وانتهزنــا هــذه الفرصــة لمــلء هــذه الفجــوة.

مصر سوق كبير
اشــرف  قــال  المحليــة  للســوق  رؤيتــه  وحــول 
ســعيد:مصر ســوق كبيــر جــدا ، 100 مليــون نســمة 
بســبب فجــوة  يحتــاج بضاعــة وكذلــك  اي ســوق 
وفــي  جــدا  جيــدة  فرصــة  انهــا  وجدنــا  التســويق 
ــن للمســتهلك  ــا معروفي ــع اعــوام اصبحن خــالل االرب
المحلــي، وأكاد أجــزم انــه ال يوجــد اليــوم أحــد ال يعلــم 
ــن  ــر م ــة Nile Home الكثي ــا التجاري ــن عالمتن ع

ــا  ــان السوشــيال ميدي ــي ب ــي ابلغون ــي واصدقائ معارف
والجروبــات عندمــا يتــم الســؤال مــن أيــن يمكــن 
احضــار مفروشــات منزليــة جيــدة تكــون اإلجابــة 
ــون  ــدأ يك ــث ب ــن Nile Home. حي ــور م ــى الف عل
ــا معروفيــن فــي  ــاك وعــي فــي التســويق واصبحن هن
ــه  ــد ذات ــي ح ــذا ف ــر وه ــة بالغي ــر مقارن ــت قصي وق
نجــاح للوصــول لهــذا الوضــع فــي وقــت يعتبــر ليــس 

ــل. طوي
واضــاف : يوجــد قطاعــات ســعرية مختلفــة للمنتجــات 
بدايــة مــن طقــم الماليــة تتــراوح االســعار مــن 500 
جنيــه إلــى 3 آالف  جنيــه وهــذا يخــدم أكثــر مــن 
فئــة علــى حســب العميــل وميزانيتــه ســيجد مــا يناســبه 
مــن منتجــات ذات جــودة عاليــة وتصميمــات مميــزة 
واســعار فــي متنــاول كل عميــل، وبالتأكيــد لــن ننافــس 
ــدم  ــر الن هــذه المنتجــات تق ــور وهايب منتجــات كارف
ــة،  ــة قليل ــة و اســعار اقتصادي ــة ضعيف ــج بمواصف منت
ولكــن نحــن نخــدم و نقــدم جــودة عاليــة بســعر منافــس 
حيــث ان كل العمــالء تقــول ان الســعر مناســب جــدا 

أشرف سعيد:
Nile Home في مقدمة سوق المفروشات المنزلية 

المحلية خالل اربع أعوام فقط

تاريخ من النجاح في عالم صناعة المفروشات المنزلية، بدأت 
مع تأسيس شركة نيل لينين جروب على يد رجل الصناعة البارز 

سعيد أحمد خالل العام 1996 في منطقة العامرية باألسكندرية، حيث 
استطاعت خالل هذه األعوام الماضية أن تحتل مكانة الصدارة في هذا 

المجال وتستحوذ بمستوى جودة منتجاتها على حصه مميزة في السوق 
العالمية. وألنه يقال أن الوصول للقمة أمر سهل إال أن الحفاظ عليها 

بالغ الصعوبة.. استطاعت إدارة الشركة من خالل رجل االعمال الشاب 
أشرف سعيد أن يقوم بإحداث تطورات ايجابية أخرى في مسيرة عملها، 

حيث قام بالبدء في طرح منتجات الشركة في السوق المحلية منذ 4 
أعوام عبر العالمة التجارية Nile Home حيث تم افتتاح 7 فروع 

في عدد من مراكز التسوق الشهيرة اضافة إلى اإلعداد الفتتاح 3 فروع 
أخرى قبل نهاية العام الجاري.. ولمعرفة معالم هذه التطورات اإليجابية 
في وقت مرت به الصناعة سواء في الداخل أو الخارج بتأثيرات سلبية 

عديدة لعل ابرزها جائحة كورونا كان لخيوط هذا الحوار.



21يوليو 2021 | خيوط

والتصميــم  والخامــة  بالجــودة  مقارنتــه  حــال  فــي 
والســعر قليــل علــى المنتــج بالجــودة المقدمــة.

الذوق المنافس
ــة  ــي المفروشــات المنزلي ــذوق المصــري ف وحــول ال
قــال اشــرف ســعيد: المتحكــم فــي الــذوق الســائد فــي 
الســوق هــو المعــروض ومــا يقــدم ، ولالســف مــا كان 
يقــدم كان »ســيء«. ولذلــك عندمــا تــم تقديــم منتجــات 
ذات جــودة عاليــة بســعر منافــس وذوق راقــي وجدنــا 
العميــل الــذي يشــتري هــذا المنتــج. اذا وجــد العميــل 
فــي الســوق المصــري مــا يقــدم بالســوق العالمــي 
وباســعار مناســبة لــه ســوف يشــتريه ، ولهــذا يمكــن 
القــول اننــا نعلــم العميــل حســب مــا نقدمــه مــن اذواق 

.we educate the customer ومنتجــات
وعلــى ســبيل المثــال كيــس اللحــاف لــم يكــن موجــود 
عليــه  المتعــارف  ســابقا،  المصــري  الســوق  فــي 
اســتك مثــل  المطبــوع وماليــة  الماليــة واللحــاف 
هايبــر وكارفــور، لــم يكــن هنــاك كيــس لحــاف فقــط، 
ــس  ــا كي ــن قدمن ــض . نح ــاف ابي ــتري لح ــد يش ال اح
ــن  ــة اآلن ، نح ــن المالي ــى م ــه أعل ــاف ومبيعات اللح
نبيــع مــن اللحــاف االبيــض علــى االقــل 250 قطعــة 
كل اســبوع أي 1000 قطعــة شــهريا وهــذا لــم يكــن 
ــد ان  ــت اري ــي قل ــوق. ولكن ــي الس ــه ف ــارف علي متع
ــم النــاس كيــف يفرشــوا الســرير لحــاف ابيــض،  يتعل
ففــي النهايــة » أنــت تســتطيع أن تعلــم المســتهلك مــن 

ــن منتجــات«. ــه م ــا تقدم ــك وم خــالل خبرت

االستثمار في السوق اإلنجليزي
مصــر  فــي   Hospitality بـــ  الخــاص  الســوق 
مختلــف تمامــا عنــه فــي انجلتــرا، ونحــن لدينــا خبــرة 
ــزي بشــكل  ــم الشــعب االنجلي ــه، وأفه ــدا في ــرة ج كبي
جيــد واعــرف كيفيــة التعامــل معــه ، فــي 2008 كنــا 
نتعامــل مــع شــركة انجليزيــة نقــوم بتوريــد منتجاتنــا 
لهــم، ولكــن الشــركة اعلنــت افالســها ووجــدت ان هذه 
ــع مباشــرة  ــزي والبي فرصــة للدخــول للســوق االنجلي
للفنــادق، فــي العــام األول لــم يكــن الحــال جيــدا ولكــن 
فــي العــام التالــي اســتطعت الحصــول علــى عقــد كبير 
وكان يعــد ثالــث اكبــر عقــد فــي انجلتــرا وهــذا العقــد 
ســاعدنا ان نكبــر اســرع وحاليــا نحــن مــن الكبــار فــي 

. Distribution Hospitality Textile ســوق
لينيــن  نايــل  منتجــات  فــي  فقــط  العمــل  وحــول 
ــات  ــط منتج ــس فق ــعيد: لي ــرف س ــال اش ــروب.. ق ج
مــن  المئــة  فــي   60 ان  حيــث   ،Nile Linen
ــع  ــن مصان ــة م ــي المئ ــا و40 ف ــن عندن المنتجــات م
اخــرى مــن بــالد غيــر مصــر مثــل باكســتان ، الهنــد ، 
بنجالديــش وتركيــا .. البــالد التــي بهــا هــوم تكســتايل 

ــر. ــم كبي بحج
ــوط  ــي الف ــع المتخصصــة ف ــي مصــر عــدد المصان ف
مثــال قليلــة جــدا والمصانــع الصغيــرة ال يمكنهــا 

ان تنافــس المصانــع الكبيــرة الموجــودة بالخــارج. 
اســعارهم اعلــى بكثيــر.  وحتــى بمصــر ال يوجــد 
مصنــع ينافســنا.نحن نمثــل تقريبــا 80 فــي المئــة مــن 

صــادرات مصــر فــي المفروشــات.

خطة للسوق االفريقي
وحــول وجــود رؤيــة للتصديــر والتوســع فــي الســوق 
االفريقــي قــال: بالطبــع الســوق االفريقــي فــي خطتنــا 
ــدم  ــركة وأق ــي ش ــتثمر اآلن ف ــن أن اس ــتقبال ولك مس
ــا ألن الســوق بــه  ــة حالي منتجــات فهــي خطــوة مؤجل
مخاطــرة كبيــرة وغيــر مضمــون فــي ظــل الظــروف 
الحاليــة وهــو ليــس مثــل الســوق الغربــي أو األوروبي 
ال يوجــد بــه مخاطــرة فــي التعامــالت واضمــن بكثيــر 

ومســتقر بشــكل كبيــر وال يوجــد منــه قلــق.

اسواق جديدة
Nile Linen كنــا نصــدر 70 فــي المئــة مــن شــغلنا 
ــرا ،  ــا وانجلت ــي اوروب ــادق ف ــل Hospitality للفن ل
ــث   ــا ان نبح ــا واجبرن ــر علين ــا اث ــت مم ــا اغلق ولكنه
بســرعة عــن اســواق جديــدة بشــكل ســريع علــى 
اســواق جديــدة بعيــدا عــن Hospitality واســتطعنا 
ــا  ــدة فــي وقــت صعــب جــدا وكن دخــول اســواق جدي
ــام  ــن ع ــي م ــاول دخــول الســوق االمريك ــل نح بالفع
2019 وانــا شــخصيا ســافرت امريــكا 6 مــرات 
خــالل هــذا العــام والحمــد هلل فــي عــام 2020 بــدأت 
ــا  ــا وحالي ــالء تجربن ــل )اوردرات(  عم ــر العم اوام
وصلنــا فــي 2021 انــه لدينــا 5 عمــالء فــي الســوق 
ــر.  ــرم وكبي ــال محت ــا دورة رأس م ــي ولدين االمريك
خــالل وقــت كورونــا كان البــد مــن البحــث عــن 
ــوق  ــول الس ــتطعنا دخ ــدة واس ــواق جدي ــالء واس عم
االمريكــي وتايــوان ، وعلــى الرغــم مــن قــرب تايــوان 
ــه نظــرا لوجــود مشــاكل سياســية  ــن اال ان ــن الصي م
ــن  ــع الصي ــل م ــوا التعام ــم ال يفضل ــن فانه ــع الصي م
ــا  ــرب واوروب ــن الغ ــة م ــات تجاري ــون عالم ويفضل
ــي  ــق Commercial manager ايطال عــن طري
اســتطاع ان يبيــع لتايــوان مــن مصــر بشــكل مباشــر 
بالنســبة للســوق االنجليــزي فقــد كان الوضــع صعــب 
»انجلتــرا كانــت واقفــة« وتراجعنــا فــي الحجــم بنســبة 
80 فــي المئــة ولكــن الســوق عــاد للعمــل مــرة اخــرى 
مــن 17 مايــو واســتطعنا تحقيــق مبيعــات اعلــى 
100 فــي المئــة شــهر يونيــو الن الســوق كان محتــاج 

منتجــات.
ــي  ــل واحــد ف ــا بعمي ــي بدأن وبالنســبة للســوق االفريق
كينيــا ونحــاول فــي بــالد اخــرى واحــدة واحــدة ، 
ــات  ــوجات والمفروش ــة المنس ــى أن صناع ــيًرا إل مش
بشــكل عــام تحتــاج اســتثمار عالــي جــدا وعمالــة 
كثيــرة ومكســب قليــل خصوصــا شــغل التصديــر 
ــن  ــل الصي ــة مث ــالد قوي الن المنافســة شــديدة جــدا، ب
واقتصادهــم قــوي وحجمهــم كبيــر جــدا ، الهنــد مثــال 

ــن أن  ــي حي ــزل ف ــي الغ ــردن ف ــون م ــا 75 ملي لديه
مصــر كلهــا لديهــا 2 مليــون مــردن. الهنــد بيــزودوا 
3 مليــون كل ســنة فيوجــد حجــم رهيــب، يســتطيعوا 
ان يعملــوا بـــ Economy of scale بحجــم كبيــر 
ــذا يجــب ان يبقــى  جــدا ويقــدر يقلــل Overhead ل

ــل. ــش قلي ــر والهام ــم كبي الحج
الســوق المحلــي فــي مصــر تســتطيع المصانــع عمــل 
ــر أو  ــه للتصدي ــاذا اتج ــره لم ــذا تفكي ــر ل ــش كبي هام
ــر  ــال التصدي ــول مج ــاج لدخ ــي االنت ــع ف ــاذا اتوس لم
ــتثمار  ــاج اس ــر يحت ــل، والتصدي ــب قلي ــق مكس لتحقي
عالــي جــدا ويمكــن ان المســتثمر ال يريــد االســتثمار 
بهــذا الحجــم لكــي يكســب مكســب قليــل ولديــه مشــاكل 
ــر مــن مكاســبه( ــر مــن المكاســب. )مشــاكله اكب اكب

تسويق ومبيعات
وحــول نصائحــة للنجــاح للعامليــن فــي الصناعــة وقــام 
بتطبيقهــا فــي مســيرة العمــل قــال اشــرف ســعيد:أهم 
لديــك مجموعــة مبيعــات  للنجــاح ان يكــون  شــئ 
ــر خطــوط  ــدر تكب ــم تق ــاء ومــن خالله وتســويق اقوي

ــك. ــاج الخاصــة ب االنت
واضــاف قائــال: لقــد بــدأت مــع والــدي والــذي بالفعــل 
قطــع شــوطا كبيــرا فــي هــذه الصناعــة، بــدأت معــه 
ــاري  ــب التج ــن الجان ــؤوال ع ــي مس ــالل كون ــن خ م
واحــاول ازود المبيعــات واالســواق ونكبــر المصانــع 
ــر  ــدأ مــن الصف ــي ندخلهــا ولكــن ان تب واالســواق الت
وتحــاول تنشــئ المصانــع واالســواق فهــو ليــس ســهال 

ويحتــاج اســتثمار كبيــر جــدا .

نقدم للعميل ما نراه االفضل من 
خالل خبراتنا فأدرك مستويات جودة 

لم تكن معروفة في السوق احمللية.

النجاح في الصناعة يتطلب مستوى 
جودة متميز وإدارة وتسويق ومبيعات 

على اعلى مستوى من الكفاءة.
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بورصة

خيوط

النصــر  لشــركة  الماليــة  القوائــم  كشــفت 
للمالبــس والمنســوجات - كابــو، خــالل التســعة 
أشــهر األولــى مــن العــام المالــي الجــاري، 
ــث  ــة، حي ــبة 19 بالمئ ــع خســائرها بنس تراج
بلغــت  خســائر  تحقيــق  الشــركة  أوضحــت 
21.87 مليــون جنيــه خــالل الفتــرة مــن يوليــو 
ــاح بلغــت  ــل أرب ــى مــارس الماضــي، مقاب حت
27 مليــون جنيــه فــي الفتــرة المقارنــة مــن 

ــي. ــي الماض ــام المال الع
كمــا بلغــت مبيعــات الشــركة خــالل الفتــرة 
195.96 مليــون جنيــه، مقابــل مبيعــات بلغــت 
ــة  ــرة المقارن ــي الفت ــه ف ــون جني 324.33 ملي

ــي الماضــي. مــن العــام المال

تراجعــت خســائر شــركة اإلســكندرية للغــزل 
والنســيج، عــن أول 9 أشــهر مــن العــام المالــي 
الجــاري بنســبة 45.6 بالمئــة، حيــث اشــارت 
الشــركة إلــى تســجيل خســائر بلغــت 19.4 
ــة  ــى نهاي ــو حت ــة يولي ــذ بداي ــه من ــون جني ملي
مليــون   35.69 مقابــل  الماضــي،  مــارس 
ــام  ــن الع ــرة م ــس الفت ــه خســائر خــالل نف جني

ــي الماضــي. المال
كمــا تراجعــت إيــرادات الشــركة خــالل الفتــرة 
ــة  ــه بنهاي ــون جني ــجلت 81.05 ملي ــث س حي
مليــون   118.88 مقابــل   ،2021 مــارس 
ــي  ــام المال ــن الع ــرة م ــس الفت ــالل نف ــه خ جني

الماضــي.

المدققــة  غيــر  الماليــة  المؤشــرات  كشــفت 
لشــركة العربيــة وبولفــارا للغــزل والنســيج 
)APSW(، إن خســائرها تراجعــت خــالل 
بنســبة  الجــاري  العــام  مــن  األول  الربــع 
الشــركة  واشــارت  المئــة،  فــي   55.06
تحقيــق صافــي خســائر خــالل الفتــرة بلــغ 
بلغــت  مقابــل خســائر  مليــون جنيــه،   2.8
الفتــرة  نفــس  خــالل  جنيــه  مليــون   6.26
ــرادت  ــت إي ــا ارتفع ــام الماضــي، كم ــن الع م
 2021 مــن  األول  الربــع  خــالل  الشــركة 
مقارنــة  جنيــه،  مليــون   10.05 لتســجل 
ــا  ــرة ذاته ــالل الفت ــه خ ــون جني بـــ7.27 ملي

.2020 مــن 

10.05 مليون جنيه 19.4 مليون جنيه195.96 مليون جنيه
إيرادت العربية وبولفارا للغزل والنسيج 

خالل الربع األول من 2021
مبيعات كابو خالل الفترة من يوليو حتى 

مارس املاضي
خسائر شركة اإلسكندرية للغزل 

والنسيج، منذ يوليو حتى مارس املاضي
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Using the latest innovation for the Autoconer, the open prism splice technology, the customer can benefit from 
improvements in the splicing process, splice quality and in handling (universal use).

TAkE SPLICIng To THE nEXT LEvEL WITH SAURER: 
THE AUToConER X6 AnD nEW oPEn PRISM 
SPLICIng TECHnoLogy

open prism technology – excel in 
splicing process and splice quality
The new OZ1 prism is designed for 
universal use. With this prism, spinning 
mills can cover a wider yarn count 
range in cotton yarn splicing and, 
in combination with the new brake 
plate, in elasto applications. 
For cotton yarns and for cotton 
blends, spinning mills can work with 
nearly the same settings between 
Ne 20 and Ne 120 (and finer) and 
achieve a higher average splice 
strength. Tests at customer mills show 
excellent splice results. Only small 
adaptations may be necessary, 
this can be carried out centrally at 
the Informator. For customers, open 
prism technology has the following 

advantages:
·	 A wide yarn count range is 

covered, with higher average 
splice strength

·	 Strong splice joints with yarn-like 
appearance 

·	 Shorter splice zone (optical)
·	 Reduction in splice failure rate 

and splice cuts

Special advantages in elasto 
a p p l i c a t i o n s
In combination with the new brake 
plate, the OZ1 prism proves itself in 
the splicing of cotton-based elastic 
core yarns, duo-core yarns and multi-
core yarns. Specifically, this has a 
number of advantages: 
·	 Dry splicing of elastic yarns or 

minimum water dosage 
·	 Elasticity of the splice zone and 

in finished fabrics
·	 Dyeable splice joints for uniform 

dyeing process 
·	 Embedded Lycra ends

Easy handling, universal use, retrofit 
down to Autoconer 338
Not only the splicing process or splice 
quality are positively improved – 
operators will find the system easy 
to use: nearly the same settings for a 
wide yarn count range; less cleaning 
required due to open design and 
drastic reduction in amount of water 
used, or even dry splicing; easy switch 
between open/closed system; retrofit 
kits down to Autoconer 338.

The OZ1 prism is suitable for cotton yarns and cotton blends. With the OZ1 technology, customers can achieve elastic, yarn-like 
splice joints in elastic yarns.
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تأثيرات كورونا
كمــا كشــفت التصريحــات الحكوميــة عــن تراجــع 
فــي الطلــب علــى الكهربــاء بيــن 10 و12 فــي المئــة 
ــة  خــالل العــام الماضي،بســبب الصدمــات االقتصادي
ــت  ــي تمثل ــا، والت ــاء كورون ــي وب ــن تفّش ــة ع الناجم
فــي توّقــف 69 مصنًعــا عــن العمــل، وإغــالق 130 

ــل. ــف عام ــا، وتســريح 70 أل شــركة أبوابه

ــم  ــي ت ــكار الت ــوم واالبت إال ان وزارة الصناعــة والعل
تعديــل مســماها مــن الصناعــة والصناعــات التقليديــة 
خــالل ينايــر 2020.. اشــارت فــي بيــان لهــا صــدر 
منــذ اســبوعين أن العــام الحالــي 2021 قــد شــهد قدًرا 
مــن التعافــي للصــادرات الصناعيــة مــع بــدء التعاقــد 
ــي  ــة مــن مســتوردين لهــا ف ــات الصناعي ــى الطلبي عل
إلــى  يشــير  ممــا  واألوروبيــة  األمريكيــة  الســوق 

مســتوى عــاٍل مــن احتمــال أن يــؤدي الطلــب المتزايــد 
إلــى تعزيــز الصــادرات هــذا العــام.

االقتصاد في كمبوديا
اســتغلت دولــة كمبوديــا األجــواء المترتبة علــى جائحة 
ــاد  ــة االقتص ــادة هيكل ــى اع ــل عل ــي العم ــا ف كورون
بشــكل عــام، ودراســة ســبل تعظيــم االيجابيــات، 

بعد تراجع الصادرات الصناعية بنسبة 43 في المئة

كمبوديا.. استغالل كورونا 
إلعادة هيكلة مسيرة 

االقتصاد

هي األصعب على اإلطالق.. هكذا اصدرت وزارة التجارة 
في دولة كمبوديا بيانًا حول األجواء التي مرت بها الصناعات 

النسجية بها خالل العامين األخيرين جراء جائحة كورونا، حيث 
اشارت إلى تراجع الصادرات الصناعية بنسبة قاربت على 43 

في المئة خالل العام 2020 حيث لم تتعد اجمالي الصادرات 
الصناعية 6 مليارات دوالر فقط، مشيًرا إلى أن اكثر قيم 

للتراجع حدثت للصادرات من المالبس الجاهزة واألحذية والتي 
بلغت 3 مليارات فقط، بعدما كانت اجمالي صادراتها من كليهما 
تصل إلى 9 مليارات و32 مليون دوالر خالل العام 2019..!!

ونتيجة لهذا التراجع فقد قام 300 مصنع إلنتاج المالبس 
الجاهزة بالتوقف عن العمل خالل العامين األخيرين رغبة 

في وقف نزيف الخسائر بعدما توقف الشريك الثاني التجاري 
لكمبوديا وهو االتحاد األوروبي عن استيراد المنتجات النسجية 
مع تطبيق اإلجراءات االحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا، 
حيث تتحصل األسواق االوروبية على نسبة 11.9 في المئة من 

إجمالي الصادرات.
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حيــث اشــارت وزارة الصناعــة والعلــوم االبتــكار 
ــير  ــا يش ــل كورون ــي ظ ــم ف ــهده العال ــا ش ــى أن م إل
إلــى أن هنــاك أهميــة للرقمنــة والتجــارة األلكترونيــة 
فــي المســتقبل، بــل واكــدت أن المشــروعات الصغيــرة 
ــل  ــي ظ ــود ف ــى الصم ــادرة عل ــي الق ــطة ه والمتوس
مثــل هــذه التحديــات التــي واجهــت دول العالــم ككل. 
وبالتالــي بــدأت فــي اطــالق اســتراتيجية لمــدة 4 أعوام 

الصغيــرة  المشــروعات  وتطويــر  دعــم  تســتهدف 
والمتوســطة، اضافــة إلــى اطــالق عــدد مــن البرامــج 
التدريبيــة للعمالــة حــول التجــارة األلكترونية وتشــجيع 
الشــباب علــى ابتــكار ســبل جديــدة للتجــارة تزيــد الثقــة 

فــي مواصفــات المنتجــات التصديريــة لبالدهــم.
وزارة  كشــفت  الماضــي  يونيــو  شــهر  وخــالل 
أون  مؤتمــر  فــي  واالبتــكار  والعلــوم  الصناعــة 
ــدى  ــط ل ــاك خط ــدة أن هن ــم المتح ــه االم ــن نظمت الي
كمبوديــا للتعلــم مــن التأثيــرات الســلبية الناجمــة عــن 
كورونــا بمــا يــؤدي إلــى تطويــر بنيــه االقتصــاد ككل، 
ــم فــي الوقــت الراهــن  وخاصــة الصناعــة ، حيــث يت
مثــل  تنظيميــة  وأطــر  إضافيــة  سياســات  وضــع 
 ، )SME( ــرة والمتوســطة ــون الشــركات الصغي قان
باإلضافــة إلــى اســتراتيجية جديــدة لتشــجيع الشــركات 
ــركات  ــة الش ــم مجموع ــرة والمتوســطة وتنظي الصغي
الصغيــرة والمتوســطة حيــث اكــدت التجربــة العمليــة 
الشــركات الصغيــرة  خــالل فتــرة الجائحــة قــدرة 
ــدر  ــا بق ــرات كورون ــه تأثي ــى مواجه والمتوســطة عل
الشــركات  فــي مقابــل فشــل  المرونــه  هائــل مــن 

ــر. ــذا االم ــام به ــي القي ــرى ف الكب
وتهــدف الخطــط الراهنــة لــوزارة الصناعــة فــي 
تحتيــة  وبنيــة  بيئــي  نظــام  توفيــر  علــى  كمبوديــا 
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة لتكــون أكثــر 
ــة  ــر مرون ــكاًرا وأكث ــر ابت ــى المنافســة وأكث ــدرة عل ق

اســتعداًدا للتعافــي بعــد كورونــا.
ولقــد أكــدت مديــرة الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي 
ــع  ــا م ــاك تعاوًن ــر أن هن ــا جروب ــا ، بيتين ــي كمبودي ف
الحكومــة ووزارة الصناعــة ليــس للعمــل فقــط لدعــم 
الشــركات الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة للتعافــي 
ــا  ــي تطويره ــاهمة ف ــن للمس ــا ولك ــار كورون ــن أث م
ــر سيســتلزم  ــذا األم بشــكل افضــل للمســتقبل، وأن ه
تعزيــز قدرتهــا التنافســية علــى المــدى الطويــل ، 
 ، المتوازنــة  المحليــة  التوريــد  سالســل  وتطويــر 
وتحســين الوصــول إلــى األســواق اإلقليميــة والدوليــة 
واالبتــكار،  التكنولوجيــا  مــن  وتمكيــن  بدعــم   ،
باإلضافــة إلــى تمكينهــا مــن تنفيــذ عملياتهــا عبــر 
ــي  ــًيا ف ــة دوًرا رئيس ــب الرقمن ــث تلع ــت، حي اإلنترن
ــل. ــى المــدى الطوي ــة عل ــر االســتدامة والمرون تطوي

التنوع التجاري
ــع  ــن التوس ــا ع ــي كمبودي ــارة ف ــت وزارة التج واعلن
فــي تنويــع الشــركاء التجارييــن مــع دولتهــم، مــن 
خــالل المشــاركة فــي المعــارض االفتراضيــة، ودعــم 
ــم  ــي ل ــدة الت ــع األســواق الجدي التســويق الخارجــي م
العمــل بهــا مــن قبــل، اضافــة إلــى دراســة ابــرام عــدًدا 
مــن االتفاقيــات التجاريــة مــع األســواق العالميــة التــي 
الهنديــة  تخشــى معــاودة وارداتهــا مــن الصناعــة 
ــد فرصــة  ــذي يع ــا المتحــور، وال ــروس دلت جــراء في
ــة  ــا خاص ــة به ــات الكمبودي ــويق المنتج ــة لتس ايجابي
ــدالت  ــى مع ــر عل ــد كبي ــى ح ــيطرة إل ــاك س وان هن

ــا.  ــروس كورون ــة بفي االصاب
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14 - 17 اكتوبر ايجي استيتش اند تكس 
2021 – القاهرة ، مصر – المعرض الدولي 

الحادي عشر لماكينات الغزل والنسيج والصباغة 
والتجهيز والتريكو وتكنولوجيا الطباعة واالصباغ 

والكيماويات ومستلزماتها 
EGY STITCH & TEX 2021 – Cairo, Egypt 

– The Textiles Technologies Edition 
Tel.: +2 )02( 333 55423
Fax: +2 )02( 333 67979

info@visionfairs.com
www.stitchandtex.com

14 - 16 اكتوبر انترتكس تونس 2021 – 
سوسة، تونس – صناعة المنسوجات

Intertex Tunisia 2021 - Sousse,Tunisia 
Textile Industry

Tel.: +1 646 604 9484
info@bgroupus.com

www.intertextunisia.com

19 – 20 اكتوبر تكس فيوجن 2021 – المملكة 
المتحدة - االقمشة واإلكسسوارات واألقمشة 

الوظيفية ومصنعي المالبس
TEXFUSION 2021- UK – Fabrics, 

apparel accessories, functional fabrics 
and garment manufacturers

Tel.: +44 )0(20 8347 8145
Mobile: +44 )0(78 6088 7447
https://www.texfusion.co.uk/

25 – 29 اكتوبر اينوفيت - تكستايل اينوفيشن 
ويك WTiN – حدث افتراضي - مجتمع 

المنسوجات والمالبس
Innovate - Textile Innovation week WtiN 

- virtual event - The textile & apparel 
community

Registration Link:
www.innovate.wtin.com/registration

www.innovate.wtin.com

3 – 5 نوفمبر انترتكستايل شنتشن اباريل 
فابريكس 2021 -  شنتشن، الصين – اقمشة 
Intertextile Shenzhen Apparel Fabrics 

2021 - Shenzhen, China – Apparel 
Fabrics

Tel.: +852 2802 7728
Fax: +852 2598 8771

info@hongkong.messefrankfurt.com
www.intertextile-shenzhen.

hk.messefrankfurt.com

8 – 12 نوفمبر داون تاون ديزاين 2021 – 
دبي ، االمارات العربية المتحدة – مفروشات 

واكسسوارات 
Downtown Design 2021- Dubai, UAE – 

Accessories & Home Textile
Tel.: +971 4 563 1428

info@downtowndesign.com
www.downtowndesign.com

10 – 12 نوفمبر انتكس ثاوث اسيا 2021 – 
كولومبيا ، سريالنكا – غزول واقمشة مالبس 

ودينيم واكسسورات 
Intex South Asia 2021 - COLOMBO, SRI 

LANKA – Yarns, Apparel Fabrics, Denims 
& Accessories

Tel.:+ )91(-)22( 40376700 - 30
intexfair@worldexindia.com

www.intexsouthasia.com

10.2110.2111.21

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.

http://www.stitchandtex.com
http://www.intertextunisia.com
https://www.texfusion.co.uk/
https://innovate.wtin.com/registration/
https://innovate.wtin.com/
https://intertextile-shenzhen.hk.messefrankfurt.com/shenzhen/en.html
https://intertextile-shenzhen.hk.messefrankfurt.com/shenzhen/en.html
mailto:info@downtowndesign.com
http://www.downtowndesign.com
http://www.intexsouthasia.com


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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23 – 26 نوفمبر شانغهاي تكس 2021 – 
شانغهاي ، الصين – صناعة المنسوجات

ShanghaiTex 2021- Shanghai, China – 
Textile Industry

www.shanghaitex.cn

24 – 27 نوفمبر موروكو انترناشيونال يارن اند 
فابريك سورسينج شو 2021 - الدار البيضاء، 

المغرب – الغزل واالقمشة
Morocco International Yarn & Fabric 
Sourcing Show 2021- Casablanca, 

Morocco
Yarn & Fabric

contact@morocco-sourcingshow.com
www.morocco-sourcingshow.com

25 – 27 نوفمبر تيك تسكتيل انديا 2021 – 
مومباي ، الهند - المنسوجات التقنية واألقمشة غير 

المنسوجة والمركبات.
Techtextil India 2021- Mumbai, India 
- Technical textiles, nonwovens and 

composites.
Priyanka Pawar - Group Exhibition Head 

Textile and Consumer Shows
Tel.: +91 22 6144 5990

priyanka.pawar@india.messefrankfurt.
com

www.techtextil-india.in.messefrankfurt.
com/mumbai/en.html

27 نوفمبر – 1 ديسمبر تكس كير انترناشيونال 
2021 – ماكينات 

Texcare International 2021- Frankfurt, 
Germany – Machinery

Johannes Schmid-Wiedersheim - 
Director Texcare International

Tel.:+49 69 75 75-57 84
Tel.: +49 69 75 75-66 99
Fax +49 69 75 75-50 66

info@messefrankfurt.com
www.texcare.messefrankfurt.com

2 - 5  ديسمبر ايجي استيتش اند تكس 2021 
– القاهرة ، مصر – المعرض الدولي الثاني عشر 

لماكينات صناعة المالبس )الخياطة والتطريز 
والطباعة على االقمشة ومستلزماتها(

EGY STITCH & TEX 2021 - Cairo, Egypt 
– The Garment Processing Technologies 

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

info@visionfairs.com
www.stitchandtex.com

8 – 11 ديسمبر سي بي ام ايه اسطنبول كيدز 
فاشون 2021 – اسطنبول ، تركيا – مالبس  

واكسسوارات اطفال 
CBME Istanbul Kids Fashion 2021- 

Istanbul, Turkey- children’s fashion and 
accessories )ages 0-16 years(

Tel.: +90 216 425 63 00
info@istanbulkidsfashion.com
www.istanbulkidsfashion.com

17 – 19 ديسمبر يارنكس 2021 – الهند – 
غزول واقمشة

Yarnex 2021 – India – Fibers & Yarns
Tel.: +91- 8025214711, 41151841 

sstm@textilefairsindia.com
www.textilefairsindia.com

www.yarnex.in

11.2112.21 11.21

https://www.shanghaitex.cn/STX21/contactus/eng/contact_us
mailto:contact@morocco-sourcingshow.com
https://techtextil-india.in.messefrankfurt.com/mumbai/en.html
https://techtextil-india.in.messefrankfurt.com/mumbai/en.html
mailto:info@messefrankfurt.com
https://texcare.messefrankfurt.com/frankfurt/en/contact.html
http://www.stitchandtex.com
mailto:info@istanbulkidsfashion.com
http://www.istanbulkidsfashion.com
mailto:sstm@textilefairsindia.com
http://www.textilefairsindia.com
http://www.yarnex.in
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د. محمد امليداني
أستاذ مساعد في قسم هندسة املواد باجلامعة األملانية بالقاهرة

الشريك التنفيذي ملكتب اإلستشارات إنتكسيف
info@intexive.com | www.intexive.com

فنية

مقاالت

دراسة المنسوجات في مصر: 
الدجاجة أم البيضة؟

يتم انفاق مليارات الجنيهات المصرية على 
إعادة هيكلة وتحديث صناعة المنسوجات في 

مصر ولكن ألم يحن الوقت لبدء االستثمار 
في رأس المال البشري لدينا بدالً من اآلالت 

والمباني!
إذا قمت بزيارة أي شركة في قطاع 

المنسوجات في مصر، فبالكاد يمكنك العثور 
على أي مسؤول تنفيذي في منصب قيادي 

حاصل على شهادة دراسية في مجال 
المنسوجات أو عنده أي خلفية أكاديمية 

في هذا المجال. فأغلبهم يعتمد على 
المعرفة المكتسبة إما من الفنيين أو من 

مصنعي اآلالت كجزء من عقد نقل المعرفة 
)know-how transfer( أثناء تشغيل 
الماكينات المستوردة، هذا يعني أن هؤالء 
المديرين التنفيذيين لديهم سقف لمعرفتهم 

ولن يكونوا قادرين على االبتكار المستمر في 
هذا المجال، سيستمرون في ممارسة نفس 
المعرفة المحدودة التي لديهم وسيستمرون 
في إنتاج نفس المنتجات ونفس التصميمات 

حتى عندما يتغير طلب السوق.
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دراسة المنسوجات في مصر
ــر  ــى مدي ــور عل ــوف العث ــر المأل ولكــن لمــاذا مــن غي
ــي قطــاع المنســوجات حاصــل  ــي شــركة ف ــذي ف تنفي
المنســوجات؟  مجــال  فــي  أكاديميــة  درجــة  علــى 
ــات  ــن الهيئ ــًدا م ــالً ج ــدًدا قلي ــاك ع ــاطة، ألن هن ببس
فــي  المجــال  هــذا  فــي  المتخصصــة  التعليميــة 
مصــر. وهــم قســم هندســة الغــزل و النســيج بجامعــة 
اإلســكندرية ، وقســم الغــزل و النســيج و التريكــو 
فــي كليــة الفنــون التطبيقيــة بجامعــة حلــوان ، و قســم 

هندســة الغــزل والنســيج بجامعــة المنصــورة.
كانــت هــذه الكليــات يومــا مــا موطًنــا لشــخصيات 
ــي  ــوجات والت ــال المنس ــي مج ــة ف ــهرة عالمي ذات ش
لعبــت دوًرا أساســًيا فــي تشــكيل دراســة وصناعــة 

المنســوجات فــي جميــع أنحــاء العالــم ، مثــل:
• البروفيســور منصــور محمــد مختــرع النســيج ثالثــي 
بكليــة  متفــرغ  وأســتاذ   TEX3 ومؤســس  األبعــاد 

ــا ــورث كاروالين ــة ن ــة والي ــوجات جامع المنس
درجــة  أكمــل  الــذي  الشــيخ  علــي  البروفيســور   •
للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد  مــن  الدكتــوراه 
ــة  ــة والي ــة المنســوجات جامع ــي كلي ــتاذاً ف ــل أس وعم

نــورث كاروالينــا لمــدة 33 عاًمــا
• البروفيســور يحيــى المغــازي ، الــذي شــغل منصــب 
أســتاذ هندســة البوليمــرات واألليــاف فــي كلية الهندســة 

بجامعــة أوبــورن لمــدة 23 عاًمــا.
أشــهر  أحــد   ، الفتــاح صيــام  البروفيســور عبــد   •
األســماء فــي مجــال النســيج ورئيــس قســم تكنولوجيــا 
وإدارة المنســوجات والمالبــس فــي كلية المنســوجات ، 

ــا. ــورث كاروالين ــة ن ــة والي جامع
• والعديد من األسماء اآلخرى.

الدجاجة أم البيضة؟
ليــس فقــط الهيئــات التعليميــة المتخصصــة فــي مجــال 
ــا  ــا أيًض ــًدا ، ولكنه ــة ج ــي مصــر قليل ــوجات ف المنس
تكافــح مــن أجــل البقــاء وســط المنافســة الشرســة مــن 
ــي  ــة والت ــر جاذبي ــرى األكث ــة األخ ــج األكاديمي البرام
تعــد بمســتقبل مهنــي أكثــر إشــراًقا بعــد التخــرج. تعاني 
ــتويات  ــن مس ــي مصــر اآلن م ــوجات ف ــد المنس معاه
التحــاق منخفضــة للغايــة وفــي بعــض الحــاالت يزيــد 
ــن عــن عــدد  ــس والموظفي ــة التدري عــدد أعضــاء هيئ
الطــالب المســجلين. الســبب الرئيســي لهــذه المعضلــة 
هــو االنكمــاش الــذي مــرت بــه صناعــة المنســوجات 
ــم  ــة. فتعلي ــة الماضي ــود القليل ــالل العق ــر خ ــي مص ف
ــي  المنســوجات يزدهرعندمــا تزدهــر الصناعــة ويعان
عندمــا تعانــي الصناعــة. لكــن الصناعــة اليــوم تنتعش، 
ولكــن لســوء الحــظ، عندمــا تتعافــى مــن االنكمــاش، لن 
تجــد الكــوادر المناســبة التــي تدعــم نمــو هــذه الصناعة.

دراسة المنسوجات في البلدان أخرى
ال تقتصــر معانــاة الهيئــات التعليميــة للمنســوجات 

ــد  ــن المعاه ــد م ــى العدي ــل عان ــط ، ب ــى مصــر فق عل
مــن هــذا االنكمــاش فــي المملكــة المتحــدة وألمانيــا 
ــوا  ــخ. لكنهــم كان ــة ... إل ــات المتحــدة األمريكي والوالي
ــاش  ــذا االنكم ــن ه ــي م ــودة والتعاف ــى الع ــن عل قادري
مــن خــالل طــرح برامــج جديــدة أكثــر جاذبيــة للطالب 
وأكثــر صلــة بالصناعــة. علــى ســبيل المثــال ، طــورت 
جامعــة واليــة نــورث كاروالينــا للمنســوجات البرنامج 
ــذي  ــوجات )FTM( ال ــاء والمنس ــد إلدارة األزي الجدي
ــي  ــا ف ــنوًيا ، بينم ــب س ــن 600 طال ــر م ــذب أكث يج
 RWTH Aachen University آخــن  جامعــة 
انتقلــوا أكثــر إلــى المنســوجات التقنيــة بتأســيس معهــد 
 .Institut für Textiltechnik المنســوجات التقنيــة
نفــس الشــيء فــي مانشســتر و غينت  و المعهــد الهندي 
للتتكنولوجيــا فــي دلهــي و جامعــة اســطنبول التقنيــة و 
جامعــة ليبيريتــش التقنيــة ... إلــخ. لقــد واجهــوا جميًعــا 
ــى  ــن عل ــا قادري ــوا جميًع ــم كان ــكلة ، لكنه ــس المش نف
ــة و  ــر جاذبي ــدة أكث ــج جدي ــالل برام ــن خ ــي م التعاف

ــر ارتباطــاً بالصناعــة. أكث

الطريق نحو المستقبل
• فــي مصــر ، نحتــاج إلــى تقديــم صــورة جديــدة 
لمعاهــد المنســوجات العتيقــة لدينــا ، فنحــن بحاجــة 
إلــى مناهــج حديثــة تتنــاول موضوعــات جديــدة ، 
ــر المنســوجة  ــة واألقمشــة غي ــل المنســوجات التقني مث
والمنســوجات  بالمنســوجات  المدعمــة  والمركبــات 

الذكيــة ، وتصميــم المنســوجات الرقمــي ... إلــخ.
• نحــن بحاجــة إلــى إقامــة شــراكات مــع المؤسســات 

األكاديميــة الدوليــة ، مثــل كليــة المنســوجات ، جامعــة 
ــا ، للســماح بتدريــب أعضــاء  ــة نــورث كاروالين والي

ــادل للطــالب. ــة التدريــس و إتاحــة برامــج تب هيئ
• نحــن بحاجــة إلــى تحديــث المعامــل و إمكانيــات 
البحــث العلمــي بأحــدث المعــدات لتعزيــز الخبــرة 

العمليــة.
• نحــن بحاجــة إلــى تطويــر دبلومــات الدراســات العليــا 

المهنيــة للمتخصصيــن فــي هــذا المجال.
ــة  ــوة الصناع ــوح ودع ــوم مفت ــم ي ــى تنظي ــاج إل • نحت
للتعــرف علــى خريجينــا ، ونحتــاج إلــى تنظيــم برامــج 
ــدارس  ــالب الم ــة لط ــوجات الصيفي ــاف المنس استكش

ــى برنامــج المنســوجات. ــة للتعــرف عل الثانوي
هنــاك أشــياء كثيــرة يجــب القيــام بهــا ، لكــن الخطــوة 
األولــى هــي االعتــراف بالمشــكلة والبــدء فــي العمــل 
مــن أجــل إصــالح تعليــم المنســوجات لدينــا مــن أجــل 

صناعــة منســوجات أفضــل فــي الغــد!

صورة من تدريب أساسيات النسيج إلنتاج املالبس من Intexive ، أبريل 2021
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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 االول"

تعتبــر اإلبــرة هــى أول األجــزاء التــى 
تــم التفكيــر فيهــا قبــل ماكينــات الحياكــة 
بقــرون ، وكانــت أول إبــرة مصنوعــة 
مــن العظــم وكانــت تســتخدم فــى تجميــع 
ــك  ــود أو القمــاش وذل ــزاء مــن الجل أج
ببعضهــا  األجــزاء  ربــط  طريــق  عــن 
 1000 إلــى  ذلــك  ويرجــع   ، البعــض 
ــى 300  ــل حوال ــالد. وقب ــل المي ســنة قب
اإلبــرة  إنتــاج  تــم  الميــالد  قبــل  ســنة 
ذات الطرفيــن علــى نفــس النمــط مثــل 
اإلبــرة المصنوعــة مــن العظــم.  ثــم فــى 
عــام 1855 م تــم تســجيل اإلبــرة ذات 
ــى الوســط بواســطة  ــن ف ــن والعي الطرفي
فــى  االســتمرار  نتــال(. وتــم  )شــارلز 
تطويــر اإلبــرة حتــى وصلــت إلــى اإلبــرة 

المتعــارف عليهــا اآلن . 

شكل رقم 1 -  أجزاء اإلبرة األساسية 

وبالرغــم مــن صغــر حجــم اإلبــرة قياســا بحجــم ماكينــة الحياكــة إال أن لهــا اهميــة 
عظيمــة فــي اتمــام حياكــة جيــدة وســليمة ومــن المهــم اختيــار االبــرة التــي تتناســب 
ــاك  ــاش , فهن ــطح القم ــز س ــك تجهي ــجي كذل ــب النس ــج والتركي ــة المنت ــع طبيع م

ــرة  ــن ســن االب ــة بي ــاك عالق ــرة كــذك هن ــن ســمك القمــاش ونمــرة االب ــة بي عالق
ــذا  ــة  وه ــي ســطح االقمشــة المحاك ــز المســتخدم عل ــب النســجي والتجهي والتركي
مــا ســيتم تناولــه فــي هــذه المقالــه وتتكــون االبــرة مــن مجموعــة أجــزاء وهــى : 
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ــى  ــي النهائ ــرف النهائ ــرة ط ــزاء االب ــم اج ــن اه وم
)الســن( Point حيــث يســاعد ســن اإلبــرة علــى 
اختراقهــا للخامــة بطريقــة تناســب نــوع الخامــة مــن 
حيــث طبيعــة هــذه الخامــة والمظهريــة المطلــوب 
ــرة ذات  ــار اإلب ــى اختي ــذا ينبغ ــا ، ول الحصــول عليه
ــة  ــف للخام ــدوث تل ــع ح ــا يمن الطــرف المناســب مم

ــة.  ــة الحياك ــاء عملي أثن
ومواصفــات  نــوع  حســب  االبــرة  ســن  ويختلــف 
وخــواص الخامــات المطلــوب حياكتهــا فهنــاك الســن 
المدبــب الحــاد الــذي يتناســب مــع صالبــة وقــوه 
ــع  ــذي يتناســب م ــاك الســن الكــروي ال االقمشــة وهن
اقمشــة التريكــو وهنــاك الســن ذو االشــكال الهندســية 

ــود ــع الجل ــم م ــة لتتالئ المختلف

اإلبر بسن كروي 
هنــاك اعتقــاد بوجــود حوالــي 20 نــوع ســن كــروي 
ــتة  ــواع الس ــي االن ــد عل ــي تعتم ــه وه ــف متاح مختل

ــة : التالي

الحــاد   الكــروي  الســن   SPI Slim Set Point
ُتســتخدم االبــرة ذات الســن الكــروي الحــاد فــي حياكة 
ــبب أضــراًرا  ــا تس ــة ألنه ــوجة الكثيف ــة المنس األقمش
ــة واالقمشــة  ــل ويشــيع اســتخدامها لألقمشــة الدقيق أق

ــات  ــة الياق ــواد ســطحية وحياك ــة بم المعالج
R Set Cloth Point امــا الســن الكــروي العــادي 
يتــم اســتخدام هــذه النقطــة لألقمشــة العاديــة مــع 

ــب. ــى الجان ــزل إل ــع الغ ــه يدف ــر ألن ــات اكث طبق
الســن الكــروي الخفيــف )SES( هــذا الســن تســتخدم 
يتــم  الــوزن.  خفيــف  المحبــوك  النســيج  لحياكــة 

اســتخدامه أحياًنــا القمشــة الجينــز الخفيــف.
الســن الكــروي المتوســط )SUK( هذ الســن تســتخدم 
لحياكــة األقمشــة التريكــو متوســطة الــوزن. كمــا أنهــا 
القمشــة الجينــز المتوســط الســمك  ، وخاصــة الخامــات 

المغســولة بالرمــل والحجر.
هــذه  ُتســتخدم   )SKF( الثقيــل  الكــروي  الســن 
ــة  ــة المرن ــة الخشــنة وللحاك ــس المحبوك الســن للمالب

الكثيفــة  لالقمشــة 

ــة  ــتخدم لالقمش ــاص )SKL( يس ــروي الخ ــن الك الس
ذات المطاطيــة مــن المتوســطة إلــى المعتدلــة ذات 

ــًدا . ــن ج ــو الخش ــة والتريك ــوط المرن الخي

شكل رقم 2  - سن االبرة الكروي

شكل رقم 3  -   إبر ذات السن القاطع )للجلود(

شكل رقم 4 -   شكل سن االبرة القاطع

إبر ذات السن القاطع )للجلود(
ــر هــذه االشــكال مــع مجموعــة واســعة مــن  ــش. تتوف ــل ري ــا حــواف حــادة مث ــر ذات الســن القاطــع لديه اإلب
ــاء حياكــة الخامــات  ــة والمربعــة. يمكــن اســتخدامها أثن ــة ، المثلث ــات ، الدائري ــل المعين األشــكال الهندســية مث
ــد  ــواع الســن المســتدير ، ممــا يول ــر مــن أن ــرق المــادة بســهولة أكب ــث إنهــا تخت ــن حي ــر منســوجة واللدائ الغي

ــي 12 شــكل  ــر اســتخداما حوال ــم عــرض االكث ــر مــن الســن القاطــع يت ــاك عــدد كبي ــل. هن ــرة أق حــرارة إب
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PRoTECTIvE CLoTHIng REDUCES HEAT STRESS

nEW DESIgn SoFTWARE FoR FLAT knITTED FABRIC

Thermal resistance testing has confirmed 
that the fabric in Livmoa 3000, the highly 
breathable disposable personal protective 
clothing developed by Japan’s Toray 
Industries, reduces heat stress.
Protective clothing normally increases 
such stress because it shields the body 
from its surroundings, impeding heat 
release. Hot environments in which the 
risks of heat stroke are high make it hard 
to dissipate body heat from temperature 
differences with the surroundings, so 
perspiration becomes the prime means 
for cooling.
Evaporative thermal resistance testing 
looks at the ease with which perspiration 
evaporates and the impact on heat stress.
In testing supervised by assistant 
professor Tomonori Sakoi of Shinshu 
University’s Faculty of Textile Science 
and Technology, it was found that the Wet 
Bulb Globe Temperature )WGBT( index 

– a benchmark for heat stress – showed 
a corrected value of 0° for Livmoa 3000, 
the same as for regular clothing, and 
that the Toray fabric lowers heat stress 
more during work than general-purpose 
protective clothing. The fabric also offers 
greater air permeability than items with 

equivalent dust protection capabilities 
and is better than counterparts at lowering 
heat stress when work movements 
generate air flows inside the garment.
The company therefore believes that 
its apparel can help guard against heat 
stroke.

Stoll and KM.ON, two successful Karl 
Mayer Group brands, have combined 
their expertise and creativity for the new 
offering Create, to maximise the benefits 
for customers. Stoll is a pioneer in flat 
knitting technology and brings unique 
process knowledge to its business, which, 
the company says, results in perfect flat 
knitting solutions and excellent customer 
support. KM.ON is an agile specialist in 
innovative software products, as well 
as digital solutions and services for the 
textile industry.
With a well-thought-out shape and 
grading tool, Create is said to offer 
the possibility to create shapes and 
to implement customised adaptations 
or size adjustments just as easily. An 
important part of the tool is a shape library 
with numerous presets.
For the creation of knitted fabrics, an 
integrated yarn library offers a first 
selection of standard and fancy yarns, that 
will be continuously updated. Additionally, 
there is the possibility to create your own 
yarns.
The software includes an extensive library 
with different stitch constructions that 
can be used for the design. Additionally, 

customers can create their own digital 
stitch constructions with simultaneous 
stitch simulation and to run technical 
design checks.
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DIgITAL FIBRE 
CAn CoLLECT, 
SToRE AnD 
AnALySE DATA

The first fibre that is able to digitally 
sense, store and then analyse activity 
after being sewn into a shirt has been 
developed at the Research Laboratory 
of Electronics at MIT )Massachusetts 
Institute of Technology(.
Yoel Fink, head of the lab, says digital 
fibres expand the possibilities for fabrics 
to uncover the context of hidden patterns 
in the human body that could be used for 
physical performance monitoring, medical 
inference, and early disease detection.
Until now, electronic fibres have been 
analog – carrying a continuous electrical 
signal – rather than digital, where discrete 
bits of information can be encoded and 
processed in 0s and 1s.
The new fibre was created by placing 
hundreds of square silicon microscale 
digital chips into a preform that was 
then used to create a polymer fibre. By 

precisely controlling the polymer flow, the 
researchers were able to create a fibre 
with continuous electrical connection 
between the chips over a length of tens 
of metres.
The fibre itself is thin and flexible and can 
be passed through a needle, sewn into 
fabrics, and washed at least ten times 
without breaking down.

FoCAL vIBRATIon – THE nEXT BIg THIng In SPoRTS 
TECHnoLogy
Myovolt, the Los Angeles-based 
pioneer of patented wearable recovery 
technology, is launching four new 
products exploiting focal vibration to 
massage muscles, stimulate blood flow, 
promote localised circulation, relieve 
soreness and increase flexibility for 
athletes on the move.
Using Myovolt products for as little as 
ten minutes can reduce muscle and joint 
soreness by up to 70%.
The company’s arm, shoulder, lower 
back, and leg units are all equipped 
with the Myovolt module, containing 
vibration software and electronics 
technology embedded in a soft, size-
adjustable package designed to conform 
comfortably to the body to deliver 

clinical-grade results during warm-ups 
and cooldowns.
The team behind Myovolt has a proven 
track record in this area. Over the last 
20 years, it has developed garment-
integrated electronics and wearable 
tech for NASA, the US military and 
global brands including Apple, Adidas, 
and Nike. The team’s work with these 
major sportswear brands led it to create 
the world’s first performance-enhancing 
garments for elite athletes, produced 
exclusively for winning Olympic teams. 
This technology is now available to 
everyone, validated by years of research 
and independent clinical studies 
supporting the physiological benefits of 
vibration therapy.
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وظائف خالية

مبوباتاخبار ووجوه

خيوط

مطلوب لمصنع صباغة و تجهيز بالعاشر من رمضان )مهندس مدير 	•
صيانة( يشترط: أن يكون خبرة فترة كبيرة فى مجال إدارة الصيانة 

والتركيبات. يرجى ٕارسال السيرة الذاتية على البريد االلكتروني مع كتابة 
toptexhr@gmail.com الوظيفة المقدم عليها

•	 )HR( مطلوب لمصنع نسيج فى المحلة الكبرى مسوؤل موارد بشرية
يشترط التالى:

حاصل على مؤهل دراسى عالى )بكالوريوس(	•
خبرة ال تقل عن خمس سنوات فى مجال الموارد البشرية	•
على معرفة تامة بقوانين العمل و الموارد البشرية	•
)يرجى ٕارسال السيرة الذاتية على البريد االلكتروني( مع كتابة الوظيفة 	•

toptexhr@gmail.com المقدم عليها

مطلوب تعيين خريجى فنون تطبيقية حديثى التخرج للعمل بشركة ميرال 	•
تكستايل - مكان العمل العبور - الراتب يحدد فى المقابلة 

للتقديم على واتس اب يرجى ارسال الcv على الرقم 01149992946 
reham.mohamed@mirletextile.com أو على

مطلوب مهندسين غزل و نسيج حديثي التخرج وخبرة حتى ثالث سنوات 	•
للعمل بشركة كبري في مجال الغزل بمدينة السادات وعلى من يرغب 

M.shabban@globe.com.eg إرسال السيرة الذاتية على

مطلوب فاشون ديزاينر Fashion Designer لبراند مالبس. لديه 	•
خبرة  في العمل لبراندات رجالي وحريمي ويجيد التعامل علي البرامج 

 Illustrator - Photoshop - CLO 3D :التالية
يفضل من ساكني اكتوبر و زايد والجيزة

يتم ارسال السيرة الذاتية على البريد االلكتروني التالي خالل اسبوع
Jobs4fashion21@gmail.com

مطلوب تعيين مهندسين تجهيز خبرة فى مجال النسيج ) مفروشات 	•
 وستائر بوليستر(

 مكان العمل العاشر من رمضان  - 3 ورديات - 8 ساعات 
 الراتب يحدد فى المقابلة 

 مواصالت - تأمين صحى - تأمين اجتماعى - حوافز 
للتقديم على واتس اب 01205138664

 مطلوب فورا مهندسين فنون تطبيقيه قسم  طباعة منسوجات )انتاج( ذكور	•

مقر شركة بالعاشر من رمضان - االتصال على الرقم التالي: 
01203334210

مصنع مالبس أطفال بمدينة العبور يعلن عن حاجته للوظائف االتية: 	•
مدير تخطيط ) خبرة من ٣ الي ٥ سنوات(	•
محاسب تكاليف ) خبرة من ٣ الي ٤ سنوات( 	•
•	samirtammam@gmail.com برجاء ارسال السيرة الذاتية

مطلوب على وجه السرعة لمصنع مالبس فى الهرم أخصائى تخطيط 	•
خريج أقتصاد منزلى او فنون تطبيقية خبرة من سنه الى ٣ سنوات.

برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة أخصائى توظيف فى العنوان على 
hr@bg-group.com.eg او على الرقم: 01007777481

•	One of the leading companies in Garments 
Manufacturing Sector is hiring the following 
positions:- 
1( junior Merchandiser, Fluent English Speaker 
)experience from 1-2 yrs. as the same job(. 
2( Senior Merchandiser, Fluent English & Spanish 
Speaker)experience from 3-5 yrs. as the same job(. 
Interested candidates may send their updated 
resume to jobs@sgc.com.eg mentioning job title in 
mail subject. 
NOTE: Candidates from areas near to 10th of 
Ramadan City are most recommended & Preferred.

•	Beauty N for ready made garments - Alexandria 
is hiring below:
	•Procurement Merchandiser
	•Quality Manager
	•T&A Manager
	•factory Manager
	•planning Manager

For all whom is interested please send your CV via 
Whats app HR no. : 01288859333 
Factory address: Cairo desert road - amria - 
merghem.

mailto:reham.mohamed@mirletextile.com
mailto:M.shabban@globe.com.eg
mailto:Jobs4fashion21@gmail.com
mailto:jobs@sgc.com.eg
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http://www.donation.nci.cu.edu.eg
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بمنتهى الصراحة

خيوط

أحمد املغالوي
Meghalawi@khoyout.com

ــرة والمتوســطة 	• ــا أن الصناعــات الصغي ــا معــروف اقتصادًي ذي م
ــي  ــرة الل ــات الكبي ــي للكيان ــع كل احترام ــة؛ م ــرة التنمي ــي قاط ه
ــس  ــر. ب ــة كثي ــف عمال ــر و بتوظ ــادي كبي ــا دور اقتص ــا ليه طبع
لــو عايزيــن فعــال نشــوف قفــزة فــي حجــم صادراتنــا اللــي بقالهــا 
ســنين زي مــا هــي مــا بتتغيــرش يبقــي الزم نركــز مــع الصناعــات 
الصغيــرة و المتوســطة الزم ندعمهــم و نحســن مــن منتجهــم لحــد 
مــا يبقــي صالــح لســوق التصديــر. لــو بصينــا علــي بــالد زي 
ــرة و  ــع الصغي ــن المصان ــب م ــم رهي ــي ك ــد هنالق ــن و الهن الصي
المتوســطة قــادر انــه يصــدر، الزم ناخــذ المصانــع دي و نتبناهــم 
و نعملهــم حضانــات فيهــا تدريــب للعمالــة و للمصنــع ككل لحــد مــا 
منتجــه يوصــل انــه يصــدر و نخلــي منهــم تكتــالت قويــة قــادرة انهــا 

ــج بنفــس الجــودة و الســعر للخــارج.  تصــدر نفــس المنت
الدولــة واجــب انهــا تركــز عليهــم و تعملهــم التســهيالت الضروريــة 	•

ــى  ــة ، تحــط رجلهــم عل ــة أو إداري ــا كانــت التســهيالت دي مادي اًي
أول الطريــق بمنتــج ينفــع يتصــدر و تســوقلهم المنتــج ده بــكل 
الطــرق الممكنــة، تمثيــل تجــاري، دعمهــم كتــكالت فــي معــارض 
بــره مصــر ويبقــي فيــه حــد فاهــم بيتكلــم باســمهم و يتعملهــم مواقــع 
ــة منظمــة و  ــره تشــوف منتجهــم بطريق ــاس ب ــدر الن ــة تق اليكتروني
جذابــة. النــاس دي عندهــم القــدرة بــس مــا عندهمــش االمكانيات وال 
المعلومــات المناســبة، ممكــن حتــي يتعملهــم مدينــة صناعيــة خاصة 
ــتيراد  ــارك اس ــن جم ــم م ــة و نعفيه ــي رمزي ــعار اراض ــم باس بيه
المكــن و المســتلزمات لــو هيكــون انتاجهــم للتصديــر ومصاريــف 
الشــهادات المطلوبــة مــن المصدريــن و غيــره. محتاجيــن نســفرهم 
ــه.  ــج أي ــتغل ازاي و بتنت ــه و بتش ــل أي ــاس بتعم ــوفوا الن ــره يش ب
وثانــي الزم يبقــي ليهــم حــد بيتكلــم باســمهم و حاجــة بتمثلهــم 
همــا لوحدهــم، غرفــة كانــت او هيئــة. اغلــب الغــرف و المجالــس 
المســئولين عنهــا واللــي ليهــم الكلمــة مــن اصحــاب المصانــع 
الكبيــرة اللــي مركزيــن علــي مشــاكلهم بــس و مــش شــايفين النــاس 
ــا  ــرة عنده ــع الكبي ــي المصان ــا ه ــي م ــرة طبيع ــى فك دي و ده عل
ــتيراد و  ــن و اس ــح و قواني ــراءت و لوائ ــي اج ــده ف ــد ك ــاكل ق مش

ــة.  ــه وال أي ــى أي ــوا عل ــر فهيالحق تصدي
 48  فــي المئــة مــن صــادرات الهنــد بتيجــي مــن الصناعــات 	•

الصغيــرة والمتوســطة، وفــي الصيــن طبعــا مــع فــرق التعــداد 
الســكاني كل ســنه فيــه زيــادة 5 مليــون مشــروع متوســط وصغيــر 
تجربــة  ليهــا  الصيــن  االقتصاديــة.  للمنظومــة  بينضــم  الحجــم 

ــة  ــع نهاي ــطة، م ــرة و المتوس ــات الصغي ــم الصناع ــع دع ــة م قوي
الســبعينيات الدولــة ركــزت معاهــم وعرفــوا مــن االول أن ده 
ــوي و  المحــرك االساســي لالقتصــاد فقدمــت لهــم كل الدعــم المعن

المــادي و الفنــي و الضريبــي وغيــره.
الصيــن كان عندهــا تجربــة برضــه أن القريــة كلهــا بتشــتغل نفــس 	•

المنتــج وكانــت تجربــة ناجحــة، يــا ريــت زي مــا تعاونــا مــع الصين 
فــي موضــوع الكورونــا و دلوقتــي هنصنــع المصــل الصينــي 
ــع  ــم م ــرف تجربته ــدرس و نع ــة و ن ــم برض ــاون معاه ــا، نتع هن
ــاح ضــرورري  ــان ده لق ــرة و المتوســطة علش ــات الصغي الصناع

ــة. ــا االقتصادي ــزود مناعتن ــي فعــال هي ــه وده الل ــا محتاجين احن
ــة و الهيئــات ركــزت اكثــر مــع المصانــع 	• كثيــر مــن اجهــزة الدول

الكبيــرة وموفرتــش نفــس االعتنــاء باالقــل حجمــا، زي مركــز 
ــي  ــم الفن ــدم الدع ــه يق ــز ان ــنين رك ــنين و س ــة لس ــث الصناع تحدي
ــي  ــه يبن ــي ان ــر ف ــز اكث ــه رك ــو ان ــرة، ول ــع الكبي ــر للمصان المتوف
حضانــات و يطــور المصانــع الصغيــرة و المتوســطة مــن أول مــا 
ابتــدي مــن أكثــر مــن عشــرين ســنه متهيالــي كنــا هنشــوف اقتصــاد 

ــا. ــة حالي و حجــم صــادرات مختلف
علشــان محــدش يزعــل مــن المصانــع الكبيــرة اللــي فــي منهــم كتيــر 	•

ــى  ــش عل ــي نطن ــا بق ــرض ان احن ــش الغ ــاء، م حبايــب و اصدق
المصانــع الكبيــرة، برضــه همــا عندهــم مشــاكل لــو اتحلــت هتفــرق 
و تخليهــم قادريــن يطــوروا و يتوســعوا، بــس هــو الموضــوع كلــه 
أن التركيــز يبقــي متــوزع، و بصراحــة يكــون اغلبــه لتطويــر 

ــرة و المتوســطة. الصناعــات الصغي
ارجــو ان الــوزارة تهتــم بالملــف و تخليــه مــن اولوياتهــا  مــع انــي 	•

ــورة  ــرة  الدكت ــيادة الوزي ــد س ــودة  عن ــة دي موج ــد ان الرؤي متاك
تنفيذيــة  كرئيســة  دور  لهــا  كان   الن  باالخــص  جامــع  نيفيــن 
لجهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة و الصغيــرة و المتناهيــة 
ــات  ــوزارة فالصالحي ــى رأس ال ــا عل ــع وجوده ــن م ــر، ولك الصغ
اختلفــت فارجــو ان نشــوف نتائــج قريبــة مركــزة علــى الصناعــات 

ــطة. ــرة و المتوس الصغي
يــا ريــت علشــان مــا نبقــاش بنجــري  و بعــد شــوية نالقينــا بنجــري 	•

فــي مكاننــا أو زي مــا بيقولــوا » محلــك ســر« زي مــا احنــا بقالنــا 
فتــرة فــي ارقــام تصديرنــا.

هذه االحداث 
ليست من وحي خيال 

الكاتب .. وأي تشابه في 
األحداث أو الشخصيات أو 

األسماء هو ليس من محض 
الصدفة فهو مقصودا 

ومتعمدا “محلك سر”
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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

w
w

w
.d

el
ta

co
.c

om
.e

g

MaDE in JaPan
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صنع بالكامل في اليابان
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