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نشرة غير دورية تصدر عن
خيوط للتسويق

رئيس مجلس اإلدارة وصاحب اإلمتياز

أحمد المغالوي

رئيس التحرير

عـالء شـديـد 

مستشار المجلة 
كونتكست لالستشارات

متابعة وتنسيق

أسماء جمال الدين 

إدارة التحرير

وليد عرابى
مجيب رشدي 
لبنى إسماعيل

إخراج فني

معتصم محمد

إدارة التوزيع 

امانى سيد

تصوير

محمد جميل

مكتب القاهرة 

خيوط للتسويق
20 ش السد العالي - المعادي

ت: 20227530007/8+
info@khoyout.com
www.khoyout.com
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اخبار عالمية
 Saurer ارتفاع ملحوظ لمبيعات شركة

عالمًيا خالل النصف األول من العام 2018

حوار تسجيلي
G.I.E.S ونوبلتكس...تاريخ من النجاح صنعه 

»اإلصرار على التميز«

اخبار محلية
»محمـــد قاســـم« عضـــًوا بمجلس إدارة 

االتحاد الدولى للمنسوجات

موضوع الغالف
وبدأت رحـــلة البحث عن 24 مليـــار جنيه 

النقاذ المصانع الحكومية ..!!

اخبار المجالس
ارتفاع صــادرات المــالبس بنسبة 10 في المئة 

خالل الـ7 أشهر األولى من العام

مقاالت فنية
ملخــص تقــــرير األليــــاف السـنوي 2018 .. 

الجزء االول
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أمنيات..!!

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

• مــع اإلنتهــاء مــن اعــداد االســتراتيجية الجديــدة للصناعــة، لــدي أمــل أن تكــون 	
ــم تطبيقهــا بالكامــل، بمعنــى  ــي يت ــى مــن نوعهــا الت آخــر االســتراتيجيات واألول
ــا متشــابكه وكل  ــا علمــت انه ــرك اآلخــرى، فكم ــا وت ــاء مــن خططه عــدم االنتق
ــه،  ــذي يلي ــزء ال ــج الج ــى نتائ ــول إل ــه للوص ــؤدي نتائج ــا ت ــزء به ــة أو ج خط
ولهــذا عندمــا يتــم االنتقــاء فــا نتائــج، وننتظــر تشــكيل لجــان لوضــع اســتراتيجية 
أخــرى بديلــه بعــد عــدة أعــوام، عندمــا تعانــي االســتراتيجية الســابقة عليهــا مــن 

التــراب علــى أرفــف االنتظــار..!
• لــدى أمــل وأمنيــة فــي نفــس الوقــت..أن تتخــذ وزارة التجــارة والصناعــة قــراًرا 	

ــي، بحيــث مــا يصــدر  ــى للصناعــات النســجية بشــكل فعل ــل المجلــس األعل بتفعي
عنــه مــن توصيــات يتــم تنفيذهــا، حتــى ولــو كانــت هــذه التوصيــات انشــاء 
ان  اتصــور  الصغيــرة،  والمشــروعات  النســجية  للصناعــات  مســتقلة  وزارة 
تنشــيط حركيــة الصناعــات النســجية والصناعــات الصغيــرة وانتشــارها بيــن 
ارجــاء الوطــن مــن الممكــن الوصــول إليهــا مــن خــارج جهــه خاصــة بهــا لهــا 
ــة يشــعر  ــة تنفيذي ــوة قانوني ــا ق ــي تكســب قراراته ــة الت ــا القانوني ســلطاتها وقوته
ــا  ــع.. وقته ــى أرض الواق ــتثماراتهم عل ــم اس ــا كان حج ــة أي ــال الصناع ــا رج به
ــط لهــا  ــم التخطي ــارات دوالر فقــط كمــا يت ــى 5 ملي ســتصل الصــادرات ليــس إل
بعــد عاميــن ولكــن ســتتعدى هــذا المســتوى، ولمــن يســأل كيــف؟.. المســألة 

ــة..!! ــة الهندي ــى التجرب ــريعة عل ــرة س ــيطة نظ بس
• ــة مــن 	 ــي حال ــة تتســبب ف ــه ألي دول ــا أن تراجــع أي عمل ــم أكــن اتصــور يوًم ل

الخــوف التــي معهــا يتــم اطــاق حملــة لمقاطعــة منتجاتهــا مثلمــا يحــدث اآلن مــع 
تركيــا، فهــل الســعر وحــده هــو الفيصــل فــي اقبــال المشــتري علــى منتجــات أي 
ــم، لقــد شــاركت  ــة، أم هنــاك عوامــل آخــرى، لعــل اهمهــا الجــودة والتصمي دول
فــي نــدوة ســابقة منــذ عــدة أعــوام طالبــت وقتهــا بضــرورة العمــل علــى تغييــر 
ــاج  ــى أن يتصــف االنت ــي الســوق بمعن ــة ف ــي طــرح المنتجــات المحلي ــر ف التفكي
بالفــم  وقــال  الصناعــة  مهندســي  أحــد  قاطعنــي  العالــي،  والــذوق  بالجــودة 
ــو بعــت فيــه تــراب، النــاس هتقبــل عليــه(.! فقلــت  المليــان..) الســوق المحلــي ل
لهــذا المنتجــات االجنبيــة تجــد لهــا ســوًقا ورواًجــا، المســتهلك اصبــح يفكــر فيمــا 
ــذي  ــي آخــر المطــاف الســعر، ال ــم وف ــه، يفضــل الجــودة والتصمي يتحصــل علي
البــد وان يكــون مناســب حتــى ال يشــعر أنــه ُيســرق )!(. ولهــذا اعتبــر اطــاق 
هــذه الحمــات عــدم ثقــة فــي النفــس بــل واعتــراف بتدنــي جــودة وتصميــم 
المنتجــات المحليــة.. والتالــي لمــاذا ال يطــور البعــض اســلوبه فــي االنتــاج، 
هنــاك مصانــع محليــة ال يهمهــا اي منتجــات اجنبيــة النهــا قــادرة علــى تســويق 
ــعر  ــو الس ــى ول ــزة.. حت ــة متمي ــر انتاجي ــن عناص ــا م ــا لديه ــوة بم ــا بق منتجاته
ــي الصناعــة  ــا تدن ــة كان نتائجه ــد ان نعــي ان الحماي ــع بعــض الشــئ.. الب مرتف

ــاج ..  ومســتوى االنت
• ــة 	 ــل الصناع ــز رج ــى األخ العزي ــلوان إل ــر والس ــات بالصب ــزاء واألمني كل الع

ــا  خالــد خليــل لوفــاة والــده.. تغمــد هللا الفقيــد بالرحمــة واســكنه فســيح جناتــه.. إِنَّ
ــِه َراِجُعــوَن.  ــا إَِلْي ِ َوإِنَّ ِلَّ
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الكبير ساب الشركة .. ليه يا ترى..؟!
ملكوت  في  سارح  وهو  رفا،  عم  قالها  شيخ،  يا  غريبة  ديه  الدنيا 
وبينك  بيني  قال:  حصل،  اللي  أية  رفا،  عم  يا  مالك  له  قلت  هللا، 
كده، واحد من الكبار أوي مرة واحد ساب شركة كبيرة ليها اسهم 
قال:  ليه،  وعرفت  طب  قلت:  طول،  على  ومشى  البورصة،  في 
رسالة  بعتت  والشركة  عرفته  الناس  كده  القرار  بس  ال،  بصراحة 
هيعينوا  لسه  وانهم  منها  مشي  الكبير  ان  بتقولها  البورصة  إلدارة 

اللي عمل  الكبير  ده  قال: بس  يا عم رفا،  تاني، قلت: عادي  واحد 
في  عادي  ده  رأيك  على  بس  عنها،  حاجة  كل  وعارف  الشركة 
الزمن ده، يمكن يكون فيه بديل على نفس كفاءة الكبير، حد يعرف 
الكام  البيان  في  قالت  انها  محترمه  الشركة  بصراحة  بس  حاجة، 
ده، هي ديه الشفافية وال باش، قلت: طبعا الكبار بيتعملوا بأسلوب 

الكبار ..!

ال حس وال خبر .. يمكن عندهم حل تاني وبيفكروا فيه..!
شوفت يا سيدي .. ناس قلقانه من حكاية انهيار الليرة التركية ديه احسن 
يكون ليها نتايج مش حلوة على الصناعة، ومرة واحدة عملوا حملة 
واجراءات في الطريق كده .. قلت: وماله يا عم رفا لما الناس تفكر في 
نفسها شوية وتشوف أية اللي يحميها مش بيقولوا في األمثال المشرحة 
مش ناقصة....، قال: آه طبعا، أي اجراء طالما مش بيخالف القانون 
وااللتزامات الدولية بتاعة البلد كله ماشي، ادام المصلحة واحدة، بس 

اللي مش فاهمة أن الكبار اللي بجد في الغرفة التانية محدش اتكلم عن 
الموضوع ده، رغم أن اغلب البضاعة بتاعه تركيا ليها عاقة بيهم، 
قلت: يمكن في االيام اللي جاية نسمع عن حاجة، قال عم رفا : سيبك 
أنت الناس دية بتفكر كويس وليها رؤية وعشان كده الناس املها فيها 
قلت:  ليه،  ساكتين  هما  برده  بس  الحكاية،  أي  بكره  هنشوف  خير.. 
تاني يا عم رفا.. اهدئ بقة شوية.. رد عم رفا وقال : طيب يا سيدي..

الوزير مستني والناس عاوزه تعمل حاجة كويسة .. يارب
بس  قول  رفا،  عم  يا  خير  قلت:  خير..  يكون  يارب  يارب.. 
وزارة  جنب  من  فايت  كنت  اصل  رفا:  عم  قال  الحكاية،  اية 
أوي  مهتمه  الناس  القيت  كده،  ايام  شوية  من  والصناعة  التجارة 
تتحقق  انها  رغبة  وعندها  ديه،  عليها  بيقولوا  اللي  باالستراتيجية 
بقه، وده الن الناس الكبيرة أوي في البلد عاوزه تعمل حاجة كويسة 

نفسي  بس  يارب،  رفا:  عم  قال  رب،  يا  خير  قلت:  ديه،  للصناعة 
يستمروا على كده، ويفكروا في انقاذها بقه، اصلها من سنين طويلة 
وهي تعبانه، وكل واحد يتكلم عن المرض بتاعها ومفيش حد عاوز 
عم  قال   .. كويس  شغل  يعلموا  دية  المرة  يمكن  قلت:  بجد،  يعالج 

رفا: يارب.. يارب.

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

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

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

عم رفا

اخبار
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11 في المئة نسبة 
ارتفاع مبيعات  

 ABERCROMBIE &
FITCH خالل الربع األول

11% Increase in 
Abdercombie & Fitch Sales

 ABERCROMBIE ارتفعت مبيعات شــركة
FITCH & بنســبة 11 فــي المئــة خــال الربــع 
مــع  بالمقارنــة  الجــاري،  العــام  مــن  األول 
مبيعــات الشــركة خــال نفــس الفتــرة مــن العــام 

الماضــي.
وأعــرب Fran Horowitz الرئيــس التنفيــذي 
ــأداء المبيعــات الراهــن  للشــركة عــن ســعادته ب
تتوافــق  والتــي  التجاريــة،  العامــات  لجميــع 
والخطــط التشــغيلية الخاصــة بالشــركة للعــام 
فــي  الراهــن  االرتفــاع  كان  وأن  الجــاري، 
ــل  ــبة تص ــات بنس ــاوز التوقع ــد تج ــات ق المبيع
إلــى 5 فــي المئــة، وهــو مــا انعكــس بشــكل 
ايجابــي علــى األربــاح، كمــا اســتطاعت العامــة 
Hollister المســاهمة فــي نمــو المبيعات بشــكل 
 Abercrombie قــوي، واســتطاعت شــركة
أن تحقــق نمــًوا جيــًدا لمبيعاتهــا فــي اســواق 

ــمالية. ــكا الش أمري
وبالمقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي 
 Hollister  فقــد ارتفــع صافــي مبيعــات شــركة
ليســجل 423.6 مليــون دوالر أي بنســبة 13 
 Abercrombie فــي المئــة، وبالنســبة لشــركة
  307.3 إلــى  تصــل  مبيعــات  ســجلت  فقــد 

ــة.  ــي المئ ــون دوالر أي بنســبة 7 ف ملي

ســجلت الصني نســبة منو في مبيعات Saurer تزيد عن 55 في املئة بينما ســجلت املبيعات في دولة تركيا 
نســبة تزيــد عن 13 في املئة باملقارنة مــع مبيعات نفس الفترة من العام املاضي.

 Saurer ارتفاع ملحوظ لمبيعات شركة
عالمًيا خالل النصف األول من العام

Increase in Saurer Sales in the First Half

2018

عالمية

اخبار

شــهدت مبيعــات مجموعــة شــركة Saurer فــي اســواق كل مــن دولتــي الصيــن وتركيــا معــدالت 
نمــو كبيــرة فــي النصــف األول مــن عــام 2018 الجــاري، حيــث ســجلت الصيــن نســبة نمــو فــي 
المبيعــات تزيــد عــن 55 فــي المئــة بينمــا ســجلت المبيعــات فــي دولــة تركيــا نســبة تزيــد عــن 13 

فــي المئــة بالمقارنــة مــع مبيعــات نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
كمــا حققــت مبيعــات الشــركة نمــوا بنســبة تزيــد عــن 73 فــي المئــة فــي الســوق األمريكيــة و52 
فــي المئــة فــي الســوق األلمانيــة .. وال تــزال الهنــد تواجــه تحديــات وفقــا لظــروف الســوق، مثــل 
ضريبــة الســلع الجديــدة وضريبــة الخدمــات و الواجبــات المدمجــة وارتفــاع اســعار القطــن المحلــي 

والتــي اثــرت بشــكل كبيــر علــى عــدد مــن الجهــات الفاعلــة فــي االقتصــاد الهنــدي.
ــن  ــًرا م ــدًرا كبي ــت ق ــث حقق ــيوية حي ــواق آس ــي 6 أس ــا ف ــوة مبيعاته ــركة Saurer ق ــت ش وأثبت
الطلبيــات خــال النصــف األول مــن العــام، وهــو األمــر الــذي نتــج عــن المشــاركة اإليجابيــة فــي 

ــام. ــد واندونيســيا وفيتن ــش والهن ــي بنجادي ــة الرئيســية ف األحــداث الصناعي
وجديــر بالذكــر ان فيتنــام حققــت مبيعــات بلغــت نســبتها 145 فــي المئــة وبنجاديــش ســجلت نســبة 
تزيــد عــن 109 فــي المئــة وهمــا افضــل البلــدان أداء فــي النصــف االول مــن العــام 2018. وقــد 
تمكنــت اوزبكســتان التــي تعــد واحــدة مــن االســواق الرئيســية لـــ Saurer علــى مــدى الســنوات 5 

الماضيــة مــن االحتفــاظ بحجــم مبيعاتهــا العاليــة. 
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تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 5 مليارات دوالر خالل عامين

النسخة النهائية الستراتيجية تنمية الصناعات النسجية.. 
نوفمبر المقبل

Textile Strategy Aiming 5 Billion USD within Two Years

خاص – خيوط:

علمــت »خيــوط« أنــه قــد االنتهــاء مــن 
اعــداد االســتراتيجية الجديــدة للصناعــات 
اعــداد  يتــم  ان  المنتظــر  ومــن  النســجية، 
ــدس  ــى المهن ــا عل ــة لعرضه ــخة النهائي النس
ــة  ــارة والصناع ــر التج ــار وزي ــرو نص عم

خــال أكتوبــر أو نوفمبــر القــادم.
االســتراتيجية الجديــدة قــام باعدادهــا خبــراء 
ــة  ــة ومجموع ــر األمريكي ــركة وارن ــن ش م
الصناعيــة،  لاستشــارات  صحــاري 
ــجية  ــات النس ــة الصناع ــع غرف ــاون م بالتع
ووحــدة  المصريــة  الصناعــات  باتحــاد 
والصناعــة،  التجــارة  بــوزارة  اليونيــدو 

باإلضافــة إلــى خبــراء مــن قيــادات الشــركة 
للقطــن والغــزل والنســيج. القابضــة 

وتهــدف االســتراتيجية الجديــدة وضــع خطــة 
عمليــة للوصــول بإجمالــي صــادرات قطــاع 
الصناعــات النســجية إلــى 5 مليــارات دوالر 
خــال عاميــن بديــًا عــن 3 مليــارات دوالر 
فــي الوقــت الراهــن. وذلــك وفقــا لمجموعــة 
مــن الخطــوات ابرزهــا توفيــر االراضــي 
المنشــأت  وعــودة  المناســبة،  الصناعيــة 
الصناعيــة للعمــل لمــا كانــت عليــه قبــل 
8 أعــوام وأكثــر، لتحقيــق طفــرة انتاجيــة 
وفــي مســتويات الجــودة تــؤدي إلــى التوســع 
تصديرًيــا فــي العديــد مــن األســواق العالمية.

وتدخل احلكومة التركية لدعم املصدرين بأكثر من 20 في املئة، مبا أدى إلى زيادة تنافسية منتجاتها مقارنة باملنتج احمللي.

5 مليارات دوالر
هدف االستراتيجية اجلديدة للوصول بإجمالي صادرات 

قطاع الصناعات النسجية إلى 5 مليارات دوالر

محلية

اخبار

انتخاب "محمد قاسم" عضًوا بمجلس 
إدارة االتحاد الدولى للمنسوجات في 

دورته الحالية
Mohamed Kassem Elected 

Member of the Board in ITMF

خاص – خيوط:

رئيــس  نائــب  قاســم  محمــد  الصناعــة  رجــل  انتخــب 
المجلــس  النســجية ورئيــس  للصناعــات  المجلــس األعلــى 
بمجلــس  عضــًوا  ســابقاً  الجاهــزة  للمابــس  التصديــرى 
الحاليــة،  للــدورة  للمنســوجات  الدولــى  االتحــاد  إدارة 
والــذي  لاتحــاد  الســنوي  االجتمــاع  فــي  مشــاركته  بعــد 
عقــد خــال شــهر ســبتمبر الجــاري فــي مدينــة نيروبــي 
.Origin Africa معــرض  هامــش  علــى  كينيــا  بدولــة 

لقطــاع  الدولــى  التعــاون  لتعزيــز  قاســم  انتخــاب  جــاء 
وربــط  المصــري،  الجاهــزة  والمابــس  المنســوجات 
بمنظومــة  المصريــة  والنســيج  الغــزل  صناعــة  وتطويــر 
التصنيــع الدوليــة، باإلضافــة إلــى نقــل الخبــرات العالميــة 
بمــا يســهم فــي رفــع كفــاءة الصناعــة الوطنيــة وتحســين 
ــة. ــواق الخارجي ــا لألس ــادة صادراته ــية، وزي ــا التنافس قدرته
جديــر بالذكــر أن االتحــاد الدولــى للمنســوجات يضــم أعضــاء 
مــن مختلــف دول العالــم مجتمعيــن بهدف المســاهمة في تطوير 
ورســم مامح مســتقبل الصناعات النســجية بمختلف قطاعاتها.

غرفة الصناعات النسجية تتبنى حملة لمقاطعة المنتجات التركية
Textile Chamber Adopts Campaign for Boycotting Turkish Products 

ــات  ــة الصناع ــس غرف ــد المرشــدي، رئي ــق محم أطل
النســيجية حملــة لمقاطعــة المنتجات التركيــة، كمحاولة 
للتصــدي للزيــادات المتوقعــة فــي صــادرات المنتجات 
التركيــة إلــى الســوق المصريــة بعــد االنهيــار األخيــر 
فــي الليــرة التركيــة، وتدخــل الحكومــة التركيــة لدعــم 

المصدريــن بأكثــر مــن 20 فــي المئــة، بمــا أدى إلــى 
ــي. ــج المحل ــة بالمنت ــا مقارن ــية منتجاته ــادة تنافس زي
برلمانــي  ببيــان  ســيتقدم  أنــه  المرشــدي  وأكــد 
عاجــل  إلــى الدكتــور مصطفــى مدبولــي رئيــس 
بيــن  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  إللغــاء  الــوزراء 

البلديــن، التــي تســمح بدخــول المنتجــات التركيــة 
العمــل  أو  جمــارك،  دون  المصريــة  الســوق  إلــى 
علــى فــرض عــدد مــن اإلجــراءات التــي تضــع 
المنتجــات  مــن  المتوقــع  التركــي  لإلغــراق  حــًدا 
النســجية. المنتجــات  وخاصــة  الصناعيــة 
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Graficaماكینة الطباعھ الھندیھ                سلك سكرین

و احبار السابلیمشن لمختلف رؤوس الطباعھ

ماكینھ الطباعھ الدیجتال النمساویھ              لطباعھ
التیشرت فائقة السرعة 

ماكینة الطباعة الدیجتال الكوریة                   لطباعھ جمیع االقمشة
مباشره عرض ۱۹۰ سم (قطن ، بولیستر،فیسكوز ........الخ )

DGI FD Aeoon    
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كشــف احــدث تقريــر صــادر عــن مجموعــة ماركيــت 
Market العالميــة حــول مؤشــرات األداء الصناعــي 
فــي العالــم Manufacturing index PMI عــن 
تحســن مرتبــة مصــر فــي التصنيفــات الصناعيــة 
ــث ســجل مؤشــر األداء الصناعــي 50.5  ــة حي الدولي
نقطــة خــال شــهر أغســطس 2018، وهــو يعــد 
ــا  ــذ عــام 2015، كم ــه مصــر من أفضــل معــدل تحقق
أنهــا  المــرة األولــى التــي  يســجل فيهــا المؤشــر 
قــراءات إيجابيــة حــول مصــر لشــهرين متتالييــن، 
ــر  ــات غي ــاه قطــاع الصناع ــى اتج ــير إل ــا يش ــو م وه
البتروليــة إلــى االنتعــاش، ويعكــس حالــة التحســن 
فــي األوضــاع الصناعيــة خــال األشــهر الماضيــة 
ــو وأغســطس 2018، مدفوعــة  خاصــة شــهري يولي

بزيــادة اإلنتــاج والطلبــات الجديــدة لمنتجــات المصانع، 
وزيــادة معــدالت التشــغيل إلــى مســتوى قياســي يمثــل 

ــل 2011. ــهر أبري ــذ ش ــف من ــدل توظي ــى مع أعل
وقالــت نيرميــن أبــو العطــا، مستشــار وزيــر التجــارة 
الدوليــة أن مصــر جــاءت  للتصنيفــات  والصناعــة 
ضمــن قائمــة الــدول الرئيســية بمنطقة الشــرق األوســط 
فــي مؤشــر األداء الصناعــي بعــد المملكــة العربيــة 
الســعودية )55.1 نقطــة( واإلمــارات العربيــة المتحــدة 
)55 نقطــة(، بينمــا حققــت مصــر مركــزاً متقدمــاً 
مقارنــًة بتركيــا )46.6 نقطــة( ولبنــان )45.6 نقطــة(، 
مشــيرًة إلــى أن مصــر تأتــي ضمــن مجموعــة الــدول 
ــد  ــي تضــم إندونيســيا )51.9 نقطــة( والهن ــة الت النامي

ــة(. ــن )50.6 نقط ــة( والصي )51.7 نقط

بمؤشــر  التطــور  أن  إلــى  العطــا  أبــو  وأشــارت 
ــي  ــة تعاف ــس بداي ــى PMI يعك األداء الصناعــي الدول
البتروليــة،  غيــر  الصناعــات  قطــاع  واســتقرار 
واســتقرار األوضــاع االقتصاديــة والسياســية وهــو 
ــي  ــا ف ــى اســتعادة مصــر لمكانته ــاً عل ــر إيجاب ــا يؤث م
التصنيفــات االقتصاديــة الدوليــة وتحســن وضعهــا على 

خريطــة التجــارة واالســتثمار العالميــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مؤشــر األداء الصناعــي 
تقريــر  هــو   ،Manufacturing index PMI
يعتمــد علــى اســتطاعات رأي شــهرية ألكثــر مــن 
400 شــركة مــن شــركات القطــاع الخــاص بــكل 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــن 40 دول ــر م ــي أكث ــة، وتغط دول

ــم. العال

يســتهدف بنــك التنميــة الصناعيــة والعمــال المصــري 
الوصــول بحجــم تموياتــه للمشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة إلــى 4 مليــارات جنيــه بنهايــة العــام 
مليــون  و400  مليــار  قدرهــا  بزيــادة  الجــاري، 
جنيــه عــن المحفظــة االئتمانيــة المخصصــة لهــذه 

المشــروعات فــي الوقــت الراهــن..
جنيــه  مليــون   150 بضــخ  قــام  قــد  البنــك  وكان 
تمويــات للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة خــال 

الفتــرة مــن األول مــن اغســطس وحتــى منتصــف 
ســبتمبر الماضــي كمــا يــدرس البنــك فــي الوقــت 
ــه  ــون جني ــة 400 ملي ــات بقيم ــخ تموي ــن ض الراه
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن المزمــع 

الموافقــة عليهــا خــال األشــهر المقبلــة.
ــى  ــك إل ــي للبن ــز المال ــاع المرك ــر ارتف ــر بالذك جدي
ــه  ــار جني ــا 11.4 ملي ــادة قدره ــه بزي ــار جني 20 ملي
خــال العــام 2017، بالمقارنــة بمــا كانــت عليــه 

خــال العــام 2016. كمــا كشــفت القوائــم الماليــة 
للعــام المالــي المنتهــي فــي ديســمبر الماضــي، أن بلــغ 
إجمالــي القــروض والتســهيات للعمــاء 7.6 مليــار 
ــادة قدرهــا  ــار فــي 2016 بزي ــل 5.9 ملي ــه مقاب جني
1.7 مليــار ومعــدل نمــو 29 فــي المئــة، وبلغــت 
المحفظــة المنتظمــة 6.2 مليــار جنيــه مقابــل 4.5 
مليــار فــي 2016 بزيــادة قدرهــا 1.7 مليــار ومعــدل 

ــة. ــي المئ ــو 38 ف نم

مركز متقدم للصناعة المصرية 
في مؤشر أداء "ماركيت العالمية" 

خالل أغسطس الماضى

التنمية الصناعية يقرر تخصيص 
اربعة مليارات جنيه لتمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
جدير بالذكر ارتفاع املركز املالي للبنك إلى 20 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.4 

مليار جنيه خالل العام 2017، باملقارنة مبا كانت عليه خالل العام 2016. كما 
كشفت القوائم املالية للعام املالي املنتهي في ديسمبر املاضي

ايجابية

اخبار
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بنــاء القدرات وزيــادة الكفاءة اإلنتاجية
التصديــري  المجلــس  قــام  اإلطــار..  نفــس  وفــي 
ــي  ــك األوروب ــع البن ــاون م ــس الجاهــزة بالتع للماب
»ترويــج  عنــوان  تحــت  عمــل  ورشــة  بتنظيــم 
لألســواق  المصريــة  والمابــس  المنســوجات 
العالميــة« والتــي تأتــي ضمــن سلســلة مــن الــورش 
التــي ينظمهــا المجلــس لدعــم المصدريــن وتدريبهــم 
وتأهيلهــم للتصديــر وتعزيــز قدراتهــم التنافســية فــى 
الســوق العالميــة باإلضافــة إلــى مســاعدة صغــار 
المصدريــن فــي الحصــول علــى تســهيات إئتمانيــة 
ــة  والتمويــل لصادراتهــم مــن خــال الجهــات المعني
ــن  ــم م ــب تمكينه ــى جان ــى، إل ــك األوروب ــل البن مث
ــي يواجههــا قطــاع المابــس  ــات الت مواجهــة التحدي

ــة. ــوق المحلي ــى الس ــزة ف الجاه
ــزة  ــس الجاه ــرى للماب ــس التصدي ــام المجل ــا ق كم
بالتعــاون مــع عــدد 8 مــن المجالــس التصديريــة 
ــول  ــع بروتوك ــة األخــرى بتوقي للقطاعــات الصناعي
تعــاون مشــترك مــع شــركة »تريــن« للتدريــب، 
وهــي إحــدى الشــركات المتخصصــة فــي مجــال 
البرامــج  مــن  عــدد  لتنفيــذ  الشــركات،  تدريــب 
التدريبيــة لتأهيــل الشــركات وبنــاء القــدرات فــي 

العديــد مــن المجــاالت التــي تخــص التصديــر. 
ــوان  ــل تحــت عن ــدورات بورشــة عم ــدأت ال ــد ب وق
»التشــريعات والنظــم الجمركيــة« والتــى اســتمرت 

علــى مــدار يوميــن وهــى الورشــة األولــى مــن 
مــن  العديــد  وعــرض  تنــاول  تــم  فقــد  نوعهــا 
القوانيــن واللوائــح الجمركيــة وإجــراءات التقييــم 
ــة  ــع المصري ــى المصان ــى عل ــى ينبغ ــى الت الجمرك
إدراكهــا باإلضافــة إلــى عــرض أنــواع اإلفــراج 
الجمركــى  للتخليــص  الطــرق  وأيســر  الجمركــى 
علــى البضائــع الــواردة إلــى الجمــارك والفــرق بيــن 
قانــون الجمــارك القديــم وقانــون الجمــارك الجديــد، 
والعقوبــات  الجمركيــة  المنازعــات  وعــرض 
المتدرجــة وكيفيــة التعامــل مــع المشــكات التــى 

تواجــه المتعامليــن مــع المنافــذ الجمركيــة.
للقطاعــات  التصديريــة  المجالــس  وبالتعــاون مــع 
األول  العــدد  إصــدار  تــم  األخــرى  الصناعيــة 
مــن النشــرة الدوريــة، والتــى تتنــاول إنجــازات 
القطاعــات الصناعيــة التصديريــة فــى مصــر، حيــث 
ــى رســم خريطــة  ــل شــامل يســهم ف ــة دلي ــد بمثاب تع
بالقطاعــات  للتعريــف  المصريــة  الصــادرات 
الصناعيــة التابعــة لهــا مــع الخدمــات واالنشــطة 
المتاحــة فــى خطــط المجالــس التصديريــة علــى 
أقصــى  تحقيــق  أجــل  مــن  قطاعاتهــا  مختلــف 
ــف  ــى مختل ــة ف ــة الصــادرات المصري ــادة وتنمي زي
ــوادر  ــادة الك ــب زي ــى جان ــة إل ــات الصناعي القطاع
ُجــدد  مصدريــن  ضــم  طريــق  عــن  التصديريــة 
لقاعــدة المصدريــن بالمجالــس التصديريــة وذلــك 

والخطــط  االســتراتيجيات  إعــداد  خــال  مــن 
ــح األســواق  ــم االستشــارات وفت والدراســات، وتقدي
وتوفيــر  المتاحــة،  التســويقية  الطــرق  بكافــة 

المصريــة. بالصــادرات  الخاصــة  البيانــات 

Destination Africa
ــس  ــام المجل ــة، ق ــارض الخارجي ــال المع ــى مج وف
فــى  بالمشــاركة  الجاهــزة  للمابــس  التصديــرى 
»الماجيــك  لمعــرض  الثانيــة  الــدورة  فاعليــات 
 Origin أفريقيــا«  »أورجيــن  ومعــرض  شــو« 
المزيــد  اختــراق  فــي  المســاهمة  بهــدف   Africa

العالميــة. األســواق  مــن 
التصديــرى  المجلــس  يقــوم  أخــرى  ناحيــة  مــن 
ــة  ــدورة الثالث ــات ال ــم فعالي ــس الجاهــزة بتنظي للماب
بالقاهــرة   »Destination Africa« لمعــرض 
ــر  ــى وهــو مــن أكب ــام الحال ــر مــن الع بشــهر نوفمب
المعــارض المقامــة بمصــر يضــم كبــرى مصــدري 
والمنســوجات  والغــزل  الجاهــزة  المابــس 
والمفروشــات المنزليــة واإلكسســوارات إلــى جانــب 
كبــري الشــركات مــن عــدة دول أفريقيــة مثــل: 
ــا –  ــوب أفريقي ــا – جن ــا – نيجري ــا – أثيوبي »كيني
ــب قاعــدة  ــى جان ــا« إل ــدا وغان موريشــيوس– أوغن
ــا  ــن دول أمريكي ــن م ــترين الدولي ــن المش ــرة م كبي
وأوروبــا والصيــن والبرازيــل وتركيــا وغيرهــا.

ارتفاع صادرات المالبس بنسبة 10 في المئة خالل 
الـسبعة أشهر األولى من العام

يقوم اجمللس التصديرى للمالبس اجلاهزة 
بتنظيم فعاليات الدورة الثالثة ملعرض 

»Destination Africa« بالقاهرة بشهر نوفمبر 
من العام احلالى وهو من أكبر املعارض املقامة 

مبصر يضم كبرى مصدري املالبس اجلاهزة 
والغزل واملنسوجات واملفروشات املنزلية 

واإلكسسوارات

كشــف المجلــس التصديــري للمابــس الجاهــزة ارتفــاع صــادرات القطــاع خــال الـــ7 الشــهور الماضيــة )ينايــر – يوليــو 2018( بنســبة 10 فــي المئــة، وذلــك 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــى، فقــد بلــغ حجــم الصــادرات قرابــه  907 مليــون دوالر خــال الســبع شــهور األولــى لعــام 2018 مقارنــة بـــ 824 مليــون 
دوالر خــال نفــس الفتــرة لعــام2017. وأشــار المجلــس إلــى أكثــر األســواق التــي شــهدت نمــًوا فــي حجــم الصــادرات تمثلــت فــي الســوق األوروبيــة نســبة 15 فــي 

المئــة ، ثــم الســوق االفريقيــة بنســبة 10 فــي المئــة، بينمــا ارتفــع حجــم الصــادارت مــن المابــس الجاهــزة إلــى الســوق األمريكيــة بنســبه 9 فــي المئــة.
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أمــا عــن الــدول العشــر المســتورة للمنتجــات المصريــة 
فقــد جــاءت وفًقــا للتالــي: الصيــن 2 فــي المئــة، تركيــا 
35 فــي المئــة، االردن  2 فــي المئــة، الســعودية 4 فــي 
المئــة، ايطاليــا 19 فــي المئــة، نيجيريــا  3 فــي المئــة، 
الجزائــر 4فــي المئــة ، تونــس 3 فــي المئــة، البرتغــال 

2 فــي المئــة، المانيــا 3 فــي المئــة.
الغــزول  مــن  المصريــة  الصــادرات  وتمثلــت 
والمنســوجات وفًقــا للتالــي: غــزول وخيــوط مــن القطن 
– 189 مليــون دوالر، اقمشــة منســوجة مــن قطــن – 
188 مليــون دوالر، اقمشــة غيــر منســوجة – 92 
ــتر – 72  ــن بوليس ــوجة م ــة منس ــون دوالر،اقمش ملي
مليــون دوالر، اقمشــة مصنــرة )تريكــو( – 44 مليــون 
ــون  ــك – 33 ملي ــن اكريلي ــوط م دوالر، غــزول وخي
دوالر، أليــاف اكريليــك – 28 مليــون دوالر، أقمشــة 
منســوجة مــن أكريليــك – 25 مليــون دوالر، غــزول 
وخيــوط مــن بوليســتر – 24  مليــون دوالر،  اقمشــة 

ــون دوالر. ــة – 24  ملي ــوجة خاص منس
والمنســوجات  للغــزل  التصديــري  المجلــس  اشــار 
ــر اهــم  ــي العــام 1997 يعتب ــذ انشــاءه  ف ــه من ــى أن إل
الجهــات المعنيــة بتنميــة صــادرات االليــاف، الغــزول، 
ــادرات  ــت ص ــد حقق ــا فق ــف انواعه ــة بمختل واالقمش
ــام  ــون دوالر ع ــن 494 ملي ــرة م ــرة كبي ــاع طف القط
2007 الــى 833 مليــون دوالر عــام 2017 بمعــدل 

ــة. ــي المئ نمــو 68 ف
وبمقارنــة عــام 2017 الــى 2016 شــهدت الصادرات 
ــتمر  ــذي اس ــة، وال ــي المئ ــبته 6 ف ــت نس ــا بلغ ارتفاًع
ــى نفــس االتجــاه اإليجابــي خــال 2018 ، حيــث  عل
ــة 212  ــع األول قراب ــال الرب ــادرات خ ــت الص حقق
مليــون دوالر بزيــادة قدرهــا 5 فــي المئــة عــن الربــع 
ــع أن تصــل  ــن المتوق ــام الماضــي، وم ــن الع األول م
صــادرات القطــاع إلــى 900 مليــون دوالر بنهايــة 

العــام الجــاري..
ــر مــن صــادرات القطــاع  فــي  ــل النصيــب االكب يتمث
ــة  ــها أقمش ــى رأس ــة وعل ــات القطني ــة المنتج مجموع
ــم  ــتر ث ــن البوليس ــات م ــا المنتج ــز( يليه ــم )الجين الدين
ــر المنســوجة )الامنســوجات( واالقمشــة  االقمشــة غي

ــو(. ــرة )التريك المصن
جديــر بالذكــر تمتــع الصــادرات المصريــة مــن الغــزل 

والمنســوجات بحصــة ســوقية مســتقرة فــي مجموعــة 
مــن الــدول علــى رأســها تركيــا وايطاليــا يليهمــا 
الســعودية ، الجزائــر، تونــس ، ألمانيــا والبرتغــال، كما 
ــدة  ــواق الجدي ــراق األس ــي اخت ــاع أيضــا ف ــح القط نج
خــال العــام 2017 مثــل الكاميــرون، غينيــا، ايرلنــدا 
والكونغــو كمــا حقــق نمــًوا ملحوًظــا بالســوق النيجيري 
ــون  ــى 27 ملي ــام 2016 إل ــون دوالر الع ــن 2 ملي م

دوالر العــام 2017...
للغــزل  التصديــري  المجلــس  قيــام  بالذكــر  جديــر 
الرئيســيين  المنظميــن  كاحــد  والمنســوجات 
الدولــي  المعــرض والمؤتمــر  الثانيــة مــن  للــدورة 
Destination Africa خــال 2017، بمشــاركة 
72 شــركة عارضــة لمنتجــات الغــزول واالقمشــة 
الــدول  وبعــض  مصــر  مــن  الجاهــزة  والمابــس 

االفريقيــة. 
كمــا نجــح فــي اجتــذاب مــا يزيــد عــن 200 مشــتري 

الواليــات  رأســها  علــى  العالــم  دول  مختلــف  مــن 
المتحــدة االمريكيــة ودول االتحــاد االوروبــي باالضافة 
ــق  ــع والمناط ــة للمصان ــارات الميداني ــذ الزي ــى تنفي إل
ــخ  ــى ض ــجيع عل ــرض التش ــئ بغ ــة والموان الصناعي

ــة. ــوق المصري ــي الس ــة ف ــتثمارات االجنبي االس

ــول  ــوجات ح ــزول والمنس ــري للغ ــس التصدي ــن المجل ــادر ع ــر ص ــفت تقري كش
أكبــر 10 شــركات مصريــة صــدرت منتجاتهــا إلــى الســوق العالميــة خــال 
العــام 2017، حيــث تضمنــت قائمــة الشــركات فــي المركــز األول دي ان ام 
للغــزل والنســيج، ثــم فــي المركــز الثانــي الرباعيــة للنســجيات فورتكــس، وفــي 
ــع  ــة للصناعــات النســيجية، وفــي المركــز الراب ــة المصري ــث التركي المركــز الثال

ــر  ــت لاقمشــة غي ــز الخامــس بيجــاس ايجيب ــي المرك ــل تكســتايل، وف فيلمــر ناي
المنســوجة، وفــي المركــز الســادس البحــر المتوســط للغــزل والنســيج ميدتكــس، 
وفــي المركــز الســابع اســبرانزا للمابــس الجاهــزة، وفــي المركــز الثامــن 
ــوب  ــز التاســع جل ــي المرك ــر المنســوجة ، وف ــت للصناعــات غي جولســان ايجيب

ــت. ــتايل ايجيب ــي تكس ــه ســي ج ــر كي ــز العاش ــي المرك ــزل والصباغة،وف للغ

العشرة المصدرين الكبار للغزول المنسوجات للسوق العالمية

ومبقارنة عام 2017 الى 2016 شهدت الصادرات 
ارتفاًعا بلغت نسبته 6 في املئة، والذي استمر 

على نفس االجتاه اإليجابي خالل 2018 ، حيث 
حققت الصادرات خالل الربع األول قرابة 212 
مليون دوالر بزيادة قدرها 5 في املئة عن الربع 

األول من العام املاضي
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تسجيلي

اعالن

RIMTEX: CoMMITTED To InnovATIon In SPInnIng 
TECHnologY, SInCE MoRE THAn 25 YEARS

Trending Innovations
Spinning Technology is evolving constantly. Sliver Handling is 
central to the productivity and quality of the yarn. Every new 
development in the Spinning technology has to be met with 
complimenting Sliver Handling technology. Rimtex has the 
foresight to keep itself abreast with every evolving development 
and proactively provide markets with the best Sliver Handling 
Systems. This has led Rimtex to continuously innovate and be at 
the forefront of every new technological evolution. Rimtex today 
makes the best quality of Spinning Cans that match up with 
the best of machines prevalent in the industry. Rimtex nurtures 
innovation mindset across the board, and hence it is among the 
most agile and dynamic Spinning Can manufacturer across the 
globe. 
Rimtex is the only company to introduce Customized Spinning 
Cans - these are made as per Spinners’ specific requirements. 
The latest innovation of Rimtex are: 
	•UTILITY COMBINATION CANS - UCC - One Can for multiple 

Sliver Handling is a breakthrough invention that solves multiple 
challenges for spinner.

	•DUO Cans with Interlock layer technology for enhanced 
Antistatic Property with Twin layer Technology HDPE sheet 
which increase the life of Spinning Can by 25%.

Rimtex Aluminum and HDPE Trolleys & Crates – offers wide range 
of Trolleys for Textile applications and internal transportation 
solutions. It offers stackable models with perforated and non-
perforated ribbed and without ribbed aluminum body facilitated 

with spring loaded bottom and minimum maintenance castors. 
Customized Rimtex Trolleys are also available as per customer’s 
specification to suite space and volume availability. Today it has 
over 100 different sizes & designs of Material Handling Trolleys, 
Crates and Baskets for material handling of Textile and other 
Industries.
Kalpar Castors is one of the dynamic engineering groups of 
RIMTEX. It is specialized in manufacturing of different type of 
Castor Wheels for all Textile applications. The Key factor of 
Textile Castors is “its Maintenance free”.  KALAPR understands 
the practical application and suggest the Castor Model on the 
basis of loading. With right choice of Castors users enjoys the 
hassle-free movements of their Material handling.
Kalpar manufactures the Castors for the Industries like Textile, 
Hospital, Industrial, Furniture, Hospitality, Luggage, Airport etc.

Lets Promote Quality
Quality is central to every function of Rimtex. At Rimtex, 
orientation towards Quality goes far beyond its utility of being a 
feature of differentiation; rather Quality is nurtured and promoted 
as a value to enhance the overall improvements in the Spinning 
Technology across the globe. Rimtex’s conviction towards 
Quality excellence has led to many positive outcomes. 
Within Rimtex the penchant for excellence has led to complete 
in-house manufacturing of all major components that affect the 
final quality of the Spinning Can. This is a huge advantage for 
Rimtex that puts it far ahead in the league of quality.

Converting raw fiber to yarn is a complex process. Since over 25 years, Rimtex has consistently provided the Textile Industry 
with innovations to overcome process challenges. Equipped with -  in-depth knowledge of the yarn making process coupled 
with breakthrough technology - Rimtex today successfully caters to the needs of Spinners, spread across 55 countries of 
the globe. Rimtex is among the most reputed companies from India in the Textile Machinery manufacturing segment, which 
has successfully carved a niche in Sliver Can manufacturing. Rimtex, through its technology and dependable delivery 
have generated several positive market influences. Significant among many is, raising the awareness and acceptance of 
Indian origin engineering products and inculcating trust among global buyers towards Indian manufacturing. This wider 
orientation has made Rimtex the largest Spinning Can manufacturing company in the world.

ATAG EXPORT & IMPORT: 309 El Geish Road, Saba Pacha, Alex, Egypt, Tel: + 203 583 9369 / 582 3719 - Fax: +203 584 3760
Website: www.atag-eg.com - E-mail: atag@link.net

For more details of Rimtex Sliver Handling System please write to: export@rimtex.com or visit www.rimtex.com.
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دولــة

نجاح

%52.3
ارتفعت الصادرات املصرية إلى إسبانيا خالل 

العام 2018 عن العام السابق

اسبانيا ..
سوق متميز ينتظر المزيد من الصادرات النسجية المصرية..!!

تحوالت
ــول  ــرة ركــود بحل ــى االقتصــاد اإلســباني مــن فت عان
العــام 2008، ثــم تحــول إلــى مرحلــة االزدهــار 
 ،2014  -  2013 عامــي  بحلــول  االقتصــادي 
وبحلــول ذلــك الوقــت تمكنــت البــاد مــن عكــس 
ــا  ــق فائًض ــن تحقي ــت م ــث تمكن العجــز التجــاري حي
تجارًيــا فــي العــام 2013، واســتمر هــذا الفائــض فــي 

التعزيــز خــال عامــي 2014 و2015.

الصناعات النسجية
تتركــز صناعــات النســجية فــي اســبانيا فــي مدنيتــي 
برشــلونة وكالونيــا.. يتخصــص معظمهــا فــي صناعــة 
ــود، إال  ــراء والجل ــس الكاجــوال والشــعبية والف الماب
أن األبــرز فــي المجــاالت المتعلقــة بالصناعــة ممثلــة 
ــي صناعــة اآلالت الخاصــة بقطاعــات الصناعــات  ف
ــي  ــم ف ــدان العال ــر بل ــر مــن أكب ــث تعتب النســجية، حي
صناعــة اآلالت، حيــث يتواجــد بهــا قرابــة 160 
ــزول  ــات الغ ــي صناعــة ماكين شــركة  متخصصــة ف
ــم  ــطيب، و يت ــة والتش ــس والصباغ ــيج والماب والنس

ــم. ــع أنحــاء العال ــي جمي ــر هــذه اآلالت ف تصدي

التجارة الخارجية
عــام  بحلــول  يتحســن  االقتصــادي  الوضــع  بــدأ 
2014-2013، وتمكنــت هــذه الدولــة مــن عكــس 
العجــز التجــاري القياســي الــذي تراكــم خــال اعــوام 
ــا  ــا تجارًي ــق فائًض ــى تحقي ــر إل ــة، ليصــل األم ماضي
فــي العــام 2013 بعــد ثاثــة عقــود مــن إدارة العجــز 
التجــاري، واســتمر هــذا الفائــض فــي التعزيــز خــال 

عامــي 2014 و 2015 .
وفــي العــام 2014، أدى تحســن األجــواء االقتصاديــة 
إلــى رواج ســوق العمــل وتباطــؤ التضخــم والــذي 
ــعور  ــع ش ــتهاك م ــدالت االس ــادة مع ــي زي ــبب ف تس
الكثيــر مــن األســر بالمزيــد مــن الرخــاء والقــدرة 
علــى اإلنفــاق وهــو األمــر الــذي رفــع الطلــب وحــرك 
االقتصــاد  نمــو  إلــى  أدى  ممــا  الراكــدة  األســواق 

ــام. ــذا الع ــة خــال ه ــي المئ ــباني بنحــو 3 ف اإلس

التجارة مع مصر
ــال  ــبانيا خ ــى إس ــة إل ــت الصــادرات المصري ارتفع
ــام  ــة عــن الع ــي المئ ــبة 52.3 ف ــام الماضــي بنس الع
ــون  ــة 640.5 ملي ــت قراب ــث بلغ ــه، حي ــابق علي الس
ــي عــام  ــورو ف ــون ي ــل نحــو 420.5 ملي ــورو مقاب ي
2016، كمــا تراجعــت الــواردات المصريــة مــن 
ــى 1.26  الســوق اإلســباني خــال العــام الماضــي إل
ــام  ــي الع ــورو ف ــار ي ــل 1.38 ملي ــورو مقاب ــار ي ملي
نمــو  ومــع  المئــة،  فــي   8.6 بانخفــاض   ،2016
ــى  ــن إل ــن البلدي ــع حجــم التجــارة بي الصــادرات ارتف
2.39 مليــار يــورو خــال العــام الماضــي مقابــل 
2.20 مليــار يــورو فــي 2016 بزيــادة 8.4 فــي 
ــزان  ــز المي ــض عج ــي خف ــاهم ف ــا س ــو م ــة، وه المئ

التجــاري خــال العــام 2017 بنســبة 76.5 فــي 
المئــة ليســجل 133.3 مليــون يــورو مقابــل 568.7 

ــام 2016. ــي الع ــورو ف ــون ي ملي

صادرات المابس الجاهزة
الجاهــزة  للمابــس  التصديــري  المجلــس  تقريــر 
ــة  ــود دول ــى وج ــار إل ــي ، أش ــر الماض ــهر يناي لش
اســبانيا فــي المرتبــة الثانيــة بيــن الــدول المســتوردة 
المتحــدة  الواليــات  بعــد  الجاهــزة  للمابــس 
األمريكيــة التــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى حيــث 
ــون دوالر..  ــا 55 ملي ــة الصــادرات إليه بلغــت قيم
حصــل الســوق االســباني علــى صــادرات ممــن 
دوالر،  مليــون   11.6 بقيمــة  الجاهــزة  المابــس 
بينمــا جــاءت تركيــا فــي المرتبــة الثالثــة بقيمــة 

دوالر. مليــون   10.5

اقتصــاد إســبانيا هــو الرابــع عشــر فــي العالــم مــن حيــث الناتــج المحلــي اإلجمالي، 
كمــا يحتــل المرتبــة الخامســة كأكبــر اقتصــاد فــي أوروبــا بعــد ألمانيــا و المملكــة 
المتحــدة و إيطاليــا و فرنســا، و رابــع أكبــر اقتصــاد فــي منطقــة اليــورو ، و ذلــك 

اســتنادا إلــى إحصــاءات الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2015.

ــم  ــرية لألم ــة البش ــر التنمي ــي مؤش ــة 25 ف ــة إســبانيا المرتب ــت دول ــا احتل كم
المتحــدة و 28 مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن قبــل 
ــن  ــع و بي ــا اقتصــاد ذو دخــل مرتف ــى أنه ــف عل ــي تصن ــي، و بالتال ــك الدول البن

ــة. ــرية العالي ــة البش ــدان ذات التنمي البل
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G.I.E.S و نوبلتكس...
تاريخ من النجاح صنعه "اإلصرار على التميز"

حوار تسجيلي

قديًمــا قالــوا.. »الوصــول إلــى النجــاح ســهل ولكــن االســتمرار عليــه هــو الصعــب«.. إال أن مــا حققتــه شــركتي G.I.E.S و نوبلتكــس مــن 
تاريــخ مســتمر مــن النجــاح يمثــل »فــك شــفرة« لاســتمرار فــي النجاح،حيــث اصبحــت كاهمــا مثــااًل ونموذًجــا فريــًدا عليــه  تحقــق علــى أرض 

الواقــع بفضــل »الجديــة واإلصــرار، وعــدم اليــأس، والتعلــم مــن االخطــاء«..
طــوال 60 عاًمــا هــي مســيرة شــركة G.I.E.S للتوريــدات، كانــت أكبــر داعــم للصناعــة المحليــة بالتكنولوجيــا والمعــدات االنتاجيــة الحديثــة، وهــو 
امــر متوقــع خاصــة وان مؤسســها هــو رمــز مــن ورمــوز الصناعــة الوطنيــة المهنــدس محمــد حســين الجمــال الــذي تعــرض للتأميــم ويومهــا قــال 
»عبــد الناصــر أخــذ كل شــيء مــا عــدا فــي عقلــي«. فــكان لــه النجــاح والســمعه الطيبــة إلــى وقتنــا الحالــي..  والنــه رمــز للصناعــة اســتمر فــي 
العمــل واالجتهــاد لخدمــة الصناعــات النســجية فقــام الرئيــس عبــد الناصــر ومــن بعــده الرئيــس انــور الســادات بتكريمــه ومنحــه عــدد مــن شــهادات 

التقديــر تكريمــا لمســيرته الحافلــة فــي خدمــة الصناعــة المصريــة.
وجــاءت المهندســة ليلــى الجمــال التــي تعلمــت ونشــأت علــى قيــم ومبــادئ والدهــا، لتســتكمل المســيرة بنفــس الجديــة والرغبــة فــي النجــاح، لتقــوم 
بعــد أعــوام طويلــة بتأســيس واطــاق شــركة نوبلتكــس بالعمــل إلــى جانــب الشــركة األم G.I.E.S. لتصبــح الشــركة فــي غضــون قرابــة العشــرين 
عاًمــا أكبــر شــركة للتوكيــات الصناعيــة، حيــث تمثــل كبريــات الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي التكنولوجيــا الصناعيــة.. وهــي مســيرة مــن 
النجــاح واجهــت خالهــا العديــد والعديــد مــن العراقيــل التــي لــم تتوقــف عندهــا، وواصلــت طريقهــا دون ان تنظــر يوًمــا إلــى الخلــف.. وألنهــا عائلــة 
ذات تاريــخ فــي الصناعــات النســجية ودعــم الصناعــة بالجديــد فــي عالــم الماكينــات والمعــدات االنتاجيــة، تواصــل المهندســة نائلــة الطويــل مســيرة 
عائلتهــا بفكــر واســلوب جديــد، بجــوار ودعــم والدتهــا المهندســة ليلــى الجمــال، لتســتمر المســيرة نحــو القمــة والتألــق.. والتــي تمتــد – بــإذن هللا 

تعالــى- لعقــود واجيــال جديــدة مــن هــذه العائلــة الفريــدة..
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التأميم
عقــب التقاعــد لــم يتوقــف حمــاس ورغبــة الرمــز 
الصناعــي عــن مواصلــة خدمــة الصناعــة ومصــر 
ــاق  ــي اط ــدء ف ــا الب ــرر وقته ــث ق ــام، حي ــكل ع بش
شــركته الخاصــة وهــي G.I.E.S. والتــي كانــت 
شــركة للتوريــدات العموميــة والعمــل كوكالــة لكبريات 
الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي صناعــة المعدات 

ــجية.  ــات النس ــة للصناع االنتاجي
ــا تعرضــت  ــد جــاءت فكــرة انشــاء الشــركة عندم ولق
ــد  ــه أن يج ــك كان علي ــم، ولذل ــه للتأمي ــع ممتلكات جمي
ــد مــن  ــه، وســاعدته العدي ــا لتحســين دخل ــًا خاًص عم
صاتــه فــي مجــال الغــزل والنســيج علــى القيــام 
بذلــك ألنــه يســتطيع بســهولة الحصــول علــى وكاالت 
الســتيراد معــدات اإلنتــاج.. وكان يقــول دائًمــا: »عبــد 
الناصــر أخــذ كل شــيء ماعــدا مــا فــي عقلــي«، والنــه 
رمــز للصناعــة اســتمر فــي العمــل واالجتهــاد لخدمــة 
الناصــر  الرئيــس عبــد  فقــام  النســجية  الصناعــات 
ومــن بعــده الرئيــس انــور الســادات بتكريمــه ومنحــه 
عــدد مــن شــهادات التقديــر تكريمــا لمســيرته الحافلــة 
فــي خدمــة الصناعــة المصريــة.. وخــال مســيرة 
عمــل الشــركة .. حصلــت المهندســة ليلــي الجمــال 
العــام 1963،  علــى بكالوريــوس الهندســة خــال 
والتــي تســرد مــا حــدث خــال هــذه الفتــرة قائلــه: 
ــة للغــزل  وقتهــا التحقــت بالعمــل فــي الشــركة الوطني
ــن  ــت م ــل طلب ــن العم ــد م ــام واح ــد ع ــيج. وبع والنس

والــدي التواصــل مــع الدكتــور عزيــز صدقــي وزيــر 
الصناعــة فــي ذلــك الوقــت وكان صديًقــا لــه ليتــم نقلــي 
إلــى شــركة أخــرى، إال أنــه رفــض قائــا:« أعطيتــك 
ــا ، وتزوجتــي، واآلن عليــك أن تجــدي طريقــك  تعليًم
الخــاص ».، وللعلــم كان لــدى تقديــر لرؤيتــه، فقمــت 
بالتواصــل مــع أحــد أقاربــى المهنــدس عزيــز الجمال ، 
الــذي كان رئيًســا لشــركة القاهــرة لألقمشــة الحريرية ، 
وطلــب مســاعدته ليتــم نقلــي إلــى شــركة مصــر رايــون 
ــدس حســن  ــت المهن ــك الوق ــي ذل ــي كان يرأســها ف الت
ــات ،  ــن الصعوب ــد م ــت العدي ــي واجه ــي، إال انن ناج
ــوا  ــي الشــركة قال ــة ف ــع ، أو األغلبي خاصــة أن الجمي

ــة حســين الجمــال.  ــي ابن ــي ناجحــه فقــط ألنن إنن
إلــى أن جاءتــي فرصــة للتدريــب فــي روســيا، ووقتهــا 
عرضــت األمــر علــى والــدي الــذي اشــار إلــى الســفر 
ــه  ــدت ل ــي اك ــيا إال أنن ــن روس ــدا افضــل م ــة كن لدول
أن المتــاح االن هــي روســيا كمــا اســتوفيت جميــع 
ــا  ــر، وقته ــى األم ــق عل ــر، فواف ــذا االم ــات له المتطلب
كان عمــري أقــل مــن 35 عاًمــا، وحصلــت على درجة 
البكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة بدرجــة »جيــد« 

وحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الصباغــة. 

العودة من روسيا وترك العمل..!
وعندمــا عــدت مــن روســيا كانــت االمــور قــد تغييــرت 
فــي شــركة مصــر رايــون، وحــدث خــاف مــع احــد 
المســؤولين بهــا، فقلــت لــه: لــن اعمــل بهــذه الشــركة 

مــرة اخــرى، وبالفعــل تركــت العمــل وقمــت بالعمــل 
ــاء فــي  ــاء والفيزي فــي مجــال التدريــس لمادتــي الكيمي
المــدارس الفرنســية فــي نوتــردام دي ســيون وميــر دي 

ديــو لتحســين الدخــل المــادي.
وألن والــدي كان يهتــم بالســؤال كل فتــرة زمنيــة 
ــال  ــي تركــت الشــركة، فق ــه انن ــت ل ــي فقل حــول عمل
لــي ألســت فــي حاجــة إلــى راتبــك الشــهري، ثــم كيــف 
تقــوم مهندســة مثلــك بالعمــل فــي التدريــس، فقلــت لــه 
مدرســة بكرامتــي افضــل مــن مهندســة بــدون كرامــه، 
وقتهــا كان والــدي يبلــغ مــن العمــر 77 عاًمــا، ويفكــر 
جدًيــا فــي التقاعــد، قــال لــي »تعالــي اشــتغلي معايــا«.. 
وهــي اللحظــة الحاســمة، حيــث بــدأت مســيرة العمــل 

..G.I.E.S ــي شــركة ف
فــي ذلــك الوقــت بالتحديــد خــال العــام 1973، كانــت 
ــع  ــع تراج ــات م ــن بعــض الصعوب ــي م الشــركة تعان
ــة،  ــي الســوق المصري ــا ف ــي تمثله ــوكاالت الت عــدد ال
اضافــة إلــى مــا تعانيــه الشــركة مــن صعوبــة الوفــاء 
بمســتحقات العامليــن بهــا، مــع الوقــت كونــي تعلمــت 
فــي  نجحــت  العمــل،  فــي  الشــديدة  الجديــة  منــه 
الحصــول علــى عــدد مــن الــوكاالت منهــا اليونانيــة، ثم 
حصلــت علــى مناقصــة إلمــداد مشــروع مصــر ايــران 
بالمعــدات االنتاجيــة فــي ذلــك الوقــت، وتوالــت مســيرة 
ــدي يعــرب عــن  ــي وال ــذي وجــدت ف العمــل، للحــد ال
ــة للعمــل  ــم مــن تحــوالت مثالي ــا ت ــة الشــديد بم اعجاب
فــي الشــركة.. وهــو مــا جعلــه يقــوم بتوزيــع حصــص 

ــام  ــه- بتأســيس شــركة G.I.E.S خــال الع ــدس محمــد حســين الجمــال – رحمــه هلل علي ــام المهن ــا ق عندم
1958، كانــت بمثابــة تحــرك قــوى مــن جانــب احــد كبــار رجــال الصناعــة ورموزهــا للمســاهمة فــي تطويــر 
الصناعــات النســجية، والــذي عمــل عقــب التخــرج مــن l’Ecole Centrale de Paris العــام 1937 ، 
كمهنــدس مدنــي ومعمــاري،  ثــم انضــم إلــى الفريــق الفنــي التابــع لبنــك مصــر تحــت قيــادة الوطنــي الشــهير 
ــيس  ــيخ والتأس ــي ترس ــبب ف ــر«، وكان الس ــك مص ــري »بن ــك مص ــس أول بن ــذي أس ــرب« ال ــت ح »طلع
ــى  ــدس محمــد حســين الجمــال لتول ــار المهن ــم اختي ــت ت ــك الوق ــي ذل ــة.. ف لصناعــة الغــزل والنســيج المحلي
مســؤولية شــركة كفــر الــدوار للغــزل والنســيج.، وألنــه صاحــب فكــر ورؤيــة متطــورة كان أول مــن أدخــل 
صناعــة الفســكوز والنايلــون فــي مصــر. ومنــذ ذلــك الوقــت ســطر المهنــدس الجمــال تاريًخــا غيــر مســبوق 
فــي خدمــة الصناعــة المحليــة، حيــث تولــى العديــد مــن المناصــب منهــا منصــب المديــر العــام لشــركة مصــر 
المحلــة للغــزل والنســيج ، وكفــر الــدوار للغــزل والنســيج الرفيــع، شــركة مصــر البيضــا، وغيرهــا، باإلضافــة 
إلــى مواقفــة الوطنيــة للتغلــب علــى األزمــة التــي واجهــت مصنــع دميــاط خــال العــام 1958، فقــد كان أول 

مــن تولــى مســؤولية هــذه الشــركة عقــب التأســيس..

المهندسة ليلى الجمال

اإلخالص والخدمة المميزة للعمالء والجدية هي 
مفاتيح نجاح G.I.E.S و نوبلتكس
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ملكيــة الشــركة بواقــع 60 فــي المئــة لــي باإلضافــة إلى 
منصبــي كرئيــس لمجلــس ادارة الشــرطة وحصــة 20 

فــي المئــة ألختــي منــى، ومثلهــا ألختــى لطيفــة..

بداية نوبلتكس
وخــال العــام 1990 تــم تأســيس شــركة نوبلتكــس إلى 
جانــب اســتمرار الشــركة األم » G.I.E.S« .. وهــى 
الشــركة التــي تــم إنشــاءها للجيــل الجديــد فــي العائلــة، 
ــة،  ــي الســوق المحلي ــز ف ــه مــن نجــاح وتمي ــا حققت فم
الشــركات  مــن  كبيــر  عــدد  تفضيــل  إلــى  اضافــة 
العالميــة المتخصــص فــي صناعــة المعــدات االنتاجيــة 
لــي ألكــون وكيــًا لهــم فــي مصــر، كان حافــز للمضــي 
فــي اطــاق شــركة تعبــر عــن نجاحــي، وحتــى يعمــل 
بهــا الجيــل الجديــد مــن ابنائــي واحفــادي، واآلن بعــد 
قرابــة 20 عاًمــا حققــت نوبلتكــس قــدًرا مــن التميــز و 
مكانــة متميــزة فــي المجــال الصناعــي، بفضــل هللا عــز 
ــات  ــم خدم ــاح وتقدي ــى النج ــم االصــرار عل ــل، ث وج
مميــزة للعميــل تدعــم ثقتــه فيمــا نقدمــه لهــم مــن معدات 

صناعيــة..

رسائل
الخدمــة  أن  علــى  الجمــال  ليلــى  المهندســة  تشــير 
ــداد الســوق  ــا إلم ــى الســعي دائًم ــة إل والســرعة اضاف

المحليــة بأفضــل مــا توصلــت إليــه الشــركات المنتجــة 
للتكنولوجيــا والمعــدات الصناعيــة هــو احــد مقومــات 
النجــاح لـ«نوبلتكــس«، كمــا ان اإللتــزام بالعمــل الجــاد 
والصــدق والنزاهــة فــي جميــع التعامــات جعلتنــا محل 
ــك  ــذا نمتل ــواء، له ــى الس ــاء عل ــوكاء والعم ــة لل ثق
وكاالت للشــركات العالميــة التــي توصــف بانهــا رقــم 
واحــد فــي العالــم.. مــن حيــث جــودة وتطــور معداتهــا 
ــد  ــه بع ــال ان ــى الجم ــة ليل ــير المهندس ــة. وتش اإلنتاجي
ــزة،  ــل المتمي ــيرة العم ــي مس ــوام ف ــذه األع ــرور ه م
ــن ســاهم  ــكل م ــول ل ــي ان اق ــة شــديدة ف اشــعر برغب
بثقتــه والتعامــل مــع الشــركة بجديــة »شــكًرا مــن 
القلــب« انتــم شــركاءنا فــي النجــاح، ومــا نقدمــه لكــم 
ــم النجــاح  ــق كل منك ــى يحق هــو الدعــم المســاعدة حت
والتميــز. واقــول لوالــدى –رحمــه هللا عليــه- كنــت 
ومازلــت خيــر المعلــم، الــذي تعلمــت منــه كيــف 
يكمــن لإلنســان ان يحقــق التميــز فــي عملــه، واشــكرك 
للســمعه الطبيــة التــي شــكلت بالنســبة لــي الدعــم فــي 

ــاح.. ــق النج ــى تحق ــل حت ــق العم طري
واقــول ألبنائــي واحفــادي .. الطريــق ممهــد لكــم 
ــاح  ــن النج ــدر م ــس الق ــل بنف ــيرة العم ــة مس لمواصل
والتميــز، ولكــن شــريطة االخــاص والتفانــي والجديــة 
الشــديدة، وأن يكــون دعــم العميــل فــي الســوق المحليــة 

ــم.. ــدف األســمى واأله ــو اله ه

المهندسة نائلة الطويل

المرأة في عائلتي تمتلك قدرات تدفعها للتميز والتفرد
مســيرة العمــل مــع والدتــي المهندســة ليلــى الجمــال بــدأت عقــب االنتهــاء مــن دراســة هندســة اإللكترونيــات 
واالتصــاالت، منــذ 20 عاًمــا تقريًبــا، ومــع رغبتــي الشــديدة فــي أن يكــون لــي تجربتــي الخاصــة فــي مســيرة 
العمــل تركــت الشــركة بعــد 3 اعــوام فقــط، خاصــة واننــي كنــت ومازلــت أرى أن التجربــة المميــزة لوالدتــي 
ــن  ــة م ــة مماثل ــي تجرب ــون ل ــز أن يك ــدي حاف ــذا كان ل ــا، وله ــا خــاص به ــل نجاًح ــال، يمث ــم االعم ــي عال ف

النجــاح، بعيــًدا عــن أن يقــال اننــي نجحــت فــي العمــل كونــي »بنــت صاحبــة الشــركة« ..

 وقتهــا لــم تمانــع والدتــي بــل وجدتهــا تقــدر هــذا 
مــن  عــدد  فــي  بالعمــل  قمــت  وبالفعــل  األمــر، 
عاقــة  لــه  الحــال  بطبيعــة  منهــا  المشــروعات 
بالصناعــات النســجية، فأنــا أمثــل الجيــل الخامــس فــى 
العائلــة والــذى لــه عاقــة بالصناعــات النســجية، لـــذا 
شــعرت أنــه مــن الضــرورى اســتمرارى بالعمــل بــه 
وعلــى ذلــك اختــرت مجــال بيــع المفروشــات وأثنــاء 
تلــك الفتــرة عانيــت كثيــراً مــن المورديــن ســواء 
مــن ناحيــة األذواق أم تصميمــات منتجاتهــم ممــا 
ــاج  ــر إلنت ــع صغي ــاء مصن ــى إنش ــر ف ــى للتفكي دفعن
األذواق والتصميمــات التــى تتماشــى مــع رغباتــى 

وواقــع الســوق، إال ان انشــاء المصنــع كان أمــر 
ــي  ــبًقا.. وف ــت اتصــوره مس ــا كن ــة عم ــغ الصعوب بال
ــت  ــع بضــخ انتاجــه وفضل ــدأ المصن العــام 2007، ب
ــاج مــن خــال المحــل  ــة تســويق هــذا االنت فــى البداي
الخــاص بــى ويبــدو ان جــودة المنتجــات والــذوق 
الرفيــع كان بمثابــة المؤشــرات االوليــة علــى النجــاح 
ــدى  ــا ل ــة شــهور حتــى ذاع صيتن ــم تكــن تمــر ثاث فل
فــى  المحــات  تلــك  وبــدأت  االخــرى  المحــات 
طلــب منتجــات المصنــع إال أن انتــاج المصنــع لــم 
ــع  ــة جمي ــه تلبي ــى مع ــذى يكف ــرا بالشــكل ال ــن كبي يك
الطلبيــات ولكــن كثــرة الطلبيــات كانــت دافعــاً لزيــادة 

بعد مرور هذه األعوام 
في مسيرة العمل املتميزة، 

اشعر برغبة شديدة في ان اقول 
لكل من ساهم بثقته والتعامل 
مع الشركة بجدية »شكرًا من 

القلب« انتم شركاءنا في 
النجاح
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حجــم االنتــاج وبعــد 6 اشــهر مــن بدايــة االنتــاج تلقــى 
ــت  ــرور الوق ــع م ــر وم ــة للتصدي ــع اول طلبي المصن
وصلــت منتجاتنــا الــى كثيــر مــن بــاد العالــم كألمانيــا 
وانجلتــرا وامريــكا وايطاليــا وقبــرص والســعودية.

ومــع مــرور األيــام .. عــدت مــرة أخــرى للعمــل فــي 
ــام 2014،  ــا خــال الع ــا تماًم ــرغ له نوبلتكــس والتف
ــى ان  ــدرة عل ــرة وق ــك خب ــرة امتل ــذه الم ــي ه ولكنن
النجــاح  مســيرة  فــي  قويــة  مســاهمة  لــي  يكــون 
والحفــاظ عليــه مســتقبًا، كمــا كانــت دعــم والدتــي لــي 
غيــر المباشــر باالســتفادة مــن االخطــاء والقــدرة علــى 
ــدرة  ــى اكتســاب الق التصحيــح وعــدم التكــرار ادى إل
الجديــة والرغبــة  بنفــس  علــى مواصلــة الطريــق 
فــي تحقيــق المزيــد مــن التألــق.. فقــد وجدتهــا دائمــا 
تشــجعني علــى إتخــاذ أى قــرار حتــى وإن كانــت 
ــى  ــل إل ــن أص ــى ل ــرى أنن ــى ت ــلبية فه ــج س ــه نتائ ل
ــى آلن  ــة بنفس ــت التجرب ــاح إال إذا خوض ــة نج درج
النجــاح لــن يأتــى إال عــن طريــق التجربــة والوقــوع 
فــى الخطــأ وقــد كان تشــجيعها لــى ســبب إســتمرارى 
ــو اآلخــرى آلننــى فــى بعــض  فــى إتخــاذ الخطــوة تل
األحيــان أوجــه ســؤاالً لنفســى عمــا دفعنــى لبــذل كل 
ــن أن اســتمر تحــت  هــذا الجهــد  فكـــان مــن الممك
وصايــة و حمايــة أمــى إال أن الحمايــة ال تســتطيع 
ــرات  ــن خب ــه م ــا تتحصــل علي ــاء الشــخصية أو م بن

ــة.  مختلف

اصعب 3 اعوام..
ــن  ــوام م ــل.. ان األع ــة الطوي ــة نائل ــول المهندس وتق
كانــت اصعــب   ،2017 2014 وحتــى منتصــف 
ثاثــة اعــوام منــذ مســيرة عمــل الشــركة طــوال 
العشــرين عاًمــا الماضيــة، فقــد كان قــراري بالرجــوع 
ــه مــن البعــض،  للعمــل فــي الشــركة غيــر مرحــب ب
كنــت  أننــي  إال  عراقيــل،  هنــاك  كانــت  وبالتالــي 
ارغــب فــي اســتكمال مســيرة عائلتــي، والتــي افخــر 
بهــا للغايــة، ولهــذا كان قــراري بالرجــوع قائــم علــى 
أن يكــون لــي طريــق للعمــل، دون الســماح ألي احــد 
ان يبعدنــي عــن هــذا الطريــق.. كمــا ان البعــض كان 
يقارننــي بوالدتــي المهندســة ليلــى الجمــال، وهــي 
مقارنــه ليســت فــي صالحــي خاصــة وان والدتــي 
لهــا تاريــخ كبيــر، لهــذا ركــزت فقــط فــي العمــل 
اســلوبي  لــي  األن  اصبــح  فيه،حتــى  واإلخــاص 
ــى  ــن عل ــى يقي ــن عل ــت الكثيري ــي جعل ــي الت وطريقت
قدرتــي علــى النجــاح والتميــز باالعتمــاد علــى نفســي 
وشــخصيتي وليــس فقــط الننــي اشــرف بكونــي ابنــه 

ــال. ــى الجم ــة ليل المهندس

العائلة
ــرأة  ــى أن الم ــل.. إل ــة الطوي ــة نائل ــارت المهندس اش
ــدرات الشــخصية  ــد مــن الق ــك العدي ــي تمتل ــي عائلت ف
التــي تجعلهــا تبحــث عــن التميــز والتفــرد، فقــد كانــت 

ــه هللا  ــد كان جــدي –رحم ــدة جــدي« فق ــي »وال جدت
عليــه- مــن عائلــة كبيــرة جــدا »عائلــة الجمــال« وفــي 
ــى  ــن أغن ــوا م ــرن الماضــي كان ــن الق ــرينات م العش
العائــات فــي مصــر، كان لديهــم تجــارة كبيــرة فــي 
ــد  ــاة وال مجــال المنســوجات فــي مصــر، ونتيجــة لوف
ــدة جــدي وهــي فــي  جــدي وهــم صغــار، فقامــت وال
العشــرينات مــن عمرهــا.. بتربيــه ابناءهــا الثاثــة 
والســفر بهــم للخــارج للتعليــم وبنــاء شــخصية متفردة، 
ليــدرس كل واحــد منهــم المحامــاه والطــب والهندســة.
ــوة  ــدي« لق ــده ج ــي »وال ــة بجدت ــت للغاي ــد اعجب ولق
شــخصيتها فــي اتخــاذ القــرار وهــي فــي العشــرينات 
للعمــل علــى بنــاء شــخصية ابناءهــا والســفر بهــم 
ــي  ــرت بشــخصية جدت ــا تأث ــذا األمر..كم ــارج له للخ
..حيــث ســافرت هــي اآلخــرى لدراســة المحامــاة فــي 
ــح  ــدى تفت ــى م ــر يشــير إل الســربون بفرنســا،وهو أم
والــد جدتــي بالســماح لهــا بالســفر للدراســة فــي فرنســا 
ــون  ــف يك ــم كي ــي اتعل ــا جعلن ــو م ــا، وه ــي واخيه ه

ــة للمســتقبل. ــح وصاحــب رؤي االنســان متفت
وهكــذا تعلمــت مــن والــدة جــدي كيــف يكــون االنســان 
قــوي الشــخصية ويمتلــك القــدرة علــى اتخــاذ القــرار، 
ــا  ــان متفتًح ــون االنس ــف يك ــي كي ــن جدت ــت م وتعلم
ــم والخبــرات  ــة ويســعى المتــاك العل وصاحــب رؤي

المختلفــة.
أمــا جــدي المهنــدس محمــد حســين الجمــال.. فحتــى 
ــت  ــه ، فماذل ــى رحيل ــوم رغــم ومــرور اعــوام عل الي
كان  نجــاح  مــن  حققنــاه  بمــا  بالشــكر،  لــه  اتقــدم 
لســمعته الطيبــة، والخبــرات التــي تحصلنــا عليهــا 
مــن شــركة G.I.E.S للتوريــدات، فمــازال اســمه 
وتاريخــه الكبيــر حتــى اليــوم احــد االســباب وراء مــا 

ــل  ــق عم ــى فري ــة إل ــن نجــاح، باإلضاف ــا م ــق لن تحق
الشــركة والذيــن يتمتــع كل منهــم بمهــارات مهنيــة 
وفنيــة دعمــت مســيرة العمــل، وســاهمت بقــدر كبيــر 
فــي مواصلــة التميــز، فــا يمكــن تحقيــق النجــاح 
والمحافظــة عليــه دون أن يكــون هنــاك فريــق عمــل 

ــاءة.. ــن الكف ــتوي م ــي مس ــي اعل عل

عماء الشركة..
ــا وســط العمــاء،  تقــول المهندســة نائلــة.. نحــن دائًم
نتابــع احتياجاتهــم، ونقــدم لهــم منظومــة مــن الخدمــات 
علــى اعلــى درجــة مــن الجــودة واالتقــان والتكامــل.. 
فالهــدف ليــس بيــع الماكينــة قــدر أن اكــون معهــم 
ــم  ــق كل منه ــى يحق ــة ، حت ــع الماكين ــد بي كشــركة بع
النجــاح وهــو مــا يمثــل نجاًحــا لنــا فــي نفــس الوقــت.

خيوط

ميكنكم متابعة احلوار فيديو عبر قناة 
خيوط علي اليوتيوب

حوار تسجيلي
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ــن اســرة  ــاه م ــال لفت ــن الخي ــم لقصــة م ــاء التصمي ج
الجميلــة،  أو  )النكــوم(  اســم  تحمــل  متوســطة 
ليــس  اقاربهــا ولكــن  أحــد  لحفــل زفــاف  مدعــوة 
ــون  ــت يجــب أن تك ــس الوق ــى نف ــه وف ــا ماترتدي لديه
مميــزة)!( وفــى هــذه االثنــاء وقــع نظرنــا علــى احــد 
محــات االنتيــكات القديمــة لســجادة مــن العصــر 
ــة  ــة للوح ــة القديم ــارف الملكي ــه بالزخ ــى المليئ الملك
ــت  ــا دخل ــر له ــة النظ ــن دق ــرن الــــ 18 وم ــن الق م
النكــوم داخــل اللوحــة لتذهــب إلــى هــذا العصــر 
ــم  ــك التصمي ــذا بتل ــا ه ــة لعصرن ــن اللوح ــرج م وتخ

البســيط الملكــى والعصــرى فــى آن واحــد..
ويتكــون الموديــل مــن قطعــة واحــدة مــن قمــاش 
الســتان االيطالــى المــط باللــون الــوردي الكريمــي 
ليصــل لمنتصــف الركبــة ويحــدد الوســط حــزام ذهبــي 
ــف  ــن الخل ــة م ــة ويزين ــد المثالي ــن الجس ــرز تكوي ليب

ــه .. ــت ب شــال مثب
التطريــز يمثــل الزخــارف التــي تتواجــد بالســجاد 

الملكــي مــن القــرون الماضيــة بتصميــم بســيط علــى 
الصــدر لوحــده زخرفيــة بســيطة أمــا خلــف الفســتان 
ــكاب لشــكل كامــل  ــى الشــال أو ال ــة عل ــة كامل زخرف

ــة.. ــة كامل ــده زخرفي لوح
وجــاءت الزخرفــة بــارزة عــن ســطح قمــاش التصميــم 
الذهبيــة  الســيرما  بخيــوط  ومطــرزة  ســــم  بــــ3  
والفضيــة مــع التطعيــم باالســتراس المــاس داخــل 
الزخــارف الملكيــة لتخطــف االنظــار بســحر األلــوان 
ــاه  ــأى اتج ــف ب ــوان الطي ــى تضــىء بأل ــة والت الامع
مــع الضوء..فجــاءت بســيطة هادئــة وكملكــة لتظهــر 
لنــا جمــال غيــر تقليــدى ومختلــف لتصبــح جميلــة 

الجميــات )النكــوم(.
ــة  ــس بالمبالغ ــال لي ــاه أن الجم ــالة ألي فت ــي رس وه
ــا  ــن أن نزرعه ــى يمك ــزه والت ــن بالبســاطة الممي ولك
ــل لمابســهم  ــار األمث ــن خــال االختي ــا م ــى اطفالن ف
لتماثــل مابــس الكبــار والتــى تنمــو معهــم ليصبحــوا 
ايقونــات جمــال فــى الوقــت المناســب.. مثــل هــذا 

ترتــدي  اعــوام   4 بعمــر  لطفلــة  التصميــم األخــر 
تصميــم فســتان ســوارية مــن الســتان االيطالــى المــط 
ملكيــة  زخرفــة  صــدرة  علــى  ومطــرز  األبيــض 
ــيرما  ــة الس ــوط الفضي ــرزة هــذه الوحــدة بالخي ومط

ــوم(.. ــرة )النك ــا الصغي ــرج لن لتخ

)النكوم( .. المرأة 
حينما تعتلي قمة 

الهدوء والجمال

موضة

رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط

هــذا مــا يــدور عليــه محــور هــذا التصميــم )النكــوم الجميلــة( .. أى أمــراة أو فتــاه تحــرص علــى جمــال شــكلها 
وطلتهــا بــأى حــدث أو حفــل تذهــب إليــه.. ولكــن هــل ســتصبح جميلــة مثــل باقــى الجميــات أم تكــون جميلــة 
الجميــات.!! ومــن هنــا جــاءت فكــره هــذا التصميــم للمــرأه والفتــاه الجميلــة ولكــن ليــس أى جمــال ولكنــه 

جمــال هــادىء وغيــر تقليــدي جمــال مــن أســاطير الخيــال وتــم تحويلــه إلــى واقــع ..
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ــًة  ــم بداي ــف التصامي ــى مختل ــى: ظهــرت عل ــود الفهــد والنمــر واالفع شــكل جل
مــن شــكل جلــد النمــر والفهــد ووصــوالً إلــى األفعــى.. خاصــة فــي تصميمــات:  
.Dolce&Gabbana - Max Mara - Roberto Cavalli - Tom Ford

ــم  ــزه خــال موس ــه ومرك ــى رونق ــاً عل ــد محافظ ــا زال الجل ــد: م فســاتين الجل
منهــا:  عديــدة  ازيــاء  بيــوت  تصماميــم  فــي  وتواجــد  والشــتاء،  الخريــف 
 Givenchy - Hermes - Isabel Marant - Max Mara - Stella

.McCartney

ــث  ــة، حي ــاء العالمي ــه خــال عــروض األزي ــكل فخامت ــكاب ب ــر ال ــكاب: ظه ال
 Givenchy - Isabel Marant - تميــزت بــه بتصاميــم وألــوان أنيقــة عنــد

.Saint Laurent - Valentino - Stella McCartney

الفضــي: ابــرز األلــوان التــي كانــت لهــا »الســيادة« فــي مختلــف التصميمــات، 
 Balmain - Paco Rabanne لــدى  مزركشــة  تصماميــم  فــي  فظهــر 

.Dior ــدى ــك ل وميتالي

الكســرات: عــادت التصاميــم التــي بهــا كســرات فظهــرت فــي تصميمــات 
.Balenciaga - Max Mara - Lanvin Valentino

أبرز اتجاهات تصميمات موضة 
"بالد بره"لـ"خريف 2018".!!

فساتني اجللد: ما زال اجللد محافظاً على رونقه ومركزه 
خالل موسم اخلريف والشتاء، وتواجد في تصماميم بيوت 

ازياء عديدة
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معارض

مفكرة

8 - 10 يناير بروموتكس اكسبو 2019 – المانيا 
- المابس الترويجية والرياضية ومابس العمل 

Promo Tex Expo 2019 – Germany
Promotion, Sports and Workwear
Contact Person: Brigitte Lehnhoff

Tel.: +49 211 90191-319
Fax: +49 211 90191-170

brigitte.lehnhoff@reedexpo.de
www.promotex-expo.com

8 - 11 يناير هايمتكستيل 2019 – المانيا – 
مفروشات 

Heimtextil 2019 – Germany
Home Textiles

Contact Person: Sabine Scharrer
Tel.:  +49 69 75 75-60 96
Fax:  +49 69 75 75-66 09

sabine.scharrer@MesseFrankfurt.com
www.heimtextil.messefrankfurt.com

8 - 11 يناير بيتتي ايماجين اومو 2019 – 
ايطاليا – فاشون رجالي

Pitti Immagine Uomo
Italy

Men’s Fashion 
Contact Person: Francesca Tacconi

Tel.:  +39 055 3693251
 francesca.tacconi@pittimmagine.com

www.pittimmagine.com

11 - 14 يناير دوموتكس هانوفر 2019 – المانيا 
– سجاد وارضيات

Domotex Hannover 2019 – Germany
Floor Covering & Carpets

Contact Person: Anna Gerhard
Tel.: +49 )0( 511 8931603
anna.gerhard@messe.de

www.domotex.de

12 - 14 يناير تكس – ستيل 2019 – الدنمارك 
- المنسوجات ، الخيوط ، مواد الديكور ، ماكينات 

الخياطة ، الستائر
Tex-Stil 2019 – Denmark - Textiles, 

Yarns, Decoration Materials, Sewing 
Machines & Curtain
Tel.: +45 4589 1277
dorte@nord-fair.dk

www.nord-fair.dk

16 - 17 يناير سبين اكسبو باريس 2019 – 
فرنسا - المعرض الدولي الرائد في مجال توفير 

المصادر المتخصصة في االبتكار في الخيوط 
واأللياف والتريكو.

SPINEXPO PARIS 2019 – France - The 
leading international industry sourcing 

exhibition dedicated to innovation in 
yarns, fibers and knitwear.

info@spinexpo.com
www.spinexpo.com

17 - 19 يناير بيتتي ايماجين بيمبو 2019 – 
ايطاليا – فاشون اطفال 

Pitti Immagine Bimbo 2019 – Italy
Kids Fashion

Contact Person: Niccolò Feroci
Tel.: +39 055 3693223

niccolo.feroci@pittimmagine.com
pr.visitatori@pittimmagine.com

www.pittimmagine.com

23 - 25 يناير بيتتي ايماجين فياتي 2019 – 
ايطاليا – صناعة الغزل والحياكة.

Pitti Immagine Filati 2019
Italy - Yarn and knitting industry

Contact Person: Antonio Cristaudo
Tel.: +39 055 3693249

direzione.commerciale@pittimmagine.com
www.pittimmagine.com

01.1901.1901.19
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22 - 24 فبراير كيرياتيف ميسي 2019 – المانيا
الخياطة، والحياكة، والحرف، والتقنيات الجديدة.

Creativ Messe 2019 – Germany
Sewing, knitting, Crafts, new techniques 

Tel.: +49 89 892676-0 
Fax: +49 89 892676-13 

 info@mpagmbh.de
www.creativmesse.de

23 - 26 فبراير سنترال اسيا هوم تكستايل 
2019 – كازاخستان - تقديم المنتجات واالبتكارات 

التكنولوجية في صناعة النسيج
Central Asia Home Textile 2019

Kazakhstan - presenting products and 
technological innovations in the textile 

industry
Tel.: +7 )727( 266 36 80 
Fax: +7 )727( 266 36 84
info@hometextilexpo.kz
www.hometextilexpo.kz

28 فبراير – 2 مارس انترناشيونال اسطنبول يارن 
فير 2019 – تركيا – غزل

International Istanbul Yarn Fair 2019
Turkey - Yarn

Tel.: +90 )212( 867 11 00
 Fax: +90 )212( 886 66 98

sales@tuyap.com.tr
www.tuyap.com.tr

27 - 28 مارس انديا فاشون فورم 2019 – 
الهند - فاشون

India Fashion Forum 2019
India – Fashion
Sarika Gautam

Tel.: +91 9717544226
sarikagautam@imagesgroup.in

www.indiafashionforum.in

28 - 30 مارس اندوو تكس برينت 2019 – 
اندونيسيا - ماكينات

INDO TEXPRINT 2019
Indonesia - Machinery

Contact Person: Mr. Paul Kingsen
Tel.: +62-21-6493717
Fax: +62 21 6390062

marketing@jiexpo.com
www.eventseye.com

28 - 30 مارس اندوو انترتكس 2019 – 
اندونيسيا – ماكينات 

INDO INTERTEX 2019
Indonesia

textiles, garment machinery and 
accessories

Tel.:+ 021 – 22604789 
Fax: + 021 – 29135647
info@peragaexpo.com
www.indointertex.com

 APPPEXPO 2019 5 - 8 مارس شانغهاي
– الصين – معدات الطباعة الرقمية

Shanghai APPPEXPO 2019 – China
Digital printing equipment

Contact Person: Ms. Eveline Luo
Tel.: 86-21-63288899
Fax: 86-21-63749188

evelinelxf@apppexpo.com
www.apppexpo.com

7 - 9 مارس تكس تيك سريانكا انترناشونال 
اكسبو 2019 – سريانكا – تكنولوجيا المنسوجات 

والمابس الجاهزة وماكينات 
Textech Sri Lanka International Expo 
2019 - Sri Lanka - Textile & Garment 

Technology, Machinery
Tel.: 86-10-82842588
Fax: 86-10-84832956

cems@cemsonline.com
www.textechonline.org

26 - 28 مارس دوموتكس اسيا / تشينا فلور 
2019 – الصين – سجاد وارضيات

DOMOTEX Asia / CHINAFLOOR 2019
China - Floor coverings
Tel.:  +86 21 61956088
Fax: +86 21 61956077

info@domotexasiachinafloor.com
www.domotexasiachinafloor.com

02.1903.1903.19
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معارض

خيوط

ابتكارات غير مسبوقة في الدورة الماضية لمعرض 
Premiere Vision باريس

عرض مبتكر
يجعــل  مبتكــر  عــرض  أســلوب  المعــرض  ضــم 
المعروضــات  مشــاهدة  علــى  قادريــن  الزائريــن 
بدرجــة 360 درجــة، تــم تطبيقــة فــي 5 قاعــات 
مختلفــة، ضمــت المعروضــات الغزول ، المنســوجات 
ــم  ــراء، تصامي ــود والف ــم المبتكــرة، الجل ذات التصامي
بعرضهــا  قــام  والتــي  األكسســوارات،  األزيــاء، 
قرابــة 1964 عارًضــا يمثلــون 57 دولــة، بنســبة 
ــدورة  ــة مــع ال ــة بالمقارن ــي المئ ــادة بلغــت 0.5 ف زي
ــل  ــن يص ــدد العارضي ــث كان ع ــا، حي ــابقة عليه الس
ــي  ــن ف ــم العارضي ــد ض ــا.. ولق ــى 1954 عارًض إل
ــل  ــا يمث ــدة أي م ــة 143 شــركة جدي ــدورة الماضي ال
أكثــر مــن نســبة 7 فــي المئــة مــن اجمالــي الشــركات 
المعــرض منطقــة عــرض  العارضــة، كمــا ضــم 
والتكنولوجيــا،  الرياضــة  فــي  جديــدة  متخصصــة 
باإلضافــة إلــى منطقــة عــرض حصــري لألزيــاء 
ــة  ــات الجلدي ــرى تضــم المنتج ــة أخ ــدة، ومنطق الجدي

مــن المابــس واألحذيــة.
أمــا التخصصــات الصناعيــة للشــركات العارضــة فقــد 

كان كاآلتــي:
63 شركة غزول تتضمن 3 شركات جديدة. 	 
802 شركة منسوجات منهم 27 شركة جديدة. 	 
294 شركة جلود منهم 24 شركة جديدة.	 
242 شركة تصميمات منهم 25 شركة جديدة.	 
شــركة 	   18 منهــم  اكسســوارات  شــركة   332

جديــدة.
231 شــركة للمابــس الجاهــزة منهــم 46 شــركة 	 

جديــدة.

جديد المعرض
ــة مــن المعــرض  ــدورة الماضي ــا شــهدته ال ــرز م وأب
تطــوًرا ملموًســا ممثــًا فــي عــرض الجديــد فــي 
موضــة المنتجــات الرياضيــة والــذي تــم عرضهــا 

ــة  ــات التقني ــا المنتج ــة إليه ــة تضــم باإلضاف ــي قاع ف
ــتقبل  ــات المس ــا منتج ــدة بوصفهم ــة الجدي التكنولوجي
)SPORT & TECH(، ولقــد كان الهــدف مــن 
ــات  ــم العام ــو دع ــدة ه ــذه التطــورات الجدي وراء ه
الجــودة  منتجاتهــا  يتســم  التــي  المميــزة  التجاريــة 
واالبتــكار واألداء العاليــة، ممــا أتــاح تســليط الضــوء 
ــن  ــواء م ــة س ــات الرياضي ــي المنتج ــد ف ــى الجدي عل
خــال مســاحات العــرض أو مــن خــال منتــدى متميز 
ــاذج  ــواد ونم ــدم م ــذي ق ــا وال ــة والتكنولوجي للرياض
ــة  ــات النهائي ــداع للمنتج ــز باإلب ــودة  تتمي ــة الج عالي
فــي عــروض اتســمت بالتشــويق واإلبهار،والــذي تــم 
مؤســس   Pascal Monforte بواســطة  ادارتــه 
ــم  ــث ض ــة Trends Marketing REC حي وكال
قائمــة مــن افضــل المتحدثيــن فــي المجــال مــن خــال 

ــة. ــد مختلف ــي مواعي ــدوة ف ــن ن ــر م اكث

3 مبادرات
ــر  ــى توفي ــة إل ــة باإلضاف ــدورة الماضي ــت ال وتضمن
مصــادر وخامــات جديــدة للصناعــة اضافــة إلــى 
تصاميــم األزيــاء المبتكــرة، فقــد تــم التركيــز فــي 
خــال  مــن  الجلــود  علــى صناعــة  الــدورة  هــذه 
المنتجــات  لتصنيــع  مميــزة  مســاحة  تخصيــص 
ــد  ــد كان الجدي ــة، ولق ــل المابــس واألحذي ــة مث الجلدي
منتجــات  علــى  التركيــز  هــو  الــدورة  هــذه  فــي 
المابــس مــن الجلــود، والتصاميــم الجديــدة لهــا، 
إضافــة إلــى األكسســوارات المبتكــرة باإلضافــة إلــى 
تصنيــع وتصاميــم األزيــاء الذيــن يمثلــون قــارة آســيا 
ــال  ــة البرتغ ــم دول ــم تكري ــا ت ــادئ، كم ــط اله والمحي

ــن  ــر فيجي ــة لمعــرض Première Vision بريميي ــدورة الماضي ــت ال حقق
باريــس والتــي اقيمــت خــال الفتــرة مــن 19 - 21 ســبتمبر 2018، إطالــه 
قويــة علــى االبتــكار والتطــورات الجديــدة فــي عالــم الصناعــة، وهــو الحــدث 
هــي   Premiere Vision-France شــركة  بتنظيمــه  قامــت  الــذي 
ــارض  ــم مع ــن تنظي ــؤولة ع ــدة المس ــية الرائ ــركات الفرنس ــن الش ــدة م واح

التصميمــات  معظــم  تشــجيع  إلــى  يهــدف  حيــث  واألزيــاء،  المنســوجات 
ــدة  ــز االتجاهــات الجدي ــى لتعزي المبتكــرة، بمــا جعــل المعــرض الوجهــة األول
مــن  المتميــزة  مــن  مجموعــة  مشــاركة  ظــل  األزياء..فــي  صناعــة  فــي 
مصممــي األزيــاء بأحــدث تصميماتهــم ورؤيتهــم اإلبتكاريــة لألزيــاء فــي 

لمســتقبل.  ا

بمشاركة 1964 شركة متخصصة في الغزول والنسيج والموضة واالكسسوارات والجلود
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بتســليط الضــوء علــى التطــورات الراهنــة للصناعــات النســجية فــي الشــركات 
البرتغاليــة، وهــي المــرة الثانيــة التــي يقــوم فيهــا المعــرض بتكريــم أو التركيــز 
علــى الصناعــة فــي دولــة مــا، والــذي هــدف مــن وراءه المعــرض إلــى اإلشــارة 
إلــى مــا يمكــن أن تقــوم بــه الصناعــة فــي البرتغــال مــن تلبيــة متطلبــات الســوق 
العالميــة وبالتالــي التواجــد مســتقبًا فــي هــذه الســوق ومــن ثــم تحقيــق المزيــد 

ــة. ــب التجاري ــن المكاس م

الركن الذكي
  SMART SQUAREوتضمنــت الــدورة الماضيــة للمعــرض مــا اطلق عليــه
ــم  ــذي ت ــدة وال ــات الجدي ــة والخدم ــات االبتكاري ــرض المنتج ــه ع ــم ب ــث ت حي
تشــييده هــذه الــدورة بنــاًء علــى اقتــرح لـــ 25 شــركة جديــدة.. قامــت بالعمــل 

علــى تقديــم مايلــي:
 	SMART SERVICES
 	 SMART MATERIALS
 	 SMART LIBRARY
 	 SMART WARDROBE
 	 SMART TALKS

Première Vision سوق
تــم اطــاق ســوق  الموضــة عامــة  فــي قطــاع  ثــورة حقيقيــة  يعــد  فيمــا 
Première Vision عبــر االنترنــت ممــا يعنــي دخــول المعــرض عالــم 
التجــارة االلكترونيــة مــع هــذه الــدورة، كمــا تــم تســليط الضــوء علــى جوانــب 
كثيــرة لتصميــم النســيج، لتوضيــح الروابــط الوثيقــة بيــن الفــن وتصميــم 
ــل  ــن مث ــه المصممي ــدم في ــي يق ــتوديو ابداع ــييد اس ــم تش ــث ت ــوجات، حي المنس
الفنانيــن احــدث مــا لديهــم مــن ابداعــات نســجية لخريــف شــتاء 2019 - 2020 
ــات  ــة لتصميم ــاحة المخصص ــل المس ــا جع ــو م ــرض، وه ــري المع ــام زائ أم
النســيج بمثابــة مســاحة حيويــة لإللهــام واإلبداعــات الجديــدة، كمــا كانــت بمثابــة 
ــن  ــاون اإلبداعــي بي ــل المشــترك، للتع ــد االجتماعــات والعم ــزة لعق ــكان ممي م

ــن. ــرى والمصممي ــة الكب ــات الموض عام
ــى  ــى الجــدران والمنســوجات وحت ــة عل ــم الحصري ــون تصاميمه ــدم المصمم ق
علــى الجلــود بفضــل عمليــة الطباعــة غيــر المســبوقة التــي طورتهــا مجموعــة 
 AGFA وقدمــت   ،DESIGNS FACTORY فــي  شــريًكا   .AGFA
مســاحة مخصصــة  فــي   Première Vision Designs فــي  خبراتهــا 
ــي  ــا ف ــرض أعماله ــة بع ــركة البلجيكي ــت الش ــا قام ــدى. كم ــن المنت ــرب م بالق
ــاح  ــي جن ــة 3( وف ــرض Première Vision Leather )القاع ــل مع مدخ
يوفــر  الــذي   ،Nuti Ivo )Stand 3G89-3H90( اإليطاليــة  المدبغــة 

ــود. ــى الجل ــذه عل ــة ه ــة الحصري ــة الطباع ــتخدام تقني ــة اس امكاني

برنامج لمواجهه التحديات
وقــدم Première Vision برنامًجــا غنًيــا ومتنوًعــا لمواجهــة التحديــات 
الحاليــة للصناعــة وتســليط الضــوء علــى االبتــكارات اإلبداعيــة للموضــة ســواء 

ــوم أو فــي المســتقبل. الي

المعرض في أرقام..
عدد الشركات العارضة 1964 شركة.. يمثلون 57 دولة .	 
الغــزول، 	  الموضــة،  تصاميــم  النســيج،  الصناعيــة:  التخصصــات 

االكسســوارات، الجلــود والفــراء، والطباعــة، والمابــس الجاهــزة التــي تمثــل 
عامــات الموضــة الكبــرى.

مشاركة 143 شركة جديدة تعمل في الصناعة من مختلف دول العالم.	 
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 SOURCING AT معــرض  نجــاح  ولعــل 
MAGIC فــي جــذب كبريــات العامــات التجاريــة 
ومصممــي الموضــة حــول العالــم جعلــه بمثابــة الملتقى 
الدولــي الــذي يــؤدي إلــى المزيــد مــن األعمــال وفتــح 
ــي  مجــاالت متعــددة مــن خــال مســاعدة المشــترين ف
العثــور علــى افضــل المــوارد المائمــة بــداًل مــن 
ــي  ــا يعن ــع، مم ــا الجمي ــي يعرفه ــة الت ــوارد التقليدي الم

ــي. ــوق العالم ــي الس ــا ف ــز فعلًي ــرد والتمي التف
العامــات  رواد  مــن  متميــز  عــدد  شــارك  ولقــد 
الــدورة  فــي  العالــم  انحــاء  جميــع  مــن  التجاريــة 
ســبيل  علــى  منهــا  المعــرض،  مــن  األخيــرة 
 ABERCROMBIE & FITCH, المثــال: 
 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS,
 AMERICAN APPAREL, ALDO
 GROUP, AMAZON, ASOS.COM,
 ARITZIA, BEBE, BARCO UNIFORMS,
 BENETTON, BELK STORES,
 BB DAKOTA, BEN SHERMAN,
BIRKENSTOCK وغيرهــا الكثيــر مــن العامات 

التجاريــة..
كمــا كشــفت االحصــاءات الخاصــة بالــدورة الماضيــة 
توافــد قرابــة 13 ألــف و900 زائــر علــى قاعــات 
وعامــة  مصنًعــا   1250 ضمــت  التــي  العــرض 

تجاريــة، يمثلــون 34 دولــة حــول العالــم.

رؤية رجال الصناعة
الرئيــس   AARON PATTERSON قــال 
التنفيــذي Caño : لقــد كانــت لــي تجربــة رائعــة فــي 
SOURCING AT MAGIC. حيــث تمكنــت مــن 
ــة  ــدء عاق ــه وب ــا لوج ــن وجه ــى المصنعي ــدث إل التح
عمــل بالفعــل مــع احــد االســماء الكبيــرة فــي الصناعــة. 
الرئيــس   –  JEREMY BUTTS قــال  بينمــا 
التنفيذي، JBD Disciples: »كان الســبب الرئيســي 
وراء مشــاركتنا هــو حضــور الكثيــر مــن الحلقــات 
النقاشــية، والنــدوات لمعرفــة حقيقــة مــا تواجهــه بعــض 

الشــركات األخــرى مــن تحديات فــي األســواق المختلفة 
ــر مســيرة عملهــا مســتقبًا. ــان رؤيتهــا لتطوي وبي

ــدات  ــر التوري ــال GEOFF STAFFORD مدي وق
 :LEVI STRAUSS & Co والعمليــات، 
التطــورات المســتمرة التــي تمــر بهــا الســوق العالميــة 
اصبــح هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن التطــورات 
المماثلــة فــي التكنولوجيــا والتصميــم وصــواًل إلــى 
تطويــر المنتجــات، وهــو مــا يتــم مناقشــته بيــن أرجــاء 
المعــرض للوصــول إلــى صــورة مثاليــة لمــا ســيكون 

ــتقبل.  ــه المس علي

مشاركة الشركات المصرية
شــاركت العديــد مــن الشــركات المصريــة الكبــرى 
 SOURCING AT معــرض  فعاليــات  ضمــن 
ــرض،  ــز المع ــد مســؤوليها تمي ــث أك MAGIC ، حي
وانــه يمثــل تحربــة بالغــة األهميــة للوصول إلــى المزيد 
مــن المســتوردين لمنتجاتهــم، ممــا يعنــي اختــراق 
المزيــد مــن االســواق العالميــة.. أشــار ممثلــي الشــركه 
»مســتوي  أن  إلــى  القطنيــه  للمابــس  السويســريه 
الحضــور كان جيــد جــدا وكذلــك التنظيــم. حيــث كانــت 
فرصــة لمقابلــة كــم مميــز مــن العمــاء الجــدد باإلضافة 

ــن. ــاء الشــركة الحاليي ــى عم إل
ــد ســي جارمنتــس  ــي ان ــال مســؤولي شــركه ت بينمــا ق
أن المعــرض يمثــل حلقــه الوصــل بيــن اتفاقيــه الـــ 
ــى أنهــا المــرة  QIZ والســوق االمريكــي، مشــيرين إل
األولــى التــي تشــارك فيهــا الشــركة فــي دورة المعرض 
لهــذا العــام، ومــن المؤكــد أننــا ســنكرر التجربــة خــال 
ــا  ــاح لن ــرض ات ــة وأن المع ــة، خاص ــدورات القادم ال
الفرصــة للتواصــل مــع مجموعــة كبيــرة مــن العمــاء 

كانــت لدينــا رغبــة مؤكــده فــي التواصــل معهــم. 
للتصنيــع:   االســكندريه  شــركه  مســؤولي  وقــال 
المعــرض اتــاح لنــا الفرصــه لمقابلــه عمــاء جــدد 
فرصــة  يمثــل  كمــا  الحالييــن،  بالعمــاء  وااللتقــاء 
للتعــرف علــى المنافســين ومســتويات االســعار العالمية 
خــال أيــام معدوده،وهــو مــا كان يمكــن الوصــول إليــه 

بهــذه الســرعة إال مــن خــال معــرض متميــز، وللعلــم 
ــذ  ــام من ــي الع ــن ف ــي المعــرض مرتي نحــن نشــارك ف
 Magic 2003، وكل عماءنــا الحالييــن مصدرهم الـ

.Show
وعبــر مســؤولي شــركة تــي انــد ســي جارمنتــس عــن 
 SOURCING ــرض ــي مع ــاركة ف ــعادتهم بالمش س
AT MAGIC ، حيــث كان هنــاك اهتمــام بالشــركات 
ــرض،  ــة الع ــل قاع ــي مدخ ــت ف ــث كان ــة حي المصري
ــزوار،  ــع ال ــاء م ــرة باللق ــزات كبي ــا ممي ــل لن ــا جع مم
كمــا وفــر لنــا العــرض فرصــة للوصــول إلــى العديــد 
ــا نحــرص  ــي كن ــارزة الت ــة الب ــات التجاري ــن العام م
ــى التواصــل معهــا مســتقبًا، كمــا وفــر المعــرض  عل
فرصــة متميــزة لعــرض منتجاتنــا ومــن ثــم الحصــول 
علــى ردود األفعــال مــن جانــب كبــار المصنعيــن 
والمســتورين حــول العالــم، وهــو مــا جعلنــا نــدرك مــرة 
ــم  ــة للدني ــركات المصنع ــل الش ــن افض ــا م ــرى انن أخ

ــم.. ــى المســتوى العال عل

معارض

خيوط

SOURCING AT MAGIC دورة جديدة 
من التألق خالل أغسطس الماضي

واصــل معــرض SOURCING AT MAGIC دوراتــه المتميــزة حيــث شــهدت الــدورة األخيــرة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالتحديــد فــي واليــة الس فيجــاس 
خــال الفتــرة مــن 12 - 15 أغســطس الماضــي، المزيــد مــن التألــق مــع مشــاركة العديــد مــن العامــات التجاريــة ومصممــي الموضــة العالميــة، وتواجــد عــدد هائــل 

مــن كبريــات الشــركات العالميــة، ممــا جعــل التواجــد بيــن أرجــاء المعــرض بمثابــة أمكانيــة الوصــول إلــى أكثــر مــن 6 آالف عامــة تجاريــة حــول العالــم..

مشاركة مصرية متميزة ضمت كبريات الشركات العاملة في الصناعة

إعداد: دينا عبد العزيز
املدير التنفيذي - شركه اكسباند لالستشارات والتسويق واملعارض.

وكيل ومستشار Magic Show في مصر والشرق االوسط.
وكيل ومستشار  Premier Vision Manufacturing في مصر.
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253.953 مليون جنيه
نتائج أعمال عدد 9 شركات حيث بلغ 

صافى ربحها 253.953 مليون جنيه للعام 
املالى 2016

الغالف

موضوع

الجميــع يعلــم األوضــاع الصعبــة التــي تعانــي منهــا الشــركات العامــة 
المتخصصــة فــي الصناعــات النســجية، وهــي مشــكلة ليســت لهــا عاقــة 
بــاإلدارة الراهنــة ولكنهــا مشــكلة مزمنــة تعانــي منهــا منــذ أعــوام طويلــة، 
ــة مــن  ــي تســبب فــي حال ــة والت ــة األمــراض المزمن ــى اصبحــت بمثاب حت
الضعــف الشــديد جعلتهــا ال تتوقــف عــن الخســائر عاًمــا تلــو اآلخــر، 
ــاح ولكــن  ــى األرب ــع ليــس التحــول إل ــي ظــل هــذا الواق ــات اإلنجــاز ف وب
القــدرة علــى تقليــل الخســائر.. وهــو أمــر يعــود إلــى مشــاكل متعــددة فــي 
تباطــئ التحديــث للمعــدات االنتاجيــة اضافــة إلــى المعانــاة فــي بعــض 

األحيــان مــن عــدم توافــر مــواد الخــام، أو القــدرة علــى تطويــر المنتجــات 
ــي  ــا ف ــة له ــي الشــركات المماثل ــي تمــت ف نفســها لتواكــب التطــورات الت
القطــاع الخــاص.. ولهــذا تســتهدف الشــركات التابعــة للقطــاع العــام وفقــا 
للموازنــة التقديريــة للعــام المالــي 2018 - 2019 تخفيــض خســائر 
الشــركات التابعــة بنحــو 28 فــي المئــة مقارنــة بالمحقــق فعلًيــا عــام 
ــرادات  ــادة إي ــن زي ــه، فضــًا ع ــار جني ــغ 1.9 ملي 2016 - 2017 لتبل
النشــاط المســتهدفة إلــى 6.9 مليــار جنيــه بمعــدل نمــو 72.5 فــي المئــة 

ــي الماضــي..! ــام المال عــن الع

تم تحديد تكلفة لإلصالح دون معرفة كيف سيتم تدبيرها

وبدأت رحلة البحث عن 24 مليار جنيه النقاذ 
المصانع الحكومية..!!
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24 مليار جنيه%45
ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 

45 في املئة لتسجل نحو 1.5 
مليار جنيه.

وفقا للمعلومات التي حتصلت عليها »خيوط« يجري 
حالًيا البحث عن وسيلة لتدبير تكلفة تطوير 30 

شركة عامة والتي تتعدى 24 مليار جنيه.

ــاج..  ــادة للع ــة ج ــن وقف ــد م ــا.. كان الب ــن هن وم
ــة  ــة متكامل ــداد دراس ــركة القابضــة باع ــت الش فقام
عبــر فريــق مــن االستشــاريين والخبــراء إليجــاد 
حــل شــامل يــؤدي إلــى احــداث تطويــر حقيقــي 
ــي  ــري ف ــا يج ــل م ــركات ككل.. ولع ــل للش ومتكام
الوقــت الراهــن مــن اعــادة هيكلــة محالــج االقطــان 
تقليــص عددهــا يمثــل بدايــة  ســواء بتحديثهــا أو 
القطــاع  شــركات  معانــاة  النهــاء  حقيقــي  تفعيــل 
تحقيــق  علــى  ايجابًيــا  انعكــس  مــا  وهــو  العــام، 
ــركة  ــة للش ــان التابع ــج األقط ــارة وحلي ــركات تج ش
والمابــس،  والنســيج  والغــزل  للقطــن  القابضــة 
طفــرة فــى اإليــرادات واألربــاح المحققــة خــال 
اعتمــدت  حيــث   ،2017/2016 المالــى  العــام 
 9 وعددهــا  الشــركات،  لتلــك  العامــة  الجمعيــات 
ربــح  بتحقيــق صافــى  أعمالهــا  نتائــج  شــركات، 
بصافــى  مقارنــة  جنيــه  مليــون   253.953 بلــغ 
ــى  ــام المال ــه الع ــون جني ــدره 36.552 ملي ــح ق رب
2016/2015 بمعــدل نمــو 595 فــي المئــة، فيمــا 
ارتفعــت إيــرادات النشــاط بنســبة 45 فــي المئــة 

لتســجل نحــو 1.5 مليــار جنيــه.
للدكتــور أحمــد مصطفــى رئيــس  ولهــذا يحســب 
ــاون  ــق المع ــس إدارة الشــركة القابضــة والفري مجل
ــدء  ــول لمشــاكل الشــركات والب ــه البحــث عــن حل ل
فــي تنفيــذ الحلــول بشــكل ســريع.. ولعــل مــا ســاعد 
ــاع  ــية ووزارة قط ــادة السياس ــام القي ــك اهتم ــي ذل ف
علــى  بالعمــل  الحــال  بطبيعــة  العــام  األعمــال 
لقطــاع  والتصديريــة  االنتاجيــة  القــدرة  اســتعادة 
ــي مصــر بشــكل عــام ومــن  الصناعــات النســجية ف
بينهــا الشــركات التابعــة للقطــاع العــام.. ولكــن هنــا 
يبــرز الســؤال كيــف ســيتم تدبيــر نفقــات خطــط 

اعــادة الهيكلــة واإلصــاح؟!.

أراضي الشركات
ــوط«  ــا »خي ــت عليه ــي تحصل ــات الت ــا للمعلوم وفق
يجــري حالًيــا البحــث عــن وســيلة لتدبيــر تكلفــة 
تطويــر 30 شــركة عامــة والتــي تتعــدى 24 مليــار 
جنيــه..)!(، وأغلــب اآلراء تشــير إلــى أن الحــل 
يكمــن فــي أراضــي الشــركات، والتــي اصبحــت 
ــز  ــع المتمي ــن الجنيهــات،  جــراء الموق ــدر بمايي تق
لبعضهــا فــي عــدد مــن المــدن الكبــرى فــي مختلــف 
ــدأ  ــة ب ــذا الرؤي ــا له ــة.. ووفًق ــات الجمهوري محافظ
موقــف  بيــان  فــي  القابضــة  الشــركة  مســؤولي 
وتحديــد  العامــة  للشــركات  التابعــة  األراضــي 
بعضهــا  فــي  التصــرف  بهــدف  الســوقية  قيمتهــا 
وهــو  الهيكلــة  اعــادة  خطــط  تكلفــة  يوفــر  بمــا 
األمــر نفســه الــذي حــدث مــع تفعيــل خطــة تطويــر 
 11 إلــى  عددهــا  تقليــص  خــال  مــن  المحالــج، 

محلًجــا بــداًل مــن 25 محلــج، مــع تحديــث المعــدات 
ــن  ــم م ــن ث ــا.. وم ــن به ــب العاملي ــة وتدري االنتاجي
الممكــن االســتفادة بالكــم الهائــل مــن األراضــي فــي 

تدبيــر تكلفــة خطــط اعــادة الهيكلــة..

مديونيات »مزمنة«.!
إال أن المشــكلة اآلخــرى تتمثــل فــي المديونيــات 
مثــل  اآلخــرى  للــوزارات  ســواء  »المزمنــة« 
ــك  ــات أو لبن ــة التأمين ــرول، أو لهيئ ــاء والبت الكهرب
لهــذا  رؤيــة  هنــاك  أن  إال  القومــي..  االســتثمار 
األمــر يتــم دراســتها فــي الوقــت الراهــن تتمثــل 
ــا  ــة، أم ــي المتاح ــات باألراض ــة المديوني ــي مبادل ف
الجهــات الدائنــة التــي ال تريــد األراضــي ولكــن 
الحصــول علــى مســتحقاتها نقــًدا، فمــن المتوقــع 
ــا  ــاء بقيمته ــي األراضــي والوف ــم التصــرف ف ان يت

لســداد هــذه المديونيــات ..
االصــاح  تكلفــة  تدبيــر  دراســة  يتــم  ثــم  ومــن 
ــا  ــي تمتلكه ــر األراضــي الت ــات عب ــداد المديوني وس
ــل  ــن ه ــة.. ولك ــات المختلف ــي المحافظ ــركات ف الش
ــركات  ــة الش ــادة هيكل ــم اع ــق حل ــي لتحقي ــذا يكف ه
المتخصصــة فــي الصناعــات النســجية..!! ومــاذا 
التــي ســيتم خالهــا تدبيــر  الفتــرة الزمنيــة  عــن 
الســوق  تشــهده  مــا  مــع  خاصــة  التكلفــة،  هــذه 
مســتمرة  ارتفاعــات  مــن  والعالميــة  المحليــة 
الســعار المعــدات االنتاجيــة أو المــواد الخــام، ومــا 
ــاك  ــة أن هن ــن األهمي ــا م ــر بعًض ــذا األم ــل له يجع
معلومــات تشــير إلــى اســتغراق تدبيــر التكلفــة فتــرة 

تتــراوح مــا بيــن عــام وعاميــن..!.

رؤية النقابة
ــال  ــة لعم ــة العام ــا النقاب ــي وضعه ــة الت ــا للخط وفًق
الغــزل والنســيج إلعــادة الهيكلــة كانــت تحــدد قيمــة 
بـــ6 مليــارات جنيــه )!(  تنفيــذ »خطــة اإلنقــاذ« 
ــاذ  ــبة إلنق ــة مناس ــا النقاب ــي وجدته ــة الت ــي القيم وه
 ،2013-2012 العــام  خــال  العامــة  الشــركات 
وبطبيعــة الحــال تضاعفــت تكلفــة اإلصــاح مــع 
ــاع  ــه” وارتف ــم الجني ــعر الصــرف “تعوي ــر س تحري
المــواد  أســعار  ارتفعــت  حيــث  الــدوالر،  ســعر 
الخــام ومســتلزمات الصناعــة بشــكل شــبه يومــي 
مــع  وبالتالــي  العمــال،  مطالــب  عــن  فضــًا 
االســتقرار الراهــن لســعر الصــرف وســوق المــواد 
الخــام، جعــل البــدء فــي تنفيــذ اإلصــاح بمثابــة 
فرصــة ال تعــوض وال يجــب اهدارهــا وإال اســتمر 

ــه.. ــو علي ــا ه ــى م ــال عل الح
رئيســية  محــاور  أربعــة  تنفيــذ  ضــرورة  مــع 
فــي زراعــة  التوســع  المحــور األول  لإلصــاح، 
والثانــي  التيلــة،  ومتوســطة  قصيــرة  األقطــان 

ــت، والحــد  ــاء الســماح المؤق ــة وإلغ ــط قانوني ضواب
فعلًيــا مــن التهريــب، أمــا المحــور الثالــث فهــي 
اعــادة الهيكلــة الفنيــة خاصــة وان هنــاك معــدات 
ــا  ــان)!(، أم ــن الزم ــرن م ــا ق ــد عمره ــة تتع انتاجي
المحــور الرابــع فهــو ينحصــر فــي تدريــب العمــال..

اآلن وليس غًدا
الــوزارات  جانــب  مــن  الراهنــة  التكاتــف  حالــة 
التجــارة  وزارة  ســواء  بالصناعــة  المعنيــة 
ــام،  ــال الع والصناعــة أو الزراعــة أو قطــاع األعم
ــا  ــادة العلي ــن القي ــاندة م ــم والمس ــى الدع ــة إل اضاف
حــد  لوضــع  فرصــة  هنــاك  ان  يعنــي  للدولــة، 
للتراجــع المســتمر للقطــاع العــام، وحالــة الوهــن 
الضــروري  مــن  وبالتالــي  منهــا،  يعانــي  التــي 
العمــل ســريًعا دون بيروقراطيــة ، وبقــدر عالــي 
ــن  ــاء م ــة االنته ــة المتكامل ــع الرقاب ــة م ــن المرون م
تكلفــة خطــة االصــاح واعــادة الهيكلــة ، حتــى ولــو 
ــل،  ــدة مراح ــى ع ــة إل ــيم الخط ــر تقس اقتضــى األم
علــى  حــد،  علــى  مــرة  كل  نفقــات  تدبيــر  يتــم 
ــي  ــراع ف ــن، واالس ــم الراه ــتغال الدع ــل الس االق
ــادة  ــائر وزي ــتمر للخس ــف المس ــف النزي ــذ لوق التنفي
المديونيــات.. فالتأخيــر فــي اعــادة الهيكلــة يعنــي 

تعقــد األمــور ودخولهــا فــي نفــق مظلــم )!(.
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تأجيل دعوى استكمال مجلس إدارة بولفارا لـ20 أكتوبر 
أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، عن تأجيل قضية استكمال 
النقص في تشكيل مجلس اإلدارة والمرفوعة من المساهم حسام الدين نجيب 

والمجموعة المرتبطة به إلى 20 أكتوبر2018.
 49 رقم  الدعوى  تأجيل  قررت  االقتصادية  المحكمة  إن  الشركة  وقالت 
مجلس  تشكيل  في  النقص  الستكمال  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  الخاصة 
اإلدارة والتأشير بذلك في السجل التجاري الخاص بالشركة إلى 20 أكتوبر 
الدعوى  تأجيل  عن  سابق  وقت  في  أعلنت  بولفارا  وكانت  للمستندات. 
المقامة من المساهم حسام الدين نجيب والمجموعة المرتبطة به، والخاصة 
بالطعن في قرارات الجمعية العامة المنعقدة في ديسمبر 2016، إلى جلسة 

الغني  نجيب عبد  الدين  قام حسام  التقرير. كما  لورود  المقبل  أكتوبر   14
بفرض  خاصة  مستعجل،  مدني  دعوى  برفع  به،  المرتبطة  والمجموعة 
حارساً  وتعيينه  والنسيج  للغزل  وبوليفار  العربية  الشركة  على  الحراسة 

قضائياً.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بعد الضريبة بلغ 5.3 مليون 
جنيه  مليون   8.3 مقابل   ،2018 يونيو  نهاية  حتى  يناير  بداية  منذ  جنيه 
الشركة  وأرجعت  الماضي،  العام  من  الفترة  نفس  خال  خسارة  صافي 
السيولة  توافر  للمنتج وعدم  الصناعية  التكلفة  ارتفاع  إلى  الخسارة  أسباب 

الازمة للشراء، وتحمل الشركة تكاليف ثابتة دون أن يقابلها إنتاج.

تراجع أرباح »كابو« المجمعة بنسبة 10.6 في المئة خالل 2017 - 2018
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة النصر للمابس والمنسوجات - كابو، 
تراجع صافي ربح الشركة خال العام المالي الماضي )2017 - 2018( 
بنسبة 10.6 في المئة. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها حققت صافي 
يونيو  نهاية  حتى   2017 يوليو  بداية  منذ  جنيه  مليون   29.64 بلغ  ربح 
السابق  المالي  العام  خال  أرباح  جنيه  مليون   33.17 مقابل  الماضي، 
المالي  العام  بينما ارتفعت مبيعات الشركة خال  له )2016 - 2017(. 
الماضي، حيث سجلت 617.53 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 

478.99 مليون جنيه خال العام المالي السابق له.
وارتفعت تكلفة مبيعات الشركة حيث بلغت 479.95 مليون جنيه بنهاية 

يونيو، مقابل 352.32 مليون جنيه خال العام المالي السابق له.
وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباحها في القوائم المستقلة، حيث سجلت 
نهاية  حتى  يوليو2017  بداية  منذ  جنيه  مليون   28.77 بلغ  ربح  صافي 
يونيو الماضي، مقابل 26.53 مليون جنيه أرباح خال العام المالي السابق 
22.1 مليون جنيه  بلغت  مجمعة  أرباحاً  الشركة حققت  أن  إلى  له. يشار 
خال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 25.03 
مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017. وارتفعت مبيعات الشركة خال 
الفترة إلى 456.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 340.9 مليون جنيه 

في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

87 في المئة تراجًعا ألرباح سبينالكس خالل العام المالي 2017 - 2018
أظهرت المؤشرات المالية لشركة اإلسكندرية للغزل والنسيج )سبينالكس( 
خال العام المالي 2018-2017، تراجع أرباحها بنسبة 86.9 في المئة، 
وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 2.4 مليون جنيه خال  الفترة 
من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 18.6 مليون جنيه 

في العام المالي السابق له.
مليون   290.6 إلى  السابق  المالي  العام  الشركة خال  مبيعات  وارتفعت 

جنيه، مقابل مبيعات بلغت 246.9 مليون جنيه في 2016-2017.
جدير بالذكر أن الشركة حققت خسائر بلغت2.2 مليون جنيه خال الفترة 
من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 23.2 مليون جنيه في 
الفترة المقارنة من 2017، كما ارتفعت إيرادات الشركة خال الفترة إلى 
214.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 170.3 مليون جنيه في الفترة 

المقارنة من 2017.

بورصة

خيوط

5.3 مليون جنيه
صافي خسائر بولفارا بعد الضريبة منذ 

بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018
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nEw EASY CoMPACT FoR oPEn wIDTH KnITTED FABRICS
Monforts, a leading textile machinery manufacturer, is introducing 
a new Easy Compact range, designed specifically for the 
advanced compacting of open width knitted fabrics.
The stretching field of the new Monforts Easy Compact is 
equipped with a vertical chain return and its twin felts guarantee 
controlled shrinkage and the lowest possible shrinkage values. 
They are constructed from 100% Nomexto ensure a long lifetime 
and durability, even under high process temperature conditions.
As a result of the Easy Compact’s twin felt configuration, the 
desired quality is completely identical on both sides of the 
fabric being treated and its frequency-controlled drives provide 

completely reproducible fabric tension quality, according to the 
manufacturer.
Other key features include a sturdy pinning-in unit, a motorised 
selvedge uncurler device, and a stainless-steel tandem 
supporting bar for mark-free centre support. The non-stop winder 
at the end of the range can be fitted with an optional fabric cooling 
device on the adjustable speed conveyor belt.
The Easy Compact, which is available for all markets worldwide, 
is controlled by the latest Monforts Qualitex PLCsystem, with 
teleservice access for ease of maintenance and software 
updates.

Saurer, a leading textile machinery manufacturer, is presenting 
its new senses control centre at this year’s ITMA Asia, China’s 
largest textiles exhibition, which takes place in Shanghai in 
October.
Senses is an innovative control and analysis tool that furnishes 
textile companies with digital senses for more profits along the 
textile value added chain, according to the manufacturer.
The innovative Big Data system collects, aggregates and 
analyses the production, quality and machine data of the 
entire textile fabrication process across all locations. The 
data is available to operators on the mill floor, as well as mill 
and company management, via an intuitive web interface and 
standardised ERP interfaces anywhere – even on the move.

Senses are the digital senses that a textiles company needs to 
make use of raw materials, time, personnel, energy and capital 
efficiently and profitably, the company reports. With these 
senses, operators, as well as mill and company management, 
can discover new productivity potential and synergy effects.
Modular, non-proprietary and expandable.
The new software from Saurer is non-proprietary. It not only 
evaluates the production and quality data of Saurer textile 
machines, but also integrates machines from other manufacturers 
into the innovative information and control system.
Senses are suitable for companies of all sizes. The software 
has a modular structure so that customers can book only the 
modules they need, cost-effectively. 

SAURER PRESEnTS nEw ConTRol CEnTRE AT ITMA ASIA
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INNOVATION:
IT’S IN
OUR DNA
swisstextilemachinery.ch

Geneva, Switzerland, 1783: Jacob Schweppe invents a way of carbonating liquids, becoming 
the father of sparkling water – and founder of an industry which today sees over 200 billion 
liters of fizzy soft drinks per year consumed worldwide.

ITMA ASIA + CITME 2018
Hall H1, Booth F56
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Tukatech a leading specialist in fashion technology, has launched 
clean air filtration and low energy consumption TUKAcut cutting 
systems, certified by the TÜV SÜD Italia Machine Energy Protocol 
MEP. The Italian-made machines are customized with Tukatech’s 
software, and mechanical and electrical specifications.
TUKAcut machines for lingerie, denim and universal fabric cutting 
are available in custom widths and heights. These machines are 
designed to give the ultimate performance at the lowest running 
cost. Though cutting productivity is at least 20% higher than other 
models on the market, the energy cost is 50% to 70% lower, 
which is a great benefit for users in countries where energy cost 
is a major consideration, according to the company.
Other features are said to include the highest productivity 
per hour cutting denim with zero buffer, as well as a cut path 
optimizer that results in 2.2%-3.6% fabric savings, compared to 
other cutting machines and helps to increase productivity. The 
eco-power vacuum system is said to guarantee considerable 
power savings at only 5.5kw, the lowest in comparable industry 
cutting machines.
Without restriction, they conform naturally to the body, shaping 
the silhouette with just the right amount of support and a 
calibrated compression, according to the manufacturer.

تكنولوجي 
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DATAColoR PRESEnTS 
nEw ColoUR 
MAnAgEMEnT SolUTIon
Datacolor, a leader in colour management technology, 
demonstrated its brand new Datacolor SpectraVisionfor the first 
time in South America during Febratex 2018, which took place 
from 21-24 August in Blumenau Brazil.
Datacolor SpectraVision has been developed to enable 
businesses to objectively measure and digitally communicate 
the colour of previously unmeasurable materials, including multi-
colour prints, trim, yarn, zippers and lace, thereby saving costs 
and significantly shortening the time from concept to consumer. 
SpectraVision technology captures several colours in one shot, 
making it possible to measure textures and patterns the same 
way you measure solid colours.
New SSM Drum Winder on Show at ITMA Asia
SSM Schärer Schweiter Mettler will show the latest applications 
at ITMA Asia, to be held in Shanghai at the National Exhibition 
and Convention Centre from 15-19 October 2018, including the 
world premiere of the new drum winder.
After the successful introduction of the XENO-platform in 
2016 and the X-Series in 2017, SSM has extended the range 
of applications on these platforms. With the brand-new drum 
winder, the power consumption per spindle is lower than ever, 
according to the company. The small pitch and integrated control 
cabinet are said to maximise the space utilisation.
“Thanks to the new developed and single controlled motor, it is 

the ideal machine for an energy efficient rewinding of cones used 
in the weaving, warp knitting and circular knitting process. The 
new drum winder, named CWX-W, is also available for assembly 
winding as CWX-D,” the manufacturer explains.
In the top-quality segment, SSM customers can now benefit from 
a wider range of applications, such as fancyflexoptions for the 
production of slubs and thick and thin effects, controlled overfeed 
variations, creation of ‘neps’ and intermittent intermingling of 
drawn textured yarn )DTY(. Another benefit is the maximised 
productivity and profit, when using the DIGICONE 2 for the 
XENO-platform to increase the dye package density with 
unchanged dyeing recipes.

TUKATECH lAUnCHES AUTo FABRIC CUTTIng SYSTEMS
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JEUX-CS657-
Pneumatic fl at press Machine

 Consistent Temperature
 Uniform Pressure
 Simple to Use
 Good for All Fabric

KEY FEATURES
 Both Hands Push Button Activation for Added Safety
 Press Travel Limiting Device
 Optional Lighting System
 Foot Pedal Activation
 Vertical Press Motion
 Preset Heating Time
 Safety Lever

Model name CS657-

Power Supply AC 220V 5060/Hz, 1Φ

JEUX Heater Power 3600W

Compressed Air >0.4Mpa

Maximum Temperature °260C

Timing Range 1999- Seconds

Upper Mold Area 780 x 380mm

Lower Mold Area 780 x 380mm

Dimensions 870 x 850 x 1600mm (LxWxH)

Net Weight 286kg

Press Bonding

This uses both a hot and a separate cold plate to create 
a bond; it is capable of being used to fuse fabric to fabric 
)attaching( or with join with tape )sealing(. Firstly the hot 
plate is applied to the product and pressure and heat are 
exerted. This causes the fabric to fuse or bond together )if 
tape is being used it melts(. secondly the cold plate is applied 
and this exerts even more pressure on the now melted seam 
and cools it simultaneously solidifying the bond.

Tape Bonding /Seam Sealing

The hot air activates the adhesive of the specialized bonding 
tape fusing the tape to the fabric. Tape can also be applied 
on top of normal stitched seams to make them water proof 
and more durable.

Ultrasonic Welding

Ultrasonic vibration causes the material to heat up and 
fuse together. A ultrasonic vibrations from the horn cause 
mechanical stress within the materials that release thermal 
energy softening the points of contact and bonding the 
material together. Bonding only takes place at the point 
of contact between the horn and anvil. Polyester, nylon, 
polypropylene, polyethylene, PVC, urethane, saran, eva, 
and surlyn can all be bonded ultrasonically.

تسجيلي

اعالن

BonDIng, SEAM SEAlIng & wElDIng 
MACHInESINTRO6

Depending on the function and process required by a factory there are diff erent methods of bonding that achieve diff erent results or 
seams. This technology can be used as a replacement for traditional stitch's (attaching fabric to fabric)  but also to improve normal 
stitched seams strength and durability (sealing). 
Creation of seams is carried out by a number of diff erent methods but in all process one piece of  fabric is fused to another piece.
Sealing of seams uses special tape applied over an existing seam (either stitched or bonded) to make it stronger or water proof. 

Tape bonding / seam sealing
 Heat applied from either air jet or hot 

plates melts the tape and causes it to 
fuse with the fabric.  A cooling plate may 
also be used at the back of the post to 
solidify the bond as it is feed through.

Ultrasonic Welding
 Ultrasonic vibration causes the material 

to heat up and fuse together. A ultrasonic 
vibrations from the horn cause mechanical 
stress within the materials that release 
thermal energy sost ening the points 
of contact and bonding the material 
together. Bonding only takes place at the 
points of contact between the horn and 
anvil. Polyester, nylon, polypropylene, 
polyethylene, PVC, urethane, saran, EVA, 
and surlyn can all be bonded ultrasonically.

Press Bonding
 This uses both a hot and a separate 

cold  plate to create  a bond; it is capable 
of being used to fuse fabric to fabric 
(attaching) or with join with tape (sealing). 
Firstly the hot plate is applied to the 
product and pressure and heat are exerted. 
This causes the fabric to fuse or bond 
together  (if tape is being used it melts).
Secondly the cold plate is applied and this 
exerts even more pressure on the now 
melted seam and cools it simultaneously 
solidifying the bond. 
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Depending on the function and process required by a factory there different methods of bonding that achieve different 
results or seams. This technology can be used as a replacement for traditional stitch’s )attaching fabric to fabric ( but 
also to improve normal stitched seams strength and durability )sealing(. Creation of seams is carried out by a number 
of different methods but in all process one piece of fabric is fused to another piece. Sealing of seams uses special tape 
applied over an existing seam )either stitched or bonded( to make it stronger or water proof

For more information contact Arab Trade:
28 Sherif St., Cairo - 11111, Egypt - Tel.: +202 239 24 518 - Fax: +202 239 25 659

Mob.: +20 122 39 28 888 - E-mail: info@moussa-egypt.com
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مؤتمر

خيوط

The Event will include speakers from renowned industry figures with 
experiences to share complementary conferences, each exploring a different 
theme with innovation at its core, and together offering vital insights into the 
most important areas of business and product strategy in textiles and apparel. 

The conferences will tackle several interesting points in details 
such as:
·	Wearable electronics are moving beyond wrist worn devices 

into other forms of apparel that collect data, analyze it, and act 
on the insight. The conference will explore how smart apparel 
is made smart via various means of sensor integration. Smart 
apparel can have sensors incorporated via weaving, printing 
or integration of standalone sensors, that will lead to varying 
levels of obtrusiveness, sensor function, flexibility, and wash 
ability

·	Presenting ClothCall™ - an innovative smart fabric system, 
which enables clothes to “wirelessly talk” directly with each 
other )cloth to cloth…(, share & compare the data between 
them )for example - environmental conditions measured by 
each fabric-made item(, determine the relative direction of 
each other, and provide the user relative direction indications 
- thus enhancing the contextual data.

·	Opportunities to embed sustainability directly into the 
innovation process by exploring the use of circular design 
strategies, which eliminate waste and replace the idea of a 
product’s end-of-life with the concept of end-of-use, where a 
product can be reused, repaired or remanufactured, before it 
is fully recycled or composted

·	The key themes of innovation in technical textiles using 
graphene to achieve new and superior functionalities 
and addresses the challenges and prospects for these 
innovations.

·	With so many gaps that currently exist in the manufacturing 
process; it’s time that innovation and supply chain executives 
explore different strategies based around new technology. In 
order to meet the needs of digital consumers, the apparel 
industry must move from a decentralized analogue supply 
chain to a centralized digital one capable of producing both 
trend pieces and staples on demand. Instead of relying on 
a network of third party sources and chasing cheap labour 
around the globe, technology will allow manufacturers to 
create local demand chains, close to their consumers in city 
centres, capable of meeting the needs of both customers and 
shareholders.

·	 It is widely accepted that the main barrier to automation is 
a lack of proficient automated fabric gripping technology 
for the handling of fabric after cutting. But, for a technology 
to achieve this, understanding of human gripping is 
necessitated. Automated gripping technologies have been 
evolving since 1917. Yet, because of the intricate properties 
of fabric, the progression has been slow and an infallible 
solution yet to be developed. The presentation will identify 
current fabric gripping technologies that revolve around 
ingressive and astrictive methods; favoured because the 
impactive method, like a human grasp, is too complex to yield 
an automated solution. However, limitations of automated 
ingressive, astrictive and contigutive gripping technology is 
driving research towards automation of human-like grip, with 
impactive technologies. The product of this is development 
in the area of soft robotics, which are designed to replicate 
human biological matter when they are grasping and holding 

something. Irrespective of whether gripping technology is fully 
or partially automated, technologies have been developed to 
remove human involvement in the supply chain; removing 
the barrier to full automation across the supply chain.

·	Digital printing technology has been revolutionary for many 
businesses, none more so than manufacturers operating 
in the textile industry. During the last 10 years digital textile 
technology advancements have seen new business models 
emerge alongside new trends, which  have not only changed 
the way that consumers shop, but also what they buy. In 
this session we will touch upon benefits of investing this this 
technology and what ROI can be expected.

·	Exploring closely MLSE® )multiplex laser surface 
enhancement, which is a patented novel textile technology 
for finishing applications, such as the fictionalization of fabric, 
which supports Industry 4.0 aims and this technology has 
worldwide trademark registration.

·	Digitisation has created space for new business models 
in the fashion industry. Looking at other design industries 
)specifically film industry( and the business models that 
emerged through digitisation provides a lens for opportunities 
in fashion. Digital supermodels and influencers are taking 
over magazines, social media and editorials wearing digital 
clothing.eCommerce is about to revolutionise with new 
experiences that will tackle challenges that retailers face 
currently.
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For more information: www.ita.wtin.com

WTiN hosts Innovate Textile & 
Apparel in Amsterdam, a new multi-
streamed conference that reflects the 
advances in digitalisation impacting 
manufacturing processes, materials 
& business strategy across the textile 
& apparel value chain. Innovate 
Textile & Apparel consists of the 3 
conferences, Textile 4.0, & Textile 
Business Futures. It will be held from 
6-8 November 2018, Amsterdam. 
The Event will include speakers 
from renowned industry figures with 
experiences to share complementary 
conferences, each exploring a 
different theme with innovation at 
its core, and together offering vital 
insights into the most important areas 
of business and product strategy in 
textiles and apparel.

The following themes will be covered: 
·	Robots in Production
·	Virtual & Augmented Reality
·	Harnessing Big Data
·	Benefitting from Digital Success

The conferences:
1( Textile 4.0:
The Textile 4.0 conference focuses on the digitalization of the 
textile and apparel sector. It is the most significant gathering of 
key opinion leaders from this industry looking to implement the 
principles of Industry 4.0 for textile and apparel manufacturing. 
Hundreds of executives come together to share new projects, 
discuss opportunities, learn from the worlds leading player’s 
and engage with the big questions: Where to start with 
digital strategy? What barriers are there to supply chain 
transformation? What are the benefits of investing in new digital 
technology when it comes to ROI? And more.

2( Re:Think Materials:
Re:Think materials is a new forward-looking conference for 
innovation in materials, from fibres to the finished fabric. It sees 
beyond today’s state of the art to identify the big advances 
that are just over the horizon, in conductive, smart and novel 
textiles. From the use of graphene in textiles, to circuit and 
sensor technology, light-emitting fibres and thermoregulation 
properties, Re:Think materials highlights the emerging 
technologies that aim to redefine the technical textiles industry.
3( Textile Business Futures
In partnership with global management consultancy and 
engineering company, Gherzi, Textile Business Futures is 
an exclusive, avant-garde event for C-level delegates from 
emerging and established companies with one thing in 
common: the drive for innovation. The forum will cover topics 
such as, new digital business models and impact projections for 
the next 5 years. Strategy, manufacturing flexibility, ROI and risk 
will all be considered.

InnovatIon, 
DIGItalISatIon 
& tExtIlES
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ترجمة وإعداد مهندس استشارى / على بدر                                                              

كتبه السيد أندرياس إجنلهارت- مجلة )IFJ(االمريكية

اجلزء األول.

فنية

مقاالت

ــام 2017   ــاف خــال الع ــاج العالمــي مــن األلي تخطــى االنت
ســقف 100 مليــون طــن ألول مــرة بارتفــاع بلغــت نســبته 5 
فــي المئــة عــن العــام الســابق عليــه ليصــل إلــى 103 مليــون 
طــن لحــدوث أســرع نمــو إلنتــاج القطــن فــى 7 ســنوات 
ــا،  ــون طــن تقريب ــى 26 ملي ــة ليصــل إل ــي المئ بنســبة 11 ف
وزيــادة إنتــاج األليــاف الصناعيــة بنســبة 4 فــي المئــة  ليصــل 
إلــى 72 مليــون طــن، وثبــوت باقــى األليــاف الطبيعيــة عنــد 

كميــة 6 مليــون طــن.  
ــون طــن  ــاف أيضــا 103 ملي ــغ االســتهاك العالمــى لأللي وبل
ــام  ــا للع ــة تقريب ــي المئ ــادة اســتهاك القطــن بنســبة 4 ف لزي
الثانــي علــى التوالــي، والجديــد هــو تســارع الطلــب بعــد 
ــل  ــو للقطــن لـــ 4 أعــوام ســابقة. وتمث ــدل النم ــاض مع انخف
ــن الســوق  ــة م ــي المئ ــبة 69 ف ــة اآلن نس ــاف الصناعي األلي
العالمــي، حيــث زادت األليــاف التركيبيــة بنســبة 4 فــي المئــة 

ــة. ــي المئ ــبة 3 ف ــليلوز بنس ــاف الس ــا انخفضــت ألي بينم
المئــة  4 فــي  العالميــة بنســبة  الخيــوط  وارتفعــت ســوق 
ــرة الحصــص(  ــى نمو)فت ــون طــن نظــرا ألعل ــة 86 ملي لكمي
.وبلــغ نصيــب الخيــوط المغزولــة 46 فــي المئــة  لتوســع 
إمــداد القطــن والتوجــه التســويقى األكثــر ألســعار القطــن فــى 

ــن.  الصي
وزاد اإلنتــاج العالمــي لغيــر المنســوجة وغيــر المغزولــة 
) أليــاف الحشــو( بنســبة 6 فــي المئــة لكميــة 17 مليــون 
طــن والتــي تظهــر تباطــؤ معــدل النمــو خــال األعــوام الثــاث 

الســابقة. 
وبلــغ إنتــاج األليــاف الصناعيــة 72 مليــون طــن ويشــمل 
نمــوا ســريعا بنســبة 5 فــي المئــة للخيــوط لكميــة 47 مليــون 
ــة  ــي المئ ــبة 2 ف ــرة بنس ــاف القصي ــا لأللي ــوا بطيئ ــن ونم ط
لكميــة 25 مليــون طــن. وأجبــر ضغــط نقــص خامــات نايلــون 
ــون 6. ــر لنايل ــف أو التغيي ــا للتوق 66  بعــض الشــركات إم

ملخص تقرير األلياف السنوي 2018 
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بلغت صادرات أكبر 10 موردين للمنسوجات واملالبس اجلاهزة 
519 مليار دوالر بارتفاع وقدره 2.9 في املئة متضمنة منطقة 

االحتاد األوروبى مع جتارتها األوروبية اإلضافية

ــي،  ــام الثان ــة للع ــاف الطبيعي ــن األلي ــا ع ــًوا بطيًئ ــة نم ــرة الصناعي ــاف القصي ــهدت األلي وش
واســتمر اتجــاه الزيــادة ألليــاف الســليلوز األســرع مــن البوليســتر للعــام التاســع علــى التوالــي، 
ــي  ــر للبول ــو أصغ ــوال ى،وحــدث نم ــى الت ــام الســادس عل ــك للع ــاف األكريلي وانخفضــت ألي

ــن. ــي بروبلي ــد والبول أمي

صادرات المنســوجات والمابس الجاهزة
ــار دوالر  ــزة 519 ملي ــس الجاه ــوجات والماب ــن للمنس ــر 10 موردي ــادرات أكب ــت ص بلغ
بارتفــاع وقــدره 2.9 فــي المئــة متضمنــة منطقــة االتحــاد األوروبــى مــع تجارتهــا األوروبيــة 
ــم  ــة لرق ــي المئ ــبة 25 ف ــة بنس ــورة مدهش ــية بص ــادرات الروس ــت الص ــة، وارتفع اإلضافي
جديــد فــى القــرن الواحــد والعشــرين بارتفــاع صادراتهــا أساًســا إلــى كازاخســتان وبياروســيا 

ــا.  وأكراني
ــج، كمــا  ــج كون ــى هون ــن انخفــض ف ــى حي ــن عشــريين ف ــرة ذات رقمي ــام بطف وزاد نمــو فيتن
ــار دوالر،  ــغ 382 ملي ــة لمبل ــر 10 دول مســتوردة  بنســبة 2.9 فــي المئ زادت واردات أكب
ــادي  ــود إقتص ــوأ رك ــن أس ــفائها م ــة( ش ــي المئ ــل )21 ف ــرة واردات البرازي ــت طف وعكس

مــرت بــه. 
وبتحليــل التوســع التجــارى لـــ 28 دولــة باالتحــاد األوروبــى بالداخــل والخــارج فنجــد أن أكبــر 
دول فعالــة مصــدرة خــارج المنطقــة فــى 2017  هــى: ايطاليــا وألمانيــا وأســبانيا بنســبة 60 
فــي المئــة، حيــث زادة شــحناتها بنســبة 12 فــي المئــة  لمبلــغ 32 مليــار دوالر. وكانــت أكبــر 
دول مســتوردة مــن خــارج االتحــاد هــى ألمانيــا وانجلتــرا وأســبانيا بزيــادة 3 فــي المئــة  لمبلــغ 
32 مليــار دوالر، فــى حيــن أن إجمالــى الــواردات اإلضافيــة لاتحــاد األوروبــى زادت بنســبة 
4 فــي المئــة  وبلغــت 127 مليــار دوالر ) 60 فــي المئــة مــن الــواردات مــن أصــول صينيــة 
ومــن بنجاديــش وتركيــا(، وزادت صــادرات مينمــار مــن المابــس ألوروبــا بأكثــر مــن 60 

فــي المئــة للعــام الرابــع علــى التوالــى.

استهاك األلياف: 
يظهــر شــكل )1( التطــور علــى المــدى الطويــل )2017-1980( لإلســتهاك العالمــى  

للقطــن واألليــاف األخــرى.
يمكــن التحكــم جوهريــا فــى مخــزون األليــاف الصناعيــة لمقابلــة الطلــب عليهــا وتكــون 
ــة  ــى 2017 بكمي ــاف ف ــة لأللي ــوق العالمي ــت الس ــاف، وارتفع ــي األلي ــل لباق التعارضــات أق
103 مليــون طــن بنســبة 3.7 فــي المئــة نمــًوا متســارًعا بعــد تباطــؤ للســنوات األربــع 
الســابقة، بينمــا ارتفــع نمــو األليــاف الطبيعيــة بنســبة 2.9 فــي المئــة وهــو النمــو المعتبــر منــذ 

ــرة.  ــة األخي ــة المالي األزم

ويظهــر شــكل )2( نمــو الســوق خــال الســنوات الخمســين األخيــرة حيــث اكتســبت األليــاف 
التركيبيــة شــريحة ســوقية، بينمــا انخفضــت األليــاف الطبيعيــة وأنتعشــت األليــاف الســليلوزية 
بعــد 2001 واســتردت وضعيتهــا، وزاد نمــو األليــاف التركيبيــة علــى المــدى الطويــل منــذ 
ــاف  ــة لأللي ــي المئ ــة ب 1.7 ف ــة مقارن ــي المئ ــدره 5 ف عــام 1980 بمتوســط نمــو ســنوى ق

الســليلوزية، و 1.1 فــي المئــة لألليــاف الطبيعيــة. 

وأدى هذا لتحول ســوقى خاصة أللياف البوليســتر انظر شــكل )3( . 
ويتســبب ارتفــاع الدخــول فــى الــدول كثيفــة الســكان واالســتخدامات الجديــدة لألليــاف 
وتقصيــر دورة الموضــة فــى رفــع اإلســتهاك العالمــى لألليــاف وســتحدث  تغييــرات كبيــرة 
علــى الطلــب فــى المســتقبل ، وهــو مــن الصعوبــة بمــكان لتخطيــط المعالجــة والتحــدى الكبيــر 

ــب.   ــم مــع هــذا التقل ــكل الشــركات المشــتركة فــى هــذا العمــل لتتأقل ل

وتزيــد األوقــات العصيبــة فــى اإلقتصــاد العالمــى عــدم التأكــد علــى التجــارة للوصــول إلــى 
الســوق فــي المســتقبل وربمــا تكــون الحمائيــة فــى طريقهــا مــن جديــد لفــرض أمريــكا رســوم 
ــى  ــاد العالم ــة لإلقتص ــة التصاعدي ــال للمراجع ــرى كمث ــدول األخ ــى ال ــة عل ــة حمائي جمركي

ــب. انظــر )شــكل 4(. ــة التقل هائل

شكل )1(

شكل )2(

شكل )3(

شكل )4(
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آليات غسيل المالبس الجاهزة
ــة  ــة منقوع ــدة طويل ــرك م ــس تت ــت الماب ــد كان و ق
ــوم الشــخص  ــف، أو أن يق ــاء ووســيلة التنظي ــى الم ف
ــه الغســيل  ــاء و بداخل ــى الم ــى الغســيل بغل ــم عل القائ
ــاج  ــاً يحت ــد، وأحيان ــاء جدي ــاء بم ــر الم ــم تغيي ــم يت ث
الغســيل ألكثــر مــن دورة ثــم يبــدأ فــى الشــطف 
عــدة مــرات حتــى ال يتبقــى أثــر للرغــاوى، ثــم تبــدأ 
ــى الشــمس  ــف بنشــرها ف ــم التجفي ــة العصــر ث مرحل
ــا تتســخ  ــس عندم ــت الماب ــد كان ــواء، هــذا و ق و اله
ــة  ــادة دهني ــة لوجــود م ــا ملتصق ــاخاتها إم ــون اتس تك
و  ملتصقــة،  اتســاخات غيــر  تكــون  أنهــا  أو  بهــا 
تــزال االتســاخات غيــر الملتصقــة إمــا بالتنفيــض 
الملتصقــة  المــاء، أمــا االتســاخات  بالنقــع فــى  أو 
بالمابــس فتــزال بإزالــة المــادة الدهنيــة التــى بهــا إمــا 
باالمتصــاص باســتخدام بعــض المركبــات الكيميائيــة 
ــيوم أو  ــودرة الماغنيس ــى و ب ــير الفرنس ــل الطباش مث
ــن  ــة كمــا يحــدث باســتخدام النوشــادر و البنزي باإلذاب
و اإلثيــر أو بتكويــن مســتحلب الصابــون و المــواد 
ــى نحــن  ــة الغســيل الت ــة األخــرى و هــى عملي القلوي

ــف  ــيوعاً للتنظي ــر ش ــى األكث ــا اآلن و ه بصدده
ــدة مــن الغســاالت  و بالرغــم مــن انتشــار أنــواع عدي
إال  األوتوماتيــك  أو  العاديــة  ســواء  الكهربائيــة 
أن الغســيل اليــدوى ال غنــى عنــه فــى كثيــر مــن 

األحــوال.. 
ــة و كان  ــيل البدائي ــك آالت الغس ــد ذل ــرت بع ــم ظه ث
حجمهــا كبيــر جــداً و تســتخدم فــى المصانــع، ثــم 
ــازل. ــى المن ــا ف ــن إدخاله ــى أمك ــا حت ــر حجمه صغ

و كانــت الغســاالت فــى البدايــة تــدار باليــد ثــم بغــاز 
الشــركات  بــدأت  ثــم  بالكهربــاء  ثــم  االســتصباح 
المتخصصــة تبحــث كيــف تقلــل مــن الوقــت و الجهــد 
ــة  ــة المعروف ــالة العادي ــرت الغس ــكان فظه ــدر اإلم ق
ــة  ــالة ببعــض خطــوات قليل ــذه الغس ــوم ه ــاً، وتق حالي
كان يقــوم بهــا القائــم بعمليــة الغســيل، حيــث يتــم 

وضــع المابــس المتســخة داخــل حلــة الغســالة و 
يصــب فوقهــا المــاء و وســيلة التنظيــف، و بواســطة 
ــب  ــة تقل ــر مروحــة داخــل الحل ــى يدي محــرك كهربائ
ــع  ــن قط ــكاك بي ــدث احت ــيل فيح ــا الغس ــاء و معه الم
المابــس مــع بعضهــا البعــض ثــم تخــرج المابــس و 
تشــطف وتعصــر، أمــا إذا كان الغســيل شــديد االتســاخ 
ــالة. ــى الغس ــه ف ــل وضع ــه قب ــه أو نقع فيضطــر لغلي

ــارة  ــال عص ــم إدخ ــث ت ــر حي ــور آخ ــدث تط ــم ح ث
يدويــة نضــع بينهــا قطــع المابــس و يلــف ذراع 
إال  معصــورة،  المابــس  لتخــرج  بهــا  خــاص 
أنهــا يمكــن أن تحــدث بعــض التلــف فــى األزرار 

للمابــس. الكباســين  و  والسوســت 

الحوضيــن  ذات  الغســالة  ذلــك  بعــد  ظهــرت  ثــم 
أحدهمــا للغســيل و اآلخــر للعصــر، و كل حــوض 
مــزود بمحــرك خــاص بــه ، و ظلــت الشــركات 
تطــور فــى إمكانيــات الغســالة حتــى أصبحــت تعمــل 
جميــع الخطــوات أتوماتيكيــاً، فهــى تقــوم بالغســيل ثــم 
ــوم  ــا يق ــم العصــر، وبعضه ــطف ث ــم الش ــف ث التنظي
ــيل دور  ــم بالغس ــخص القائ ــد للش ــم يع ــف. فل بالتجفي
ســوى وضــع المابــس و منظــف الغســيل ثــم اختيــار 
البرنامــج المناســب ممــا أدى إلــى توفيــر الكثيــر مــن 
الوقــت و الجهــد، و هــذه هــى إحــدى ثمــار العلــم 

ــان ــى اإلنس ــا عل ــن هللا به ــى َم ــث الت الحدي
فــى  المســتخدمة  األســاليب  مــن  العديــد  وهنــاك 
العنايــة بالمابــس، فهنــاك التنظيــف الميكانيكــى – 
و هــو التخلــص مــن األتربــة و الشــوائب العالقــة 
بالمنســوجات – و يوجــد أيضــاً التنظيــف الكيميائــى. 
ويعتبــر التنظيــف الميكانيكــى )كمــا هــو موضــح 
ــف  ــة التنظي ــى لعملي ــوة األول ــي ( الخط ــكل التال بالش

الكيميائــى للمابــس

ــة  ــى مظهري ــيل عل ــاء الغس ــرارة م ــة ح ــر درج تأثي
األقمشــة القطنيــة والمخلوطــة: 

األقمشة الغير مجهزة:. 1
ــتوى  ــن مس ــا تحس ــتر كلم ــبة البولىاس ــا زادت نس كلم
ــة بشــرط عــدم تجــاوز درجــة حــرارة مــاء  المظهري
الغســيل عــن °80م، و كلمــا زادت درجــة حــرارة 
مــاء الغســيل كلمــا انخفضــت درجــة المظهريــة نتيجــة 
خاصيــة التعجــن بالحــرارة فــى أليــاف البوليســتر 
كمــا ياحــظ أن مظهريــة األقمشــة التــى تحتــوى 
علــى نســبة أعلــى مــن البوليســتر تكــون أكثــر تأثــراً 
بالغســيل عــن األقمشــة التــى تحتــوى علــى نســبة أقــل 

ــن البوليســتر. م
األقمشــة  مظهريــة  مســتوى  أن  مــن  وبالرغــم 

ــاً  ــاً طوي ــة و تســتغرق وقت ــى الماضــى شــاقة و مرهق ــة الغســيل ف ــت عملي كان
مــن الشــخص القائــم بهــا حيــث كان يقــوم بمــلء وعــاء الغســيل بالمــاء ويســتمر 
فــى حــك المابــس ببعضهــا مــع اســتخدام وســيلة تنظيــف حتــى يزيــل البقــع، و 

قــد كان قديمــاً يســتخدم الطمــى إلزالــة القــاذورات و البقــع ثــم تطــورت وســيلة 
التنظيــف فظهــر الصابــون، إلــى أن تــم اســتخدام مســاحيق التنظيــف المختلفــة 

فــى العصــر الحديــث.

فنية

مقاالت

ا.د / محمد البدري عبد الكرمي

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

عميد معهد املوضة  السابق
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المصنوعــة مــن القطــن الخالــص أقــل مــن مســتوى مظهريــة األقمشــة المخلوطــة 
مــن القطــن و البوليســتر إال أن هــذه المظهريــة ال تتأثــر بدرجــة حــرارة الغســيل، 
و ياحــظ أنــه عنــد الغســيل فــى درجــة حــرارة قريبــة مــن °100م تكــون مظهريــة 
األقمشــة القطنيــة الخالصــة أفضــل مــن مظهريــة األقمشــة المخلوطــة مــن القطــن 

ــتر. والبوليس

األقمشة المجهزة:. 2
لوحــظ أن زيــادة درجــة حــرارة الغســيل تســئ إلــى مظهريــة األقمشــة بعــد الغســيل 
إلــى درجــة تعتمــد علــى نســبة البولىاســتر فــى الخلــط، و كلمــا زادت نســبة 

ــيل. ــد الغس ــة بع ــة األقمش ــتر انخفضــت مظهري البوليس
كمــا أن مظهريــة األقمشــة المصنوعــة منقطــن %100 أفضــل مــن مظهريــة 

ــن °40م. ــر م ــرارة أكب ــة ح ــى درج ــلها ف ــة غس ــى حال ــة ف ــة المخلوط األقمش
وإذا انخفضــت درجــة حــرارة الغســيل عــن °40م فــإن األقمشــة المصنوعــة مــن 

القطــن الخالــص مظهريتهــا تكــون متقاربــة مــع مظهريــة األقمشــة المخلوطــة 

تأثير أساليب الغسيل على خواص و مظهرية األقمشة القطنية والمخلوطة:
التأثير على التآكل باالحتكاك:. 1

تؤثــر مــواد الغســيل علــى األليــاف النســجية ســواء القطنيــة أو البوليســتر أو 
المخلوطــة، وتــآكل األليــاف يحــدث إمــا بتأثيــر ميكانيكــى نتيجــة أســاليب الغســيل 

ــة و إمــا بتأثيــر كيميائــى بفعــل مــواد الغســيل، كمــا أوضحــت الدراســات   المختلف
أن تــآكل األليــاف مصــدره األساســى ناتــج مــن تأثيــر ميكانيكــى ألســلوب الغســيل 
حيــث يؤثــر الغســيل علــى عمــر المابــس )Durability( نتيجــة االحتــكاك 

ــن األقمشــة و أجــزاء الغســالة. ــا أو بي ــا بينه ــن األقمشــة فيم المســتمر بي

التأثير على انكماش األقمشة:. 2
أثبتــت الدراســات أنــه باســتخدام درجــة حــرارة مرتفعــة و دورات غســيل متعــددة 
لفتــرات زمنيــة متكــررة يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى مظهــر األقمشــة ممــا يــؤدى 
إلــى انكماشــها، و تعتبــر العوامــل الميكانيكيــة التــى تتعــرض لهــا المابــس أثنــاء 
االرتــداء و االســتعمال عامــل مســاعد فــى حــدوث االنكمــاش ممــا يقلــل مــن 
ــيل  ــى غس ــيل  ف ــواد الغس ــن م ــواع م ــدة أن ــتخدام ع ــتهاكي، و باس ــا االس عمره

ــة لانكمــاش. ــى النســبة المئوي ــة لوحــظ اختــاف ف ــس القطني الماب

التأثير على تنظيف األقمشة:. 3
 إن نســبة تنظيــف األتربــة مــن المابــس القطنيــة تراوحــت بيــن 56.5 – 80.9 
ــبة  ــا نس ــة ، أم ــي المئ ــن 76.8 – 88.2 ف ــة بي ــس المخلوط ــة والماب ــي المئ ف
تنظيــف الزيــوت مــن المابــس القطنيــة كانــت 20.3 – 62.4 فــي المئــة و 
المابــس المخلوطــة بيــن 80.7 – 82.9 فــي المئــة ، و ذلــك بعــد ثــاث دورات 

غســيل.
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مبوباتاخبار ووجوه

لدينا اجهزه ترطيب كامله 	•
وارد الخارج - 3 خط بالمكن 

والصاج جاهزه للتركيب 
والتشغيل - المطلوب 500 

ألف جنيه.

سدايه بانيينجر فول تكنولوجي 	•
موديل 1995 لم تعمل من 
قبل، كرين 680 - عرض 
3.40 م - المطلوب مليون 

و850 ألف جنيه.

للمعاينة في مدينة العبور..	•

برجاء التواصل على الرقم 	•
التالي: 01004006006

ماكينه بوش عرض 3.40 م سوكرمولر موديل 95 اتنين معمل 18 سلندر 
كامله وارد الخارج - المطلوب مليون و250 الف جنيه . للمعاينة في مدينة 

العبور - للتواصل برجاء االتصال على الرقم التالي: 01004006006

20 ألف متر في المنطقه الصناعيه الثانية في مدينة العبور جاهز بجميع المرافق.. كهرباء وغاز والصرف 
الصناعي تم االنتهاء منه وجاهز للتشغيل، كما يوجد خزانات معالجه تحت االرض، باإلضافة إلى تواجد 

2 غاية - المساحة تتمثل في قطعتين كل قطعة 10 أالف متر، تم اصدار قرار بضمهم في مساحة واحدة، 
إال أنه من الممكن نظًرا للسعر المرتفع لألراضي في المكان، من الممكن ان يتم بيع 10 أالف متر، ويتم 

اصدار قرار فصل.. المطلوب في المساحة ككل وقدرها 20 ألف متر .. 100 مليون جنيه، ارض و مباني 
وخزانات وكهرباء وغاز طبيعي وفي داخل السور حوالي 6000 متر أرض فضاء..

المكان في مدينة العبور.. للتواصل برجاء االتصال على الرقم التالي: 01004006006

ماكينات 
للبيع

ماكينات 
للبيع

ماكينات 
للبيع

مصانع 
للبيع

خيوط

90 كيلووات المطلوب 
350 ألف جنيه

18 كيلووات المطلوب 
200 ألف جنيه

55 كيلووات المطلوب 
300 ألف جنيه

200 كيلووات المطلوب 
700 ألف جنيه

كمبرسورات اطلس oil free وراد الخارج، قدرات مختلفه

للمعاينة في مدينة العبور - برجاء االتصال على الرقم التالي: 01004006006

PLAN YOUR VISIT EARLY! 

Buy your ITMA Barcelona Badge (Entrance Ticket) through Khoyout Magazine, ITMA’s Agent in Egypt.
BOOK THROUGH KHOYOUT AND RECEIVE A SPECIAL PRICE. 

اشتري تذكرة الدخول الي معرض ايتما برشلونة عن طريق مجلة خيوط (الوكيل لمعرض ايتما بمصر).
احجز عن طريق خيوط لتحصل علي سعر خاص

+202 2753 0007 | 8
info@khoyout.com
www.khoyout.com
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Textile Enhancers
Silicon Softener Solutions

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

www.momentive.com

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

سيليكون للتجهيز النهائي للنسيج والخيوط


