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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

خالد عيد - محمود عيد

مكتب القاهرة 

خيوط للتسويق
20 ش السد العالي - المعادي

ت: 20227530007/8+
info@khoyout.com
www.khoyout.com
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Follow us  

اخبار عالمية
MANGO تفتتح اول متجر لها في دلهي

موضوع الغالف
مشروعات تنتظر "الحسم" خالل عام ٢٠١٨

اخبار محلية
"المركزي المغربي" يخفض تقديرات نمو 

االقتصاد لـ3.3 في المائة خالل 2018

نجاح دولة
صادرات"ميانمار" من المالبس الجاهزة 

تتجاوز 1.5 مليار دوالر سنوًيا.!

اخبار المجالس
مجلس الغزل والمنسوجات ينظم ورش 

عمل للتعريف بإجراءات التصدير

معارض
انطالق فعاليات "أيجى ستيتش آند تكس" 

خالل منتصف مارس الجاري
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عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

الدولة قادمة للصناعة..!

االفتتاحية

نعــم.. الدولــة قادمــة .. هنــاك تحــركات جــادة وقويــة للحكومــة خالل المســتقبل 
ــذ 2011، وحتــى  ــاة هــذه الصناعــة المســتمرة من القريــب لوضــع حــد لمعان
األعــوام الســابقة عليــه، نتيجــة أمــراض تعانــي منهــا لعــل أبرزهــا التهريــب 
ونــدرة العمالــة، والخامــات والمنافســة غيــر العادلــة مــع المنتجــات األجنبيــة.. 
ومــا جعلنــي اقــول الدولــة قادمــة.. التصريحــات الرئاســية حــول القطــن 
ــا، وهــو األمــر الــذي لــه عالقــة  المصــري وضــرورة عودتــه للريــادة عالمًي
ــدات أرهاصــات تطويــر وضعهــا التنافســي  ــذي ب بالصناعــات النســجية، وال
ســواء فــي الســوق المحليــة أو العالميــة، مــن خــالل االتفــاق علــى إنشــاء مــدن 
ــا  ــارك به ــي ش ــادات، والت ــة الس ــا أو مدين ــي المني ــواء ف ــة س ــة للصناع كامل
الرئيــس السيســي وطالبــت بالعمــل علــى ســرعة اإلنشــاء ودراســة احتياجــات 
ــون ونصــف  ــى أن مشــروع الملي ــر واإلنطــالق، مشــيًرا إل الصناعــة للتطوي
ــر  ــات غي ــري بمواصف ــن المص ــة القط ــهد زراع ــوف يش ــدان س ــون ف الملي
مســبوقة.. ومــا يدعــم إيجابيــة األجــواء االحصــاءات التجاريــة للعــام 2017 
الصــادرة عــن وزارة التجــارة والصناعــة حيــث أكــدت حــدوث تراجــع حــاد 
ــاع  ــة، وارتف الســتيراد المالبــس الجاهــزة مــن الخــارج بنســبة 42 فــي المائ

صــادرات المالبــس الجاهــزة إلــى مليــار و442 مليــون دوالر بزيــادة نســبتها 
13 فــي المائــة، بينمــا ســجل قطــاع المفروشــات 519 مليــون دوالر بزيــادة 
ــة  ــيج صــادرات بقيم ــزل والنس ــاع الغ ــق قط ــا حق ــة كم ــي المائ ــبتها 4 ف نس
833 مليــون دوالر بزيــادة نســبتها 6.5 فــي المائــة عــن العــام الماضــي. أي 
أن الصناعــات النســجية حققــت صــادرات بلغــت قيمتهــا بالجنيــة قرابــة 50 
مليــار و290 مليــون جنيًهــا..! ولعــل هــذا الكــم مــن المؤشــرات اإليجابيــة .. 
ــي  ــي العــودة لالســتثمار ف ــا ف جعــل وزارة قطــاع األعمــال العــام تفكــر جدًي
ــي  ــت تخصصــت ف ــا كان ــة بعدم ــذ أعــوام طويل ــى من ــرة األول الصناعــة للم
بيــع مــا لديهــا مــن منشــأت صناعيــة، حيــث انتشــرت معلومــات فــي شــارع 
ــي  ــه ف ــارات جني ــتثمار 3 ملي ــي اس ــوزارة ف ــر ال ــى تفكي ــير إل ــة تش الصناع
إنشــاء مصنــع جينــز فــي دميــاط خــالل الفتــرة القادمــة، وهــو المصنــع الــذي 
تــم االنتهــاء مــن كافــة الدراســات المتعلقــة بــه. كلنــا أمــل مــع العــام الجديــد أن 
تســتمر الــروح اإليجابيــة الحاليــة، وتتجــاوز الصناعــة محنــه تعانــي منهــا منــذ 
أعــوام عديــدة، لتبــدأ فــي اعتــالء مكانتهــا التاريخيــة كونهــا مــن أبــرز وأهــم 

القطاعــات الصناعيــة فــي االقتصــاد المصــري.
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خد بالك يا كبير .. العين عليك..!!
عشان  ويغضب  يسئل  أوي  الكبير  الزم  يعني   .. هللا  سبحان  يا 
الناس تشتغل، مفيش فايدة صحيح يا اخي، قلت: مالك يا عم رفا، 
والدنيا  والمصانع  الصناعة  عن  ايه  قال  أوي  الكبير  شوفت  قال: 
المؤتمر،  في  اللي حصل  قلت: مش  السلحفاة،  بسرعة  ماشية  اللي 
الوزارة،  في  مكانه  رجع  لما  الكبير  لما  اصل  تمام،  أيوه  قال: 
منه،  زعالن  أوي  الكبير  أن  وقال  معاه  اللي  الناس  وكلم  اجتمع 

شوية،  تجري  والدنيا  بسرعة  تمشي  الزم  الحكاية  كده  وعشان 
عاوز  اكتر  أل  قال  فعاًل،  ماشية  الدنيا  بس  ايوه  له  قالت  الناس 
نشوف  عشان  وقت  اقرب  في  عندي  كلهم  الشركات  بتوع  الناس 
هنعمل ايه وبسرعة.. شوفت يا سيدي كان الزم الكبير أوي يتكلم 
بسرعة  تمشي  الدنيا  بس  المهم  رفا،  عم  يا  كده  احنا  قلت:  يعني، 

اليومين دول بس. بجد مش 

أول مرة يسافر .. يا ترى شغل وال زهق..!! 
شوفت يا سيدي، قلت: خير يا عم رفا، ده رئيس مجلس إدارة شركة 
كبيرة أوي في الصناعة، سافر خالل االيام اللي فاتت بره مصر في 
زيارة لمعرض كبير، قلت:ده العادي، ايه المشكلة، قال: أصل اول 
قلت:  العالمي،  السوق  في  ايه  الدنيا  يشوف  عشان  بره  يسافر  مرة 
قال:  ايه،  الجديدة  والتكنولوجيا  المكينات  اخبار  يشوف  يمكن عاوز 

يفتح  ليه عشان  اية بس ده معرض مفروشات، طب رايح  ماكينات 
نفس  في  بيشتغل  ده  ايه  يستورد  قلت:  يستورد،  وال  يعني،  أسواق 
المجال تقريًبا، قال عم رفا: قولي انت بقه رايح يعمل ايه، يدور على 
اللي عنده، قلت:  الناس  مستوردين لمنتجاته، ده مش شغله ده شغل 

أه صح، قال: طب سافر ليه .. قلت: هللا اعلم ملناش دعوة بقة...!!

أصحى بقه دور على شغلك..!!
وهللا حاجة تضحك، قلت: طب ضحكني معاك يا عم رفا، قال: جهاز 
كبير بيمول ويدعم الصناعة، نام كتير أوي خالل الفترة اللي فاتت، 
ومحدش عارف كان نايم ليه، المهم اليومين دول مرة واحدة صحي 
والناس كلها بدأت تشتغل باهتمام كبير أوي، وعاوزين يعملوا شغل 

كتير، قلت: وده ليه يا عم رفا، قال: قول انت بقة، الزم بدأ الكالم عن 
حالة النوم العميق اللي هما فيه، وطبعا أول ما الكالم يكتر عنهم الزم 
العيون  ، الزم  الناس  دية مشكلة  هيه  ما  بقه،  يدور على شغله  كله 

تكون مفتحه عليهم عشان كل واحد يشوف شغله...!

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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التجاريــة  العالمــة   - دوور  أوت  أديــداس  أعلنــت 
الرياضيــة للمالبــس الجاهــزة واألحذية واالكسســوارات-  
تمديــد خــط انتــاج المالبــس الجاهــزة الرياضيــة للســيدات 
والرجــال، والــذي مــن المقــرر عرضــت منتجاتــه خــالل 

ــر الماضــي. ــج، يناي عــرض الثل
ــأن  ــدب للشــركة ب ــج تومســن العضــو المنت صــرح جري
التوســع فــي األداء الخــاص بالمالبــس الخارجيــة يتــم 
بالتــوازي مــع التطــور الطبيعــي فــي المنتجــات االخــرى 
للعالمــة التجاريــة، فالمســتهلك يريــد مالبــس جاهــزة 
تتميــز بمهــام وظيفيــة متطــورة و وفــي نفــس الوقــت ان 
ــه  ــد ب ــا نوع ــذا م ــل و ه ــي جمي ــكل نهائ ــون ذات ش تك

ــتاء 2018.  ــف و ش ــاج خري ــط انت ــي خ ــا ف عمالءن

خط مالبس جاهزة جديد 
من "أديداس أوت دوور"

MANGO تفتتح اول 
متجر لها في دلهي

ارتفاع مبيعات التجزئة 
في األسواق األمريكية

Adidas Outdoor Debuts New Outdoor 
Apparel Line

Mango opens first 
India store in Delhi

US Retail Sales up 4.9% in 
Holiday Season

  MANGO افتتحــت العالمــة التجارية
أول متجــر بيــع بالتجزئــة لهــا فــي 
ــوم  ــى مفه ــد المتجــر عل ــي، ويعتم دله
الممــر الــذي ال نهايــة لــه ويتيــح للعميل 
 MANGO امكانيــة تصفــح مجموعــة
يعــرض  والــذي  التابلــت  علــى 
ــن  ــره م ــدى تواف ــج وم ــل المنت تفاصي
ــتخدام  ــل اس ــن للعمي ــا يمك ــه، كم عدم
ميــزة »الشــيكات المدعومــة« علــى 
التابلت،وبالتالــي ســيتمكن العمــالء مــن 

ــورة.  ــع الفات ــر لدف ــي الطوابي تخط
عــام   MANGO شــركة  انشــئت 
واحــدة  اليــوم  وأصبحــت   1984
ــي  ــدة ف ــاء الرائ ــات األزي ــن مجموع م
فــي  منتشــرة  فــروع  لديهــا  العالــم، 
110 بلــد علــى مســتوى العالــم. وتقــوم 
بتصميــم أكثــر مــن 18 ألــف منتــج 

موســمًيا. ارتفعــت مبيعــات التجزئــة فــي األســواق األمريكيــة بنســبة %4.9
4.9 فــي المئــة، حيــث شــهد التســوق عبــر اإلنترنــت 
مكاســب كبيــرة بنســبة 18.1 فــي المائــة مقارنــة بعــام 
2016، وتعــد هــذه أكبــر زيــادة علــى أســاس ســنوي منــذ 

ــام 2011. ع
وبالنســبة للمتاجــر والمالبــس المتخصصــة فقــد شــهدت 
قبــل  مــن  سبيندســبولز  لتقريــر  وفقــا  معتدلــة  مكاســب 
صناعــة  فــي  تكنولوجيــا  شــركة  وهــي  ماســتركارد، 

عالميــا.  المدفوعــات 
ويغطــي التقريــر مبيعــات التجزئــة بمــا نقــًدا أو شــيك.وقد 
ــادة بلغــت  ــة زي ــاث والمفروشــات المنزلي ــة األث ســجلت فئ

نســبتها 5.1 فــي المائــة.

يغطي التقرير مبيعات التجزئة مبا نقًدا أو شــيك. وقد ســجلت فئة األثاث واملفروشــات املنزلية زيادة بلغت 
نسبتها 5.1 في املائة.

تومسن: نوعد عمالءنا مبالبس خارجية ذات جودة وتصميم متميز خالل خريف2018

يعتمد املتجر على مفهوم 
املمر الذي ال نهاية له ويتيح 

للعميل امكانية تصفح 
مجموعة MANGO على 

التابلت والذي يعرض تفاصيل 
املنتج ومدى توافره من عدمه، 

عالمية

اخبار
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ارتفاع  صادرات المالبس 
الجاهزة وتضاعف 

االستثمارات األجنبية في 
تونس 

إيرادات الشركات العائلية الخليجية تسجل نمًوا بنسبة 40 في 
المئة خالل 2017

Increase of Tunisian 
Exports and Doubling of 

Foreign Investment.

40% Growth Increase in Gulf Family Businesses 

ــي  ــر الباه ــي عم ــارة التونس ــر التج ــد وزي أك
تضاعــف حجــم االســتثمارات األجنبيــة فــي 
الســوق التونســية خــالل شــهر ينايــر  2018 
مقارنــة بنفــس الشــهر خــالل العــام الماضــي، 
ــون  ــا قان ــص عليه ــي ن ــهيالت الت ــة التس نتيج
االســتثمار الجديــد، إضافــة إلــى توافــر كــم 
هائــل مــن الحوافــز الضريبيــة غيــر المســبوقة.

للحكومــة  الرســمية  اإلحصــاءات  وكانــت 
خــالل  الصــادرات  حجــم  حــول  التونســية 
ــادرات  ــاع ص ــدت ارتف ــد أك ــام 2017، ق الع
ــة  ــواق األوروبي ــى األس ــزة إل ــس الجاه المالب
بنســبة 14.1 فــي المئــة عمــا كانــت عليــه 

..2016 العــام  خــالل 
ارتفــاع  اســتمرار  التقاريــر  وتوقعــت 
الصــادرات النســجية التونســية خــالل العــام 
ــدى  الجــاري نتيجــة ارتفــاع حجــم الطلبيــات ل
المنشــأت الصناعيــة بنســبة قاربــت علــى 70 
ــام  ــه الع ــت علي ــا كان ــة لم ــة بالمقارن ــي المئ ف

اســتمرار الماضــي. حديــث،  اقتصــادي  تقريــر  كشــف 
الشــركات العائليــة فــي دول الخليــج فــي تحقيــق 
نمــو مســتدام وأداء إيجابــي خــالل عــام 2017؛ 
ــن  ــة ع ــات الناجم ــن التحدي ــم م ــى الرغ ــك عل وذل

النفــط. انخفــاض أســعار 
وأكــد التقريــر الــذي أصدرتــه شــركة كــي بــي 
والضرائــب  بالمراجعــة  المتخصصــة  جــي،  إم 
»اســتطالع  عنــوان  وحمــل  واالستشــارات، 
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  العائليــة  الشــركات 

ــث الشــركات  ــر مــن ثل الخليجــي 2017«، أن أكث
التــي شــملها التقريــر أظهــرت أنَّ إيراداتهــا قــد 
زادت فــي األشــهر الـــ 12 الماضيــة و38 فــي المئة 
أفــادت بتحســن أو اســتقرار اإليــرادات الســنوية.
تضمــن التقريــر مقابلــة عــدد مــن قــادة كبــرى 
ثقــة  مــدى  علــى  والتركيــز  العائليــة  الشــركات 
ــات  ــي مســتقبل شــركاتهم، والتحدي ــادة ف هــؤالء الق
ــو  ــم النم ــدة لدع ــات المعتم ــا واآللي ــي يواجهونه الت

المســتدام.

خفــض البنــك المركــزي بالمغــرب مــن توقعــات 
نمــو الناتــج اإلجمالــي المحلــي للمملكــة لمســتوى 
مقابــل   ،2018 عــام  خــالل  المائــة  فــي   3.3
ــتوى 3.7  ــت مس ــام بلغ ــس الع ــابقة لنف ــرات س تقدي
ــن  ــا م ــدوث نوًع ــزي ح ــع المرك ــة، وتوق ــي المائ ف
النمــو  ليرتفــع  المتوســط،  المــدى  علــى  التحســن 
لـــ 3.4 فــي المئــة مــع نهايــة عــام 2018، ثــم 
تواصــل االرتفــاع ليســجل ـ 3.6 فــي المائــة خــالل 

.2019 عــام 
وكانــت االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة بالمغــرب، 
قــد ارتفعــت خــالل األشــهر الـــ11 األولــى مــن 
ــل  ــم، مقاب ــار دره ــغ 22.1 ملي ــام 2017، لتبل الع
19.2 مليــار درهــم عــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام 

ــة. ــي المئ ــو 14.6 ف الماضــي 2016، بنم

توقعت التقارير استمرار ارتفاع الصادرات 

النسجية التونسية خالل العام اجلاري 

نتيجة ارتفاع حجم الطلبيات لدى املنشأت 

الصناعية بنسبة قاربت على 70 في املئة

صندوق النقد العربي: اإلجراءات التي اتخذتها احلكومات العربية ساهمت في خفض عجز املوازنات العامة ليسجل 
نسبة حوالي 6.3 في املئة العام 2017،بعدما كانت تصل إلى 10.2 في املئة في العام 2016

%3.3
نسبة خفض البنك املركزي باملغرب من توقعات منو 

الناجت اإلجمالي احمللي للمملكة خالل عام 2018

"المركزي المغربي" يخفض 
تقديرات نمو االقتصاد لـ3.3 

في المائة خالل 2018
Moroccan Central Bank 

Decrease Growth Forecast.

أكد التقرير الذي 
أصدرته شركة كي بي 
إم جي، املتخصصة 
باملراجعة والضرائب 

واالستشارات، أن أكثر 
من ثلث الشركات 

التي شملها التقرير 
أظهرت أنَّ إيراداتها قد 
زادت في األشهر الـ 12 
املاضية و38 في املئة

محلية

اخبار
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ــار   ــي إط ــادرات ف ــة للص ــة األلكتروني ــالق البواب ــاء إط ج
تنفيــذ مشــروع التنميــة المســتدامة للمصدريــن بالتنســيق 
ــق  ــدة )UNDP( لخل ــم المتح ــي لالم ــج االنمائ ــع البرنام م
جيــل جديــد مــن المصدريــن وتنميــة صــادرات المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر إلــى االســواق 
التجــارة  لتنميــة  األول  المعــرض  واســتضافة  العالميــة 
ــا فــي القاهــرة، وتوســيع نطــاق خدمــات  ــة مــع افريقي البيني
بنــاء القــدرات التصديريــة لتشــمل التوجيــه التصديــري 
Export Coaching والتخطيــط التصديــري وتطويــر 
مجمــع جديــد لخدمــة المصدريــن بشــكل اقليمــي يهــدف إلــى 
تقديــم خدمــات الدعــم الفنــي والتدريــب لتأهيــل المصدريــن 
التجــارة  مجــال  فــي  جديــدة  تدريبيــة  برامــج  وتطويــر 
الخارجيــة لخدمــة الشــركات المصريــة ولدعــم جهودهــا فــي 

ــة. ــواق الخارجي ــاذ لالس النف
ــة  ــة تنمي ــر الســنوي لهيئ ــس اإلطــار كشــف التقري ــي نف وف
الصــادرات عــن تكثيــف أنشــطة الهيئــة مــن خــالل 3 
والتعــاون  الصــادرات  تنميــة  سياســات  شــملت  محــاور 
ــة. ــدرات التصديري ــاء الق ــج الصــادرات وبن ــى وتروي الدول

ــي  ــاون الدول ــة الصــادرات والتع شــمل المحــور األول تنمي
حيــث تــم رصــد كافــة خطــوات وإجــراءات التصديــر 
بالتعــاون مــع برنامــج تعزيــز التجــارة واألســواق المحليــة 
العمليــة  إلتمــام  الالزمــة  اإلجــراءات  تبســيط  بهــدف 
ــا  ــة كم ــات المعني ــع الجه ــا م ــيق لتنفيذه ــة والتنس التصديري
تــم العمــل علــى تحســين وتيســير بيئــة األعمــال مــن خــالل 
التصديريــة  للمجالــس  التنســيقي  المجلــس  تنظيــم  إعــادة 
وإنشــاء لجنــة لمتابعــة وتقييــم تنفيــذ إتفاقيــة الميركســور 
معوقــات  وتذليــل  المصدرييــن  لخدمــة  الفنيــة  واللجنــة 
ــاء  ــل واللوجســتيات واالرتق ــس النق ــر  وإنشــاء مجل التصدي
بجــودة الصــادرات الزراعيــة وانشــاء المجلــس التصديــرى 
بعــض  تشــكيل   وإعــادة  والــورق  والتغليــف  للطباعــة 

المجالــس الســلعية.
ــة  ــادرات المصري ــج للص ــى التروي ــور الثان ــن المح وتضم
حيــث تــم االنتهــاء مــن اعــداد الضوابــط الجديــدة والخاصــة 
بالمشــاركة فــي االنشــطة الترويجيــة مــن معــارض خارجيــة 
مقتــرح  صياغــة  مــن  االنتهــاء  كمــا  تجاريــة  وبعثــات 
ــى  ــا ف ــة بأفريقي ــة للمنتجــات المصري ــم أســابيع تجاري لتنظي
الــدول )كينيــا/ أوغنــدا/ نيجيريــا / ســاحل  العديــد مــن 
ــدة للمنتجــات  ــح أســواق جدي ــا( لفت ــاج/ الســنغال/ تنزاني الع
المصريــة والتعــاون مــع مختلــف الجهــات للتنســيق لبعــض 
االنشــطة الترويجيــة مــن مشــاركة فــي معــارض خارجيــة 
وبعثــات تجاريــة )الحاصــالت الزارعيــة للمجــر- الكيماويــة 
معــرض   - والبرازيــل  لالرجنتيــن  والجلــود  والدوائيــة 
ومؤتمــر الصيــن والــدول العربيــة بالصيــن( والترويــج 
المعــارض  مــن  عــدد  فــي  للمشــاركة  الوعــي  ونشــر 
والبعثــات الخارجيــة منهــا: المؤتمــر العربــى األفريقــى 
للصناعــات الدوائيــة، مؤتمــر النــداء العربــى االفريقــى، 

معــرض داكار التجــاري الدولــي.
وتضمــن المحــور الثالــث تضمــن بنــاء القــدرات التصديريــة 
ــي  ــدد  حوال ــة لع ــدد 115 دورة تدريبي ــذ ع ــم تنفي ــث ت حي
التدريبيــة  المجــاالت  مــن  العديــد  فــى  متــدرب   8000
ــة / النظــام  ــة التجــارة العالمي ــة ومنظم ــات التجاري )االتفاقي
ــتيراد /  ــات االس ــع / خدم ــات الدف ــد / آلي ــى الموح الجمرك
ــع  ــى توقي ــة ال ــواردات( إضاف ــى ال ــة عل االجــراءات الرقابي
بروتوكــول تعــاون بيــن هيئــة تنميــة الصــادرات المصريــة 
للتعــاون   Expolink المصرييــن  المصدرييــن  وجمعيــة 
والتنســيق لبنــاء قــدرات المصدريــن المصرييــن ومســاعدتهم 
للدخــول إلــى مختلــف األســواق التصديريــة واالنتهــاء مــن 
للشــركات  التصديريــة  الجاهزيــة  قيــاس  نمــوذج  اعــداد 
والبــدء فــي تطبيقــه علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

ــة. ــواق الخارجي ــا لألس ــة صادراته ــي تنمي ــة ف والراغب

ا إفتراضية للربط بين المصدرين والمستوردين
ً

تتضمن سوق

اطالق البوابة االلكترونية 
Expo Egypt للصادرات المصرية

 Expoــة ــادرات المصري ــة للص ــة االلكتروني ــة للبواب ــخة التجريبي ــاق النس ــن إط ــة م ــارة والصناع ــت وزارة التج انته
ــط  ــة وســوق افتراضــى لرب ــن األســواق الخارجي ــات ع ــى دراســات ومعلوم ــوي عل ــي تحت ــة الت ــي البواب Egypt، وه
ــر عــدد مــن المراكــز اللوجســتية باالســواق المســتهدفة واســتكمال انشــطة  ــن بالمســتوردين فضــاً عــن تطوي المصدري
ــة لترويجهــا باألســواق  ــدة للمنتجــات الزراعي ــة رائ ــق عامــات تجاري ــادرة التجــارة الخضــراء )GTI( لخل مشــروع مب

ــة.  الخارجي
احملور األول تنمية 
الصادرات والتعاون 
الدولي حيث مت رصد 
كافة خطوات وإجراءات 
التصدير بالتعاون مع 
برنامج تعزيز التجارة 
واألسواق احمللية بهدف 
تبسيط اإلجراءات الالزمة 
إلمتام العملية التصديرية

احملور الثانى تضمن 
الترويج للصادرات املصرية 
حيث مت االنتهاء من 
اعداد الضوابط اجلديدة 
واخلاصة باملشاركة في 
االنشطة الترويجية من 
معارض خارجية وبعثات 
جتارية

احملور الثالث تضمن 
تضمن بناء القدرات 
التصديرية حيث مت تنفيذ 
عدد  115 دورة تدريبية 
لعدد  حوالي 8000 متدرب 
فى العديد من اجملاالت 
التدريبية

ايجابية

اخبار
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مجلس الغزل والمنسوجات 
ينظم ورش عمل للتعريف 

بإجراءات التصدير

خطة تحفيزية لصادرات 
القطاع خالل العام الجديد

4 ٪ نمو صادرات 
المفروشات خالل 

العام 2017

ومــن المقــرر عقــد المجلــس عــدد مــن ورش العمــل التعريفيــة بالتعــاون مــع 
بنــك QNB  بهــدف ضــم المزيــد مــن المصانــع المصريــة إلــى مجتمــع 
المصدري،حيــث تتضمــن الــورش التعريــف بإجــراءات التصديــر االســواق 
والمنتجــات الواعــدة، فضــال عــن االجــراءات والتســهيالت البنكيــة والماليــة.

ــر  ــرض والمؤتم ــن المع ــة م ــدورة القادم ــداد لل ــي اإلع ــس ف ــدأ المجل ــا ب كم
مــن كل  نوفمبــر  فــي  ينظمــه  الــذي   ”Destination Africa“ الدولــي 
عــام باالشــتراك مــع المجلــس التصديــري للمالبــس الجاهــزة ، المجلــس 
التصديــري للمفروشــات المنزليــة، وجمعيــة المصدريــن المصرييــن . ويضــم 
ــة –  ــدول االفريقي ــر مــن 70 شــركة عارضــة – مــن مصــر وبعــض ال اكث
ــي  ــا يضــم ف ــم ، كم ــف دول العال ــن مختل ــتري م ــن 200 مش ــد ع ــا يزي وم
فعالياتــه برنامــج الزيــارات الميدانيــة للمصانــع وايضــا المناطــق الصناعيــة.

كشــف المهنــدس ســعيد أحمــد، رئيــس 
للمفروشــات،  التصديــرى  المجلــس 
لتحفيــز  لخطــة  المجلــس  اعتمــاد 
ضــخ  علــى  المفروشــات  مصــدري 
اســتثمارات جديــدة مشــيًرا إلــى أن نمــو 
انتاجًيــا  أو  القطــاع ســواء تصديرًيــا 
جديــدة  اســتثمارات  بضــخ  مرهــون 
ــا  ــة، بم ــه اإلنتاجي ــع طاقات ــاع لرف للقط
المحليــة،  الســوق  يغطــى احتياجــات 
ويعظــم صــادرات القطــاع لألســواق 

الخارجيــة.
مؤكــًدا أن نســب النمــو المحــدودة التــى 
ســجلها قطــاع المفروشــات كانــت نتيجة 
جــزًءا  المصــدرة  الشــركات  توجيــه 
مــن طاقتهــا اإلنتاجيــة إلــى الســوق 
المحليــة، وذلــك لتعويــض التراجــع فــى 
ــي  ــة 38 ف ــغ قراب ــذى بل ــواردات وال ال

ــام 2017. ــالل الع ــة خ المائ
قــد  المفروشــات  صــادرات  كانــت 
ســجلت نســب نمــو محــدودة خــالل 
2017، وبلغــت قيــم صــادرات القطــاع 
بزيــادة  دوالر  مليــون   519 قرابــة 

نســبتها 4 فــي المائــة.

بلغت قيم صادرات القطاع 

قرابة 519 مليون دوالر بزيادة 

نسبتها 4 في املائة خالل 2017

توصلت الدراســة إلى مجموعة االسواق والمنتجات 
االكثر اســتهدافا لدفع صادرات القطاع

بدأ اجمللس في اإلعداد للدورة 
القادمة من املعرض واملؤمتر 

 ”Destination Africa“ الدولي
الذي ينظمه في نوفمبر من 

كل عام باالشتراك مع اجمللس 
التصديري للمالبس اجلاهزة

إعــداد دراســة  للغــزل والمنســوجات مــن  التصديــري  المجلــس  انتهــى 
قطاعيــة تشــمل كافــة البنــود الجمركيــة وتعتمــد فــي تحليــل البيانــات علــى 
المنهجيــات العلميــة الحديثــة، حيــث توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة 
ــة  ــع صــادرات القطــاع، باالضاف ــر اســتهدافا لدف االســواق والمنتجــات االكث
إلــى تحديــد مجــاالت االســتثمار ذات االولويــة فــي سلســلة االنتــاج المحليــة 

ــدر. ــج المص ــة للمنت ــة المضاف ــز القيم ــة وتعزي ــق الصناع ــدف تعمي به

المجالس

اخبار
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بــالس 	• شــو  ماجيــك  معــرض  فــى  االشــتراك 
ــر 2017  ــى فبراي ــدة ف ــات المتح ــاس بالوالي فيج
ــة  ــركة مصري ــدد 13 ش ــه ع ــاركت في ــذي ش وال
مســاحة  علــى  الجاهــزة  بالمالبــس  متخصصــة 

متــرا.  150
•	 Texworld Apparel ــي معــرض المشــاركة ف

بجنــاح   2017 يوليــو  بنيويــورك   Sourcing
كمــا  15 شــركة مالبــس جاهــزة  مــن  مجمــع 
تــم االشــتراك فــى النــدوة الملحقــة بالمعــرض 
 QIZ ــة ال ــية التفاقي ــا التنافس ــتعراض المزاي باس
التــي قــام بتقديمهــا د.أشــرف الربيعــى رئيــس 

وحــدة المناطــق الموهلــة.
اشــترك المجلــس فــى معــرض التصديــر المصــري 	•

- نيروبــي بكينيــا  مايــو 2017 
•	  Origin Africa بمعــرض  باالشــتراك  قــام 

.  2017 ســبتمبر  بموريشــيوس 
•	 Destination ــرض ــة لمع ــدورة الثاني ــم ال تنظي

 2017 نوفمبــر  و12   11 يومــي   Africa
للغــزل  التصديــرى  المجلــس  مــع  بالتعــاون 
ــري للمفروشــات  ــس التصدي والمنســوجات والمجل
المصرييــن  المصدريــن  وجمعيــة  المنزليــة 
للمعــارض  العامــة  والهيئــة  “إكســبولينك” 
مــن  واســًعا  اقبــااًل  والــذى شــهد  والمؤتمــرات 
حيــث عــدد العارضيــن الــذي وصــل إلــى 60 
عارضــا مصرًيــا مــن مصــدري المالبــس الجاهــزة 
المنزليــة  والمفروشــات  والمنســوجات  والغــزل 
واإلكسســوارات و14 عارًضــا مــن عــدة دول 
افريقيــة، إلــى جانــب أنــه نجــح فــي اســتقطاب 
ــا  ــكا واوروب ــن دول امري ــي م 200 مشــتري دول
ــد  ــا اك ــا كم ــا وغيره ــل وتركي ــن والبرازي والصي
معظــم العارضيــن ان حجــم المبيعــات المتوقــع 

دوالر. مليــون   100 ال  يتخطــى 
وعلــى مســتوى التعــاون الدولــي للترويج لشــركات 	•

المالبــس الجاهــزة ، قــام المجلــس بتوقيــع مذكــرة 
ــي  ــجيه الفرنس ــات النس ــاد الصناع ــع اتح ــم م تفاه
 UIT – Union des Industries Textiles
و ذلــك لدعــم التعــاون الثنائــي المتبــادل بيــن مصــر 

والمنســوجات  الغــزل  قطاعــات  فــي  وفرنســا 
والمالبــس الجاهــزة وتعزيــز التبــادل التجــارى بين 

البلديــن.
ووقــع المجلــس بروتوكــول تعــاون مــع اتحــاد 	•

المنســوجات االفريقــي للقطــن القامــة معــرض 
 Destination مــع معــرض Origin Africa
Africa فــي دورة 2019. وتــم توقيــع مذكــرة 
تفاهــم مــع اتحــاد شــركات المواطنــة التونســية 

الماضــي. ديســمبر  فــي   )CONECT(
المجلــس 	• تبنــى  المحلــي..  المســتوى  وعلــى 

التصديــري للمالبــس مبــادرة »وظيفتــك جنــب 
بيتــك« بالتعــاون مــع محافظــة القليوبيــة وكفــر 
الشــيخ وتــم االنتهــاء مــن انشــاء 8 وحــدات انتاجية 
ــر الــف فرصــة عمــل  ــة بمــا وف بمحافظــة القليوبي
مباشــرة و 4 االف غيــر مباشــرة وتتــراوح الطاقــة 
 70  -  60 بيــن  مــا  الوحــدات  لهــذه  االنتاجيــة 
ــع  ــا وق ــدة، كم ــدة الواح ــهريا للوح ــة ش ــف قطع ال
بروتكــول تعــاون مــع محافــظ كفــر الشــيخ لتفعيــل 
وحــدات   8 إنشــاء  يســتهدف  والــذى  المبــادرة 
ــة  ــاء المحافظ ــل ألبن ــرص العم ــر ف ــة لتوفي انتاجي
ــة  ــدات تابع ــاء وح ــرة بإنش ــع الكبي ــام المصان وقي
ــف  ــق وظائ ــة لخل ــة العمال ــي المناطــق كثيف ــا ف له

ــدة. جدي
ــب 	• ــى الوي ــاش عل ــة نق ــداد حلق ــس بإع ــام المجل ق

 USFIA - United States مــع  بالتعــاون 
ــدة  Fashion Industry Association ووح
الكويــز بــوازرة التجــارة و الصناعــة الســتعراض 
المزايــا التنافســية التفاقيــه المناطــق الصناعيــة 
ــتثمارية  ــرص االس ــى الف ــد عل ــع التأكي ــة م المؤهل
ــة. ــزة المصري ــس الجاه ــاع المالب ــودة بقط الموج

وعقــد المجلــس اجتمــاع مــع فريــق عمل المشــروع 	•
المقــدم مــن مركــز التجارة العالمي ITC ومؤسســة 
ــرة والمتوســطة  SECO لدعــم الشــركات الصغي
لقطاعــي الغــزل والمنســوجات والمالبــس الجاهــزة 
لتقديــم دعــم فنــي للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
ــة  ــة واإلنتاجي ــدرات اإلداري ــز الق مــن خــالل تعزي
والروابــط الســوقية والقــدرة التنافســية الشــاملة 
الصغيــرة  الشــركات  وإدمــاج  الشــركات  لهــذه 
والمتوســطة علــى نحــو أفضــل فــي سالســل القيمــة 

ــة. ــة والعالمي ــة واإلقليمي المحلي

نجــح المجلــس التصديــري للمابــس الجاهــزة فــي دفــع عجلــة صــادرات القطــاع 
لتصــل إلــى مليــار و439 مليــون دوالر مقارنــة بمليــار و273 مليــون دوالر 
خــال نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي بنســبه نمــو بلغــت 13 فــي المئــة. وأشــار 
المجلــس فــي بيــان لــه إلــى أن تكامــل الجهــود واألنشــطة التــي تــم انجازهــا طــوال 

شــهور العــام ســاهمت فــي تحقيــق ارتفــاع لقيمــة صــادرات المابــس الجاهــزة 
والتــي مــن المتوقــع اســتمرار المؤشــرات اإليجابيــة الخاصــه بهــا خــال األعــوام 
ــال  ــا خ ــي قــام به ــود الت ــيرة الجه ــري مس ــف المجلــس التصدي ــة. وكش التالي

2017 والتــي منهــا مــا يلــي:

بلغت قيمتها اإلجمالية للعام الماضي مليار و439 مليون دوالر

جهود المجلس التصديري للمالبس تحقق ارتفاًعا لحصيلة 
الصادرات بنسبة 13 في المئة

المجالس
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النســجية 	• الصناعــات  غرفــة  مشــاركة 
ــن  ــرة م ــالل الفت ــات، خ ــاد الصناع باتح
 3 فــى  المقبــل،  ابريــل   17 إلــى   14
ــة اســطنبول  ــام بمدين ــة تق معــارض دولي
 Istanbul معــارض  وهــى  بتركيــا، 
 ،ITM 2018و  Yarn Fair 2018
وHightex 2018.. وهــي مــن أكبــر 
آالت  فــى  المتخصصــة  المعــارض 
والقطــن  الغــزول  وتحضيــر  الغــزل 
ماكينــات  أنــواع  وجميــع  واألليــاف، 
ــو،  ــز والتريك النســيج والســجاد والتطري
والصباغــة  الرقميــة  الطباعــة  وآالت 
ــات  ــة للصباغة،وماكين ــواد الكيماوي والم
والطــي  والكــي  والتنظيــف  التبييــض 
مراقبــة  وأنظمــة  المختبــر  ومعــدات 
واإلكسســوار  الغيــار  الجودة،وقطــع 
والتكنولوجيــا  بأنواعهــا،  والخيــوط 
المســتخدمة فــى المنســوجات التقليديــة 

واألليــاف. والمركبــة 
70 فــي المائــة تراجًعــا فــي مبيعــات 	•

فتــرة  خــالل  الجاهــزة  المالبــس 
القــوة  ضعــف  بســبب  األوكازيــون 
بســبب  األســعار  الشــرائية،وارتفاع 
ــتاء،  ــم الش ــالل موس ــة خ ــاع التكلف ارتف
منتجــات  بيــع  فكــرة  تلقــى  لــم  كمــا 
مــع  بالتعــاون  بالتقســيط  المالبــس 
غرفــة  طرحتهــا  والتــي  البنــوك، 
باتحــاد  الجاهــزة  المالبــس  صناعــة 
عنــد  قبــوال  تلــق  لــم  الصناعــات 

. لمســتهلك ا
أمــا ســيد البرهمتوشــي، نائــب رئيــس 	•

باتحــاد  النســجية  الصناعــات  غرفــة 
أن  فأكــد  المصريــة،  الصناعــات 

ســوق  شــهده  الــذي  األســعار  ارتفــاع 
األخيــرة،  الفتــرة  خــالل  المنســوجات 
اإلنتاجيــة،  الطاقــة  تراجــع  إلــى  أدى 
مشــيًرا إلــى أن الصناعــة اآلن تعانــي 
البضائــع مــن  التهريــب ودخــول  مــن 
الجمــارك دون أي رقابــة لتنتشــر فــي 

مرتفعــة. بأســعار  األســواق 
النســجية 	• الصناعــات  غرفــة  طالبــت 

المصانــع  لدراســة  لجنــة  بتكويــن 
المغلقــة، والتــي تضــم وزارة التجــارة 
ــاد  ــاد الصناعــات واتح والصناعــة واتح
التــي  مشــكالت  لحــل  المســتثمرين، 
ــوجات، وخاصــة  ــة المنس ــه صناع تواج
أزمــة  لحــل  يتــم  ســوف  مــا  مناقشــة 
ــاء  ــة، إلحي ــرة، والمغلق ــع المتعث المصان
إلــى  أخــرى، إضافــة  مــرة  الصناعــة 
ضــرورة تخفيــض الــدوالر الجمركــي 

أخــرى. مــرة  األســعار  لتتراجــع 
شــهد العــام 2017 حصول 255 منشــأة 	•

صناعيــة،  تراخيــص  علــى  نســجية 
ــو 2.3  ــت نح ــتثمارات بلغ ــى اس بإجمال
 51 حوالــى  وأتاحــت  جنيــه  مليــار 
ألــف فرصــة عمــل، وهــو مــا يعنــي ان 
ــر  ــت عنص ــجية أصبح ــات النس الصناع
الجديــدة  لالســتثمارات  قــوي  جــذب 
ــن  ــة م ــوق المحلي ــات الس ــة احتياج لتلبي
المنتجــات النســجية مــع التراجــع الحــاد 
ــعاره  ــاع اس ــة ارتف ــتورد نتيج ــي المس ف

بعــد تحريــر ســعر الصــرف.

مشاركة غرفة الصناعات النسجية في معارض 
تركية.. الركود يضرب أسواق األوكازيون السنوي.. 
استثمار 2.3 مليار جنيه في منشأت صناعية جديدة

تناولت الصحف المحلية اخبار الصناعات النسجية بقطاعاتها المختلفة سواء الغزول أو المنسوجات والمابس الجاهزة والتي 
استحوذت على النصيب األكبر من االخبار.. أبرز االخبار التي تم تداولها.. 

الشــرق األوســط  قــدرت صحيفــة 
األعمــال  رجــال  عــدد  الســعودية 
 30 بنحــو  مصــر  فــي  الســوريين 
ألــف مســتثمر، حيــث تعــد الصناعــات 
المابــس  قطــاع  وخاصــة  النســجية 
ــي  ــات الت ــم الصناع ــد أه ــزة أح الجاه
يعملــون بهــا فــي الوقــت الراهــن فــي 

المحليــة. الســوق 

محليــة

صحف
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تحية طيبة وبعد،،،

أود فــي البدايــة أن أعبــر لــكل منكــم عــن أســمى معانــي الشــكر لدعمكــم المســتمر 
لنــا بمــا وجدنــا منكــم مــن ُحســن التعامــل وتقديــر لجهودنــا المســتمرة فــي خدمــة كل 
منكــم طــوال 60 عاًمــا مضــت، ســاهمنا مــن خــالل كل منكــم فــي تحقيــق طفــرات 

إنتاجيــة للصناعــة المحليــة.
والعــام 2018 ، نكمــل ســوًيا 60 عاًمــا مــن مســيرة عمــل الشــركة، كانــت البدايــة 
ــل  ــن أوائ ــون م ــام 1958، لنك ــك خــالل الع ــة، وذل ــات الحياك ــي ماكين ــل ف بالعم
الشــركات المتخصصــة فــي بيــع هــذه النوعيــة مــن الماكينــات لعمالءنــا فــي الســوق 

المحليــة.
ــن  ــاء، الذي ــا األوفي ــى عمالءن ــن بالشــكر إل ــة ونحــن ندي وطــوال األعــوام الماضي
لــوال دعمكــم، مــا كان قــد كتــب لنــا االســتمرار فــي خدمتكــم طــوال هــذه األعــوام، 

باإلضافــة إلــى جهــود ومســاندة طاقــم المبيعــات والصيانــة داخــل الشــركة.
كمــا أود أن اتقــدم بالشــكر بشــخصي وفريــق العمــل إلــى شــركاؤنا وموردينــا الذيــن 
كان كل منهــم دوًرا بــارًزا فــي مســيرة النجــاح الراهنــة، فلــوال االحترافيــة والثقــة 
ــتويات  ــن مس ــق م ــا تحق ــى م ــن أن نصــل إل ــا كان يمك ــل م ــي التعام ــة ف المتبادل
نجــاح مبهــر ســاهمت فــي تغييــر شــكل وأداء الصناعــة المحليــة.. كمــا نحمــل لــكل 
ــدة  ــى تســويق منتجاتهــم الفري ــا شــرف تول ــة ومنحن ــة الغالي ــر للثق منهــم كل التقدي

فــي الســوق المصريــة.
ــات  ــم خدم ــال وتقدي ــة االعم ــر وتنمي ــيرة تطوي ــي مس ــت ف ــت والزال ــا كان مهمتن

ــي مصــر.  ــل ف ــا مثي ــس له ــدة لي ومنتجــات فري
ــا  ــر منتجاتن ــى تطوي ــرار عل ــزم واإلص ــن الع ــد م ــا المزي ــا.. لدين ــد 60 عام بع
وخدماتنــا وتقديــم المزيــد مــن الخدمــات والجهــود لمســاندة عمالءنــا للوصــول إلــى 
منتجــات علــى أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة والجــودة، باســتخدام المعــدات اإلنتاجيــة 

التــي نتولــى مســؤولياتها فــي الســوق.. مًعــا نحقــق النجــاح..

مع جزيل الشكر

Dear all,

I would like to begin by expressing our sincere appreciation 
to our customer for their loyalty and support over these past 60 
years. 

2018 marks our 60th year of Supplying industrial sewing 
machines, also, it has been 60 years since becoming one of the 
first companies in Egypt to be selling these machines, to our 
devoted customers. 

We owe our faithful customers our deepest sense of gratitude 
for the survival of the business in the region, and affirm to continue 
and strive in the industry with the support of our customers, and 
the assistance of our sales and services partners. 

Also, my team and I would like to acknowledge our partners 
and suppliers that played a major role in our success. Without 
them none of this would have been possible, their trust in us has 
proven to become effective and has allowed us to transform the 
industry in our region. So, once again I would like to sincerely 
thank our partners and suppliers for their dedication and faith, 
and for giving us the opportunity to sell their products. 

Our mission to grow and develop the business has been 
unchanged since our founding, we continue to challenge 
ourselves to grow and develop our business, as well as offer 
unique products in Egypt. 

After 60 years of operations, we are determined to get back to 
our basics and further innovate and advance our products and 
services, in addition to put in as much effort to aid our customers 
to produce high quality output using our machines, and making 
it possible.

Thank you all for your commitment and loyalty.

شريف موسي
رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للتجارة والتوزيع ش.م.م

رئيس مجلس ادارة شركة موسي للتجارة الدولية ش.م.م

Sherif Moussa
Chairman of Arab Trade & Distribution. Co. S.A.E.
Chairman of Moussa International Trading Co. S.A.E

العربية للتجارة والتوزيع.. 60 عاًما من النجاح

تسجيلي

اعالن
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المعرض الدولى الثامن لماكينات الغزل والنسيج والصباغة 
والتجهيز وتكنولوجيا الطباعة وا�صباغ والكيماويات ومستلزماتها

wÓè‰€aÎ@fiçÃ€aÏÄÄÿÌ6€a

pbÌÎb‡Óÿ€a
Œbjñ˛aÎ

@Ú«bj�€a
äbjy˛aÎ

Ú†bÄÄÓ©açÌãÄÄ�n€a

Úì‡”˛apaäaÏèè◊�a

المعرض الدولى الثامن لماكينات صناعة المالبس
(الخياطة والتطريز والطباعة على ا�قمشة ومستلزماتها)
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المعرض الدولى الثامن لماكينات الغزل والنسيج والصباغة 
والتجهيز وتكنولوجيا الطباعة وا�صباغ والكيماويات ومستلزماتها

wÓè‰€aÎ@fiçÃ€aÏÄÄÿÌ6€a

pbÌÎb‡Óÿ€a
Œbjñ˛aÎ

@Ú«bj�€a
äbjy˛aÎ

Ú†bÄÄÓ©açÌãÄÄ�n€a

Úì‡”˛apaäaÏèè◊�a

المعرض الدولى الثامن لماكينات صناعة المالبس
(الخياطة والتطريز والطباعة على ا�قمشة ومستلزماتها)
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مــدن نســجية.. ودراســات لتطويــر أوضــاع الصناعــة.. مناطــق صناعيــة للمســتثمرين الســوريين.. اعــادة هيكلــة مصانــع الغــزول 
ــد، للبــدء  ــة تنتظــر الحســم خــال العــام الجدي ــة..  موضوعــات هامــة وعاجل ــرة التيل العامــة.. التوســع فــي زراعــة االقطــان قصي
فــي حصــاد آثارهــا اإليجابيــة، خاصــة وان بعــض هــذه الموضوعــات »مزمنــه« تــم الحديــث حولهــا منــذ عــدة أعــوام لعــل ابرزهــا 
ــة الصناعــات  ــات تدشــين مدين ــة خــال فعالي ــه رئاســة الجمهوري ــا ألمحــت ل ــة عــن العمــل، إال أن م ــة المتوقف المنشــأت الصناعي
النســجية فــي مدينــة الســادات مــع نهايــة العــام الماضــي 2017، يشــير إلــى أن هنــاك اهتمــام حقيقــي لتعديــل أوضــاع الصناعــة..
وحتــى ال تنســى الحكومــة واجهزتهــا التنفيذيــة - فــي ظــل المؤشــرات اإليجابيــة لصــادرات القطــاع والتــي تعــدت 2.65 مليــار دوالر، 
بعدمــا كان المســتهدف 2.5 مليــار دوالر- ســوف نســرد المشــروعات التــي تنتظــر الحســم خــال العــام الجديــد، بمــا يعنــي تحديــد 

المشــروعات والقــرارات التــي تحتــل صــدارة جــدول أعمــال الحكومــة خــال العــام بالنســبة للصناعــات النســجية..

مشروعــات تنتظـر "الحسم"
خـالل عـام 2018

1105 طالب
للتدريب داخل شركات صناعية تعمل في 

مجال املالبس اجلاهزة والطباعة

الغالف

موضوع
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كشــف تقريــر مكتــب التمثيــل التجــاري المصــري 
بواشــنطن حــول مؤشــرات التجــارة البينيــة بيــن 
خــال  االمريكيــة  المتحــدة  والواليــات  مصــر 
الفتــرة مــن ينايــر وحتــي أكتوبــر مــن العــام 
الشــركات المصريــة بتصديــر  قيــام  الجــاري، 
الســوق  إلــى  جاهــزة  ومابــس  منســوجات 
األمريكيــة بقيمــة 756.5 مليــون دوالر فقــط.

ــة لالســتراتيجية  ــح النهائي ــاء مــن وضــع المالم االنته
ــة  ــة مــن مرحل ــر القطــاع بداي ــدة لتطوي ــة الجدي القومي
وهــي  النهائــي..  المنتــج  حتــى  القطــن  زراعــة 
االســتراتيجية التــي تتضمــن التوســع فــى زراعــة 
القطــن متوســط وقصيــر التيلــة، بمضاعفــة المســاحات 
المنزرعــة خــالل العــام لتقليــل الفاتــورة االســتيرادية، 
ــن  ــدان قط ــف ف ــن 200 أل ــل ع ــا ال يق ــة م أي زراع
متوســط التيلــة، مــع العلــم ان المســاحة المنزرعــة 
باالقطــان ككل بانواعهــا المختلفــة لــم تتعــد 215 ألــف 

فــدان خــالل العــام 2017..!
وتتضمــن االســتراتيجية الجديــدة التوســع فــى صناعــة 
البتروكيماويــات، لســد احتياجــات المصانــع المصريــة 
ــو 30  ــى نح ــتحوذ عل ــذى يس ــتر«، وال ــن »البوليس م

فــي المائــة مــن مســتلزمات إنتــاج الغــزل والنســيح.
ــز  ــع المراك ــى جمي ــة ف ــب العمال ــى تدري ــل عل والعم
التدريبيــة علــى مســتوى الجمهوريــة، والتواصــل مــع 
وزارة التربيــة والتعليــم لتأهيــل طلبــة المــدارس الفنيــة 
علــى احتياجــات ســوق العمــل الفعليــة، والتدريــب فــى 
المصانــع بشــكل عملــى إلخــراج عمالــة مدربــة قــادرة 
علــى ســد احتياجــات المصانــع المختلفــة، خاصــة وانــه 
قــد تــم اإلنتهــاء من توقيــع 12 بروتوكــول بين مصلحة 
الكفايــة اإلنتاجيــة وعــدد مــن شــركات القطــاع الخــاص 
لتدريــب 1105 طالــب داخــل شــركات صناعيــة تعمل 
فــي مجــال المالبــس الجاهــزة والطباعــة إعتبــاراً مــن 

العــام التدريبــى 2018-2017.
التــي  لالســتراتيجية  األوليــة  المالمــح  تغفــل  ولــم 
اعدتهــا غرفــة الصناعــات النســجية باتحــاد الصناعــات 
ــارة  ــوزارة التج ــا ل ــرة به ــم مذك ــم تقدي ــة وت المصري
ــط، اإلشــارة  ــن فق ــام بيومي ــة الع ــل نهاي والصناعــة قب
إلــى ضــرورة تســهيل إجــراءات الحصــول علــى 
التراخيــص للمصانــع الجديــدة والمؤقتــة، عبــر إصــدار 
الصناعيــة  التراخيــص  لقانــون  التنفيذيــة  الالئحــة 
الجديــد، لضــخ اســتثمارات جديــدة وتشــغيل المصانــع 

ــة.  ــباب مختلف ــة ألس المتوقف

البــدء فــي تنفيــذ 13 مجمــع صناعــي والتــي ســتضم 
مــا يقــرب مــن 4 آالف و436 وحــدة صناعيــة، 
جنيــه  مليــار   5.4 إلــى  تصــل  إجماليــة  بتكلفــة 
وتســتهدف توفيــر حوالــى 43 ألــف فرصــة عمــل 

مباشــرة.
النســجية  الصناعــات  تكــون  ان  المقــرر  ومــن 
ــس الجاهــزة مــن القطاعــات  ــد قطــاع المالب وبالتحدي
الرئيســية فــي هــذه المجمعــات، خاصــة وأن هــذه 
المجمعــات تســتهدف دعــم المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة وهــي المشــروعات التــي يتميــز بهــا 
قطــاع المالبــس الجاهــزة الــذي يتصــف بالمرونــة 
المشــروعات وعــدد  بحجــم  يتعلــق  فيمــا  الشــديدة 

العامليــن بــه.

مضــى عــام ونصــف العــام تقريًبــا علــى تصريحــات 
وزيــر التجــارة والصناعــة حــول تشــييد 10 مــدن 
ــة  ــالل ثالث ــجية خ ــات النس ــي الصناع ــة ف متخصص
أعــوام قادمــة، وهــي التصريحــات التــي كان قــد 
كشــفها خــالل افتتــاح عــدد مــن المنشــأت الصناعيــة 
ــا  ــت وقته ــة اســتثمارية بلغ ــدوار بقيم ــر ال ــة كف بمدين
362 مليــون جنيــه.. وبطبيعــة الحــال تــم الكشــف 
يتــم  لــم  والتــي  الصعيــد  فــي  المينــا  مدينــة  عــن 
اإلشــارة إلــى مســيرة العمــل فــي تشــييدها حتــى اآلن، 
ثــم المدينــة النســجية فــي مدينــة بــدر وأخيــر فــي 
ــرة  ــن العش ــط م ــدن فق ــك 3 م ــي بذل ــادات.. وه الس
التــي تحــدث عنهــا الوزيــر المســؤول عــن الصناعــة 
فــي مصــر، فهــل هنــاك 7 مــدن آخــرى مــن المنتظــر 
ــا  ــع الخــاص به ــان الموق ــا وبي ــم حســم مالمحه ان يت
خــالل عــام 2018، أم أن تصريحــات الوزيــر التــي 
لــم يتــم نفيهــا هــي التــي كانــت خطــأ وأنــه كان يقصــد 

ــوام..!! ــالل 10 أع ــدن خ 3 م

ــة  ــي مدين ــجية ف ــات النس ــة الصناع ــييد مدين ــدء تش ب
 ،2018 عــام  مــن  األول  الربــع  خــالل  الســادات 
ــدء  ــى والب ــة األول ــن المرحل ــاء م ــم االنته ــث يت بحي
ــا  ــام 2020،  ووفق ــع ع ــا م ــغيل 57 مصنًع ــي تش ف
للمعلومــات المتاحــة للمدينــة فهــي تقــام علــى مســاحة 
3.1 مليــون متــر مربــع، برأســمال يصــل إلــى 2 
االســتثمار  نســبة مســاهمة  مليــار دوالر، وتصــل 
ــا  ــة، كم ــي المائ ــة 87 ف ــة قراب ــي المدين ــي ف األجنب
توفــر 160 ألــف فرصــة عمــل مباشــرة، وتصــل 
ــا مــن البنــاء  قيمــة االنتــاج ســنوًيا بعــد االنتهــاء تماًم
وتشــغيل كل الوحــدات االنتاجيــة بحلــول عــام 2024 
إلــى مــا يقــرب مــن 9 مليــار دوالر ســنوًيا... ولكــن 
ــة«.!!،  ــة البداي ــي ضرب ــة ف ــال »المهــم الجدي ــا يق كم
المنيــا  فــي  للصناعــة  مدينــة  هنــاك  وان  خاصــة 
واخــرى تــم طــرح األراضــي الخاصــة بهــا فــي مدينــة 
ــد  ــر تفي ــات أو تقاري ــر أي معلوم ــم نش ــم يت ــدر ول ب
ــاء  ــي البن ــا ف ــدء فعلًي ــا أو الب ــل بهم ــير العم ــة س كيفي
أم ان االمــر متوقــف عنــد مرحلــة الدراســات ثــم 

ــط.. الدراســات وفق

ــرددت معلومــات عــن قــرب االنتهــاء مــن  ــج التابعــة للقطــاع العــام .. ت ــر المحال ومــع انطــالق أعمــال تطوي
ــا  وضــع دراســة شــاملة لتطويــر مصانــع الغــزل التابعــة للشــركة القابضــة للغــزل والنســيج، وانــه ســيتم قريًب
طــرح المناقصــة الخاصــة بعمليــة التطويــر، وهــو االمــر الــذي يســير وفقــا لخطــة التطويــر الشــاملة للشــركات 
التابعــة للقباضــة للغــزل والنســيج التــي وضعهــا مكتــب وارنــر األمريكــي، حيــث كان البدايــة بالبــدء فــى تطويــر 

شــركات حليــج األقطــان.

مجمعات صناعية جديدةاالستراتيجية الجديدة، كاكيت مليون مرة!

عشرة مدن صناعية خال 3 أعوام

مدينة السادات للصناعة

منطقة صناعية سورية في 6 أكتوبر

تطوير شركات الغزول

إقامــة منطقــة صناعيــة ســورية  حســم مشــروع  
مربــع  متــر  ألــف   500 مســاحة  علــى  متكاملــة 
تقــدم  الــذي  المشــروع  النســجية،وهو  للصناعــات 
بــه تجمــع رجــال األعمــال الســوريين فــي مصــر 
برئاســة خلــدون الموقــع، حيــث ســتضم المنطقــة 
الجديــدة تضــم عــدداً مــن المصانــع المتخصصــة فــى 
صناعــات الغــزل والنســيج والمالبــس الجاهــزة، وهى 
الصناعــات التــى يمتلــك المســتثمرون الســوريون 
فيهــا مزايــا تنافســية كبيــرة.. ومــن المنتظــر أن تقــوم 
هيئــة التنميــة الصناعيــة بدراســة المشــروع الســوري 

ــي. ــتثمار الصناع ــة االس ــع خريط ــق م ــا يتواف بم

استراتيجية القومية اجلديدة57 مصنًعا5.4 مليار جنيه

تكلفة انشاء 13 مجمع صنـــاعي جــديد 
خالل العام اجلديد.

انطالق املرحلـــة األولـــى لتشييد مدينـة 
السادات النسجية خالل مارس

لتطوير القطاع بداية من مرحــلة زراعـــة 
القطن حتى املنتج النهائي
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ــة  ــات المتقدم ــبب التكنولوجي ــى تس ــر إل ــد المؤش وأك
ــا،  ــا افتراضًي ــي أوجــدت واقًع ــة والت ــف الذكي والهوات
فــي غيــاب حقــوق الملكيــة الفكريــة خاصــة فــي مجــال 
األزيــاء، وهــو مــا أثــر ســلًبا علــى اقتصاديــات العديــد 
ــاج  ــى انت ــا إل ــا دفعه ــة مم ــاء العالمي ــوت األزي ــن بي م
انمــاط مــن الموضــة اســتهدفت بهــا شــرائح مــن البشــر 
لــم تكــن تهتــم يوًمــا بالموضــة، رغبــة فــي دفعهــا 
للمضــي فــي الموضــة الجديــدة ومــن ثــم حــدوث نــوع 

مــن االتســاع لقاعــدة العمــالء.
ــر  ــن التأثي ــم م ــى الرغ ــه عل ــى أن ــر إل ــار المؤش وأش
الملكيــة  حقــوق  علــى  اإلنترنــت  لشــبكة  الســلبي 
ــاء  ــوت األزي ــن بي ــن م ــع الراه ــة إال أن التوس الفكري
لتســويق  إلكترونيــة  مراكــز  إنشــاء  فــي  العالميــة 
ــا  ــهد نوًع ــع أن تش ــن المتوق ــا م ــدة له الموضــة الجدي
ــو  ــي نم ــام 2018، وبالتال ــالل الع ــار خ ــن األزده م
ــواق  ــى األس ــة إل ــة خاص ــس واألحذي ــات المالب مبيع
الناشــئة التــي تســتهدفها بيــوت الموضــة العالميــة 

خــالل العــام الجديــد.

سمات الموضة 
 Rochas بــدأت دور أزيــاء و مــاركات عالميــة مثــل

و Zadig و Voltaire بإطــالق عــروض ازيــاء 
ربيــع 2018 وقــد بــرز اللــون البنفســجي كأبــرز 
األلــوان لهــذا العــام.. ولقــد تميــزت التصميمــات بعــدة 

ســمات منهــا:

األكمام العريضة المنتفخة 
ــذ  ــة من ــة كموض ــة والعريض ــام الطويل ــور األكم ظه
العــام  فــي  ســتتطور  أنهــا  ويبــدو   ،2017 العــام 
2018 وســتقدم احساًســا راقًيــا مســتوحى مــن أجــواء 
القــرن التاســع عشــر، وتســتمر ماركــة لويــس فيتــون 
  JOUR/NÉ جورنــي و   Burberry وباربيــري 
فــي تقديــم هــذا الطــرز مــن األكمــام، لتضيــف المزيــد 

ــم 2018. ــى تصامي ــة إل ــة والمتع ــن الحرك م

شورت النادي 
مــن المتوقــع عــودة الشــورتات الرياضيــة الضيقــة مــن 
أجــواء تســعينات القــرن الماضــي إلــى موضــة 2018 
ــاء  ــة ودور أزي ــدأت شــركات موضــة عالمي مجدًدا.وب
 ،Nina Ricci و نينــا ريتشــي ،Fendi مثــل فينتــي
وأغنيــس بــي Agnes B بــدأت بالفعــل بإطــالق 
خطــوط مــن هــذا الشــورت لربيــع وصيــف 2018.

وفقا لتوقعات مؤشر ماكنزي العالمي

نمو مبيعات صناعة األزياء العالمية بنسبة 
4.5 في المائة خالل العام 2018

توقع مؤشر ماكنزي العالمي لألزياء نمو مبيعات صناعة األزياء العالمية بنسبة 3.5 إلى 4.5 في المائة خال عام 2018، وهو النمو الذي 
يتفاوت بين مراكز صناعة الموضة في العالم أو المجال اإلنتاجي لكل منها سواء لمابس المرأة أو الطفل أو الرجال، أو المتخصصة في 

االكسسوارات والمصنوعات الجلدية، وإن كانت المؤشرات للنمو االقتصادي العالمي تشير إلى تحول النمو إلى األسواق الناشئة، وهو ما يبرر 
التوقعات خال العام الجديد بنمو مبيعات المابس واألحذية خارج األسواق التقليدية سواء في أوروبا أو الواليات المتحدة األمريكية.

موضة

خيوط
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البنفسجي
3838-18 لون الموضة 

الرئيسي للعام 2018
اعتمــد معهــد بانتــون اللــون البنفســجي -3838
18  بوصفــة لــون الموضــة للعــام 2018، 
والــذي قــال عنــه المعهــد أنــه اللــون الــذي 
ــى  ــا إل ــع به ــانية ويدف ــاعر اإلنس ــرك المش يح

الفكــر والخيــار واإلمكانيــات اإلبداعيــة.. 
وجــاء اختيــار اللــون البنفســجي بعــد اللــون 
األخضــر الــذي كان اللــون الرئيســي للموضــة 
عــن  يعبــر  والــذي   ،2017 العــام  خــالل 

والحيــاة. اإلنطــالق 
اشــار معهــد األلــوان بانتــون إلــى أن اللــون 
البنفســجي يمثــل اتجــاة للتعبيــر الفنــي والتأمــل 
وقــال  دائًمــا،  الجديــد  واكتشــاف  الروحــي، 
التنفيــذي للمعهــد ليتريــس إيســمان:  المديــر 
أســرار  فــي  للتأمــل  يدفــع  البنفســج  »إن« 
ــي تتجــاوز مــا نحــن  الكــون، واالكتشــافات الت
ــي  ــعة الت ــة الشاس ــماء الليلي ــه اآلن. إن الس علي
ال حــدود لهــا هــي رمزيــة لمــا هــو ممكــن 
عالــم  وراء  والســعي  اإللهــام  فــي  وتســتمر 
ــل البنفســج  ــا يمث ــا«، كم خــارج نطــاق منطقتن
أيضــا رمــًزا للثقافــة والفنــون، وتحفيــز الرغبــة 
للوصــول إلــى الحداثــة، وإمكانيــة الوصــول 

واالبتــكار.
اللــون  الفتــرة الماضيــة .. أكتســب  وخــالل 
تصميــم  فــي  الزخــم  مــن  نــوع  البنفســجي 
األزيــاء للرجــال والنســاء علــى الســواء خــالل 
األشــهر القليلــة الماضيــة، وانتشــر فــي كل 
التصميمــات الجديــدة ســواء المالبــس الجاهــزة 
المنتجــات  إلــى  وصــوال  واالكسســوارات 

واألحذيــة. الجلديــة 

جاكيت الباستيك 
فــي  البالســتيك  مــن  مصنعــة  ليســت  تصميمــات 
بذلــك  يوحــي  الخارجــي  مظهرهــا  لكــن  الحقيقــة 
ــن ــن كلي ــركة كالف ــك ش ــت بذل ــد تألق ــد، وق ــن بعي م

النــاس  اهتمــام  جــددت  التــي   Calvin Klein
ــس. ــر األمل ــورات ذات المظه ــف واالكسس بالمعاط

موضة فساتين »الديسكو«
ــته  ــة أقمش ــه ولمع ــكو وألوان ــم الديس ــة تصامي موض
ــى  ــرن الماضــي عل ــبعينات الق ــن س ــدًدا م ــود مج تع
شــكل بلــوزات فريــدة التصميــم، وأفــروالت وفســاتين 
بألــوان  الالمــع  الســاتان  قمــاش  مــن  مصنوعــة 

ــة. غريب

فساتين شفافة 
الخامــات الشــفافة تجــد لنفســها مــكان أيًضــا فــي 
فســاتين  وخاصــة  الفســاتين  فــي   2018 موضــة 
ديــور  شــركة  أطلقــت  وقــد  والكوتــور،  الســهرة 
ــز  ــي تتمي ــة الت ــم الغريب ــن التصامي ــد م ــل العدي بالفع

الشــفافية. بأشــكال مختلفــة مــن 

موضة األلوان المتضادة
وكأن يشــبه االتفــاق بــدأت دور الموضــة العالميــة في 
ــكار دي ال  ــي، وأوس ــن، ومارن ــن كلي ــا كالفي مقدمته
رانتــا علــى اتجــاة موضــة األلــوان المتضــادة ليكــون 
ابــرز اتجاهــات موضــة 2018 ، فــكل مايحــدث 
ــم مــن تناقــض البــد أن ينعكــس علــى  فــي هــذا العال
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــة جنًب ــا فاقع ــس ونجــد ألواًن المالب
التركــوازي  واألزرق  الهادئــة،  الباســتيل  ألــوان 
ــب األحمــر الخمــري، واألبيــض واألزرق  ــى جان إل

ــي فســتان واحــد. ــر ف ــر واألحم ــي واألصف النيل

معهد لون بانتون
يعد معهد بانتون كولور خدمة استشارية ضمن 

شركة بانتون العالمية التي تتوقع اتجاهات 
األلوان، وتقدم المشورة للشركات حول اللون 
الذي يمثل الموضة العالمية خال العام، وهي 
الخدمة التي تعمل بها العديد من بيوت األزياء 

العالمية، كمصدر رئيسي للمعلومات حول 
اتجاهات الموضة واأللوان كل عام.

تسببت التكنولوجيات 
املتقدمة والهواتف 
الذكية والتي أوجدت واقًعا 
افتراضًيا، في غياب حقوق 
امللكية الفكرية خاصة 
في مجال األزياء، وهو ما 
أثر سلًبا على اقتصاديات 
العديد من بيوت األزياء 
العاملية
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صادرات "ميانمار" من المالبس الجاهزة 
تتجاوز 1.5 مليار دوالر سنوًيا.!

ــر  ــى توفي ــل عل ــار بالعم ــي ميانم ــة ف ــد اهتمــت الحكوم ولق
ــا  ــى مالمحه ــت أول ــتثمارات كان ــذب االس ــة لج ــة مواتي بيئ
تطويــر شــبكة االتصــاالت والنظــم المصرفيــة، وإنشــاء 
3 مناطــق صناعيــة عمالقــة.. بهــدف دعــم الصــادرات 
الوطنيــة مــن المالبــس الجاهــزة لتصــل إلــى 10 مليــار 
دوالر بــدأل مــن اســتقرارها عنــد حــدود 912 مليــون دوالر 

ــام 2012. ــالل الع ــادرة خ ــرات الص ــا للتقدي ــط وفق فق
قامــت رؤيــة الحكومــة فــي ميانمــار علــى تطويــر صناعــة 
المالبــس الجاهــزة مــن خــالل االرتفــاع بمســتوى الربحيــة 
ودعــم اختــراق االســواق العالميــة، وتدريــب العمالــة وفــق 
ــر  ــد وأج ــة جي ــتوى معيش ــر مس ــع توفي ــة م ــاليب حديث اس
ــر مســبوق  ــى مســتوى غي ــح الحصــول عل ــا يتي ــي، مم عال
مــن الجــودة للمنتجــات النهائيــة، وكانــت مــن مظاهــر تحقــق 
النجــاح لهــذه الرؤيــة تحــول صناعــة المالبــس مــن مجــرد 
ــل  ــى اعــداد نمــاذج لمنتجــات تمث ــة إل ــز وتعبئ قــص وتجهي

فــي ذاتهــا مــاركات موضــة شــهيرة..
ويمكــن تلخيــص رؤيــة ميانمــار لتطويــر صناعــة المالبــس 

الجاهــزة فــي النقــاط التالــي:
تطويــر الميــزة التنافســية لصناعــة المالبــس فــي الدولــة 	•

عــن طريــق عــدة نقــاط أهمهــا رفــع االنتاجيــة علــي 
األقــل 25 فــي المائــة مــع تقليــل مــدة االنتهــاء مــن تنفيــذ 
ــا  ــة بالتكنولوجي ــع دعــم المنشــأت الصناعي ــات، م الطلبي
ــع المنشــأت  ــة لجمي ــم الدراســات الفني ــة، مــع تقدي الحديث
االرتفــاع  فــي  للمســاهمة  المســتهدفة  الصناعيــة 

بمســتويات الجــودة.
التأكيــد علــى أن يكــون هنــاك حــوار وإلتــزام اجتماعــي 	•

شــامل علــى كل األصعــدة لتحقيــق هــذه االســتراتيجية.
انشــاء مراكــز للتدريــب علــى مســتوي عالمــي لصناعــة 	•

المالبــس الجاهــزة.
ــالق 	• ــع إط ــس م ــة المالب ــة لصناع ــورة إيجابي ــاء ص بن

ماركــة متميــزة عــن طريــق تطويــر اســتراتيجية اعالمية 
ــع فــي  ــم مــن خاللهــا تســويق شــعار »صن وتســويقيه يت

ــار«. ميانم
ــة 	• ــة االقتصادي إجــراء تعديــالت فــي السياســات الحكومي

تحقيــق  إلــى  للوصــول  االســتراتيجية  الرؤيــة  لدعــم 
أهدافهــا.

تطويــر دور المؤسســات التجاريــة التــي لهــا عالقــة 	•
الجاهــزة..  المالبــس  بصناعــة 

لغة األرقام..

• ارتفاع•اجمالي•الصادرات•من•	
املالبس•إلى•قرابة•مليار•ونصف•
املليار•دوالر•خالل•4•أعوام•فقط.

• اقبال•املاركات•العاملية•ومنها•	
H&M••و••C&A•لتصنيع•

منتجاتها•في•مصانع•ميامنار.
• بلغ•عدد•املنشأت•الصناعية•	

قرابة•400•مصنع•يعمل•بها•
300•ألف•عامل•وفني.

• أجر•العمالة•في•ميامنار•يصل•	
إلى•2.65•دوالرًا•في•اليوم•

الواحد..•وهي•أرخص•بذلك•من•
الصني•وكامبوديا•واندونسيا•في•

صناعة•املالبس.
• االسواق•الرئيسية•لصادرات•	

املالبس•اجلاهزة•متثلت•في•
اليابان•وكوريا•اجلنوبية•والصني•

والواليات•املتحدة•األمريكية•
واالسواق•األوروبية.•

اســتراتيجية وإرادة حكومية ودعم مجتمعي وراء الطفرة الراهنة

خطة لالرتفاع بإجمالي 
الصادرات إلى 10 مليار دوالر 

بحلول عام 2024

وضعــت حكومــة ميانمــار خطــة اســتراتيجية لتطويــر قطــاع صناعــة المابــس الجاهــزة لمــدة عشــرة اعــوام تنتهــي مطلــع 
عــام 2024، هدفــت مــن وراء االســتراتيجية إلــى جــذب االســتثمارات الصناعيــة وتوســيع قاعــدة المصنعيــن المحلييــن 
والــذي ســيكون لــه األثــر فــي زيــادة حصيلــة الدولــة مــن الضرائــب باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي القضــاء علــى مشــكلة 

البطالــة مــن خــال توفيــر العديــد مــن فــرص العمــل.

دولــة

نجاح
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القصة الكاملة لتعاقد القابضة مع "باجاج الهندية" 
لتطوير معالج القطن المحلية

ولقــد علمــت »خيــوط« أن التكلفــة اإلجماليــة لخطــة 
ــج فــي  ــى 11 محل ــج  والتــي تصــل إل ــر المحال تطوي
Roto-  عــدد مــن المحافظــات المصريــة وفــق تقنيــة
ــان  ــج االقط ــال حلي ــي مج ــة ف bar Gining الحديث
والتــي تصــل تكلفتهــا اإلجماليــة إلــى 70 مليــون 

و500 ألــف دوالر أمريكــي.
التعاقــدات الخاصــة  أيــام قليلــة علــى إبــرام  بعــد 
ــاع  ــر قط ــوة وزي ــت دع ــر، تم ــة التطوي ــذ عملي بتنفي
ــارة  ــرقاوي لزي ــرف الش ــابق اش ــام الس ــال الع االعم
ــركة  ــر ش ــت مق ــي تضمن ــارة الت ــي الزي ــد.. وه الهن
باجــاج الصناعيــة، حيــث قــام الوزيــر باإلطــالع علــى 
نمــاذج الماكينــات واآلالت الخاصــة بحلــج األقطــان، 
ومنهــا  ماكينــات الحلــج ذات الــرول المــزدوج والتــي 
تــم تســويق قرابــة 55 ألــف ماكينــة فــي جميــع انحــاء 
الهنــد ودول العالــم مــن بينهمــا بنجالديــش واندونيســيا 

ــا ومصــر. ومدغشــقر ونيجيري
خاصــة وأن »باجــاج« تعــد الشــركة الهنديــة الوحيــدة 
ــج  ــات حل ــة تقني ــي صناع ــم المتخصصــة ف ــي العال ف
ــط  ــات الضغ ــع تقني ــرول، وجمي ــزدودج ال ــن م القط
مــن  والتنظيــف  األفقــي  والتغليــف  التعبئــة  حتــى 
البــذور، باإلضافــة إلــى التدريــب التشــغيلي علــى 

ــع. ــد البي ــا بع ــة لم ــة متكامل ــات، وخدم الماكين
وبحــث وزيــر قطــاع األعمــال الســابق، مــع الدكتــور 
ــذي للشــركة  ــدرا كومــار شــارما الرئيــس التنفي ماهين
- الحاصــل علــى الدكتــوراة فــي اإلدارة وتطويــر 
ــد  ــدة التوري ــص م ــد- تقلي ــي الهن ــان ف ــج األقط محال
فــي  ســرعة  بأقصــى  والبــدء  الجديــدة  للماكينــات 
تطويــر المحالــج المحليــة للحفــاظ علــى كفــاءة وجــودة 
القطــن المصــري فــي العالــم. بحيــث يتــم تطويــر 11 
محلًجــا موزعــة علــى عــدد مــن المحافظــات فــي مــدة 

ــرة..  ــة قصي زمني
المحلــج  توريــد  باجــاج  تتولــى  للمناقصــة  ووفقــا 
ــج األقطــان  ــع شــركة مصــر لحلي ــي موق ــه ف وتركيب
ــة  ــل نهاي ــغيله قب ــم تش ــى أن يت ــوم، عل ــة الفي بمحافظ
شــهر أغســطس 2018، ليكــون المحلــج فــي اســتقبال 
ــا  ــة قدره ــك بتكلف ــد وذل ــن الجدي ــم القط ــان موس أقط

2.3 مليــون دوالر.

البدايــة ..كان اإلعــان خــال يونيــو 2017، عــن مناقصــة لتوريــد وتركيــب منظومــات أوتوماتيكيــة كاملــة لحليــج األقطــان الزهــر بمحالــج الشــركات التابعــة للشــركة 
القابضــة للغــزل والنســيج والمابــس الجاهــزة، حيــث تلقــت عروًضــا مــن 8 شــركات ووكاء شــركات عالميــة مــن أمريــكا وتركيــا والهنــد، وقامــت بترســية المناقصــة 
علــى شــركة »باجــاج«، فــي أكتوبــر2017، بعــد تقييــم العــروض المقدمــة فنًيــا ومالًيــا. مــن خــال وكيلهــا فــى جمهوريــة مصــر العربيــة شــركة جوتكــس و جوتــك. 

BSIL باجاج الهندية

 Bajaj Steel الهنــدي  باجــاج  شــركة  تأسســت 
Industries Limited خــالل العــام 1961، حيــث 
تخصصــت فــي مجــاالت الهندســة والقطن والبالســتيك 
ــة  ــر حص ــك أكب ــرى، وتمتل ــطة األخ ــف األنش ومختل
ســوقية فــي مجــال تكنولوجيــا حليــج االقطــان، ويتبــع 
لهــا 4 مصانــع رئيســية منتشــرة فــي دولــة الهنــد، كمــا 
تقــوم بصناعــة عــدد مــن المعــدات االنتاجيــة »للغيــر« 
ــا قامــت  ــة. كم ــة االمريكي لبعــض العالمــات الصناعي
الشــركة مؤخــرا بالعمــل فــي مجــال تصديــر األقطــان 
ســواء قصيــر أو طويــل التيلــة وفقــا للمواصفــات 
العالميــة بمــا تمتلكــه مــن تكنولوجيــا متطــورة فــي 
مجــال الحلــج جعلهــا قــادرة علــى التحكــم فــي الجــودة 

بشــكل مثالــي إلــى حــد كبيــر.

تقرير

خيوط
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طاقة انتاجية
التســويق  مديــر  خيوط..قــال  مــع  لقــاءه  خــالل 
والصــادرات وليــد راجــح.. أن الشــركة المصريــة 
ــن  ــزول م ــاج الغ ــوم بإنت ــيج ESW تق ــزل والنس للغ
ــة  ــي المائ ــبة 100 ف ــص بنس ــن المصــري الخال القط
باإلضافــة إلــى العديــد أنــواع الغــزول اآلخــرى، نظــًرا 
للقــدرة اإلنتاجيــة بمــا تمتلكــه الشــركة لقرابــة 71 ألــف 
ــذ  ــذ تأسيســها من ــى أن الشــركة من مغــزل.. مشــيًرا إل
ــية  ــة تنافس ــالل مكان ــن احت ــت م ــام 2005، تمكن الع

ــة. ــركات المصري ــن الش ــا م ــن مثيالته ــزة بي متمي

األسواق التصديرية
ــات  ــية لمنتج ــواق الرئيس ــح.. أن األس ــد راج ــال ولي ق
الشــركة تتمثــل فــي دول االتحــاد األوروبــي، وتركيــا 
ــة..  ــدة األمريكي ــات المتح ــى والوالي ــرق األقص والش
مشــيًرا إلــى أن معــرض ITMA ميــالن األخيــر.. 
اتــاح للشــركة القــدرة علــى التعــرف علــى أســواق 

ــدة. جدي

عماء جدد
أشــار مديــر التســويق والصــادرات بالشــركة المصرية 
للغــزل والنســيج إلــى أن المشــاركة فــي ITMA كانــت 
ــة،  ــة والتقني ــه مصنعــي االقمشــة الوظيفي بهــدف مقابل
كمــا أننــا كنــا نبحــث أيضــا عــن وكالء للشــركة موثوق 
فيهــم فــي عــدد مــن األســواق الجديــدة المتطــورة 
خــالل  خاللهــم  مــن  الشــركة  منتجــات  لتســويق 

ــب. ــتقبل القري المس

مفيد للجميع
وأضــاف وليــد راجــح.. لقــد كانــت المشــاركة فــي 
فعاليــات معــرض ITMA ميــالن مفيــدة للجميــع، 
المعــرض مــن فرصــة  خاصــة وأن بمــا تضمنــه 
ــدة تحــت  ــواد جدي ــة وم ــات انتاجي ــاف تكنولوجي اكتش

ــة  ــز للغاي ــذي كان متمي ــر ال ــو االم ــد، وه ــقف واح س
لجميــع أطــراف صناعــة الغــزل والنســيج بشــكل عــام.
لمعــرض  الزائريــن  المشــترين  ان  الــي  باالضافــة 
ــك  ــن، لذل ــن مهمي ــن ومصنعي ــن عالميي ــا مصدري أيتم
ــن  ــن م ــي عمــالء مهمي ــا نلتق ــا يجعلن ــن مثلن العارضي

ــم. ــاء العال ــع انح جمي

طفرة مستقبلية
وحــول إدراج قطــاع المنســوجات فــي قطــاع الغــزول 
ــرض  ــر لمع ــدورة األخي ــات ال ــالل فعالي ــاف خ واأللي
ITMA قــال وليــد راجــح مديــر التســويق والصــادرات 
بالشــركة المصريــة للغــزل والنســيج، لقــد وجــدت 
ــن  ــة م ــتقبلية متوقع ــرة مس ــة طف ــوة بمثاب ــذه الخط ه
جانــب ITMA إلمكانيــة دمــج األليــاف والغــزول 

والمنســوجات.

ITMA ميزة
 ITMA وحــول أبــرز مزايــا المشــاركة فــي معــرض
األخــرى  الصناعيــة  المعــارض  مــع  بالمقارنــة 
المتخصصــة فــي الصناعــات النســجية.. قــال وليــد 
راجح..أبــرز المزايــا التــي يتصــف بهــا المعــرض هــو 
مشــاركة جميــع المتخصصيــن فــي قطــاع الصناعــات 

ــد. ــجية تحــت ســقف واح النس
وان المعــرض يقــام كل اربــع ســنوات فقــط، لذلــك 
التواجــد مهــم للحصــول علــي عمــالء جــدد و التواصل 

مــع العمــالء القدمــاء.

نصيحة للمصريين
ــي  ــر التســويق والصــادرات ف ــد راجــح مدي ــال ولي وق
كلمــة لــه للشــركات المصريــة بــأن هنــاك أهميــة 
خــالل   ITMA معــرض  فعاليــات  فــي  للمشــاركة 
ــع  ــه ينصــح الجمي ــى أن ــيًرا إل ــة، مش ــدورات القادم ال
بالمشــاركة لمــا للمعــرض مــن فوائــد تســويقية مميــزة.

ــن  ــر م ــن اكث ــث ان المعــرض يجــذب مشــترين م حي
140 دولــة ممــا يتيــح  للعــارض ان منتجاتــه يتــم 
ــد قاعــدة  ــن جــدد و يســتطيع ان يزي رؤيتهــا مــن زبائ

ــالء. العم

االبتكار
مــن المنتظــر أن تشــهد الــدورة القادمــة لمعــرض 
التركيــز   ،2019 يونيــو  برشــلونة خــالل   ITMA
بعــرض  المنســوجات،  عالــم  فــي  االبتــكار  علــى 
ــي تســاهم فــي  ــدة والت ــة الجدي ــات الصناعي التكنولوجي

انتشــار مــا يعــرف بالمصانــع الذكيــة..

وليد راجح- مدير التسويق والصادرات للشركة المصرية للغزل والنسيج

 ITMA المشاركة في فعاليات معرض
كلها "فوائد" للصناعة المصرية

خــال الفتــرة الماضيــة اهتمــت العديــد مــن الشــركات الصناعيــة المصريــة 
Heim-  بالمشــاركة فــي المعــارض العالميــة الكبــرى، منهــا معــرض المفروشــات

ــات الشــركات  ــة مــن كبري ــة 35 شــركة مصري ــه قراب ــذي شــاركت ب textil وال
المتخصصــة فــي صناعــة المفروشــات، وباإلضافــة إلــى مشــاركة شــركات محليــة 

ذات مســتوى متميــز مــن الجــودة فــي فعاليــات معــرض ITMA مــن بينها الشــركة 
ــزة..  ــودة المتمي ــن الج ــخ م ــا تاري ــي له ــزل والنســيج ESW والت ــة للغ المصري
حيــث تقــوم بانتــاج والتصديــر منتجاتهــا مــن أنــواع الغــزول إلــى الســوق العالمــي 

خاصــة وان لديهــا طاقــة انتاجيــة تصــل إلــى 11 طــن فــي اليــوم.

الشركة املصرية للغزل والنسيج 
ESW تقوم بإنتاج الغزول من 
القطن املصري اخلالص بنسبة 
100 في املائة باإلضافة إلى العديد 
أنواع الغزول اآلخرى، نظرًا للقدرة 
اإلنتاجية مبا متتلكه الشركة 
لقرابة 71 ألف مغزل.. مشيرًا إلى 
أن الشركة منذ تأسيسها منذ 
العام 2005، متكنت من احتالل 
مكانة تنافسية متميزة بني 
مثيالتها من الشركات املصرية.

وليد راجح
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أول برنامج معتمد إلنتاج القطن العضوي في أثيوبيا

بأمر وزارة الزراعة.. 
األقطان والغزول 

الهندية والكينية 
مرفوضة في 
السوق المحلية

تكشف عن برامج 
وتقنيات جديدة للحفاظ 

على مستوى جودة 
األقطان المحلية

ــاج  ــج إلنت ــة أول برنام ــة األثيوبي ــدت الحكوم اعتم
ــن  ــح 200 م ــررت من ــث ق ــة حي األقطــان العضوي

ــن العضــوي ــاج القط ــهادة انت ــن ش المزارعي
جــاء اعتمــاد برنامــج القطــن العضــوي الممــول 
ــار  ــب صغ ــن مشــروع تدري ــرا جــزًءا م ــن انجلت م
مزارعــي القطــن للحــد مــن ووقــف اســتخدام مبيدات 
اآلفــات الخطــرة، وهــو المشــروع الــذي بــدأ خــالل 
ــدد  ــغ ع ــا بل ــا، بينم ــع 90 مزارًع ــام 2013 م الع
المزارعيــن فــي البرنامــج خــالل العــام 2017 مــا 

ــى مــزارع. ــرب مــن ألف يق
التنفيذيــة  المديــرة  شــينويث،  ماريــا  وصرحــت 
لمجموعــة تريــد، وهــي مؤسســة خيريــة تتخــذ مــن 
انجلتــرا مقــرا لهــا، أن المجموعــة خصصــت قرابــة 
مليــون جنيــه اســترليني لدعــم مزارعــي القطــن 
لوقــف اســتخدام مبيــدات اآلفــات الخطــرة واســتخدام 
بدائــل أكثــر أمنا بعيــًدا المبيــدات وســلبياتها المتعددة.

قــررت وزارة الزراعــة حظر اســيتراد 
ــد  ــي الهن ــن دولت ــزول م االقطــان والغ
وكينيــا بســبب انتشــار حشــرة » البــق« 
فــي انتــاج االقطــان فــي كال الدولتيــن، 
مشــيًرا فــي بيــان لهــا عــن دراســة 
للحصــول  9 مقاصــد دوليــة جديــدة 
ــاًل  ــزول بدي ــان والغ ــى االقط ــا عل منه
عــن كال الدولتيــن. وتتضمــن الــدول 
ــا  ــي يجــري دراســة االســتيراد منه الت
ــتراليا،  ــن، وأس ــبانيا، والصي ــى إس وه
وتشــاد،  وكازاخســتان،  وبنجــالدش، 
وبعــض  ومالــى،  العــاج،  وســاحل 
ــن  ــة للقط ــة المنتج ــات األمريكي الوالي
قصيــر التيلــة مثــل تكســاس، بعــد تقــدم 
ــان  ــار األقط ــازل، وتج ــاب المغ أصح
بطلبــات رســمية للحجــر الزراعــى، 
معتمــدة  كأســواق  عليهــا  بالموافقــة 

الســتيراد األقطــان.

قطن مصر
ــة  ــس مجلــس إدارة جمعي ــل علمــا رئي ــف المهنــدس وائ كش
قطــن مصــر قيــام الجمعيــة بعــرض أحــدث التقنيــات وبرامــج 
التحليــل والتتبــع لجميــع مراحــل إنتــاج القطــن المصــري 
خــالل المشــاركة فــي فعاليــات معــرض هايــم تكســتيل مشــيرا 
إلــى ردود الفعــل اإليجابيــة لــدى كبــار المســتوردين وسالســل 
ــة مــن اشــتراطات  ــه الجمعي ــة تجــاه مــا تطبق ــة العالمي التجزئ
للحصــول علــى عالمــة وشــعار القطــن لمصــدرى المنتجــات 

ــة. ــي المائ ــة المصنوعــة مــن قطــن مصــرى 100 ف القطني
ــة   ــات الدولي ــى الفعالي ــاركة ف ــة أن المش ــس الجمعي ــد رئي واك
يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة لعــرض أحــدث مــا يتــم اســتخدامه 
لحمايــة شــعار القطــن المصــرى واســتعادة الثقــة ووضــع 
عالمتــه فــى المكانــة الالئقــة بهــا كأهــم وأجــود أنــواع القطــن 

فــى العالــم.
وقــال المهنــدس خالــد شــومان المديــر التنفيــذى للجمعيــة إنــه 
تــم عــرض مــا يطبــق فــى الجمعيــة مــن اشــتراطات وبرامــج  
ــاون  ــم  بالتع ــى العال ــى ف ــتوى تقن ــى مس ــى أعل ــورة عل متط
مــع أكبــر شــركة للفحــص الفنــى واالختبــارات عالميــا وهــى 
العامــة   الهيئــة  )بيروفيرتيــاس ( مــع مراعــاة اشــتراطات 
للتحكيــم واختبــارات القطــن وتحــاد مصــدرى األقطــان، فضــال 
ــن  ــال القطــن وم ــى مج ــة ف ــرات الدولي ــتعانة بالخب ــن االس ع
بينهــم مستشــار الجمعيــة )جيســى كيرلــي( والــذى رأس شــركة 

ــة لمــدة 36 ســنة. ســوبيما األمريكي

اكد رئيس اجلمعية أن املشاركة فى الفعاليات 

الدولية  يهدف إلى إتاحة الفرصة لعرض أحدث 

ما يتم استخدامه حلماية شعار القطن املصرى 

واستعادة الثقة ووضع عالمته فى املكانة الالئقة 

بها كأهم وأجود أنواع القطن فى العالم.

تتضمن الدول التي يجري 

دراسة االستيراد و هى إسبانيا، 

والصني، وأستراليا، وبنجالدش، 

وكازاخستان، وتشاد، وساحل 

العاج، ومالى، وبعض الواليات 

األمريكية املنتجة للقطن قصير 

التيلة

جاء اعتماد برنامج القطن العضوي الممول من انجلترا جزًءا من مشروع تدريب 
صغار مزارعي القطن

القطن

بورصة
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كتب: خالد خليل

القطن المصري هو الحل
اثنــاء مشــاركتي مــع زمالئــي مــن لجنــة نســيج الجمعيــة المصريــة لشــباب االعمال 
ــان خــالل ســبتمبر 2015،  ــة لـــ TEXMED باليون ــج التدريبي ــي أحــد البرام ف
كانــت هنــاك محاضــرة متميــزة جــدا للخبيــر اإليطالــي والمديــر الفنــي للمشــروع 
Francesco Pellizzari التــي كان عنوانهــا : تطــور صناعــة الموضــة و مــا 

يؤثــر فــي المســتهلك علــى مــدار 65 ســنة.
ــت الموضــة  ــى 1975 ( لفرنســا، وكان ــن 1950 حت ــى ) م ــة األول ــت الحقب كان
ــة  ــعار مرتفع ــع Fashion for Few، واالس ــن المجتم ــل م ــدد قلي ــتهدف ع تس
جــدا والعنصــر األساســي المؤثــر فــي المســتهلك هــو اســم مصمــم األزيــاء مثــال:

Chanel, Hermes, Cardin, Givenchy, YSL, Louis Vuiton
وكانــت الحقبــة الثانيــة ) مــن 1975 حتــى 1995( اليطاليــا، واصبحــت الموضــة 
تســتهدف عــدد أكثــر مــن شــريحة مجتمعيــة Fashion for Many  وانخفضــت 
ــة  ــو العالم ــتهلك ه ــي المس ــر ف ــي المؤث ــر األساس ــبًيا و كان العنص ــعار نس األس
 Prada, Versace, Max :الخــاص بهــا أمثــال Collection التجاريــة و الـــ

.Mara, Valentino, Armani
أمــا الحقبــة الثالثــة )مــن 1995 حتــى وقــت المحاضــرة 2015 واتصــور 
اســتمرارها حتــى االن( فكانــت الســبانيا، واصبحــت الموضــة تســتهدف الجميــع 
Fashion for All واســتمرت االســعار فــي االنخفــاض وكان العنصــر المؤثــر 
فــي المســتهلك هــو منافــذ بيــع الماركــة التــي انتشــرت بقــوة فــي كل مــكان لدرجــة 
ان المســتهلك ارتبــط بالمــكان أكثــر مــن أســم الماركــة أو مــن صمــم المجموعــة أو 

 Zara, Mango, H&M :ــال ــع أمث ــكان الصن ــى م حت
ــه أن  ــت ل ــي وقل ــر االيطال ــع الخبي ــث م ــت الحدي ــرة تجاذب ــاء المحاض ــد انته بع
المحاضــرة اعطتنــي أمــل أن يأتــي اليــوم ونقــول : الحقبــة المصريــة، لكــن 
ــاره  ــول انظ ــم فيتح ــه مصــر للعال ــن أن تقدم ــذي يمك ــئ ال ــو الش ــا ه ــؤال: م الس
إليهــا، هــل مثــال موضــة فرعونيــة ؟! أم ألــوان معينــة بهــا الطابــع الفرعونــي ؟! أم 

ــي؟ ــس الفرعون ــكل المالب ــا ش ــالت به مودي
و كان رد الخبيــر اإليطالــي : لــم تســتحوذ ايطاليــا علــى حقبتهــا بمالبــس رومانــي، 
ــة لكــن  ــادة وأن كانــت أفــكار جميل هــذا األمــر أصغــر بكثيــر مــن الوصــول للري
ــم  ــم، ذهبك ــي العال ــر ف ــكان أخ ــي أي م ــه ف ــن عمل ــد وال يمك ــا ال يوج ــم م عندك

ــه  ــز علي ــا يجــب التركي ــة م األبيــض القطــن المصــري وهــو بشــهرته العالمي
واســتغالله.

ــاح  ــد الفت ــير/ عب ــع المرشــح الرئاســي المش ــا م ــا مقابلتن ــرت وقته تذك

ــاب  ــح ب ــل فت ــؤال قب ــا س ــال فيه ــم يس ــي ل ــو 2014 والت ــي 10 ماي ــي ف السيس
ــي  ــال والت ــات االعم ــع تخصص ــي جمي ــرد ف ــا ال 30 ف ــع مجموعتن ــة م المناقش
ــا  ــر لن ــه؟ و كان مؤش ــري أي ــن المص ــار القط ــاعات: اخب ــة ال 4 س ــت قراب دام
جميعــا باهميــة هــذا الموضــوع للقيــادة السياســية وبالفعــل عملنــا علــى هــذا الملــف 
ــا أيدينــا علــى الحلــول والتــي تــم بلورتهــا فــي  ووضعــه المتدهــور، حتــى وضعن
مؤتمــر أفــاق و تحديــات القطــن المصــري فــي بدايــة العــام الماضــي 2017 ومــا 
ــة  ــه مضاعف ــج عن ــا نت ــا م ــة أغلبه ــدت الحكوم ــة اعتم ــن 16 توصي ــه م ــج عن نت

ــي. ــا خــالل الموســم الحال ــزرع تقريب مســاحة القطــن المن
ــيج  ــزل والنس ــاع الغ ــة لقط ــة المضاف ــح القيم ــن مفاتي ــاح م القطــن المصــري مفت
 Branding المصــري، بالتأكيــد مــع مفاتيــح أخــرى أهمها: صناعــة الموضة والـــ

ــة  ــل العمال ــم الفنــي والتدريــب المهنــي وتأهي والتعلي
علــى االنتاجيــة والجــودة المرتفعتيــن.
ان شــاء هللا نتنــاول كل ملــف علــى 

حــدة لنصــل ألفضــل الحلــول لــكل 
ــا... منه

وجهة نظر

خيوط
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The Unit Converter App enables Teijin’s customers to convert 
yarn-specific units, including twist per length, threads per width, 
and linear density to yield. Besides that, with this easy service 
tool for smartphones, users can perform both aramid-related and 
non-aramid-related conversions, minimizing the possibility of any 
calculation error. 
Otto Grabandt, Global Technology and Application Manager at 
Teijin Aramid says: ”Converting units is always complicated, and 
history has shown that this sometimes leads to serious mistakes. 
When metric/imperial unit conversions also involve yarn-related 
units such as twist levels, linear densities and yarn yields, moduli 
and tenacities it becomes very challenging. This app is a free 
tool for our customers that helps with easy and fast conversion 

between units, resulting in reduction of conversion mistakes.“ 
Until now, organizations still use special tables and formulas 
printed on paper to convert units. These sheets often only 
include the basic formulas and leave room for many mistakes. 
This app can calculate more general categories such as weight 
and volume, conceptually complex categories, such as mass 
per area and volume per time and yarn-specific units such as 
threads per width and linear density to yield. It even processes 
very special textile units. Earlier, Teijin Aramid launched an app 
to support customers who use aramid fibers on a daily basis 
with tools to improve their workflow and at the same time reduce 
waste, costs and environmental impact. The new Unit Converter 
App is available now for iOS and Android smartphones.

Teijin Aramid Launches Smartphone App to Reduce Calculation Errors

EASy ConvERSion of QuAnTiTiES 
BETwEEn uniTS foR fiBER And 
TExTiLES induSTRy
Arnhem, The Netherlands, January 24, 2018 – Teijin Aramid has launched a 
new smartphone app helping customers to reduce calculation errors with a 
special conversion tool for the fiber and textiles industry. Converting metric/
imperial units that include yarn-related units such as twist levels and linear 
densities can lead to serious mistakes. 

Brückner 
finishing 
Lines for Mega 
Textiles Project

A joint venture between the state-owned Algerian companies Groupe C&H, 
TEXALG, SNTA and the Turkish Group TAY, has been founded to build one 
of the biggest textile mills in the world. German textile machinery producer 
Brückner Textile Technologies has been awarded the contract for the supply, 
installation and commissioning of machines for dry finishing.
On a site of around 2,500.000 sqm and with an investment of US$ 800 million, 
several vertically structured textile plants will be built in the next few years, 
specializing in various categories of textile end products. 
The first step of the project has been divided into a denim, a non-denim and 
a knits section. The machinery in question are complete, fully integrated 
production lines for the production of 12 million pairs of trousers, six million 
shirts and 12 million T-shirts each year. 
The preparations to realise the next stage, which comprises the production of 
home textiles, are also already under way.

تكنولوجي

خيوط
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The share of natural fabrics and materials in the Russian 
textiles industry is steadily declining in favor of their 
synthetics, according to recent statements by the Russian 
Ministry of Industry and Trade. However, plans are afoot 
to expand the raw materials base for technical textiles, 
including the reintroduction of hemp fibre for technical 
applications.

RuSSiA To REinTRoduCE HEMP foR TECHniCAL TExTiLES

In the past five years, the annual growth of natural fibre and 
yarn consumption in Russia was equivalent to 5-6% per year, 
compared to 13-15% in the case of synthetics, and the difference 
continues to grow in favour of synthetics. The same trend is 
observed worldwide, where, according to analysts’ predictions, 
the share of synthetic and man-made fibres in global consumption 
will increase from 45% to 65-70% by 2025.
Last year, in Russia, the local synthetic and man-made fibres 
market exceeded 650,000 tonnes in volume and US$ 950 
millionin value. 
Currently, most of the Russian demand for synthetic fibres was 
met through imports, mostly from China. However, the situation 
may change in the coming years, with the Russian government 
announcing plans to increase domestic production.
Amazon Smart Mirror Could Change TheWay People Buy 
Clothes Online.
Amazon has been granted a patent for a smart mirror that would 
supposedly let online shoppers see clothes on themselves 

before buying.
A combination of the mirror, cameras and projectors would 
digitally map clothes from Amazon onto the body of potential 
buyers. Not only will shoppers be able to ”try on“ the clothes, the 
mirror will also be capable of portraying different backgrounds, 
meaning people can see how clothes look at the beach, on a 
night outing, and so on.
In 2017, Amazon unveiled Prime Wardrobe, which lets shoppers 
have clothes delivered before paying to try on at home. After 
seven days, the clothes can either be returned or bought. The 
Smart Mirror could either complement this service, or replace it.

TinTEx REvEALS 
nATuRALLy 
AdvAnCEd 
CoTTon 
CoLLECTion

At next Première Vision in New York, 
Tintex will announce its complete 
switch from the use of conventional 
cotton and the launch of a new 
fabric range of the new generation 
of cotton: Naturally Advanced Cotton 
by Tintex. This new range offers 
an advanced smart choice of four 
different premium and responsible 
advanced cotton solutions, such as 
BCI cotton, Ecotec by Marchi&Fildi, 
GOTS certified organic cotton and 
Supima.
The new collection features BCI 
cotton. The Better Cotton Initiative 
has specific aims to reduce the 
environmental impact of cotton 

production, improve livelihoods and 
economic development in cotton 
producing areas, and improve 
commitment to and flow of Better 
Cotton throughout supply chain.
Ecotec by Marchi&Fildi is a range of 
full-colour yarns – a smarter cotton 
made from pre-consumer clippings 
that save up to 77.9% water during 
manufacture. 
Finally, Tintex offers 100% Supima 
American-grown, extra-long staple 
cotton fabrics and blends with 
Tencel.
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1 - 4 ابريل - كلوزينج ماشينري اسطنبول 2018 
ماكينات

اسطنبول - تركيا
 Clothing Machinery in Istanbul 2018

Machines
Tel: + 90-212-8671153

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

www.tuyap.com.tr
www.tradefairs.fibre2fashion.com

4 - 7 ابريل - ايناتكس اندونيسيا 2018
جاكرتا، اندونيسيا - مابس جاهزة ومنسوجات

Inatex Indonesia 2018
Jakarta - Indonesia

Apparel and Textiles
Tel: +62-21-26645000/13

Fax: +62-21-639 0062, 626 5986
www.indointertex.com

14 – 17 ابريل - اي تي ام 2018،
اسطنبول – تكنولوجيا المنسوجات

ITM 2018 14-17 April,
Istanbul

Textile technology 
Tel: +90 212 867 11 53

Fax: +90 212 886 67 46
Email: itm@tuyap.com.tr

www.itmexhibition.com

24 - 26 ابريل - معرض انترناشيونال اباريل اند 
تكستايل 2018

دبي، االمارات العربية المتحدة
مابس جاهزة ومنسوجات واقمشة واكسسوارات

International Apparel & Textile Fair 2018, 
Dubai UAE

Apparel, textiles, fabric & accessories
Tel: +971 56 763 6517

Email: info@internationaltextilefair.com
www.internationalapparelandtextilefair.com

25 - 28 ابريل تيكستيل اكسبو،
الجزائر 2018، منسوجات وموضة

Textyle-Expo 2018,
Algeria,

Textile & Fashion.
Tel: :+21341745185

Email: contact@textyle-expo.com
www.textyle-expo.com

26 - 28 ابريل - سي بي ام ايه انديا 2018، 
الهند، مابس جاهزة لاطفال والحوامل 

CBME India ”Children Baby & Maternity 
Expo“ 26-28 April 2018, India.

The leading International Exhibition for 
Children, Baby & Maternity Industry

Tel: +91-9821502287
Email: pankaj.shende@ubm.com

www.cbmeindia.com

10 - 12 مايو - انترناشيونال فاشون وويك 
الرياض 2018

الرياض، السعودية - فاشون
Riyadh International Fashion Week 2018

Riyadh, Saudi ArabiaFashion
Mob1: +966-55-305-5757
Mob2: +966-55-153-8666

Email: info@xs-conferences.com
www.riyadh-fashionweek.com

22 - 24 مايو - تيكسبروسيس امريكا 2018، 
الواليات المتحدة االمريكية

المنسوجات التقنية والماكينات 
Texprocess Americas 2018 – USA  

Technical textile & machinery 
Tel: 1-678-732 2433

678-483-6102
Email: jdavis@textileworld.com

 www.textileworld.com

22 - 24 مايو تيكتستيل نورث امريكا 2018، 
اتانتا - الواليات المتحدة االمريكية

منسوجات تقنية 
Techtextil North America 2018, Atlanta, 

USA
Technical Textiles

Tel: )877( 978-7083 
Email: techtextilNA@expotracker.net 

www.messefrankfurt.com

04.1804.1805.18

معارض

مفكرة
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23 - 24 مايو - دينيم بريميير فيجين 2018 
باريس، فرنسا

دينيم
Denim Premiere Vision 2018

Paris, France
Denim

Tel.: +33 )0(1 70 38 70 00 
exhibitors@denimpremierevision.com

www.denimpremierevision.com

31 مايو - 2 يونيو يارنيكس 2018
نيو دلهي، الهند

غزول 
Yarnex 2018

New Delhi, India
Yarn

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

E-mail: sstm@yarnex.in
www.yarnex.in

1 - 6 مايو - اي دي دوندين فاشون وويك 2018
نيوزياندا - فاشون

iD Dunedin Fashion Week 2018
Dunedin, NEW ZEALAND

Fashion
Tel: 64-21-150 9207

Email: sonja@idfashion.co.nz
www.idfashion.co.nz/

7 - 9 يونيو - نون ووفن تيك اشيا 2018
مومباي، الهند - الصناعات غير المنسوجة

Nonwoven Tech Asia 2018,
Mumbai, India

Non Woven Industry 
Tel: +91 9173 440 725

Email: sales@nonwoventechasia.com
www.nonwoventechasia.com

8 - 11 يونيو لندن فاشون وويك للرجال 2018
المملكة المتحدة – فاشون 

London Fashion Week Mens 2018
UK - Fashion

Contact Person: Maria Zanetti 
Retail Partnership & Buyers Assistant 

Tel: +44 )0( 20 7759 1979 
maria.zanetti@britishfashioncouncil.com

www.londonfashionweekmens.com

16 - 19 يونيو - ميانو مودا اومو سبرينج سامر 
2018 - ميانو،

ايطاليا - مابس جاهزة واكسسوارات رجالي
Milano Moda Uomo Spring/Summer 

2018 - Ready-to-wear collections and 
fashionable accessories for men

Tel: +39.02.7771081 
Fax: +39.02.77710850 

Email: cameramoda@cameramoda.it
www.milanomodauomo.it

3 - 6 يونيو جراديوايت فاشون وويك 2018
لندن، المملكة المتحدة - فاشون

Graduate Fashion Week 2018
London, UK- Fashion

Tel: +44 )0( 20 74 903 179 
+44-20-3003 6300

enquiries@graduatefashionweek.com
www.graduatefashionweek.com

6 - 8 يونيو انيكس 2018
طوكيو، اليابان – االقمشة غير المنسوجة 

ANEX 2018 – Tokyo, Jaban
Nonwoven Fabrics
Tel: 404-518-9599
+81-3-6459-0444 
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إعداد.. د.كيميائي كامل حسن عزام - رئيس قطاع الصباغة – غزل احمللة سابًقا

اجلزء السادس

التحضيرات األولية لأللياف السليلوزية وصباغتها  
بالصبغات النشطة )المتفاعلة كيميائًيا(

والتخزيــن  الغمــر  طريقــة  بــأن  القــول  ويمكــن 
قورنــت  مــا  إذا  قليلــة  تكلفــة  ذات  البــارد  علــى 
خــواص  أن  كمــا  األخــرى،  التقليديــة  بالطــرق 
ــا  ــبة تماًم ــة مناس ــذه الطريق ــات للمصبوغــات به الثب
لمتطلبــات اقمشــة الملبوســات المصبغــة مــن القطــن 
ــذه  ــات له ــواص الثب ــا وأن خ ــكوز أو كليهم أو الفس
ــى  ــا ف ــع بمراحــل نظيرته ــوق بالطب المصبوغــات تف
الصبغــات المباشــرة كذلــك ظــالل األلــوان التــى 
يمكــن صباغتهــا بهــذه الصبغــات تعتبــر ارخــص 
مــن  عليهــا  الحصــول  يمكــن  التــى  مــن  كثيــًرا 
صبغــات األحــواض حيــث أصبــح فــى اإلمــكان اآلن 
الحصــول علــى مجموعــة متكاملــة مــن الظــالل ذات 

الزهــاء الملحــوظ مــن هــذه الصبغــات.
ومــن أهــم مميــزات هــذه الطريقــة قلــة رأس المــال 
إلــى  باالضافــة  المطلوبــة  اآلآلت  فــى  المســتثمر 
العائــد اإلنتاجــي العالــي منهــا وبالتالــي فمــن الممكــن 
حســب الحاجــه التوســع فــى اإلنتــاج بــدون الحاجــة 
إلــى تخصيــص اعتمــادات ماليــة كبيــرة لهــا وحتــى 
فــى اســوأ الظــروف فــى حالــة ضعــف اإلنتــاج 
فليــس هنــاك خــوف مــن حــدوث خســارة ذات قيمــة 

ــا. ــن تحمله اليمك
اســتخدام  عنــد  االعتبــار  فــى  يؤخــذ  أن  ويجــب 
الصبغــات النشــطة بهــذه الطريقــة درجــة نشــاط 
الصبغــة المســتخدمة حيــث تختلــف درجــة نشــاط 

الصبغــات لــكل مــورد عــن اآلخــر.
نشــاط  درجــة  القــول  يمكــن  بســيط  وبتعريــف 

ــل  ــل الكام ــوب للتفاع ــن مطل ــل زم ــو أق ــة ه الصبغ
المــراد صباغتــه  الصبغــة والقمــاش  بيــن جــزئ 
ــا  ــم فيه ــن التحك ــل يمك ــت أو التفاع ــروف التثبي وظ
 PH كمــا ذكــر ســابًقا بواســطة األس الهيدروجينــي

وزمــن ودرجــة الحــرارة.
وقــد اقتصــر األن فــى اســتخدام الصبغــات عاليــة 
ــن  ــر والتخزي ــة الغم ــة بطريق ــى الصباغ ــاط عل النش
علــى البــارد حيــث تعطــى وقــت أقــل للتخزيــن 
للمصبوغــات،  جيــد  وتجانــس  ثبــات  ودرجــات 
باالضافــة إلــى مســتوى تكلفــة مناســب مــع الحصــول 

ــغيل. ــر التش ــرار أوام ــد تك ــق عن ــس العم ــى نف عل
وهنــاك طريقتــان للغمــر والتخزيــن علــى البــارد 
ــن  ــن تخزي ــر زم ــل األخ ــن قلي ــن تخزي ــا زم أحدهم

ــول .  أط
طريقــة الغمــر والتخزيــن القصيــرة الزمــن علــى 
Short-time pad batch process :البــارد

ــة  ــات عالي ــى الصبغ ــط عل ــق فق ــة تطب ــذه الطريق ه
النشــاط مثــل تلــك الصبغــات التــى تحتــوى علــى 
فــى  ويســتخدم  كلوروترايزيــن  داى  مجموعــة 
كان  وأن  قلويــة  كمــادة  الصــودا  مــادة  الصباغــة 

قــد يكــون هنــاك بعــض اآلثــار الســلبية للصبوغــات علــى خــواص الثبــات 
للضــوء، باالضافــة إلــى انخفــاض متانــة هــذه االقمشــة المصبوغــة عنــد تكــرار 
ــرب  ــاه الش ــى مي ــا ف ــا كم ــور وتجفيفه ــاز الكل ــى غ ــه عل ــاه محتوي ــلها بمي غس

المســتخدمة.
ــرق  ــبها الط ــد ال يناس ــطة ق ــان متوس ــة ذوب ــا درج ــى له ــات الت ــض الصبغ وبع
التــى تتواجــد فيهــا االمــاح االلكتروليتيــة بتركيــز عالــي مــع الصبغــة فــى حمــام 
واحــد مثــل الطريقــة رقــم: 2 )غمــر - تبخيــر( وذلــك الحتمــال ترســيب الصبغــة 

Salting out فــى الحمــام. وقــد يناســبها الطريقــة رقــم: 1 حيــث أن الملــح 
االلكتروليتــى منفصــل فــى حمــام غمــر آخــر، وقــد يصــل فيــه التركيــز إلــى 200 
ــى  ــة عل ــاؤل واإلجاب ــو للتس ــد يدع ــح ق ــى للمل ــز العال ــذا التركي ــر، وه ــم/ لت ج
ــل  ــا يعم ــوي مع ــي والقل ــول الملح ــذا المحل ــث أن ه ــة حي الســؤال بســيطة للغاي
ــن  ــام ع ــول الحم ــوغ لمحل ــى الســطح المصب ــر الســطحي عل ــادة التوت ــى زي عل
طريــق أيــون الصوديــوم المشــترك Common Ion Effect وبالتالــي يمنــع 

ــة. ــرة النضــوح Bleeding المعروف حــدوث ظاه

فنية

مقاالت
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يســتخدم ميتــا ســليكات الصوديــوم كمــادة قلويــة فــى 
حالــة الصبغــات األقــل نشــاًطا وفــى الظــالل األكثــر 

ــا. عمًق
مــن  محلــول  فــى  القمــاش  غمــر  فــى  وتتخلــص 
الصبغــة والقلــوي ثــم تخزيــن القمــاش المصبــوغ 
ــى  ــن ســاعتين إل ــراوح بي ــف لمــدة تت ــة مل ــى هيئ عل
ــاد  ــيل المعت ــطف والغس ــا الش ــاعات يعقبه ــالث س ث
ــتخدمة  ــطة المس ــات النش ــم الصبغ ــظ أن معظ ويالح
بهــذه الطريقــة يســتعمل معهــا مــادة الصــودا أش 
الصــودا  مــادة  تركيــز  كان  وأن  مناســب  كقلــوي 
فــى  الصبغــة  بثبــات  محكــوم  المحلــول  فــى  أش 
المحلــول القلــوي وبقــدرة الصبغــات األخــرى األقــل 
ــق  ــى العم ــول عل ــي للحص ــاء اللون ــى البن ــاًطا ف نش

المطلــوب.
ولالهميــة نعيــد التأكيــد مــرة اخــرى علــى أن ثبــات 
الصبغــات النشــطة فــى وجــود القلــوي أو بمعنــى 
ــه  ــي )ويقصــد ب ــل المائ أخــر مــدى حساســيتها للتحل
التحلــل المائــي للمجموعــة النشــطة فــى جــزىء 
الصبغــة( يعتمــد علــى قــوة أو درجــة نشــاط الصبغــة 
عــادة  والتــى  التشــغيل  حــرارة  ودرجــة  نفســها 
ماتكــون مــن 20م – 30م. واألس الهيدروجينــي 
لمحلــول الصباغــة PH لــذا اصبــح إلزامــا علينــا 
الحفــاظ علــى قــوة نشــاط الصيغــة فــى المحاليــل 
القلويــة فصــل محلــول الصبغــة فــى المــاء عــن 
محلــول القلــوي المســتخدم ثــم خلطهــا ميكانيكًيــا 
فــور االســتخدام مباشــرة ويتــم ذلــك محلــول القلــوي 

المســتخدم ثــم خلطهــا ميكانيكًيــا فــور االســتخدام 
مباشــر، ويتــم ذلــك أوتوماتيكًيــا بواســطة جهــاز 
فــوق  Mixing device  خــاص مركــب  خلــط 

ــرة. ــر مباش ــام الغم حم
وهــذه الطريقــة القصيــرة ال تصلــح تماًمــا فــى بعــض 
ــك ألن  ــون الفســكوز ذل ــاف راي حــاالت صباغــة ألي
عامــاًل أضافيــا لمــا ســبق ذكــره يجــب أن يؤخــذ فــى 
ــات  ــم الفتح ــروف أن حج ــن المع ــث م ــار حي االعتب

الموجــودة فــى المناطــق غيــر البللوريــة للقطــن.
وعليــه فــإن بعــض الصبغــات النشــطة ذات صفــات 

التجمــع العالــي فــى المحاليــل البــاردة ال تعطــي 
ــا  ــاف الفســكوز، وهــو م ــى ألي ــوب عل العمــق المطل
يماثــل األمــر فــي القطــن، فهنــاك بعــض الصبغــات 
ــي فــى المحاليــل  النشــطة ذات صفــات التجمــع العال
البــاردة ال تعطــى العمــق المطلــوب علــى أليــاف 
اســتخدام  عنــد  للقطــن  األمــر  ونفــس  الفســكوز 
البــارد  القصيــر علــى  الغمــر والتخزيــن  طريقــة 
مثــل Reactive Blue  وبالتالــى فــان طريقــة 
ــن  ــد تكوي ــارد ق ــى الب ــل عل ــن الطوي الغمــر والتخزي

ــة. ــذه الحال ــى ه ــب ف ــى االنس ه



وصفــة طبيــة من تقنيــة النانــو مضــادة 
للميكروبــات

لهــذه  الرئيســية  المزايــا  »إن  جيدانكيــن  وقــال 
ــص  ــق خصائ ــن أن تطب ــا يمك ــي أنه ــا ه التكنولوجي
األقمشــة  مــن  نــوع  أي  علــى  للجراثيــم  مضــادة 
الجاهــزة«، وأن المعاجــة لالقمشــة ال تغيــر علــى 
اإلطــالق فــي لــون النســيج أو الخصائــص الفيزيائيــة، 
ومــن الناحيــة العمليــًة فهــي فعالــة مــن حيــث التكلفــة.

وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اســتخدام هــذه التكنولوجيــا 
ــادة  ــواص مض ــال خ ــفى إلدخ ــي المستش ــة ف الخاص
للموظفيــن،  الرســمي  الــزي  علــى  للجراثيــم 
والبيجامــات، والبياضــات، والبطانيــات، والســتائر 
ــالل  ــدالت االعت ــن مع ــر م ــكل كبي ــد بش ــخ .. للح أل
والوفيــات بالتــوازي مــع خفــض تكاليــف العــالج فــي 

المستشــفيات«. 

تطوير التكنولوجيا :
ــي عــام 2014  ــو المنســوجات ف تأسســت شــركة نان
لتســويق تكنولوجيــا تطبيــق جســيمات النانــو فــي 

األقمشــة، وقــد حصلــت الشــركة علــى حقــوق عالميــة 
مــن جامعــة بــار ايــالن، بمــا فــي ذلــك بــراءات 
ــات  ــا والتطبيق ــى التكنولوجي ــة عل ــراع الممنوح االخت
ــراع  ــراءات االخت ــاد ب ــم اعتم ــابقا - ويت ــة س المودع
ــن  ــا، ولك ــرائيل وأوروب ــدة وإس ــات المتح ــي الوالي ف
ــراع  ــراءات االخت ــى ب ــة عل ــر الموافق ــزال تنتظ ال ت

ــي آســيا. ف
ــو تكســتيل  ــن و بيرلشــتين نان انضــم كل مــن جيدانكي
ــتمرار  ــويق واالس ــم الفنــي لجهــود التس لتقديــم الدع
فــي دفــع التكنولوجيــا، ويقــع التركيــز الرئيســي لنانــو 
المنســوجات اآلن علــى التنفيــذ الكامــل لتكنولوجيــا 
تطبيــق جســيمات النانــو، بمــا فــي ذلــك اســتراتيجيات 
ــدات  ــر مع ــى تطوي ــل عل ــات. والعم ــاج والمبيع اإلنت
ــا  ــب التكنولوجي ــي لجل ــاق صناع ــى نط ــة عل المعالج
إلــى الســوق العالميــة، وســتركز الجهــود األوليــة 
للتغلغــل فــي األســواق علــى 14 مليــار دوالر، وتزايد 
ســوق المنســوجات الطبيــة. وعلــى الرغــم مــن أن 

مكافحــة العــدوى فــي المستشــفيات قــد تحســنت كثيــًرا 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــال يــزال هنــاك مــا يزيــد 
عــن 3 مالييــن حالــة وفــاة ســنوًيا تعــزى إلــى العــدوى 

ــي المستشــفيات. ــرة اإلقامــة ف المكتســبة خــالل فت
ــن  ــد م ــإن واح ــو المنســوجات، ف ــا لبحــوث نان  ووفق
كل 10 مرضــى فــي جميــع أنحــاء االتحــاد األوروبــي 
يصــاب بعــدوى أثنــاء وجــوده فــي المستشــفى، ومــع 
تزايــد مقاومــة البكتيريــا للمضــادات الحيويــة فأصبــح 
البحــث عــن حلــول جديــدة أمــًرا ملًحــا بشــكل متزايــد.
ــم  ــرة للجراثي ــوجات المبتك ــو المنس ــة نان ــتند تقني وتس
ــن  ــر م ــذ أكث ــن من ــدأه جيدانك ــذي ب ــق ال ــى التحقي عل
بحثــي  مشــروع  فــي  شــارك  حيــث  ســنوات   10
إلنتــاج الجــوارب التــي يمكــن أن يرتديهــا الجنــود 
ــى  ــن أســبوع دون الحاجــة إل ــر م اإلســرائيليون ألكث
الغســيل، حيــث أن البكتيريــا تســبب الرائحــة الكريهــة 
ــا  ــى البكتيري ــن القضــاء عل ــه إذا أمك ــوارب، وأن للج

ــة. ــة الكريه ــى الرائح ــاء عل ــيتم القض فس

اصبحــت االقمشــة المســتخدم فيهــا تكنولوجيــا النانــو 
عاجــاً فعــاالً ودائمــاً مضــادا لجراثيــم االقمشــة، 
المضــادة  النســجية  العاجــات  مــن  وهنــاك عــدد 
ومقدمــي  للمستشــفيات  حاليــا  المتاحــة  للجراثيــم 
ــى  ــون عل ــم يتفق ــن معظمه ــة، ولك ــة الصحي الرعاي
بالمتانــة  عــادة  المتعلقــة  المحتملــة  المخــاوف 

وكفــاءة اإلنتــاج والفعاليــة الشــاملة. 
نانونيــة مضــادة  وهنــاك عمليــة مبتكــرة جديــدة 
لتوفــر  قريًبــا  األقمشــة  علــى  لتطبــق  للجراثيــم 
للمستشــفيات وصفــة طبيــة مثاليــة تحتاجها،هــذه 
فــوق  الكيميــاء  اســتخدام  بهــا  يتــم  التكنولوجيــا 
ــاف  ــى األلي ــة إل ــيمات النانوي ــط الجس ــة لرب الصوتي
واألقمشــة ونشــأت فــي العمــل الــذي قــام بــه أهــارون 
جيدانكيــن والدكتــورة إيانــا بيرلشــتين وفريقهــم فــي 

ــرائيل. ــي إس ــان ف ــار إي ــة ب جامع
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البكتيريــا  علــى  للقضــاء  المبذولــة  الجهــود  وأدت 
إلــى مزيــد مــن البحــث فــي الجســيمات النانويــة 
ــي  ــة، والت ــوق الصوتي ــات ف ــات بالموج والتكنولوجي
بلغــت ذروتهــا فــي برنامــج االتحــاد اإلطــاري الســابع 
لالتحــاد األوروبــي الــذي منــح 12 مليــون يــورو 
للتمويــل لمواصلــة هــذه الجهــود البحثيــة، وقــد مكــن 
ذلــك فريــق جيدانكــن مــن تطويــر مفهــوم إنشــاء 

األقمشــة المقاومــة للبكتيريــا بشــكل كامــل.

جسيمات النانو هى الحل:  
ــة  ــك النانوني ــيد الزن ــيمات اكس ــن جس ــروف ع  المع
المســتخدمة فــي المســتحضرات، الكريمــات وواقيــات 
ــا  ــا المضــادة للبكتيري ــة بخصائصه ــمس المعروف الش
ــذاء  ــل إدارة الغ ــل مــن قب ــت طوي ــذ وق ــدة من والمعتم

ــد البشــري. ــة للجل ــا آمن ــدواء بأنه وال
التكنولوجيــا  نجــاح  أســرار  “إن  يقــول جيدانكيــن: 
هــي الجســيمات النانويــة والكيميــاء الفــوق صوتيــة”، 
وتبــدأ العمليــة عنــد امــرار الموجــات فــوق الصوتيــة 
فــى محلــول أكســيد الزنــك بجســيمات نانونيــة حيــث 
ــول،  ــع درجــات حــرارة المحل تتصاعــد فقاعــات ترف
وإذا انفجــرت فقاعــة بالقــرب مــن ســطح النســيج الذى 
ــن  ــق م ــاث دقي ــق نف ــدث بث ــول فيح ــى المحل ــر ف يم
ــك  ــة ألكســيد الزن ــق الجســيمات النانوي ــول تطل المحل
التــي تشــكلت حديثــا نحــو ســطح النســيج بســرعة 
ــن  ــح الجســيمات جــزًءا ال يتجــزأ م ــم تصب ــة، ث عالي

ــي ضــرب بهــا«.  ــة الت ــوة الهائل النســيج بســبب الق
ــة  ــة العملي ــيبيل أن مرون ــن وفليكس ــح جيدانكي وأوض
تســمح افتراضيــا ألي منســوجات جاهــزة لتصبــح 
ــلبية أو أضــرار  ــار س ــة آث ــم دون أي مضــادة للجراثي
تلحــق بخصائــص النســيج القائمــة بمــا فــي ذلــك 
ــا إذا  ــر عم ــض النظ ــة، وبغ ــس أو االمتصاصي الملم

كان القمــاش مــن أليــاف طبيعيــة أو صناعيــة.     
وتــم إنشــاء خطيــن نموذجييــن لإلنتــاج التجريبــي 
ــى 50  ــا إل ــاج أقمشــة يصــل طوله ــى إنت ــادران عل ق
ســنتيمترا للنهــوض بالتكنولوجيــا وتغذيــة عمليــات 
التجــارب المعمليــة  الالحقــة، و ال يــزال  كال الخطيــن 
ــر  ــم آخ ــة وفه ــات إضافي ــق عين ــتخدام لخل ــد االس قي

ــة. للعملي
أظهــرت االختبــارات المعمليــة والتقييمــات أن عمليــة 
تطبيــق جســيمات أكســيد الزنــك متناهيــة الصغر كانت 
ــيج المضــادة  ــص النس ــاج خصائ ــي إنت ــدا ف ــة ج فعال
ــع انتشــار العــدوى المكتســبة فــي  ــا التــي تمن للبكتيري
ــز  ــادل.  ورك ــوث المتب ــن التل ــد م ــفيات والح المستش
ــا  ــن البكتيري ــة م ــواع معين ــة أن ــى ثماني ــار عل االختب
التــي حددهــا األطبــاء علــى أنهــا تشــكل أكبــر خطــر 
األقمشــة  علــى  الحصــول  ويتــم  المرضــى.  علــى 
المعالجــة لقتــل انــواع البكتيريــا الثمانيــة بكفــاءة، 
وربمــا األهــم مــن ذلــك هــو االحتفــاظ بخــواص 
بعــد عمليــات غســل متعــددة . الجراثيــم   مضــادة 

وأظهــرت عمليــات تقييــم إضافيــة أن عمليــة معالجــة 
ــيج أو  ــودة النس ــرر بج ــق الض ــك ال تلح ــيد الزن أكس
المظهــر أو اللمــس، كمــا أنهــا ال تغيــر اللــون ألن 
جزيئــات أكســيد الزنــك صغيــرة جــدا ليــس لهــا لــون 
ــم  ــة  ومضــادة للجراثي ــص متان ــا خصائ ــي. وله مرئ

ــد. ــة األم طويل
ــات المضــادة  ــي العالج ــل ف ــه مثي ــبق ل ــم يس ــذا ل وه
األقمشــة  وتحتفــظ   . األخــرى  الحاليــة  للجراثيــم 
المعالجــة ب 100 فــي المائــة مــن فعاليتهــا حتــى بعــد 
65 دورة غســيل فــي 92 درجــة مئويــة و 100 
دورة غســيل فــي 75 درجــة مئويــة.. وقــال جيدانكيــن 
“ان هــذه النتيجــة تجعــل تقنيناتنــا مختلفــة عــن غيرهــا 
واســتثنائية. ومــا يجعــل هــذه التكنولوجيــا أكثــر إثــارة 
ــا  ــض البكتيري ــل أيضــا بع ــك يقت ــيد الزن ــو أن أكس ه
الحيويــة”  للمضــادات  مقاومــة  أصبحــت   التــي 
ونظــرا ألن جميــع األعمــال التــي تــم القيــام بهــا حتــى 
اآلن قــد أجريــت علــى خطــوط تجريبيــة تــم إنشــاؤها 
العمليــة  تكاليــف  تأكيــد  يتــم  الغــرض، ولــم  لهــذا 
الفعليــة. ووفقــا لهيــرش تقــدر التكلفــة المباشــرة لــكل 

ــل مــن 10 ســنت.  ــر تشــغيل بأق مت
ومــن الواضــح أن التكاليــف النهائيــة الفعليــة ســتعتمد 
علــى نــوع النســيج وجــودة المعالجــة األوليــة ومقــدار 
التــي ســتضاف، ولكــن هــذا  النانويــة  الجســيمات 
ــاج  ــي اإلنت ــدء ف ــد الب ــات عن ــى إثب ــاج إل ــوف يحت س
ــد  ــر “ويعتق ــت جولدهام ــغيل”، وأضاف ــل والتش الكام
أيضــا أن المزيــد مــن الفهــم والخبــرات المكتســبة فــي 
ــن  ــل م ــوف يقل ــة س ــع الحقيقي ــروف التصني ــل ظ ظ

ــا”. ــف أيض التكالي
ويجــب أن تؤخــذ فــى االعتبــار خفــض التكاليــف 
المنهجيــة المحتملــة المرتبطــة بقابليــة التطبيــق علــى 
وصناعــة  للمستشــفيات  الجاهــزة  المنســوجات  أي 
والتكاليــف  االعتبــار،  فــي  الصحيــة  الرعايــة 

العــدوى  انتشــار  منــع  عــن  الناتجــة  المنخفضــة 
المكتســبة فــي المستشــفيات وتخفيــف التلــوث المتبــادل 
الطبــي،  المجــال  فــي  والعامليــن  المرضــى  بيــن 
ــدوى  ــدالت الع ــن مع ــر م ــكل كبي ــد بش ــي الح وبالتال
ــا  ــادة للبكتيري ــات المض ــب التطبيق ــى جان ــة إل الثانوي
األكثــر دوامــا والتــي تــؤدي إلــى خفــض مــدة البقــاء 
أكثــر  الطبيــة  العالجــات  وتكــون  المستشــفى  فــي 
مقدمــي  علــى  االقتصــادي  العــبء  وتقلــل  كفــاءة 
ــة  ــورات محتمل ــى وف ــؤدى ال ــة، وت ــة الصحي الرعاي
ــف  ــض أي تكالي ــن تعوي ــد م ــا يزي ــف مم ــي التكالي ف
ــتيل. ــو تكس ــة النان ــة المعالج ــة بعملي ــة مرتبط  إضافي

أظهرت االختبارات املعملية 
والتقييمات أن عملية تطبيق 
جسيمات أكسيد الزنك 
متناهية الصغر كانت فعالة 
جدا في إنتاج خصائص 
النسيج املضادة للبكتيريا 
التي متنع انتشار العدوى 
املكتسبة في املستشفيات 
واحلد من التلوث املتبادل.
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وتضمــن الرقابــة وإجــراء الفحــص واالختبــارات 
ــة  ــوب الصناع ــن عي ــى م ــج خال ــى منت الوصــول إل
المصانــع  لــدى أصحــاب  معوقــات  يوجــد  ولكــن 
الجــودة  بدرجــات  النهــوض  عــدم  فــى  تتســبب 
واإلتقــان وســرعة اإلنتــاج وذلــك لألســباب اآلتيــة:- 

إفتقــاد الــكادر الفنى ذات الخبرة العالمية.	•
هجرة وترك هذا المجال من الفنيين الســابقين.	•
عــدم وجود مــدارس مهنية أو صناعية بمناهج 	•

تتماشــى مع التكنولوجيا المتقدمة.
عدم وجود الكادر اإلدارى الذى يســتطيع أن يدير 	•

القســم أو التخصص أو المنشاة.
االعتمــاد علــى الخبرات األجنبية مما يكلف 	•

أصحــاب المصانع مبالغ باهظة جداً .
عــدم االهتمــام الكافى من أصحاب المصانع بإقامه 	•

دورات تدريبيــة منتظمة .
عــدم توافر رقابــة عالية على المنتجات حتى 	•

تصــل إلى درجة الجودة المطلوبة .
عدم االهتمام الملحوظ من المســؤولين بهذه 	•

الصناعــة ظنــاً منهم أنها صناعة إلى زوال.

ــا نعيــش اليــوم نهضــة إنتاجيــة ضخمــة فــى دول  أنن
العالــم الصناعــي، كمــا أن المنافســة بيــن الــدول هــى 
منافســة لتصديــر اإلنتــاج وإســتيراد الطاقــة والمــواد 

الخــام ومســتلزمات اإلنتــاج.
التقــدم  أســاس  الحديثــة  اإلنتاجيــة  والنهضــة 
ومقومــات إســتمرارة كمــا أن اإلنتــاج الكبيــر الحجــم 
مــع اإلهتمــام بجودتــه هــو مفتــاح التقــدم الحضــاري 

الســكانيه ومتطلباتهــا. الزيــادة  لمواجهــه 
ــة  ــى األون ــام بموضــوع الجــودة ف ــد زاد اإلهتم  ولق
ــدد  ــادة ع ــام بزي ــى االهتم ــك إل ــع ذل ــرة ويرج األخي
الشــركات والمؤسســات علــى إختــالف أنواعهــا التــي 

ــودة  ــم الج ــات ونظ ــتكمال مقوم ــى إس ــعى إل تس
علــى  للحصــول  بالتأهيــل  لتحظــى  بهــا 

ــات  ــه للمواصف ــة العالمي ــهادة المنظم ش
التــى  الدوليــه  للمتغيــرات  ونظــراً 

ــات  ــا والتحدي ــم حالًي يشــهدها العال
تواجههــا  أن  المنتظــر 
نتيجــة  النســجية  الصناعــات 
العالميــة،  المنافســة  لزيــادة 
الدوليــه  األســواق  وفتــح 
أمــام  حواجــز  وســقوط 
حركــة الســلع ومــن هنــا كان 
ــن كل  ــث ع ــن البح ــد م الب
ماهــو جديــد بهــدف تحســين 
المنتــج النســجى ووضعــه 
فــى المــكان المناســب تحقيًقا 
ذلــك  ولتحقيــق  للمنافســه 
ــة  ــى المؤسس ــب عل ــه يج فإن

المؤثــرة  العناصــر  أن تديــر 
فــى الجــودة والتكلفــة وأســاليب 

المراقبــة والتحكــم فــى العمليــات 
اإلنتاجيــة بأســلوب محكــم وعلمــي 

بــدًء مــن ضمــان جــودة الخامــات 

أو  خيــوط  أو  شــعيرات  كانــت  ســواء  المــوردة 
ــا  ــق عليه ــات المتف ــة للمواصف ــا مطابق ــة وأنه أقمش
ــوب  ــج المطل ــة المنت ــاً لطبيع ــبقاً، طبق ــددة مس والمح
والمراحــل  العمليــات  نجــاح  وضمــان  تصنيعــه 
اإلنتاجيــة والظــروف المالئمــة لإلمــان و المنــاخ 
العــام لصــاالت العمــل وعمليــات اإلنتــاج والتخزيــن 
والصيانــة العامــة والخاصــة للماكينــات وأجهــزة 
علــى  عــالوة  ومعايرتهــا  واالختبــارات  الفحــص 

والتســليم.  والتغليــف  التعبئــة  عمليــات  إجــراء 

الجــودة هــى تكامــل المامــح والخصائــص لمنتــج مــا بصــورة تمكــن مــن 
ــن  ــى مجموعــة م ــا أو ه ــة ضمًن ــددة أو معروف ــات مح ــات ومتطلب ــة احتياج تلبي
ــات  ــق المتطلب ــى تحقي ــر عــن قدرتهــا عل ــا تعب ــان م ــزات لكي الخصائــص والممي

المحــددة أو المتوقعــة مــن قبــل المســتفيد ) المســتهلك (.
وتعتبــر الجــودة هــى االســاس للوصــول الــى هــذا الهــدف وبخاصة فــى الصناعات 

النســجية التــى تحتــوى علــى عديــد مــن المراحــل التــى يتغيــر فيهــا شــكل الخامــة 
مــن مرحلــة الــى أخــرى، وتعتمــد جــودة الخامــة فــى كل مرحلــة علــى مســتوى 
الجــودة فــى المراحــل الســابقة، وبالتالــى فــإن الرقابــة المســتمرة علــى الجــودة 
وإجــراء الفحــص واالختبــارات بصــورة متكــررة تحقــق الوصــول إلــى المســتوى 

المنشــود لتحقيــق المواصفــات وكفــاءة األداء.

الجودة فى الصناعات النسجية مفتاح التقدم

املنافسة بني الدول 
هى منافسة لتصدير 
اإلنتاج وإستيراد 
الطاقة واملواد اخلام 
ومستلزمات اإلنتاج

فنية

مقاالت
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In 2018 we introduce to you Khoyout You Tube channel

KHOYOUT TV

MORE TV.
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انطالق فعــاليات "إيجى ستيتش آند تكـــــــس" خــالل 
منتصف مارس الجاري

ويأتــى هــذا المفهــوم الجديــد لمعــرض ايجــى ســتيتش 
ــة  ــة اإليجابي ــة التطــورات الصناعي ــد تكــس لمواكب آن
ــزل  ــي مجــال صناعــات الغ ــة بشــكل عــام وف الراهن
والنســيج بشــكل خــاص، والتــي تحتــاج بدورهــا إلــى 
تقنيــات عالميــة عاليــة الجــودة للوصــول إلــى النتائــج 
المرجــوة، التــي تعكــس الصــورة الحضاريــة والثقــل 

االقتصــادي والصناعــي المصــري.
يهــدف المعــرض إلــى أن يصبــح منصــة حقيقيــة 
الغــزل  صناعــات  تكنولوجيــا  أحــدث  لعــرض 
ــه  ــا يجعل ــن بم ــن المتخصصي ــام الزائري والنســيج، أم
بمثابــة الملتقــى األمثــل لعقــد اللقــاءات والصفقــات 
التجاريــة، حيــث أن الرؤيــة الشــاملة للمعــرض  تقــوم 
علــى أن يصبــح الحــدث التجــاري األهــم الــذي يتيــح 
آفاقــاً تجاريــة المحــدودة بيــن مصــر مــن ناحيــة 
ومختلــف دول العالــم  مــن ناحيــة أخــرى عــن طريــق 
تقديــم فــرص غيــر مســبوقة لتدفــق الدعــم التكنولوجــي 
والنســيج  الغــزل  قطــاع  لتنميــة  بشــدة  المطلــوب 

المصــري.
ــد تكــس النطــاق  ويغطــي معــرض ايجــي ســتيتش آن
الغــزل  مراحــل صناعــات  لكافــة  الشــامل  الكلــي 
والنســيج حيــث يقــدم مفاهيــم ومعاييــر وابتــكارات 
صناعيــة جديــدة فــي واحــدة مــن أســرع مناطــق العالم 
ــة.  ــال التجاري ــاً لألعم ــًة وجذب ــا مالئم ــواً وأكثره نم
ــد تكــس لقطــاع  وســيوفر معــرض ايجــي ســتيتش ان
ــرص  ــن الف ــة م ــري مجموع ــيج المص ــزل والنس الغ
الفريــدة التــي أعــدت بعنايــة لتلبــي كافــة االحتياجــات 

ومنهــا:
مــن 	• متوفــر  هــو  مــا  أحــدث  إلــى  التعــرف 

ــة مــن منتجــات  ــا فــي األســواق العالمي التكنولوجي
ومعاييــر  المواصفــات  أرقــى  وفــق  وخدمــات 

والكفــاءة. الجــودة 
ــات 	• ــة إحتياج ــزود بكاف ــدة للت ــن مصــادر جدي تعيي

ــة. ــروعات الصناعي ــر المش تطوي

اإلطــالع علــى التوجهــات الحاليــة والمســتقبلية فــي 	•
ــات  ــال صناع ــة بمج ــة واإلقليمي ــواق العالمي األس

الغــزل والنســيج
إتخــاذ قــرار الشــراء بشــكل أكثــر فعاليــة مــن 	•

والخدمــات  المنتجــات  جميــع  تواجــد  خــالل 
واحــد. ســقف  تحــت  الســعرية  والنطاقــات 

انتهــت شــركة فيجيــن فيــرز الشــركة الرائــدة فــي مجــال تنظيــم المعارض بالشــرق 
األوســط وأفريقيــا مــن وضــع اللمســات النهائيــة ألنطــاق الــدورة الجديــدة 
لمعــرض أيجــى ســتيتش آنــد تكــس بمركــز القاهــرة الدولــي للمؤتمــرات.. وهــي 
الــدورة التــي ستشــهد مشــاركة أكثــر مــن 1000 شــركة عالميــة تمثــل قرابــة 60 
دولــة كمــا انهــا الــدورة األولــى التــي ستشــهد للمــرة األولــى تقســيم المعــرض إلى 

معرضيــن عماقيــن األول يقــام خــال الفتــرة مــن 15 الــى 18 مــارس الجــاري 
ــا  ــز وتكنولوجي ــزل والنســيج والصباغــة والتجهي ــة قطاعــات الغ ويختــص بخدم
الطباعــة واألصبــاغ والكيماويــات ومســتلزماتها، والمعــرض الثانــى يقــام خــال 
الفتــرة مــن 22 إلــى 25 مــارس الجــاري، ويختــص بخدمــة قطاعــات ماكينــات 
صناعــة المابــس )الخياطــة والتطريــز والطباعــة علــى األقمشــة ومســتلزماتها(.

بمشاركة 1000 شركة تمثل 60 دولة

يهدف املعرض إلى أن يصبح منصة 
حقيقية لعرض أحدث تكنولوجيا صناعات 
الغزل والنسيج، أمام الزائرين املتخصصني 

مبا يجعله مبثابة امللتقى األمثل لعقد 
اللقاءات والصفقات التجارية

معارض

خيوط
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نشـاط ملحوظ لـ "نوبلتكس" خالل العام 2017
ــات  ــة. شــهدت الفعالي ــي الســوق المحلي ــا ف ــي تمثيله ــي تتول ــة الت ــات للشــركات العالمي ــم عــدًدا مــن الفعالي ــام 2017 بتنظي قامــت شــركة نوبلتكــس خــالل الع

مشــاركات متميــزة مــن جانــب العديــد مــن رواد الصناعــة وعمــالء الشــركة فــي الســوق بهــدف التعــرف علــى التوجهــات التكنولوجيــة الجديــدة الخاصــة بالصناعــة 
عالمًيــا.

ــات  ــم الماكين ــي عال ــة ف ــث قامــت كال الشــركتين بعــرض التطــورات الحديث ــدوة لمنتجــات شــركة Reiter وشــركة Staubli حي ــم ن ــات تنظي ــت الفعالي تضمن
ــة. ــة للســوق المحلي ــة التكنولوجي ــي االحتياجــات الصناعي ــي تلب ــكل شــركة والت ــة الخاصــة ب الصناعي

ندوات

خيوط
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مبوبات

Merchandiser/Planner )5 years of experience(
Create Link Between Clients and Company - Follow up on orders and production - Follow up 
on samples - Cooridnate print and embroidery in Sampling Stage - Manage needed tests for 
fabrics, accessories, etc.

The Ready Made Garment Council is hiring:
Communications Officer Skills required:
	•A Bachelor’s degree in Communications, Journalism, Public Relations or related field.
	•A minimum of two years experience in communications strategy development.
	•Excellent written and verbal communication skills in both Arabic and English.
	•Knowledge of digital marketing tactics, such as SEO and email marketing.
	•Excellent critical thinking skills and the ability to exercise good judgment and solve problems 

quickly and effectively.
	•Experience working in exports preferred.

Junior Analyst:
	•A good University degree, Major Economics, Minor Statistics
	•Ability to manage multiple priorities under pressure and accomplish short- and long-term 

deadlines with a heavy workload.
	•Good public presence and the ability to interact with many types of people at different levels.
	•Excellent report writing and presentation skills.
	•Computer literacy )Word, Excel(.
Send you CV to: info@rmgec-egypt.com

شركة مورينيا
مهندس ماركرات، مدير صالة القص )10 - 15 سنه خبره(: مسئول عن عمل الماركرات، التاكد من كفاءة الماركرات 
وتحقيق اعلى نسبة كفاءة الستهالك اقل كمية خامات - عمل وتدريج الباترونات بناء على جدول المقاسات - اتباع خطه 

القص - تنظيم عملية القص في القسم - متابعه ومراجعه كمية وجودة القص - تصحيح االخطاء 
مدير انتاج )خبره ال تقل عن 10 سنوات(: متابعة االنتاج اليومي للمصنع، ادارة خطة االنتاج وتطويرها لتحقيق االنتاج 

المطلوب باعلى جوده وأقل تكلفه ووقت، مسئول عن تعيين العماله، التعامل المباشر مع مديرين ورؤساء اقسام االنتاج
مدير مصنع )خبره ال تقل عن 10 سنوات(: تنظيم جميع مراحل العمل بالشركة، ادارة وتنظيم ورفع كفاءه جميع، 

مراحل االنتاج بالمصنع، وضع اللوائح والقواعد واتخاذ القرارات الرشاد االنتاج والجودة باقل تكلفه، متابعه االقسام 
وإدارات المصنع لتحقيق اهدافهم.

االتصال على االرقام التالية: 26831640 - 26837757

مصنع للبيع
بمنطقة مرغم الصناعية 

باالسكندرية مسجل

كهرباء 3 فاز.	•
االرض 600 متر مربع علي 	•

ناصية
المبانى 800 متر مربع على 	•

دورين 

لمزيد من المعلومات رجاء 
االتصال: 01115945555

فرص عمل في شركة جيزة للغزل والنسيج
مديرين انتاج للحياكة - مديرين جودة - موظفي خدمة عمالء 

)Merchandisers( - مهندسين صباغة )عشر سنوات خبرة( - مهندسين 
انتاج للجوارب )عشر سنوات خبرة(

Shaimaa.rec@gizaspin.com :ارسال السيرة الذاتية علي
او االتصال علي ارقام: 215 /38900210

مصنع للبيعفرص عمل

فرص عمل

jOB vACANCIES

خيوط
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Silicon Softener SolutionS

Egypt Sole Distributor:
DELTA CO. FOR TRADING & CHEMICALS
47, St., No. 263, New Maadi, Cairo, Egypt
Tel. +2 02 25192316 - +2 02 27544553 www.deltaco.com.eg

www.momentive.com

سيليكون للتجهيز النهائي للنسيج والخيوط

Common ProduCts:
mAGnAsoFt® 88
mAGnAsoFt® sm 1522
silicon Emulsion smG 55


