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تعظيم سالم للتجربة السورية في مصر!!..
بعيــ ًدا عــن الســلبيات أو االيجابيــات التــي قــد يطرحهــا البعــض عــن رؤيتهــم للتجربــة
الســورية فــي مصــر ،فــا تملــك ســوى أن تبــدي لهــا اإلعجــاب واإلشــادة م ًعــا ..ففــي الوقت
الــذي يشــكو فيــه الكثيريــن مــن المنتجيــن المصرييــن مــن األوضــاع الصعبــة وتباطــئ
الســوق المحليــة ،نــرى العكــس تما ًمــا بالنســبة لرجــال الصناعــة الســوريين الذيــن يؤكــدون
أن األوضــاع مثاليــة وهنــاك فــرص عديــدة فــي الســوق المصريــة ولكــن بشــرط أن تبحــث
عنهــا فــي كل مــكان وال تنتظــر أن تأتــي إليــك فــي مــكان العمــل!!..
مــا جعلنــي اشــير إلــى هــذا األمــر الصــورة اإليجابيــة التــي الحظتهــا خــال فعاليــات
المعــارض الصناعيــة األخيــرة التــي عقــدت فــي القاهــرة مؤخــرً ا ،اضافــة إلــى األخبــار
االيجابيــة التــي تتناثــر بيــن أروقــة الســوق حــول مســيرة عمــل الســوريين فــي الســوق
المصرية،والتــي تؤكــد علــى انهــم مســتمرين فــي العمــل بشــكل متميــز ،ولديهــم خطــط
للتوســع مسـ ً
ـتقبل وتطويــر مســيرة اعمالهــم وهــذا كلــه اعتمــا ًدا علــى العمالــة المصريــة!..
فقــد تحــدث معــي أحــد خبــراء الصناعــة مشــي ًدا بهــم انهــم جــاءوا إلــى مصــر بعدمــا مــرورا
بأوقــات ومصاعــب جمــه فــي بالدهــم ،أي أن أوضاعهــم كان صعبــه بالفعــل ،بــدأوا العمــل
فــي مصــر مــن الصفــر ً
بحثــا عــن الفــرص واالســتمرار فــي العمــل وهــو مــا تحقــق لهــم
بالفعل..
ولقــد علمــت أن هنــاك منشــأت صناعيــة متميــزة فــي مدينــة العاشــر مــن رمضــان تعمــل
فــي مجــال صناعــة المالبــس الجاهــزة ،قامــت بتعييــن عــدد مــن مصممــي األزيــاء بهــدف
وضــع رؤيــة جديــدة للموضــة تنطلــق مــن القاهــرة إلــى العالــم ،وهــو األمــر الــذي طالمــا

كنــا نشــير إلــى أهميتــه عبــر صفحــات « خيــوط» طيلــة األعــوام الماضيــة ولــم يتحــرك
احــد بــل تــم اإلشــارة لهــا انهــا رفاهيــة ال حاجــة لهــا األن فــي ظــل تباطــئ الســوق ،بــل انني
شــخصيًا اعلنــت اعتراضــي فــي احــد الفعاليــات علــى رؤيــة احــد الخبــراء فــي الصناعــة
الــذي قــال بالحــرف الواحــد “ ..الســوق المصــري كبيــر ولــو تــم صنــع تــراب فمــن الســهل
تســويقه بهــا” فقلــت لــه  ..نعــم ولهــذا عندمــا يجــد المســتهلك المصــري مالبــس ذات جــودة
ورؤيــة مختلفــة يتــرك المنتجــات المحليــة ويقبــل علــى المنتجــات األخــرى حتــى ولــو
كانــت اجنبيــة ،واضفــت ان هــذا الفكــر هــو الســبب فــي معانــاة الســوق والصناعــة علــى
الســواء بدليــل أن أي منتجــات يتــم طرحهــا فــي الســوق تحقــق رواجــا ال تصــل إليــه
المنتجــات المحليــة!!..
لقــد اثبتــت التجربــة الســورية فــي مصــر أن مــن يرغــب فــي العمــل باســلوب مختلــف
ومتطــور مــن المؤكــد ســيحصد النتائــج ويحقــق طفــرة تســويقية وانتاجيــة ،بينمــا مــن يفكــر
باســلوب مــا ســيتم انتاجــة ســيتم تســويقه ســيظل كمــا هــو خاصــة وان المســتهلك فــي الوقت
الراهــن اصبــح لديــه الوعــي بمــا يقبــل عليــه ومــا ال يفكــر فــي شــراءه فــي األســاس..
فكــروا فــي التطويــر  ..فمــا ســيتم اســتثماره فــي تطويــر المنتجــات واالرتفــاع بجودتهــا
ســوف يتــم حصــد نتائجــة االيجابيــة ســواء علــى صعيــد الســوق المحليــة أو التصديــر..
فكــروا دون اللجــوء إلــى حائــط الشــكوى وفقــط ،دون التحــرك خطــوة إلــى األمــام ،خاصــة
وان الصناعــة فــي مصــر يجــري حال ًيــا تشــكيل مالمــح جديــدة لــه متطــورة تتالئــم فقــط
مــع مــن يــدوام علــى التطويــر ..

عم رفا
اخبار

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

محترف تصريحات وبس!!!..
مالك يا عم رفا  ..سرحان فيه أية  ،قولي بس ،قال عم رفا :مفيش يا
سيدي ..تعرف زي ما فيه محترفين بتوع كوره زي صالح كده ،فيه
برده محترفين إعالم وتصريحات من اللي قلبك يحبها لكن في الحقيقة
ناس مش بتدور إال على مصلحتها ،قلت :مين ده يا عم رفا ،قال :ده يا

سيدي واحد من الناس الجامدين أوي في الصناعة طوال النهار والليل
تصريحات يطالب فيها بحماية الصناعة والحد من التهريب واألمور
اللي مش تمام ديه ،والغريبه أنه معروف في كواليس الصناعة كده أنه
بيشتغل في الحاجات ديه ..تقول أية في الناس ديه!!!. ..

فيه حاجة وال أية !..
مال الناس زعالنه ليه ،وهللا ما عارف اقول أية ،قلت اية الحكاية
يا عم رفا ،قال :الناس في المحلة اليومين اللي فاتوا عملوا هشتاج
على السوشيال ميديا «المحلة الزم تنضف والرئيس الزم يعرف»..
طيب يعرف أية وعن أية ،قلت :يمكن فيه مشكلة هناك بين الناس
ومحدش عارف اية الموضوع ،قال عم رفا..مش عارف بس المشكلة
شكلها كبيرة عشان الناس بتتكلم ان الرئيس الزم يعرف ،!..وبصراحه

حاولت أعرف من الناس أية الموضوع بالضبط ،ناس بتقول السوق
مش مظبوط ،وناس بتقول دول شوية من الناس مش عاجبهم بعض
الناس التانية ..ولغاية دلوقتي بحاول اعرف اية الحكاية  ..لكن
بصراحة استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلشارة إلى مشكلة
في المحلة وانت عارف ان المدينة كلها أسرة واحدة يبقى فيه مشكلة
لسه ناوي اعرفها ..قول يارب ..قلت :يارب يا عم رفا.

مالها صناعة الكتان يا جماعة الخير..
عاوز أعرف بس ليه بنوجع في بعض ،مش كلنا بنشغل بعض وكله
في النهاية بيستفيد والدنيا بتكون حلوة على الجميع وال أية ..قلت :أيوة
طبعا يا عم رفا ،بس فهمني أية الموضوع ،سمعت وهللا أعلم ان فيه
مشاكل في االسعار بين المزارعين والصناع والمصدرين ،وان من
كتر المشاكل ديه الناس بتطالب يكون فيه جمعية أو اتحاد أو اي حاجة
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تعبر عن منتجي الكتان عشان تحمي المصالح وتخلي الصناعة مستقرة
ككل ..قلت :يا سالم يا عم رفا ،بس ده حاجة كويسة ،قال :آه  ..بس
يتفقوا على أي اجراء ،وده ألن مجال انتاج الكتان كويس جدا بس مش
عارف منسي ليه من المسؤولين ،وهللا ممكن يكون نقلة للصناعة ،بس
ياريت الكل يفتكروه ويساهم في تطويره للمستقبل..
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 DKNYتطلق مالبس
رياضية بالشراكة مع MLB
DKNY Launches a
Sportswear Company in
Co-operation with MLB

نسبة المواد المعاد تدويرها و المستخدمة
في منتجات H&M
H&M Confirms, 55% of material in apparel is recycled
كشــفت شــركة  H&Mأن أكثــر
مــن  55فــي المئــة مــن جميــع
المــواد المســتخدمة فــي المنتجــات
يتــم اعــادة تدويرهــا أو الحصــول
علــى مصــادر مســتدامة ،بنســبة
زيــادة بلغــت  35فــي المئــة خــال
عــام واحــد فقــط وذلــك مــع اقتــراب
الهــدف المنشــود مــن اســتخدام
المــواد المعــاد تدويرهــا أو ذات
المصــادر المســتدامة فقــط بحلــول
عــام  2030علــى حــد تصريحــات
 H&Mعبــر موقعهــا االلكترونــي
علــى االنترنــت.
وتســتخدم مجموعــة  H&Mبنســبة
 95فــي المئــة مــن األقطــان
معــاد تدويرهــا أو مــن مصــادر
مســتدامة ،ممــا يعنــي اقتــراب
الشــركة مــن الوصــول إلــى هدفهــا
باســتخدام القطــن بنســبة  100فــي المئــة مــن القطــن العضــوي والقطــن المعــاد تدويــره مــن خــال
مبــادرة  Better Cotton Initiativeبحلــول عــام  2020حيــث ســيكون هــذا حقيقــة واقعــة فــي
كل منتجــات العالمــات التجاريــة لمجموعــة  H&Mكجــزء مــن هدفهــا لعــام  2030الســتخدام المــواد
ذات المصــادر المســتدامة فقــط.

اطلقــت العالمــة التجاريــة  DKNYمجموعــة
مــن األزيــاء النســــــائية بالشـــــــراكة مــع
(Major League Baseball (MLB
لالحتفــال برياضــة البيســبول المفضلــة فــي
أمريكا،وتوفــر المجموعــة المســتوحاة مــن
الرياضــة أنمــاط رياضيــة جاهــزة للمدينــة مــن
 DKNYممــا يخلــق زيًــا مثاليًــا.
تشــتمل المجموعــة مــن DKNY Sport
علــى كل قطــع المالبــس الرياضيــة بدايــة مــن
المالبــس الداخليــة والتــي شــيرت واألحذيــة
وســترة المدربيــن وغيرهــا.
واتيحــت هــذه المجموعــة للمســتهلك مــن خــال
المواقــع التاليــة:
www.dkny.com
www.mlbshop.com
www.fantastic.com
جديــر بالذكــر أن  DKNYهــى عالمــة تجارية
عالميــة لالزيــاء الشــهيرة تأسســت عــام .1989
تقــوم الشــركة بتصميــم وتســويق وتوزيــع
مجموعــات مــن المالبــس واألكسســوارات
واألحذيــة علــى مســتوى العالــم.
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ﺗﻘدم ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ أﺣدث ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ
DGI FH-3204
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻣﺷﺔ و طﺑﺎﻋﺔ ورق اﻟﺳﺎﺑﻠﯾﻣﺷن

 س/ ۲ م۱٥٥ ﺗﺻل ﺳرﻋﺗﮭﺎ اﻟﻰ

4 kyocera print heads
Up to 6 colors channels (ﬂuorecent and light colors)

5 El-Razi st., from el tayaran st., Nasr City
Tel: +20220803295 Fax:+20220803294 Mob: 01149969300
Website: www.ttsegypt.com
e-mail: print@ttsegypt.com
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جمال الدين البيومي

خالل لقاء رئيس المصلحة مع أعضاء غرفة الصناعات النسجية

السفير جمال الدين البيومي يؤكد:

قانون الجمارك الجديد يتضمن "أحكام رادعة" للحد
من التهريب والحماية من "المنافسة غير العادلة"

ارتفاع متوقع لحجم التبادل التجاري مع
افريقيا مع سريان اتفاقية التجارة الحرة

New Customs Law will Include Severe Punishment for
Smugglers
أكــد كمــال نجــم رئيــس مصلحــة الجمــارك
اهتمــام القيــادة السياســية بدعــم الصناعــة
ومســاعدة المنتجيــن والمصدريــن وتخفيــف
الضغــط علــى االحتياطــي النقــدي وأنــه
عنــد وضــع التعريفــة الجمركيــة الصــادرة
فــي ســبتمبر الماضــي لــم يتــم النظــر
لحجــم الحصيلــة ألول مــرة بــل تــم إعطــاء
األولويــة لخفــض التعريفــة علــى مســتلزمات
اإلنتــاج خدمــة للصناعــة رغــم تســبب ذلــك
فــي نقــص الحصيلــة الجمركيــة.
جــاء ذلــك خــال لقــاء رئيــس المصلحــة
مــع اعضــاء ومســؤولي غرفــة الصناعــات
النســجية باتحــاد الصناعــات المصريــة،
مؤك ـ ًدا علــى أن التهريــب يضــر بالصناعــة
المصريــة وصحــة المواطنيــن وإن مشــروع
قانــون الجمــارك الجديــد يســتهدف احــكام
الرقابــة وردع التهريــب حيــث شــدد عقوبــة
التهريــب لحمايــة الصناعــة الوطنيــة.
وقــال إن مكافحــة التهريــب تعــد علــى رأس
أولويــات المصلحــة خــال الفتــرة الحاليــة
وأنــه قــد تــم إصــدار  8قــرارات بتغييــر عدد
مــن القيــادات فــي مواقــع مختلفــة والدفــع
بقيــادات مــن العناصــر الشــابة وتــم التوســع
فــي إمــداد المنافــذ الجمركيــة والموانــئ
بأجهــزة  ،X-RAYSحيــث يوجــد حاليــا
نحــو  87جهــاز فــى المطــارات والموانــئ
المصريــة وتــم التعاقــد علــى اســتيراد 100

كمال جنم
جهــاز آخــر ،باإلضافــة إلــى  47جهــازا فــي
المرحلــة الالحقــة لتغطيــة معظــم المنافــذ.
مشــيرً ا إلــى ســعي المصلحــة لتوحيــد
األســعار فــى جميــع المنافــذ حيــث صــدرت
التعليمــات بشــأن حضــور رجــال مكافحــة
التهريــب واألمــن والتفتيــش فــى كشــف
ومعاينــة رســائل األقمشــة والمالبــس
وبالنســبة لنظــام العيــارات فــى بورســعيد
والتــى كان يتــم حســاب  85فــي المئــة
مــن البضائــع بــوزن  10طــن باعتبارهــا
عيــارات فقــد تــم إصــدار التعليمــات بــأن
مــا يزيــد عــن  20فــي المئــة عيــارات يتــم
إعــادة وزنــه وتقييمــه مــن خــال اللجنــة
المشــكلة ممــا ســاهم فــي فــى إحــكام الرقابــة
ورفــع اإليــرادات.

Expected Increase in Trade with
Africa
أكــد الســفير جمــال الديــن البيومــي األميــن العــام التحــاد
المســتثمرين العــرب ،إن بــدء ســريان اتفاقيــة التجــارة الحــرة
بيــن البلــدان اإلفريقيــة ســتزيد التبــادل التجــاري بثالثــة
أضعــاف مــا هــي عليــه اآلن ،مشــيرً ا إلــى أن التجمــع الناتــج
عــن هــذه االتفاقيــة ســيكون أكبــر مــن تجمــع الكوميســا
خاصــة بعــد نجــاح الكوميســا فــي تنشــيط حركــة التجــارة
البينيــة بيــن الــدول األفريقيــة علــى مــدرا اآلونــة الماضيــة.
وأضــاف الســفير جمــال الديــن البيومــي أن اتفاقيــة
التجــارة الحــرة القاريــة التــي دعــت إليهــا مصــر فــي
قمــة شــرم الشــيخ وبــدأ تفعيلهــا حاليــا بمشــاركة  25دولــة
كمرحلــة أولــى علــى أن ترتفــع إلــى  51دولــة ســتكون قــوة
اقتصاديــة ضاربــة ألكبــر تجمــع اقتصــادي فــي العالــم،
مــا يســاهم فــي زيــادة التجــارة البينيــة بيــن أعضائهــا.
خاصــة وأن االتفاقيــة ستنشــط حركــة التجــارة كونهــا تحتــوي
علــى بنــود تتعلــق بالرســوم الجمركيــة ،باإلضافــة إلــى دورهــا
فــي تشــجيع االســتثمار فــي ظــل خصوبــة المنــاخ اإلفريقــي.
وأوضــح األميــن العــام التحــاد المســتثمرين العــرب أن
معــدل التبــادل التجــاري بيــن مصــر والــدول األفريقيــة
ضعيــف لكنــه ســيرتفع علــى مــدار الفتــرة المقبلــة فــي ظــل
سياســة االنفتاحيــة التــي تتبنهــا مصــر مــع الــدول األفريقيــة
خــال ترأســها النســخة الحاليــة مــن االتحــاد األفريقــي.
الف ًتــا إلــى أن مصــر بــدأت تولــي اهتمامهــا إلفريقيــا
خاصــة مــع توقيــع اتفاقيــات وتدشــين عــدد مــن
خطــوط التجاريــة المالحيــة لتنشــيط التعــاون
والتبــادل التجــاري لزيــادة الصــادرات المصريــة.
وبحســب إحصائيــة رســمية صــادرة عــن تجمــع الســوق
المشــتركة لــدول شــرق وجنــوب أفريقيــا (الكوميســا)،
فــإن حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي القتصــادات الــدول
األفريقيــة ،ســجل عــام  2018نحــو تريليونــي دوالر.
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 9.5في المئة زيادة في صادرات المالبس الجاهزة إلى
السوق األمريكية خالل العام 2018
أكــد الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ارتفــاع الصــادرات المصريــة مــن المالبــس الجاهــزة إلــى األســواق األمريكيــة خــال العــام  2018بنســبة
 9.5فــي المئــة ،كمــا حققــت الصــادرات إلــى التجمعــات الصناعيــة بنســبة  6.6فــي المئــة..
أوضحــت النشــرة الســنوية للعالقــات االقتصاديــة بيــن مصــر والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام  ،2018أن الصــادرات مــن المالبــس الجاهــزة جــاءت
فــي المرتبــة األولــى بنســبة  46.3فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات للواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وبلغــت قيمتهــا  795.7مليــون دوالر عــام  2018مقابــل
 726.8مليــون دوالر عــام  2017بنســبة زيــادة قدرهــا  9.5فــي المئــة .
وأوضحــت النشــرة أنَّ قيمــة الــواردات المصريــة مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة بلغــت  5400.3مليــون
دوالر عــام  2018وتمثــل  6.7فــي المئــة مــن
واردات مصـــر مــــن العالــم مقابــل  3868.6مليــون
دوالر عــام  2017بنســبة زيــادة قدرهــا  39.6فــي
المئــة.
بينمــا بلغـــت االســتثمارات األمريكيــة فــي تأســيس
الشــركات  4.6مليـــون دوالر العــام  2018مقابــل
 4.4مليــون دوالر العــام  2017بنســبة زيــادة قدرهــا
 4.5فــي المئــة.
وفــي نفــس اإلطــار اشــارت النشــرة الســنوية للتجــارة
البينيــة مــع التجمعــات الدوليــة لعــام  2018ومــن أهــم
مؤشــراتها مــا يلــي:
أوال :التجــارة البينيــة مــع التجمعــات الدوليــة التــي
تتضمــن مصــر وهــي :تجمــع اإلســكوا ،تجمــع دول
الســاحل والصحــراء ،تجمــع الكوميســا ،مجموعــة
الخمــس عشــرة ،منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة،
مجموعــة الثمانيــة اإلســامية الناميــة ومنــه يتضــح:
بلــغ إجمالــي قيمــة صــادرات مصــر إلــى تلــك
التجمعــات  28.7مليــار دوالر العــام  2018مقابـــل
 26.9مليــار دوالر العــام  2017بزيــادة  6.6فــي
المئــة.

وجــاءت الصــادرات المصريــة إلــى منطقــة التجــارة
الحــرة العربيــة فــي المرتبــة األولــى ،وبلغـــت قيمتهــا
 9.4مليــار دوالر العــام  2018مقابــل  9.8مليــار
دوالر العـــام  2017بنســبة انخفــاض قدرهــا  3.5في
المئــة  ،يليهـــا تجمــع األسكـــوا وبلـــغ إجمالــي قيمــة
الصــادرات  7.9مليــار دوالر العــام  2018مقابــل
 8.1مليــار دوالر العـــام  2017بنسبـــة انخفــاض
قدرهــا  2.4فــي المئــة.

وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت مجموعـــة الكوميســا
وبلــغ إجمالــي قيمــة الصــادرات  1.9مليــار دوالر
العــام  2018مقابــل  1.6مليــار دوالر العــام 2017
بنســبة زيــادة قدرهــا  16.6فــي المئــة .
جديــر بالذكــر أن إجمالــي قيمــة واردات مصــر مــن
تلــك التجمعــات  36.8مليــار دوالر العــام 2018
مقابــل  30.6مليــار دوالر العــام  2017بنســبة
زيــادة قدرهــا  20.4فــي المئــة.
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"منطقة حرة" للصناعات النسجية يتولى القطاع
الخاص تطويرها وطرحها للمستثمرين في العالم
تطــورات متالحقــة وســريعة يشــهدها قطــاع الصناعــات النســجية فــي مصــر حال ًيــا ،ســواء علــى المســتوى الحكومــي ممثـ ًـا في تطويــر المنشــأت الصناعيــة العامة،
وكذلــك االســتثمار فــي الصناعــة مــن جانــب القطــاع الخــاص ،منهــا انشــاء أول «منطقــة حــرة عامــة» يتــم تطويرهــا مــن قبــل القطــاع الخاص،وطرحهــا لالســتثمار
ســواء محل ًيــا أو دول ًيــا ،وســتتمتع جميــع المشــروعات فــي هــذه المنطقــة باإلعفــاء مــن الضرائــب وتوافــر العمالــة المدربــة.
وهــو المشــروع االســتثماري الــذي يقــوم بــه
مجموعــة مــن المســتثمرين مــن ابرزهــم رجــل
الصناعــة البــارز محمــد قاســم ،والــذي اشــار إلــى
أن الدراســات أكــدت افتقــار الصناعــة المصريــة
االفريقيــة للمــواد األوليــة الهامــة للصناعــة،
ولهــذا كان مــن الطبيعــي أن يكــون فيــه مشــروع
يتولــى تشــجيع االســتثمار فــي الغــزول والصباغــة
والتشــطيب ،لدعــم مجــرى سلســلة التوريــد
والمالبــس المفروشــات المنزليــة..
وأكــد قاســم أن المشــروع فــي مدنيــة المنيــا يصــل
مســاحتها  1.3مليــون متــر مربــع وهــي متاحــة
لجميــع المســتثمرين فــي جميــع انحــاء العالــم،
وســيتمتع كل منهــم بنفــس المميــزات والحوافــز
التــي يتمتــع بهــا المســتثمر المحلــي ..حيــث
ســتكون جميــع المشــروعات معفــاة مــن الضرائــب
إلــى جانــب ذلــك تواجــد بهــا مجموعــة كبيــرة مــن
العمالــة التنافســية التــي يمكــن للمصانــع االســتفادة
منهــا.
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محمد قاسم

قاسم :جميع الشواهد الراهنة
تؤكد أن هناك تطورات ايجابية
حاليا
ومستمرة للصناعة
ً

كمــا ســتضم المدينــة الجديــدة محطــة لمعالجــة
الميــاه بــدون تصريــف ،وتواجــد وجهــه محــددة
لجميــع التراخيــص والتصاريــح ،باإلضافــة إلــى
مركــز البحــث والتطويــر والتدريــب.
وأضــاف رجــل الصناعــة البــارز محمــد قاســم
إلــى أن جميــع الشــواهد الراهنــة تؤكــد أن هنــاك
تطــورات ايجابيــة ومســتمرة للصناعــة حال ًيــا وهــو
األمــر الــذي بــدأ منــذ قــرارات تعويــم الجنيــه
المصــري خــال نوفمبــر مــن العــام ،2016
حيــث بــدأت الصــادرات الصناعيــة فــي اســتعادة
قوتهــا ،والــذي انعكــس فــي اهتمــام متزايــد مــن
جانــب العالمــات التجاريــة وتجــار التجزئــة
للتعامــل والتعــاون مــع الصناعــة المصرية..ومــن
المتوقــع أن تشــهد الفتــرة القادمــة تدفــق المزيــد مــن
االســتثمارات األجنبيــة إلــى االقتصــاد المصــري
خــال االعــوام القليلــة القادمــة جــراء برنامــج
االصــاح االقتصــادي الشــامل الــذي تقــوم بــه
الحكومــة المصريــة فــي الوقــت الراهــن.

دولة
خيوط

كينيا  ..محاوالت لتشكيل "بيئة عمل" مناسبة إلنطالق
الصناعات النسجية

مــع تمديــد قانــون المزايــا التفضيليــة لصــادرات دول شــرق افريقيــا المعــروف
قانــون  AGOAحتــى عــام  ،2025تجــددت اآلمــال للصناعــات النســجية الكينيــة
لالســتمرار فــي تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية التــي يجــري تطبيقهــا لتوطيــن
وتنميــة الصناعــة حتــى عــام  2025بالتعــاون مــع البنــك الدولــي ..ولقــد وضعــت
الحكومــة الكينيــة بالتعــاون مــع البنــك الدولــي خطــة اســتراتيجية لتطويــر الصناعة
وفقــا للمعلومــات المتعلقــة بحجــم الصناعــة فــي
كينيا..يوجــد فــي هــذه الدولــة  52مصنــع نســيج ،منهــا
 15مصن ًعــا فقــط تعمــل حاليــا ،وبطاقــة انتاجيــة تقــل
عــن  45فــي المئــة فقــط ،والســبب وراء هــذا األمــر
يعــود إلــى ارتفــاع تكلفــة اســتيراد الغــزول واالليــاف
الصناعيــة ،وهــو مــا دفــع هيئــة القطــن هنــاك إلــى
التعــاون مــع المزارعيــن إلــى العــودة مــرة أخــرى
إلــى تكثيــف زراعــة االقطــان ،بعدمــا تراجعــت عمــا
كانــت عليــه قبــل العــام  ،2000مــع تراجــع الطلــب
المحلــي وقتهــا علــى القطــن ،حيــث يتــم توزيــع
البــذور والمبيــدات الزارعيــة بالمجــان رغبــة فــي
تشــجيعهم علــى العــودة لزراعــة القطــن مــرة أخــرى..
أمــا قطــاع المالبــس الجاهــزة ،فهنــاك  21مصنــع
يعمــل فــي المناطــق المؤهلــة للتصديــر ،وقرابــة
 170مصنــع بيــن متوســط وكبيــر منتشــر فــي مناطق
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واســتمرارها إلــى بعــد انتهــاء قانــون  AGOAالــذي يمنــح مزايــا تفضيليــة
للصــادرات لبعــض الــدول االفريقيــة ومــن بينهــا كينيــا إلــى الســوق األمريكيــة،
ولقــد قامــت الخطــة الكينيــة علــى تنميــة االســتثمارات فــي الصناعــات النســجية بما
يــؤدي إلــى الســيطرة علــى التكلفــة اإلنتاجيــة وتصديــر منتجــات صناعيــة متكاملــة
وعــدم العمــل فقــط علــى تصديــر منتجــات أوليــة وليــس نهائيــة..

مختلفــة بالدولــة باإلضافــة إلــى كــم هائــل مــن الــورش
الصغيــرة األخــرى ،ولقــد شــهدت صناعــة المالبــس
قــدرً ا مــن النمــو مــع ســريان قانــون  ،AGOAحيــث
ارتفعــت الصــادرات مــن  8.6مليــون دوالر خــال
العــام  ،2000إلــى  332مليــون دوالر خــال العــام
،2014وهــو مــا أدى إلــى ارتفــاع حجم االســتثمارات
فــي الكيانــات االنتاجيــة التصديريــة بنســبة تراوحــت
مــا بيــن  17و  21بالمئــة ســنويًا..
تحديات
خــال العــام  2014هــو العــام الفاصــل للصناعــات
النســجية فــي كينيــا ،فهــو العــام الــذي شــهد للمــرة
األولــى وضــع اســتراتيجية متكاملــة إلحــداث نقلــة
نوعيــة لصناعــة المالبــس الجاهــزة والتــي مــن
المقــرر لهــا أن تســتمر لمــدة  10أعــوام ،والتــي

مــن المنتظــر ان تتعامــل بجديــة وقــوة علــى بعــض
التحديــات التــي تؤثــر علــى مســيرة الصناعــة فــي
كينيــا..
ابرزهــا انخفــاض مســتوى القيمــة المضافــة فــي
المنتــج النهائــي ،وذلــك جــراء عــدم وجــود تكامــل
بيــن حلقــات الصناعــة نفســها ســواء بيــن المنتجــات
النســجية والمالبــس الجاهــزة ،وذلــك نتيجــة اهتمــام
الصناعــات النســجية بانتــاج المنســوجات النســجية
ذات الطابــع االفريقــي والتــي ال تتوافــق مــع اذواق
المســتهلك فــي األســواق التصديريــة وابرزهــا
االســواق األمريكيــة..
يضــاف إلــى ذلــك ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج وعــدم توافــر
البنيــة التحتيــه الالزمــة لنمــو الصناعــة مثــل المرافــق
واإلدارة والطاقــة ،فــي ظــل عــدم توافــر أي روافــد
أو مصــادر لتوفيــر التمويــل الــازم لالســتثمارات
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الصناعيــة بفائــدة مصرفيــة منخفضــة تشــجيعًا لزيــادة
االنتــاج واالرتفــاع بمســتوى الجــودة بشــكل عــام..
ونتيجــة لعــدم توافــر أي مصــادر تمويليــة اســتمرار
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة هــي المكــون األكبــر
أو الســمة الواضحــه للصناعــات النســجية فــي كينيــا،
ومــن ثــم عــدم القــدرة علــى توفيــر كــم ضخــم مــن
االنتــاج يلبــي طلبيــات المســتوردين فــي حــال العمــل
بشــكل اكبــر مــع الســوق هنــاك..
ولعــل أبــرز التحديــات التــي تواجــة الصناعــة فــي
كينيــا وفقــا للخطــة االســتراتيجية هــي عــدم وجــود
سياســة وطنيــة واضحــة بشــأن الصناعــات النســجية
والتــي معهــا اليوجــد أي خطــط للقيــام بعمليــات
اإلحــال والتجديــد للمعــدات اإلنتاجيــة أو تحســين
البنيــة التحتيــة الصناعيــة المناســبة للمشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة  ،ونــدرة العمالــة الماهــرة

والمدربــة بدايــة مــن المنهدســين والمشــرفين
وومســؤولي اإلدارة العليــا..
ولهــذا يتســم االنتــاج بقــدر مــن البدائيــة لــم تكــون لديــة
القــدرة علــى اســتغالل المميــزات التــي منحهــا قانــون
 AGOAفــي تحقيــق طفــرات تصديريــة قويــة ،بــل
ويمكــن القــول ان الكفــاءة والمرونــة التــي تمتعــت بهــا
الكيانــات اإلنتاجيــة فــي المناطــق المؤهلــة للتصديــر،
كانــت وراء حــدوث ارتفــاع لكــم الصــادرات ،إال ان
هــذا األمــر ال يكفــي إلحــداث نــوع حقيقــي وقــوي
لمســتوى الصــادرات للصناعــة ككل بشــكل عــام حتــى
يجعلهــا تمثــل قــوة حقيقيــة لالقتصــاد الكينــي بشــكل
عــام.
مالمح اإلصالح
ووفقــا لماســبق تضمنــت خطــة الحكومــة الكينيــة حتى

عــام  2025العمــل علــى وضــع عــدد مــن الخطــوات
التــي تمثــل دعــم واعــادة توطيــن للصناعــة هنــاك مــن
العمــل علــى انشــاء منظمــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة
لرعايــة الصناعــات النســجية وتولــي مســؤولية
التســويق الخارجيــة ودعــم الشــركات الصناعيــة فــي
التدريــب والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة لتنميــة
القطــاع دراســة افضــل الســبل لتحقيــق نــوع حقيقــي
لــه فــي المســتقبل.
اتخــاذ إجــراءات لتطويــر المنظمــة البيئيــة،
والمجتمعيــة للصناعــة بحيــث توفــر فــرص عمــل
مالئمــة وتدريــب قــوي ومســتمر بمــا يدعــم الكفــاءة
اإلنتاجيــة وبنــاء القــدرات فــي مســتويات اإلدارة
واإلشــراف ومراقبــة الجــودة وتوفيــر حوافــر اســتثمار
جيــدة تشــكل فرصًــا مثاليــة وجاذبــة للعالمــات
التجاريــة العالميــة.

موضة
خيوط

رامـــى عبـــد احلميـــد

قوة المرأة Power woman
ُتعتبــر المــرأة صاحبــه القــوة والحريــه والعنفــوان والشــجاعه والعنيــدة مــن الشــخصيات الالفتــة والمميــزة فــي المجتمــع ،كمــا ينجــذب النــاس إليهــا
فــي كل ّ وقــت ،ويشــعر البعــض بأ ّنهــا تمتلــك هالـ ً
ـة حولهــا ُتميزهــا ،ومــا هــي فع ـاً ّإل انعــكاس لثقتهــا الداخليــة بذاتهــا.
ومــن هُنــا جــاءت لــى فكــرة هــذه المجموعــه لألزيــاء الراقيــة ( )Hautecoutureلربيــع وصيــف 2019مــن وحــى هــذه الشــخصيه والتــى تتلخــص
تحديــدا فــى مصارعــى الثيــران ( )Toreroولوحــات الفنــان التشــكيلى المصــرى العالمــى د .وائــل درويــش.

لقــد إســتلهمت أزيائــى وتصاميمــى لهــذه
المجموعــه مــن المصدريــن معــا ً  ..والتــى
تتمثــل فيهــم هــذه القــوه مــن حيــث الثيــران التــى
ُتمثــل القــوة الشــريره بالمجتمــع التــى تحــاول
أن تقضــي علــى اإلبــداع والمبدعيــن فــى شــتى
المجــاالت ومحاربــه هــذه الثيــران الشــريره مــن
خــال التصاميــم المســتلهمة مــن أزيــاء محاربــى
الثيــران المزخرفــه و ُتمثــل هــذه الزخــارف قــوه
ونعومــه المــرأه فــى آن واحــد مــن خــال إنســياب
خطوطهــا وتكــدس الزخــارف بقــوة ..
ولوحــات الفنــان العالمــى د.وائــل درويــش
والتــى تحمــل عنــوان فاصــل زمنــي (Time
 )Intermezzoتمثــل الجــزء األخــر مــن
قــوة المــرأة والتــى تحــارب قــوى الشــر بقــوه،
وقــوى الفــن العالمــى العريــق مــن خــال أشــكال
وألــوان وموضوعــات اللوحــات التــى تنطبــق
بأفكارهــا مــع مصــدر إســتلهامى علــى األوشــحه
وبالفســاتين والتصاميــم المختلفــه متداخلــة بشــكل
متناغــم مــع أزيــاء محاربــي الثيــران وكأن قــوة
المــرأة تتحــد مــع الفــن التشــكيلي وتحــارب
األعــداء بالفــن وكأنهــا تحــارب بالوشــاح األحمــر
بتلــك المصارعــه..
هــذه هــى ثــورة المــرأة بــل قــوة إمــرأة التــى
ترفــض وجــود الشــخصيات الســلبية والشــريره
فــي حياتهــا ،فعــاد ًة مــا تتجنــب األشــخاص الذيــن
تكــون أحاديثهــم بــا فائــدة وضــد الفــن وتحــارب
اإلبــداع والمبدعيــن بالمجتمــع ،والتــي تنطــوي
علــى النميمــة والمواضيــع الســطحية ،بــل
وتحــرص علــى وضــع حــ ّد لهــم فــي حياتهــا.
وللحديــث بقيــه عــن االلــوان ونوعيــات األقمشــة
والتطاريــز واألكسســوارات والتصاميــم األخــرى
وفســتان الزفــاف تفصيليـا ً العــدد القــادم..
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مادة تسجيلية

خيوط

Saurer news in ITMA Barcelona

The first air-spinning machine from Saurer
Highlights

•
•
•
•

Double-sided machine
/168 pos.
SynchroPiecing 24
Multi Lot
Seamless lot change

•
•
•
•

Autoconer (Be original)
Highlights

New optical guidance for
operators
Turbo Start
Pilot Spin
Airolab yarn clearer

•
•
•
•

Intelligent matrial flow with
RFID tec. (smart tray)
SPID 4.0
Multi Link
Smart splicer

•
•

Optical tube inspector
Waxing device

Texparts: Zero underwinding

Z72XL:The platform for modular solution

Highlights

Highlights

•
•
•

Optimize sealing
Smart and space saving
design
Lower opening and closing
speeds
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•
•
•

No residual yarn ends and
less fiber fly
Reduce yarn wastage
Improves ergonomics in
spinning mills

•
•
•

Modular machine concept
for ZR72XL, ZI72XL
Longest frame
New compact device
impact FX pro

•
•
•

Spinnfinity
Highest speed
Opti speed (in combination
with ISM)

موضة
خيوط

بداية من  30أكتوبر إلى  2نوفمبر

"فاشن فورورد دبي "2019
منصة مبتكرة "للتسوق المباشر" لألزياء
يقــام فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال
نهايــة اكتوبــر القــادم ولمــدة أربعــة أيــام الــدورة الجديــدة
لمهرجــان األزيــاء « فاشــن فــورورد دبــي» وذلــك فــي
حــي دبــي للتصميــم ،بشــكل وتنظيــم جديــد ومتطــور ليتحــول
مــن مجــرد معــرض مفتــوح إلــى منصــة أزيــاء تتيــح للــزوار
«التســوق بشــكل مباشــر» مــن خــال منصــة «تســوق اآلنshop-
 .»nowوســيتم فــي نســخة هــذا العــام عــرض تشــكيالت متنوعــة مــن
األزيــاء والتصميمــات الحديثــة التــي ســتكون متاحــة للشــراء مــن قبــل
عامــة الجمهــور محليـا ً وعالميـا ً عبــر البوابــة اإللكترونيــة أو عبــر التواجــد
بشــكل شــخصي فــي المهرجــان .وإلــى جانــب مجموعــة مــن العناصــر المألوفــة
التــي تميــز بهــا المهرجــان فــي دوراتــه الماضيــة ،حيــث سيســتمتع زوار الــدورة
فــي هــذا العــام بالعديــد مــن التجــارب الجديــدة والمثيــرة التــي تــم ابتكارهــا فــي
ضــوء المتطلبــات المتجــددة لصناعــة األزيــاء اإلقليميــة والتطــورات التــي شــهدتها
أســابيع الموضــة واألزيــاء حــول العالــم.
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كمــا ســيعزز مهرجــان «فاشــن فــورورد دبــي» هــذا
العــام معــرض البيــع بالتجزئــة المؤقــت مــن خــال مشــاركة
مجموعــة مختــارة مــن أبــرز مصممــي اإلكسســوارات
واألزيــاء ،إضافــة إلــى ذلــك ســيتم خــال المعــرض تســليط
الضــوء علــى أنشــطة العالمــات التجاريــة والشــركاء
العالمييــن ،والتــي تشــمل مجموعــة مــن برامــج األزيــاء
والتصميمــات التــي تعبــر عــن توجهــات كل عالمــة تجاريــة
واهتماماتهــا عبــر المنطقــة.
وتقــوم اللجنــة المنظمــة للمهرجــان فــي نســخته القادمــة
بدراســة الطلبــات المقدمــة مــن جانــب مجموعة مــن مصممي
األزيــاء العالمييــن الذيــن يتطلعــون إلــى إطــاق تشــكيالت
أزيــاء والمالبــس الحديثــة مصممــة خصيص ـا ً بمــا يتناســب
مــع أذواق وتطلعــات ســكان المنطقــة ،كمــا يهــدف المهرجــان
أيضــا ً إلــى اســتعراض العالمــات التجاريــة العالميــة التــي
تصمــم تشــكيالت أزيــاء خاصــة لســكان الشــرق األوســط.
صرحــت خديجــة البســتكي ،المديــرة التنفيذيــة فــي حــي دبــي
للتصميــم :يســعدنا فــي حــي دبــي للتصميــم أن نرحــب مجــدداً
بمهرجــان فاشــن فــورورد ،حــدث الموضــة األهــم فــي دبــي.
يلعــب حــي دبــي للتصميــم دوراً مهمــا ً فــي دعــم صناعــة
األزيــاء كونــه شــريكا ً اســتراتيجيا ً ومســتضيفا ً لهــذا الموســم
مــن فاشــن فــورورد ،والــذي سيشــهد بــدوره هــذا العــام
مشــاركة عــدد أكبــر مــن كل مــن المصمميــن وشــركائنا
التجارييــن الذيــن ســيلعبون دوراً بــارزاً فــي فعاليــات
الحــدث .مــن المهــم نمــو مثــل هــذه المنصــات اإلبداعيــة مــع
التطــور المســتمر للحــي ،حيــث ســيكون مــن الممكــن شــراء
المجموعــات التــي ســيتم عرضهــا فــي العــروض مــن خــال
منصــة ‘ ’shop nowلألزيــاء”.
ومــن جانبــه قــال بونــج جويريــرو ،الرئيــس التنفيــذي
والشــريك المؤســس لفعاليــة «دبــي فاشــن فــورورد»:
« تمثــل منصــة « تســوق اآلن  »shop-nowواحــدة
مــن اإلضافــات الرئيســية الجديــدة لمهرجــان دبــي فاشــن
فــورورد  ،2019والتــي تســاهم فــي تطويــر واحــدة مــن
أكثــر منصــات األزيــاء المفضلــة فــي المنطقــة .واســتناداً
إلــى مكانتنــا الرائــدة وطويلــة األمــد فــي صناعــة األزيــاء
اإلقليميــة ،فقــد أدركنــا أن تطويــر مثــل هــذه المنصــة يمثــل
واحــدة مــن أفضــل الطــرق التــي يمكــن أن تســاعد فــي الجمــع
بيــن تجربــة البيــع بالتجزئــة التــي تقدمهــا دبــي مــع أهــداف
مبيعــات العالمــات التجاريــة الواعــدة والمعروفــة .وبهــدف
تحقيــق رؤيتنــا فــي هــذا اإلطــار وتقديــم مهرجــان مختلــف
هــذا العــام ،نحــن حريصــون علــى التعــاون مــع المصمميــن
والعالمــات التجاريــة وشــركاء التجزئــة المبتكريــن».
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الغالف
موضوع

انطالق مسيرة تطوير الصناعة ولكن
ماذا عن العامل البشري!!..
تحــركات ايجابيــة فاعلــة تشــهدها أروقــة الصناعــة فــي الوقــت الراهــن بمــا يعنــي البــدء فــي
تنفيــذ خطــوات خطــة التطويــر التــي قــام بها مكتــب وارنــر لالستشــارات الصناعية والتــي تضمنت
محلجــا جديــدًا ،اضافــة
انشــاء عــدد مــن المجمعــات الصناعيــة وتحديــث المحالــج وبنــاء 11
ً
إلــى تحديــث المعــدات االنتاجيــة فــي عــدد مــن المنشــأت الصناعيــة التابعــة للشــركة القابضــة
للقطــن والغــزل والنســيج اضافــة إلــى انشــاء عــدد مــن المنشــأت الصناعيــة الكبــرى فــي مجــال
صناعــة الغــزول ،حيــث مــن المقــرر إنشــاء  3مجمعــات فــى المحلــة وحلــوان وكفــر الــدوار ودمــج
الشــركات فيهــا ..و ســيتم تنفيــذ برنامــج تدريــب واســع للعمالــة مــع فتــح بــاب المعــاش المبكــر
لخفــض النفقــات ..ولقــد قــام الدكتــور أحمــد مصطفــى رئيــس مجلــس إدارة الشــركة القابضــة على
هامــش معــرض  ITMAبالتوقيــع علــى االتفــاق النهائــي علــى توريــد المعــدات االنتاجيــة الحديثــة
بقيمــة بلغــت  10مليــارات جنيــه ..وهــي الخطــوة التــي معهــا تكــون «ضربــة البدايــة» لتحديــث
الصناعــة وإنهــاء حالــة التراجــع المســتمر لهــا منــذ عــدة أعــوام قــد بــدات بالفعــل ،خال ًفــا لمــا كان
عليــه اآلمــر فــي الماضــي وذلــك جــراء اإلرادة السياســية الفاعلــة التــي تتابــع وتحث عــن ضرورة
انقــاذ الصناعــة واعادتهــا إلــى مكانتــه الالئقــة علــى المســتوى العالــم ككل..
ومــن المقــرر ان تشــارك فــي تنفيــذ الخطــة
 20وزارة بحســب أدوارهــا فــي مراحــل
اإلنتــاج ،بدايــة مــن مرحلــة زراعــة القطــن
وحتــى المنتــج النهائــي والــذي ســيتم وفــق
احــدث مواصفــات الجــودة فــي العالــم بمــا
يحســم المنافســة لصالحــه فــي االســواق
المحليــة والعالميــة علــى الســواء ..ومــن
المقــرر ان تمويــل خطــة التطويــر مــن خــال
العمــل علــى بيــع األصــول غيــر المســتغلة
التــي تمتلكهــا القابضــة وشــركاتها التابعــة،
ممثلــة فــي  3.6مليــون متــر مربــع مــن
األراضــي التابعــة للشــركات والتــي تعانــي
مــن عــدم اســتغاللها تمامًــا والتــي تصــل
قيمتهــا إلــى قرابــة  43مليــار جنيــه كونهــا تقــع
فــي مناطــق متميــزة فــي عــدد مــن المناطــق
المتميــزة فــي المحافظــات المصريــة. ..
إال ان الســؤال اآلن  ..هــو عــدم وجــود برنامج
متكامــل لتدريــب العمالــة خاصــة وان التعامــل
مــع المعــدات االنتاجيــة الحديثــة دون التدريــب
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علــى مــا تتمتــع بــه مــن امكانــات تكنولوجيــة
ســوف يؤثــر ســلبًا علــى كــم االنتــاج
ومســتويات الجــودة المطلوبــة ..مــع الوضــع
فــي االعتبــار ان المعــدات االنتاجيــة التــي
كانــت تعمــل عليهــا العمالــة الراهنــة يعــود
بعضهــا إلــى منتصــف القــرن الماضــي(!)،
وبالتالــي اجــراء تدريــب بالتــوازي مــع
التعاقــد وبــدء التوريــد للمعــدات اإلنتاجيــة أحــد
األركان الرئيســية التــي البــد وان يتــم تطبيقهــا
لتحقيــق اقصــى اســتفادة ممكنــة مــن وراء
خطــة التطويــر الراهنــة..
ولقــد طالــب المجلــس األعلــى للصناعــات
النســجية مــع بــدء اإلعــان عــن خطــة التطوير
بضــرورة مســاهمة الدولــة فــي تدريــب العمالة
المحليــة ورفــع القــدرات اإلنتاجيــة ،دون أن
يشــير إلــى اآلليــة المقترحــة للتدريــب وكيــف
يســاهم القطــاع الخــاص فــي هــذا الشــأن ..ممــا
جعلهــا أحــد المطالــب التــي لــم تجــد طريقهــا
للتنفيــذ..

احلملة القومية للنهوض بالصناعة أوصت بتدريب العمالة احلالية واجلديدة وانشاء
مركز معلومات متكامل مع اجراء التحديث التكنولوجي..

عناصر استمرارية التطوير
ومــن جانبهــا قامــت الحملــة القوميــة للنهــوض
بالصناعــات النســجية بأكاديميــة البحــث العلمــي والتــي
يشــرف عليهــا الدكتــور علــي علــي حبيــش بوضــع
تصــور للنهــوض بالصناعــات النســجية بشــكل متكامل
بعــد دراســة شــاملة ألوضــاع الشــركة القابضــة
والشــركات التابعــة لهــا يقــوم التصــور وفقــا للدكتــور
علــي حبيــش علــى العناصــر التاليــة:
•أوال :تفعيــل مفاهيــم رأس المــال الفكــرى ضمــن
الهيــكل التنظيمــى اإلداري للشــركات ..اي االهتمــام
بالتطويــر والتحديــث ،والعمــل علــى اعــادة الهيكلــة
اإلداريــة للشــركات ..
•ثان ًيــا :التدريــب ورفــع المهــارات للكــوادر
الموجــودة و الجديــدة.
•ثال ًثــا :اعــداد القيــادات واجــراء التغييــر فــى إدارة
الشــركات كل علــى حــده
•راب ًعــا :تمويــل قطــع الغيــار ورأس المــال العامــل
وتوفيــر الخامــات ومســتلزمات التشــغيل .
ســا :احــال وتجديــد الطاقــات بتكنولوجيــا
•خام ً
حديثــة
ســا :تحديــث وتطويــر الطاقــات الصالحــة
•ساد ً
القائمــة
•ســاب ًعا :اجــراء دمــج شــركات مــع اخــرى ،ونقــل
بعــض الشــركات للمناطــق الصناعيــة الحديثــة
•ثام ًنــا :انشــاء كيــان مشــترك لتســويق المخــزون..
وبيــع األراضــي الشــاغرة لتوفيــر التمويــل..
•تاسـ ًعا :انشــاء مركــز معلومــات بالشــركة القابضــة
والشــركات التابعــة للربــط المعلوماتــى فيمــا بينهــم
وبيــن مراكــز المعلومــات االخــرى.
أرضية معلوماتية
وهــذا يعنــي ان مــا تــم حتــى األن هــو البــدء بالتحديــث
للمعــدات االنتاجيــة دون القيــام بالخطــوات الســابقة
عليهــا وفقــا لترتيــب العناصــر التــي انتهــت إليهــا
دراســة الحملــة القوميــة للنهــوض بالصناعــات
النســجية ..فقــد كان مــن الضــروري القيــام باعــادة
هيكلــة اإلدارة وانشــاء مركــز معلومــات متكامل للربط
بيــن الشــركات مــن ناحيــة والشــركة القابضــة مــن
ناحيــة اخــرى مــع ربــط كالهمــا بمراكــز المعلومــات
االخــرى ،فــا يمكــن بنــاء أي قــرار إداري اقتصــادي
صحيــح دون أرضيــة معلوماتيــة متكاملــة..
تدريب الكوادر والتحديث
ومــن الالفــت للنظــر ان العنصــر الثانــي فــي خطــة
الحملــة القوميــة كان يتعلــق بتدريــب الكــوادر العمالــة
الحاليــة أو الجديــدة ،إال أن مــا يتــم االن هــو التحديــث
مــع اجــراء تدريــب واحالــة للمعــاش المبكــر وهــو نفس

انفاقهــا علــى توريــد المعــدات االنتاجيــة ،فــا يمكــن
ان يحــدث فــارق انتاجــي واالســتمرار علــى مســتويات
الجــودة المرتفعــة التــي تحســم المنافســة للمنتجــات
المحليــة بيــن مثيالتهــا مــن المنتجــات األجنبيــة إال
مــن خــال عنصــر بشــري مــدرب ،وبحــوث علميــة
تشــارك وبقــوة فــي دراســة ســبل التطويــر والتحديــث
ســواء باالبتــكار او المعلومــات المتكاملــة ثــم معــدات
انتاجيــة قــادرة علــى ترجمــة مــا يتــم التخطيــط لــه إلــى
منتجــات تتالئــم ومســتويات الجــودة المســتهدفة..

األمــر الــذي تــم فــي الماضــي مــع اقــرار نظــام المعاش
المبكــر والــذي أدى إلــى حرمــان القطــاع العــام مــن
كــوادر بشــرية تتســم بالكفــاءة والخبــرة والتــي حــرص
القطــاع الخــاص علــى االســتعانه بهــا ليحقــق مــن
خاللهــا طفــرات انتاجيــة وتصديريــة متميــزة..
الربط العلمي
ولقــد أكــدت الدكتــورة كريمــة حجــاج رئيــس شــعبة
البحــوث النســجية بالمركــز القومــي للبحــوث علــى
أهميــة دراســة مخرجــات المؤتمــرات التــي يقــوم بهــا
المركــز القومــي للبحــوث ..والتــي طالبــت مــرارً ا
باعطــاء أهميــة خاصــة لبحــوث وتطويــر النســجيات
التقنيــة والذكيــة مثــل « الجيوتكســتايل» والفالتــر،
والنســجيات الطبيــة والمنســوجات الوظيفيــة ،واالهتمام
بالبحــوث التطبيقيــة مــع التأكيــد علــي تطبيقــات
تكنولوجيــا «الناتــو» والمعلوماتيــة والحيويــة للحصول
علــي منتجــات نســيجية ذات قيمــة مضافــة عاليــة،
وعاليــة األداء ،إلــي جانــب االســتمرار فــي تعميــق
التعــاون والشــراكة بيــن العلمــاء وخبــراء الصناعــات
النســجية المصريــة ونظرائهــم مــن العلمــاء والخبــراء
بالبــاد العربيــة واألجنبيــة.
ويمكــن القــول ان هــذه الرؤيــة العلميــة تســتهدف فــي
المقــام األول تعظيــم عوائــد االســتثمارات التــي ســيتم

القطاع الخاص
وعلــى الرغــم مــن هــذه الخطــوات اإليجابيــة للقطــاع
العــام ،إال انهــا لــم تصحبهــا خطــوات مماثلــة لتنشــيط
عجلــة اإلنتــاج بالنســبة للقطــاع الخــاص ،وهــو مــا
عبــر عنــه المهنــدس محمــد المرشــدي رئيــس غرفــة
الصناعــات النســجية باتحــاد الصناعــات المصريــة
مــن تســبب حالــة الركــود فــي اصابــة قطــاع الغــزل
والنســيج بتوقــف مــا يقــرب مــن  50فــي المئــة
مــن الطاقــة االنتاجيــة جــراء تراجــع حجــم القــوى
الشــرائية ،اضافــة إلــى معانــاة القطــاع مــن عــدم القدرة
علــى تســويق مــا لديــه مــن منتجــات مــع زيــادة حجــم
البضائــع المهربــة والتــي يتــم طرحهــا بأســعار أقــل
مــن المنتجــات محليــة الصنــع ،ومــن ثــم مــع البــدء فــي
تفعيــل خطــة تحديــث الصناعــة هنــاك أهميــة ايضــا
العــداد وضبــط األجــواء فــي الســوق المحليــة ،حتــى
تشــهد الصناعــة ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص
مرحلــة االنطــاق االنتاجــي ،فــا يمكــن للقطــاع العــام
وحــده ان يتولــى يتولــى اســتعادة المكانــة الالئقــة
للصناعــة المصريــة أمــام العالــم دون أن يشــاركه
القطــاع الخــاص فــي هــذا األمــر..
ولنا كلمة
تدريــب العمالــة وتطويــر مهاراتهــا اإلنتاجيــة ليــس
عنصــر مكمــل لمالمــح خطــة التطويــر والتحديــث
للصناعــات النســجية ،بــل هــو «قلــب» عمليــة
التحديــث ذاتهــا ،فبــدون تطويــر هــذه المهــارات
واســتمرارية تطويرهــا مسـ ً
ـتقبل لــن يتــم االســتفادة مــن
المعــدات الحديثــة..
ففــي ظــل التســارع التكنولوجــي الراهــن هنــاك
ضــرورة للحفــاظ علــى مســتويات تدريبيــة متقدمــة
للعمالــة المحليــة تجعلهــا قــادرة علــى الوصــول إلــى
مســتويات جــودة أعلــى مــن المســتويات الراهنــة
فــي العالــم ككل ،فالقــدرة علــى ان تغــرد وحــدك فــي
المقدمــة هــي الســبيل للحصــول علــى المكانــة الالئقــة
للصناعــة المحليــة ،أمــا ان تهتــم بالتحديــث للمعــدات
دون وضــع برنامــج متكامــل وقــوي لتدريــب العمالــة
فســتكون نتائجــة ليســت علــى المســتوى المأمــول.
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ـرا  ..لمــاذا ال تحــدث تنميــة «كبيــرة» أو
هنــاك ســؤال يتــردد كثيـ ً
ملموســة لمســتوى الصــادرات المصريــة مــن المنتجــات النســجية
إلــى األســواق العالميــة ..الموقــع والتاريــخ والجــودة مــن المؤكــد
عوامــل جيــدة لتحقيــق هــذه التنميــة المطلوبة مسـ ً
ـتقبل علــى االقل
لتجــاوز حاجــز  3مليــارات دوالر التــي تحققهــا الصــادرات مــن
هــذه النوعيــة مــن المنتجــات ســنو ًيا!!..
كانــت هنــاك توقعــات فــي الماضــي القريــب بتحقيــق طفــرة
تصديريــة للســوق األمريكيــة مــع ابــرام بروتوكــول الكويــز لتتعدى
الصــادرات  10مليــارات دوالر ،ورغــم ذلــك لــم تتحقــق هــذه
الطفــرة علــى أرض الواقــع  ..وهنــاك أيضــا العديــد مــن االتفاقيــات
التــي ابرمتهــا مصــر مــع العديــد مــن األســواق العالميــة الهامــة
ورغــم ذلــك لــم تحقــق أيضــا الطفــرة التصديريــة المنتظــرة ..وهــو
مــا جعــل الصــادرات واحــداث نمــو حقيقــي لهــا لغـ ً
ـزا يحتــاج إلــى
تحليــل وتفســير..
وخــال األعــوام القليلــة الماضيــة قامــت عــدة جهــات تعمــل لخدمة
مجتمــع المصدريــن وتســعى إلحــداث تنميــة حقيقــة للصــادرات
المصريــة بإطــاق معــرض  Destination Africaوهــو
المعــرض الــذي يهــدف إلــى أن تتحــول مصر إلى مركــز للصناعات
النســجية للقــارة األفريقيــة ككل ..بحيــث يتــم ابــرام التعاقــدات
التصديريــة للمنتجــات النســجية ألفريقيــا مــن قلــب القاهــرة ومعها
يحــدث تنميــة لالســتثمارات والصــادرات النســجية ..ومــن المقــرر
ان يشــهد شــهر نوفمبــر القــادم انعقــاد دورة جديــدة للمعــرض،
ولكــن مــا هــي النتائــج التــي حققتهــا الــدورات الســابقة وكيــف يتــم
تقييــم نتائجهــا ،ومــاذا عــن التوقعــات الخاصــة بالمســتقبل..
وهــو مــا جعــل «خيــوط» تجــري هــذا الحــوار مــع المديــر التنفيذي
لجمعيــة المصدريــن المصرييــن “اكســبولينك” وأحــد أبــرز خبــراء
الصــادرات البارزيــن فــي مصــر وهــو المهنــدس شــادي أميــن ..
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فــي البدايــة أشــار المهنــدس شــادي أميــن إلــى انطــاق
المعــرض خــال العــام  ،2016رغبــة فــي أن يكــون
هنــاك منصــة للصناعــات النســجية ،تعبــر عــن اجــواء
الصناعــة فــي أفريقيــا بشــكل عــام ومصــر بشــكل
خــاص ،بحيــث تكــون مصــر هــي نقطــة االنطــاق
بالنســبة لهــا فيمــا يتعلــق بالصــادرات ،مثــل معــرض
 SOURCING AT MAGICوالــذي يعقــد
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وكانــت الفكــرة
تهــدف لصالــح الصناعــة المصريــة بطبيعــة الحــال
ثــم للصناعــة ككل فــي افريقيــا ،خاصــة وأن هــذه
الصناعــة ذات حلقــات متصلــة يعمــل بهــا تخصصــات
مختلفــة ،وكذلــك مصادرهــا مــن حيــث المــواد الخــام
متعــددة ،ورغــم ذلــك مســتوى الربــح المحقــق مــن
خاللهــا ليــس كبيــرً ا ..وهــو مــا يفســر إلــى حــد مــا
التحــركات التــي قامــت بهــا الصناعــة فــي عــدد مــن
بــاد العالــم بالبحــث عــن مناطــق أخــرى للعمــل
واالســتثمار ،مثــل تركيــا علــى ســبيل المثــال هنــاك
تحــركات لالســتثمار فــي هــذه الصناعــة فــي دول
شــمال افريقيــا ،حتــى اســيا تتحــرك للعمــل فــي
مناطــق اخــرى فــي العالــم..
فكرة Destination Africa
مــن هنــا فكرنــا فــي اقامــة فعاليــة تقــوم بالترويــج
للصناعــة ومميزاتهــا فــي افريقيــا ككل ،والتــي
تتحصــل علــي  50فــي المئــة تقريبًــا مــن طلبيــات
المــواد الخــام مــن الهنــد والصيــن وباكســتان،
باالضافــة إلــى انــه فــي نفــس الوقــت هنــاك اهتمــام
مــن جانــب مســؤولي العالمــات التجاريــة العالميــة
للبحــث عــن الصناعــة فــي مناطــق مختلفــة فــي العالــم
ً
بحثــا عــن التســعير الجيــد والجــودة المتميــزة فــي
نفــس الوقــت..
ولعــل هــذه األجــواء التــي تشــمل الســوق العالميــة
جعلــت اقامــة فعاليــة متكاملــة تمثــل اجتمــاع كبيــر
بيــن المورديــن ورجــال الصناعــة فــي افريقيــا أمــر
هــام وضــروري للترويــج إلــى المميــزات التــي
اصبحــت عليهــا هــذه الصناعــة..
طبيعة السوق
طب ًعــا هنــاك تأثيــرات سياســية مــا قــد تؤثر إلــى تكامل
الســوق االفريقيــة ،مثلمــا يجــري مــن محــاوالت دولــة
اثيوبيــا ان تكــون مصــدرً ا قائمًــا للصناعــة بذاتــه
والعمــل علــى اقامــة فعاليــة ترويجيــة للصناعــة
فــي توقيــت قريــب مــن معــرض Destination
 ،Africaوجــذب العديــد مــن المورديــن العالمييــن
للعمــل مــع الصناعــة هنــاك ،وهــو مــا يجــري ايضــا
فــي كينيــا ..بطبيعــة الحــال نحــن فــي مصــر نمتلــك
التاريــخ والجــودة والعمالــة ولكــن مــن الخطــأ أن
يتوقــف التفكيــر عنــد حــد االرتــكاز فقــط إلــى التاريــخ
والمميــزات التــي تتصــف بهــا الصناعــة فــي مصــر

بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن الصناعــات المماثلــة لهــا
فــي دول المنطقــة ..ولهــذا كان البــد مــن التحــرك
بالترويــج للواقــع المتقــدم ودائــم التطــور للصناعــة
فــي مصــر ،فــي ظــل المنافســة الراهنــة فــي الســوق
العالميــة ليــس فقــط علــى مســتوى التصديــر ولكــن
ايضــا فــي جــذب االســتثمارات الجديــدة للصناعــة
والتــي هــي بالغــة األهميــة لالقتصــاد المصــري..
وخــال الــدورة األولــى للمعــرض فــي العــام 2016
كان لدينــا قرابــة  70شــركة متخصصــة فــي
المنتجــات النســجية مــن مصــر والــدول االفريقيــة
علــى مســاحة عــرض  950متــر ،باإلضافــة إلــى
تواجــد  160مــورد أو مســتورد يمثلــون كبريــات
العالمــات التجاريــة فــي العالــم  ..وتــم مراعــاة عقــد
الــدورة األولــى للمعــرض فــي مــكان مميــز لســهولة
التعــرف علــى المنتجــات المختلفــة وتكويــن رؤيــة لمــا
هــي عليــه الصناعــة وجودتهــا فــي الوقــت الراهــن،
ومــن ثــم ابــرام التعاقــدات وتنشــيط حركــة الصــادرات
واالســتثمارات الجديــدة للصناعــة مــع العالــم..
ولقــد كان العمــل فــي معــرض Destination
 Africaوفــق فكــرة الفريــق الواحــد لــه اآلثــر
اإليجابــي فــي جــذب عــدد كبيــرة مــن المســتوردين
االجانــب يمثلــون االســواق العالميــة الهامــة.
مؤشرات نجاح
وحــول اآلثــار اإليجابيــة لمعــرض Destination
 Africaالتــي تحققــت منــذ الــدورة األولــى وحتــى
الــدورة الســابقة بالنســبة للصــادرات أو التعــاون
والترويــج للصناعــة فــي مصــر وافريقيــا بشــكل
عــام..
قــال المهنــدس شــادي أميــن – المديــر التنفيــذي
لجمعيــة المصدريــن المصرييــن «أكســبولينك»:

هنــاك مؤشــرات لنجــاح المعــرض منهــا ان المســاحة
أصبحــت أكبــر ،اضافــة إلــى أن هنــاك شــركات
ترغــب فــي االنضمــام للمعــرض ،كمــا اصبــح
المعــرض معــروف فــي العالــم فــي الوقــت الراهــن،
فعلــى ســبيل المثــال عندمــا تذهــب لفرنســا ،هنــاك
معــارض يتواجــد لنــا جنــاح بهــا خــاص بمعــرض
 ،Destination Africaوكذلــك فــي مدينــة الس
فيجــاس األمريكيــة هنــاك جنــاح ايضــا خــاص
بالمعــرض فــي المعــارض الصناعيــة التــي تعقــد بهــا
وابرزهــا معـــــرض ..UBM Magic
والســبب وراء تواجــد ممثلــي المعــرض فــي
المعــارض العالميــة البــارزة هــو انتقــاء المورديــن
أو المســتوردين الذيــن يتواجــدون فــي معــرض
 ،Destination Africaفهنــاك مواصفــات
وشــروط محــددة لدعوتهــم للمعــرض منهــا ،حجــم
االســتثمارات والطلبيــات التــي يقــوم بهــا ســنويًا وعدد
العامليــن معــه ،وعملــه ســواء بالتصنيــع أو يعمــل مــع
أيــا مــن العالمــات التجاريــة الهامــة فــي العالــم ،وبنــا ًء
علــى ذلــك يتــم تحديــد امكانيــة مشــاركته بدعوتــه
للمعــرض مــن عدمــه..
وهــذا األمــر يعــود إلــى الرغبــة فــي انتقــاء افضــل
المســتوردين للمنتجــات االفريقيــة ،خاصــة وان هنــاك
جــزء مــن تكلفــة مشــاركتهم فــي المعــرض يتــم
الوفــاء بهــا مــن المعــرض وجــزء مــن هيئــة تنميــة
الصــادرات المصريــة وفــي كل الحــاالت البــد مــن
التأكــد أن هنــاك عائــد ايجابــي للمعــرض والصــادرات
بشــكل عــام مــن وراء دعــوة المســتوردين للمعــرض.
انتقاء الشركات العارضة
بالنســبة للمشــاركين فــي المعــرض مــن الشــركات..
كيــف يتــم انتقاءهــم واختيارهم للمشــاركة فــي فعاليات
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المعــرض ،قــال المهنــدس شــادي أميــن  ..هــذا األمــر
يتــم االتفــاق عليــه بيــن الجهــات المســؤولة عــن
تنظيــم المعــرض ســواء مــن المجالــس التصديريــة أو
جمعيــة اكســبولينك وخبــراء الصناعيــة ..وحتــى يتــم
المشــاركة فــي المعــرض البــد وان تكــون الشــركة أو
المصنــع عضــو فــي المجلــس التصديــري وبالتالــي
هنــاك ســابقة اعمــال فــي التصديــر مــن قبــل ،ولكــن
لــدي فــي هــذا الشــق أمريــن همــا  ..امــا انــه لديــه
طاقــة انتاجيــة عاليــة ويمتلــك عقــود تصديريــة
ألعــوام قادمــة ،وبالتالــي لــن يســتطيع اســتقبال اي
طلبيــات عمــل جديــدة ،وفــي نفــس الوقــت ال يرغــب
فــي التوســع اســتثماريًا ،واألمــر الثانــي ..يتعلــق
بالشــركات التــي تمتلــك القــدرة علــى التصديــر اال
انهــا ال تصــدر ،رغــم امتــاك المؤهــات ســواء مــن
حيــث الطاقــة االنتاجيــة أو الجــودة وبالتالي المشــاركة
تمثــل فرصــة للدخــول إلــى عالــم المصدريــن..
وغال ًبــا هــذه النوعيــة مــن الشــركات تعمــل باســلوب
التشــغيل للغيــر ،وفــي حقيقــة االمــر هــذه النوعيــة مــن
الشــركات هــي التــي نحــاول حال ًيــا العمــل والتواصــل
معهــا رغبــة فــي ضمهــم لمجتمــع المصدريــن مــن
خــال تخصيــص مســاحات لهــم اصغــر بالمعــرض
وبســعر مالئــم لهــم حتــى يتحصــل علــى فرصــة
لالجتمــاع مــع المســتوردين بشــكل مباشــر ويكــون
لــه فرصــه للعمــل معهم..وبطبيعــة الحــال هــذا األمــر
يكســبهم الخبــرة للعمــل فــي المجــال التصديــري..
الدورة القادمة للمعرض
وفــي الــدورة الرابعــة للمعــرض تــم تســويق 40
فــي المئــة مــن المســاحة ،والتــي تــم زيادتهــا بشــكل
كبيــر عمــا كانــت عليــه فــي الــدورات الســابقة ..ومــن
المنتظــر أن يشــارك قرابــة  400مســتورد أجنبــي
فــي فعاليــات الــدورة الجديــدة للمعــرض  ،مــع العلــم
ان الــدورة األولــى شــارك بهــا قرابــة  140مســتورد،
وحتــى الــدورة الســابقة كان عــدد المســتوردين
األجانــب ممثلــي االســواق العالميــة يقــارب 285
مســتورد..وهو مؤشــر يؤكــد علــى االقبــال الكبيــر
للتعــاون مــع الســوق المصريــة واالفريقيــة بطبيعــة
الحــال خــال الفتــرة القادمــة.
المفروشات المنزلية
وحــول تواجــد مجــاالت صناعيــة مختلفــة تتعلــق
بالصناعــة مــن المقــرر ان تتواجــد فــي المعــرض مثل
صناعــة المالبــس والنســيج والمفروشــات المنزليــة
وغيرهــا مــن مجــاالت تتعلــق بهــذه الصناعــة..
قــال المهنــدس شــادي أميــن – المديــر التنفيــذي
لجمعيــة اكســبولينك -نحــن كمــا ذكــرت مــع المجلــس
التصديــري للصناعــة ،وكذلــك مــع أيــا مــن الكيانــات
االنتاجيــة القــادرة علــى التصديــر ،وللعلــم نحــن
نعلــم جيــ ًدا أن هنــاك محدوديــة لمشــاركة قطــاع
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إلــى مناطــق أخــرى فــي العالــم ،ومنهــا افريقيــا علــى
ســبيل المثــال ،وكان البــد وأن نعمــل علــى اســتغاللها
بــأن نكــون نحــن البديــل لهــم ،إال أننــا لــم نقــم بهــذا
األمــر بشــكل اخــر ،أو بمعنــى لــم نقــوم بقــراءة األمــر
بشــكل أعمــق ممــا حــدث..
والواقــع أن لدينــا قــدر مــا مــن محدوديــة االســتثمار
فــي هــذه الصناعــة ،صحيــح هنــاك رغبــة فــي العمــل
معنــا مــن المســتوردين األجانــب إال أننــا لــم نقــم
بالتوســع المطلــوب اســتثماريًا لتلبيــة هــذه الرغبــات،
وبالتالــي يتــم البحــث عــن مناطــق آخــرى يتــم مــن
خاللهــا الوفــاء باحتياجاتهــم االنتاجيــة..

المفروشــات المنزليــة فــي المعــرض بالمقارنــة عمــا
يجــب أن تكــون عليــه ،وهــي مشــكلة  ..ولقــد كان فــي
العــام الماضــي مســتوردين كبــار للغايــة ،وفــي اثنــاء
دراســة مــن ســيتم دعوتهــم للمشــاركة فــي المعــرض
لــم نقبــل البعــض والســبب أن بعضهــم متخصــص
فــي اســتيراد منتجــات ال تتواجــد المنشــأت الصناعيــة
المنتجــة لهــا بشــكل كبيــر فــي المعــرض.
ونظــرً ا ألن قطــاع المفروشــات المنزليــة يشــارك
فــي المعــارض الخارجيــة وأبرزهــا معــرض
 Heimtextilفــي ألمانيــا ،فهــذا األمــر يؤثــر بعــض
الشــئ علــى تواجدهــم فــي معــرض Destination
 Africaفــي القاهــرة ..بمعنــى أنــه يرغــب فــي
االســتثمار بتواجــده فــي هــذه المعــارض ،دون أن
يســعى لالســتثمار بنفــس الكيفيــة فــي معــرض يتــم
انعقــاده محل ًيــا ..رغــم المميــزات التــي يتــم توفيرهــا
مــن خــال المعــرض هنــا مــن مســتوردين علــى
درجــة عاليــة مــن الكفــاءة ..وبعــض ممثلــي القطــاع
شــاركوا فــي الــدورة الســابقة والســابقة عليهــا وحققــوا
نتائــج جيــدة ..ونحــن نســعى للعمــل والتميــز والتكامــل
لــكل القطاعــات وفــي طريقنــا لهــذا األمــر مسـ ً
ـتقبل.
تحوالت تجارية
وحــول مــدى اســتفادة الصناعــة فــي مصــر مــن
التحــوالت والصراعــات االقتصاديــة والتجاريــة فــي
العالــم فــي دعــم مســيرة الصناعــة محليًــا ..
قــال المهنــدس شــادي أميــن  ..نحــن فــي حقيقــة
األمــر ال نســتفيد بشــكل قــوى بهــذه التحــوالت أو
الصراعــات فــي العالــم ،فعلــى ســبيل المثــال خــال
الــدورة الســابقة لمعــرض Destination Africa
ظهــر بوضــوح مالمــح الصــراع التجــاري الصينــي
األمريكــي ،وهــو مــا يصــب فــي صالحنا،وخاصــة في
الصناعــات النســجية ،بمعنــى أن أغلــب المســتوردين
األمريكييــن اتفقــوا فــي اجتمــاع فيمــا بينهــم انــه
يقومــوا بالحــد مــن التعامــل مــع الصيــن و الخــروج

دعم الصادرات
وحــول القــرار الــذي لــو تــم اتخــاذه مــن المتوقــع أن
يــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة للصــادرات  ..قــال المهنــدس
شــادي أميــن  ..دعــم الصــادرات  ..فهــو القــرار الــذي
يــؤدي إلــى زيــادة كــم الصــادرات خاصــة مــع ارتفــاع
تكلفــة االنتــاج بزيــادة اســعار الطاقــة وغيرهــا..
وبالتالــي زيــادة الدعــم وانتظــام صرفــه للمنتجيــن مــن
شــأنه دفــع عجلــة الصــادرات بشــكل كبيــر..
باإلضافــة إلــى توفيــر التمويــل لالســتثمارات الجديــدة،
باســعار فائــدة مناســبة وغيــر مرتفعــة ،دون اجــراءات
بيروقراطيــة كبيــرة ،بمعنــى تســهيل الحصــول علــى
التمويــل لدفــع عجلــة االســتثمارات إلــى مســتويات
افضــل ،ومعهــا ايضــا يحــدث زيــادة للصــادرات..
رسالة للمصدرين والمستوردين األجانب
وحــول رســالته للمصدريــن المصريين والمســتوردين
األجانــب للمشــاركة فــي معــرض Destination
 .. Africaقــال المهنــدس شــادي أميــن ..بجانــب اننــا
فــي مصــر لنــا تاريــخ فــي الصناعــات النســجية،هناك
مميــزات عديــدة متوافــره فــي كل القطاعــات المتعلقــة
بالصناعــات النســجية ســواء بالنســبة لمســتويات
الجــودة أو الســعر وكذلــك القــرب مــن األســواق
العالميــة الهامــة وهــو مــا يجعــل الشــحن اســرع واقــل
تكلفــة بطبيعــة الحــال ،وبالتالــي العمــل مــع الســوق
المصريــة يمنــح قــدرً ا مــن المثاليــة والعائــد المرتفــع
بالمقارنــة مــع األســواق األخــرى..
ومؤخــرً ا كنــا فــي اجتمــاع مــع وزيــر قطــاع األعمــال
العــام ،اشــار إلــى أن هنــاك تفكيــر فــي انشــاء
خــط مالحــي مباشــر إليطاليــا لخدمــة الصــادرات
المصريــة للســوق األوروبيــة ،ولدينــا وفــرة فــي
األيــدي العاملــة والمهندســين وهنــاك برامــج للتدريــب
والتطويــر لمهاراتهــم اإلنتاجيــة..
وحال ًيــا نحــن فــي طريقنــا ان تكــون منصــة متكاملــة
للصناعــات النســجية فــي أفريقيــا بشــكل عــام،
وبالتالــي التعــاون مــع مصــر يعنــي التعــاون مــع
افريقيــا وســهولة ابــرام أي تعاقــدات للتصديــر فــي
وقــت وجــودة مناســبة وعائــد مرتفــع.

بورصة
خيوط
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مليون جنيه
صافي ربح النيل حلليج األقطان  -عن أول 9
أشهر من العام املالي احلالي

 30مليون جنيه إلجراء توسعات في ماكينات الغزول في العربية لحليج األقطان
تقوم الشركة العربية لحليج األقطان ،بالعمل على إجراء توسعات في ماكينات
الغزول لدى الشركة ،مشيرً ا إلى أن القيمة التقديرية للتوسعات التي تجريها
في ماكينات الغزول لدى الشركة تبلغ  30مليون جنيه.
وكانت الشركة قد سجلت صافي خسارة بلغ  27.94مليون جنيه منذ بداية

يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي ،مقابل  74.99مليون جنيه أرباح خالل
نفس الفترة من العام المالي الماضي .كما تراجعت مبيعات الشركة خالل
الفترة حيث سجلت  808.47مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ،مقابل
 895.25مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ارتفاع ارباح النيل لحليج االقطان بنسبة  80.3في المئة خالل الـ  9أشهر األولى من
العام المالي
أشارت المؤشرات المالية لشركة النيل لحليج األقطان  -عن أول  9أشهر من
العام المالي الحالي -إلى ارتفاع أرباح الشركة بنسبة  80.3في المئة.
كما سجلت صافي ربح بلغ  3.57مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية
مارس الماضي ،مقابل  1.98مليون جنيه أرباح خالل نفس الفترة من العام
المالي الماضي .وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة حيث سجلت 11.48

مليون جنيه بنهاية مارس ،مقابل  12.02مليون جنيه خالل نفس الفترة من
العام المالي الماضي.
جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغت نحو  651.64ألف جنيه
خالل الفترة (من مطلع يوليو وحتى نهاية ديسمبر  ،)2018مقابل أرباح
بلغت  6.98ألف جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

 14في المئة ارتفاع ألبارح شركة كابو خالل  9أشهر األولى من العام المالي
كشفت القوائم المالية غير المجمعة لشركة النصر للمالبس والمنسوجات -
كابو ،عن أول  9أشهر من العام المالي الجاري ،ارتفاع أرباح الشركة
بنسبة  13.5في المئة ..وأوضحت الشركة في بيان لها أنها سجلت صافي
ربح بلغ  26.12مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي،
مقابل  23مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي .وارتفع
صافي مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر حيث سجلت  275.45مليون

جنيه بنهاية مارس،مقابل  248.66مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام
المالي الماضي .وكانت الشركة قد سجلت صافي خسارة بلغت  25.3مليون
جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي ،مقابل  11.9مليون جنيه
أرباح خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي .وارتفعت مبيعات الشركة
خالل الفترة حيث سجلت  324مليون جنيه بنهاية ديسمبر ،مقابل 299.4
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

خسائر سبينالكس تتضاعف أكثر من  19مرة في  9أشهر
كشفت المؤشرات المالية لشركة االسكندرية للغزل و النسيج « سبينالكس»
عن أول  9أشهر من العام المالي الجاري ،ارتفاع خسائر الشركة بنسبة
 1937في المئة!!..
وأوضحت الشركة في بيان لها أنها سجلت خسائر بلغت  46.46مليون جنيه
منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي ،مقابل  2.28مليون جنيه خسائر

خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي .وأوضحت الشركة أن زيادة
الخسائر خالل الفترة الحالية ،يرجع إلى تكلفة خروج العاملين للمعاش المبكر
بقيمة  38.2مليون جنيه.
وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة حيث سجلت  201.64مليون جنيه
بنهاية مارس ،مقابل  214.4مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.
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Destination Africa 2019
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Dubai, UAE
Carpets, Flooring & Home Textiles
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 نوفمبر انتكس ثاوث أسيا15 - 13
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www.itmf.org

2019  اكتوبر اندوور موسكو12 - 9
 روسيا،موسكو
مفروشات منزلية واكسسوارات
Indecor Moscow 2019 – Moscow, Russia
– Home Textiles & Accessories
Tel.: + 7 (495) 252 11 07
indecor@mvk.ru
www.indecor-moscow.ru

– 2019  اكتوبر اكسبوتكستيل بيرو27 - 24
بيرو – موردين لصناعة النسيج والمالبس

2019  اكتوبر فاشون اندستري ايكسبيشن12 - 9
 روسيا، سانت بطرسبرغ
فاشون

Expotextil Peru 2019 – Peru International supplier fair for the textile
and clothing industry
Tel.: 5117149558
info@plastic-concept.com
ventas@plastic-concept.com
www.expotextilperu.com

Fashion Industry Exhibition 2019
Saint Petersburg, Russia
Fashion
Tel.: +7 812 777 04 07 (ext. 682)
moda@farexpo.ru
fi@farexpo.ru
www.en.fi-expo.ru
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12.19

2019  ديسمبر دينيم بريميير فيجين4 - 3
 المملكة المتحدة – دينيم،لندن
Denim Premiere Vision 2019
London,
UK - Denim
Tel.: +33 (0)1 70 38 73 75
t.savinova@premierevision.com
www.denimpremierevision.com

2019  ديسمبر اي تي ماك انديا8 - 5
 ماكينات- الهند
ITMACH INDIA 2019
India – Textile Machinery
Tel.: +91-22-26820284/86/87/88
info@itmach.com
www.itmach.com

2019  ديسمبر يارنكس22 - 20
الهند – خيوط وغزول
Yarnex 2019 – Ludhiana
India - Fibers & Yarns
Tel: +91 80 2521 4711, 4115 1841
Mobile: +91 98454 46570, 93425 66532,
98451 19893
Branch Office: Delhi - +91 9990866929
sstm@yarnex.in
sstm@textilefairsindia.com
www.yarnex.in
www.textilefairsindia.com
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11.19

2019  نوفمبر ايجي تكس27 – 25
 مصر،القاهرة
 مالبس جاهزة ومفروشات منزلية، منسوجات

11.19

2019  نوفمبر يابان تكس15 - 13
 اليابان، طوكيو
مفروشات منزلية واقمشة

EGYTEX 2019
Cairo, Egypt
Textile, Apparel & Home Textile
Tel.: +202 2670 8995
Tel.: +202 2275 5958
info@egytexfairs.com
www.egytexfairs.com

JAPANTEX 2019
Tokyo, Japan
Fabrics & Home Textiles
Tel.: +81-3 -34 33 - 4521
Fax: +81-3 -34 33 -786 0
nif2019@nif.or.jp
www.japantex.jp

– 2019  نوفمبر شانغهاي تكس28 - 25
 صناعة المنسوجات-  الصين، شانغهاي

 نوفمبر مورووكو انترناشيونال يارن اند16 - 13
2019 فابريك سورسينج شو
المغرب – غزول واقمشة

ShanghaiTex 2019
Shanghai, China – Textile Industry
Tel.: (852) 2516 3343 / 3523
Fax: (852) 2516 5024
Textile.PR@adsale.com.hk
www.shanghaitex.cn

Morocco International Yarn & Fabric
Sourcing Show 2019
Morocco – Yarn & Fabric
Tel.: +1- 510 – 918-0171
contact@morocco-sourcingshow.com
www.morocco-sourcingshow.com

– 2019  نوفمبر انتكس ثاوث اشيا18 - 17
بنجالديش – غزول واقمشة ودينيم واكسسوارات
Intex South Asia 2019
Bangladesh Yarn, Fabrics, Denim &
Accessories
Tel.: + (91)-(22) 40376700 - 30
intexfair@worldexindia.com
www.intexfair.com

فنية

ترجمة وإعداد مهندس استشارى  /على بدر
“”A WAZIR ADVISORS PUBLICATION

مقاالت

اجلزء االول

نظرة عامة على اسواق المنسوجات والمالبس العالمية

يقــدر اســتهالك المالبــس العالمــي بحوالــي  1.8تريليــون دوالر ،ويمثــل  2.3فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي فــي  .2017وكان االتحــاد
األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة أكبــر أســواق المالبــس بحصــة مجتمعــة 41فــي المئــة ،ويمثــان  11فــي المئــة فقــط مــن ســكان العالــم ،مــع حــدوث
تباطــؤ فــى النمــو عندهمــا .بينمــا شــكلت الصيــن والهنــد مجتمعتــان حصــة ســوقية تصــل إلــى  16فــي المئــة ،ويمثــان  36فــي المئــة مــن ســكان العالــم
مــع حــدوث تســارع عندهمــا فــى النمــو ،ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب العالمــي علــى المالبــس بمعــدل ســنوي مركــب نســبته  5فــي المئــة مقارنــة بالعــام
الســابق وبقيمــة  1.8تريليــون دوالرحال ًيــا ليصــل إلــى  2.6تريليــون دوالر بحلــول .2025
أمــا الصيــن والهنــد (مــن األســواق الثمانيــة األولــى مــن المالبــس) والمتوقــع نموهمــا بشــكل مطــرد بمعــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره  12فــي المئــة و 10
فــي المئــة علــى التوالــي (مقارنــة بنمــو عالمــي قــدره  5فــي المئــة ) وســوف يــؤدي النمــو االقتصــادي واالرتفــاع فــي نصيــب الفــرد مــن الدخــل إلــى النمــو
فــي ســوق المالبــس .وســوف تصبــح الصيــن أكبــر مســتهلك المالبــس فــي العالــم بحجــم ســوق  450مليــار دوالر ،وســوف تتفــوق الهنــد علــى اليابــان
لتحتــل المركــز الرابــع فــي القائمــة مــع حجــم ســوق  160مليــار دوالر فــي عــام .2025
جدول  :1حجم سوق المالبس العالمية (ملياردوالرأمريكي)
الدولة/المنطقة

القيمة 2017

%2017

نمو %2017 / 2015

القيمة 2025

( )28دول اوروبا

403

%22

%1

437

امريكا

341

%19

%2

399

الصين

201

%12

%10

450

اليابان

99

%6

%1

107

الهند

67

%4

%12

160

البرازيل

61

%3

%5

89

روسيا

41

%2

%5

60

كندا

32

%2

%2

37

باقى العالم

546

%30

%6

881

اجمالى العالم

1800

%100

%5

2620
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من املتوقع أن تنمو التجارة العاملية في املنسوجات واملالبس من  764مليار
دوالر حاليا الى  1000مليار دوالر عام 2025

جدول  : 2تجارة المنسوجات العالمية (مليار دوالر)
الفترة

خيوط

شعيرات

مالبس

افمشة

منسوجات منزلية

االجمالى

غيرها

2005

41

21

114

267

32

27

502

2010

52

27

129

348

43

42

641

2015

53

29

148

444

50

52

776

2017

50

27

143

444

49

51

764

2025

53

29

155

650

57

56

1000

 1فــي المئــة منــذ عــام  2005مقارنــة بصــادرات المالبــس التــي نمــت بمعــدل
ســنوي مركــب نســبته  4.3فــي المئــة خــال نفــس الفتــرة الزمنيــة ..ومــن
المتوقــع أن تنمــو التجــارة العالميــة فــي المنســوجات والمالبــس مــن 764
مليــار دوالر الحاليــة إلــى  1000مليــار دوالر عــام  ،2025بمعــدل نمــو
ســنوي مركــب قــدره  3.4فــي المئــة.

بلغــت تجــارة المنســوجات والمالبــس العالميــة  764مليــاردوالر ،2017
ونمــت بمعــدل ســنوي مركــب بلغــت نســبته  3.6فــي المئــة منــذ،2005
وكانــت المالبــس الفئــة األكثــر تـ ً
ـداول مــع حصــة  58فــي المئــة  ،وكانــت
المنســوجات ثانــي أكبــر فئــة وتــم احتســابها بحصــة  19فــي المئــة مــن إجمالــي
التجــارة .ومــع ذلــك نمــت صــادرات المنســوجات بمعــدل نمــو ســنوي مركــب
جدول  : 3قيمة ونسبة مشاركة األنواع فى تجارة المنسوجات 2017
النوع

شعيرات

خيوط

اقمشة

مالبس

منسوجات منزلية

غيرها

القيمة مليار دوالر

50

27

143

444

49

51

في المئة

7

3

19

58

6

7

جدول: 4أكبر مصدري المنسوجات والمالبس لعام ( 2017بمليارات الدوالرات)
الدولة

صادرات المنسوجات

صادرات المالبس

اجمالى الصادرات

عام %2017

الصين

119،5

159

287،5

%36

الهند

37،2

17،3

37،2

%5

بنجالدش

35،2

33،3

35،2

%5

المانيا

34،3

20

34،3

%4

ايطاليا

33،6

21،2

33،6

%4

فيتنام

33

26،5

33

%4

تركيا

26،2

14،8

26،2

%3

امريكا

25،2

5

25،2

%3

اسبانيا

18،5

13،8

18،5

%2

فرنسا

15،7

10،7

15،7

%2

بلجيكا

14،8

8،6

14،8

%2

هولندا

13،3

8،6

13،3

%2

كوريا

13،2

1،8

13،2

%2

بقى العالم

184،8

103،4

148،8

%25

االجمالى

763،5

444

763،5

%100

شــكلت الصيــن أكبــر مصــدر للمنســوجات والمالبــس بنســبة  36فــي المئــة مــن
إجمالــي الصــادرات والحصــص .ومــع ذلــك فقــد انخفضــت حصــة الصيــن فــي
التجــارة العالميــة مــن المنســوجات والمالبــس مــن  39فــي المئــة فــي  2015إلــى 36

فــي المئــة فــي 2017بســبب زيــادة ســوق المنســوجات والمالبــس الداخليــة  .وكانــت
الهنــد ثانــي أكبــر دولــة مصــدرة للمنســوجات والمالبــس بقيمــة  37مليــار دوالر،
وتليهــا بنجالديــش وألمانيــا بقيمــة  35مليــار دوالر و 34مليــار دوالر علــى التوالــي.
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فنية
مقاالت

أ.د /محمد البدري..
استاذ آالت املالبس – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان..
عميد معهد املوضة «شامبرسانديكال» سابقا..

الحقيقة االفتراضية وأثرها على صناعة المالبس
فــي ظــل التقــدم التكنولوجــي الهائــل فــي كافــة مجــاالت الحيــاة عامــة والتعليــم
والتدريــب خاصــة وتكامــل تقينــات الحاســب اآللــي والوســائط المتعــددة
وشــبكة االنترنــت وهــذا التكامــل يعــرف بتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت
 .Information & Communication Technologiesلــذا اصبــح
مــن الضــروري التوجــه نحــو اســتخدام تقنيــات حديثــة وتطويرهــا حتــى نتمكــن
مــن التغلــب علــى الطــرق التقليديــة فــي التعامــل مــع مفــردات التعليــم والتدريــب
عامــة وفــي مجــال المالبــس الجاهــزة بالرغــم مــن التكنولوجيــات الحديثــة فــي
التعليــم والتدريــب ومنهــا البيئــة االفتراضيــة كنظــام شــمولي في التعليــم والتدريب
إال انهــا لــم تحظــى باالنتشــار المطلــوب الســباب عديــدة ليــس هنــا موضــع ذكرهــا

وال تــزال العديــد مــن االســاليب التقليديــة تســتخدم فــي تنــاول وعــرض المناهــج
مطبقــة فــي مراكــز التدريــب والعديــد مــن الهيئــات التعليميــة المختلفــة .ومــن اهــم
ســمات العولمــة التســارع وتزاحــم المعلومــات وظهــور البرامــج الكثيــرة ليــس
كل يــوم بــل كل لحظــة نشــاهد جديــد وهنــاك تحــول تدريجــي فــي النظــم التدريبيــة
والتعليميــة نحــو هــذه التقنيــات المســتحدثة.
حيــث تاتــي الحقيقــة االفتراضيــة كأحــدى أدوات تطويــر نظــم التدريــب الحديثــة
فــي كافــة المجــاالت مثــل صناعــة المالبــس الجاهــزة خاصــة ومنهــا ماكينــات
الحياكــة وذلــك مــن خــال تخيــل األجــزاء الداخليــة للماكينــة وفكهــا وتركيبهــا
وصيانتهــا وتشــغيلها.

الحقيقــة االفتراضية Virtual Reality
هــي احــد المســتحدثات التكنولوجيــة التــي تســتخدم
الحاســب اآللــي باالضافــة إلــى بعــض االجهــزة
والبرامــج كمنظومــة متكاملــة فــي انشــاء بيئــة
تخيليــة ثالثيــة االبعــاد تمكــن الفــرد مــن المعايشــة
والتفاعــل والتعامــل معهــا مــن خــال حواســه
وبعــض األدوات األخــرى بحيــث يشــعر هــذا الفــرد
كمــا أنــه يتعايــش ويتفاعــل ويتعامــل مــع الواقــع
الحقيقــي بــكل ابعــاده.

النمذجــة( :النمــاذج الخطيــة – النمــاذج الرياضيــة
– النمــاذج الهندســية – النمــاذج الجرافيكيــة)
المحــاكاة( :المحــاكاة التفاعليــة – النمــاذج النشــطة
– النمــاذج المتفاعلــة – المحــاكاة بإضافــة البعــد
الرابــع – المحــاكاة التفاعليــة الديناميكيــة –
المحــاكات التفاعليــة النشــطة)
الواقــع االنغماســي( :العــرض علــى شاشــة
الحاســب – نظــم العــرض باإلســقاط – نظــم
اإلنغمــاس الكامــل – النظــم المثبتــة بالجســم).

اهميــة الحقيقة االفتراضية
1.1يســمح للفرد بمشــاهدة االشــياء من مسافة بعيدة
2.2يســتطيع الفــرد ان يتلمس االبعــاد المختلفة
لالشياء 3D
3.3يهيــئ الفرصــة للفرد للمشــاركة والتفاعل مع
البرنامــج او التجربــة العلمية
4.4يهيــئ الفرصــة المناســبة للفرد من حيث الوقت
المخصــص للتجربــة ليتفاعــل معها خالل مدة
زمنية مفتوحة وليســت محددة.
5.5ينمــي المهــارات العقليــة واالبتكارية لدى الفرد
من خالل مشــاهدة البيئــات الواقعية االفتراضية

تطبيقــات الحقيقة االفتراضية
يتــم تشــكيل المالبــس ثالثيــة االبعــاد بتعديلهــا عــن
طريــق تغيــر نمــط وخصائــص الخامــات (محــاكاة
المالبــس) بإفتــراض أن شــخص يقــف ويرتــدي
المنتــج.
هــذه البرامــج ليســت قاصــرة علــى المنتجــات
االساســية فقــط وانمــا يمكــن مــن خاللهــا اختيــار
االكسســوارات مثــل (اغطيــة الــراس واالحذيــة
 )....ممــا يزيــد مــن القــدرة الشــرائية لــدى
ا لمســتهلك .
ويمثــل المانيــكان  3Dالموجــود بالبرنامــج قياســات
الجســم فيمكــن مــن خــال هــذه البرامــج رؤيــة
التصميــم فــي جميــع االتجاهــات (االمــام – الخلــف
– الجنــب).

تقنيــات الحقيقة االفتراضية
مســتويات وتصنيفــات تقنيــات الحقيقة االفتراضية
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1.1برنامــج افتراضــي للتصميم ثالثي االبعاد
3D Virtual Design Software
هــذه البرامــج تعطــي للمســتخدمين امكانيــة
لتصــور كل التعديــات التــي يمكــن ان تجــرى
علــى القطعــة فــي الوقــت الحقيقــي لهــا وهنــاك
قابليــة تعديــل المنتــج طبقــا لتغيــر المقــاس
2.2التلبيــس االفتراضــي عبر االنترنت
Virtual Fitting on the internet
يمكــن للمســتهلكين التســوق عبــر االنترنــت
التلبيــس االفتراضــي عبــر االنترنــت حقــق لهــم
رؤيــة المنتــج اثنــاء اإلرتــداء لمعرفــة هــل هــذا
يناســبهم أم ال.
3.3تطويــر تصميــم المالبس بالتقنيــة الثالثية االبعاد
3D Apparel CAD Developments
يقــوم هــذا النظــام بعــرض الباتــرون ثنائــي
االبعــاد والصــور ثالثيــة االبعــاد فــي وقــت
واحــد فيمكــن ان نــرى العينــة األولــى ثالثيــة
االبعــاد عــن طريــق الصــور.
4.4محــاكاة المالبس االفتراضية
Virtual Garment Simulation
ويوضــح برنامــج محــاكاة المنتــج انــه يمكــن مــن
خاللــه تغييــر الشــكل واللــون ورؤيــة المنتــج
مــن االتجاهــات المختلفــة – اســتخدام برامــج
المحــاكاة فــي تصميــم المالبــس

فنية
مقاالت
أستاذ مساعد .محمد امليداني  -اجلامعة األملانية بالقاهرة  -املدير التنفيذي ملكتب االستشارات إنتكسيف
info@intexive.com | www.intexive.com

األلياف الزجاجية!.
هــى أليــاف دقيقــة مــن الزجــاج يتــم تصنيعهــا مــن مــواد خــام مثــل رمــل
الســيليكا واأللومينــا والحجــر الجيــري والطيــن وحمــض البوريــك .يتــم
صهــر المــواد الخــام فــي افــران ضخمــة عنــد درجــات حــرارة عاليــة تصــل
إلــى  1400درجــة مئويــة ،ثــم يتــم بثقهــا عبــر فوانــى لتخــرخ فــي صــورة
شــعيرات مســتمرم مــن الزجــاج تتــراوح مــن  5إلــى  24ميكــرون.

المصريون أول من استخدم األلياف الزجاجية..
كانــت إمكانيــة الحصــول علــى األليــاف الزجاجيــة
الدقيقــة معروفــة فــي العصــور القديمــة حتــى قبــل
تكنولوجيــا نفــخ الزجــاج ،وقــد اســتخدم المصريــون
األليــاف الزجاجيــة فــي صنــع الكثيــر مــن المراكــب
والســفن عــن طريــق تدويــر االليــاف الزجاجيــة حــول
قوالــب مــن الطيــن مــن شــكل مناســب.
أشكال وأنواع متنوعة..
األليــاف الزجاجيــة متوفــرة فــي مجموعــة متنوعــة
مــن األشــكال أهمهــا الشــعيرات المســتمرة والحــزم
الســميكة ،واألليــاف المتقطعــة وحصــر األليــاف
المتقطعــة باالضافــة لالقمشــة المنســوجة.
كمــا يوجــد انــواع مختلفــة مــن األليــاف الزجاجيــة ،
مثــل  Eو Sو . C
االليــاف  Eلديهــا معامــل مرونــة عالــي ،واألليــاف
 Sلديهــا متانــة عاليــة و  Cلديهــا مقاومــة كيميائيــة
عاليــة.

ويتــم اســتخدام األليــاف الزجاجيــة علــى نطــاق واســع
فــي تدعيــم المــود المركبــة مــن البالســتيك مثــل
االيبوكســي والبوليســتر ،تجمــع األليــاف الزجاجيــة
بيــن القــوة العاليــة جــ ًدا و الــوزن الخفيــف ،واألهــم
مــن ذلــك كلــه  ،تكلفــة معقولــة جــ ًدا.
ُتســتخدم مركبــات األليــاف الزجاجيــة علــى نطــاق
واســع فــي صناعــة جســم الســيارات والمصــدات
وفــي قــوارب اإلبحــار واليخــوت وقــوارب الصيــد
التجاريــة والقــوارب العســكرية ،كمــا أنهــا تســتخدم
فــي صنــع لوحــات الدوائــر المطبوعــة وأحــواض
االســتحمام واألبــواب والنوافــذ.
طاقة الرياح
أحــد أكثــر التطبيقــات الناشــئة و الهامــة لمركبــات
األليــاف الزجاجيــة هــو صنــع شــفرات التوربينــات
الريحيــة التــى تســتخدم فــى توليــد الطاقــة الكهربائيــة
مــن الريــاح .هنــاك طلــب كبيــر جــدا علــى الطاقــة
المتجــددة مــن الريــاح  ،وفقــا لتقريــر نشــرته Wind

 Europeفــإن  14فــي المئــة مــن الكهربــاء فــي
أوروبــا .يتــم توليهــا مــن التوربينــات الريحيــة.
صناعة األلياف الزجاجية في مصر
بــدأ إنتــاج مصــر مــن األليــاف الزجاجيــة فــي
عــام  2012بتأســيس Jushi Egypt For
 ، Fibreglass Industryوهــي شــركة مملوكــة
بالكامــل لشــركة .Jushi Group Co. Ltd
الصينيــة ،وقــد زادت صــادرات مصــر بنســبة
180فــي المئــة مــن العــام ،2018 - 2013
بإجمالــي  170ألــف طــن و  227مليــون دوالر فــي
عــام  2018إلــى أوروبــا وتركيــا.
ســوف تســتمر الصــادرات فــي النمــو بســبب وفــرة
المــواد الخــام المحليــة (الســيليكا النقيــة)  ،وقــرب
مصــر من األســواق الرئيســية (شــركات طاقــة الرياح
فــي االتحــاد األوروبــي وتركيــا)  ،واتفاقيــة التجــارة
الحــرة ( ، )Euro 1و دعــم الحكومــن المصريــة
للصناعــة و تشــجيع التصديــر.
يوليو  | 2019خيوط 33

تكنولوجي
خيوط

Zero twist for composite fabrics guaranteed
IRO AB, a member of the Vandewiele group, reports strong
interest in its ZTF Zero Twist Feeder introduced at the recent
ITMA 2019 in Barcelona, Spain, particularly from companies
involved in the growing market of textile reinforcements for
composites.
In the weaving of fibres such as carbon, glass and aramids, as
well as thermoplastic tapes for highly-engineered composite
fabrics, it is essential that there is no twist in the feed, which this
new machine absolutely guarantees.
“The ZTF Zero Twist Feeder keeps the tape yarns or fibre tows
constantly stretched to avoid the risks of any snarls or twisting,”
explains Sales and Marketing Manager Pär Hedman. “During
ITMA 2019” I spoke to many companies interested in this new
machine, which will be supplied in bespoke versions specific to
the individual needs of each customer and the intended enduse.”
The unit can accommodate tapes in widths up to 10mm and
weight up to 7kg, with an insertion length of up to 3.4 metres.
It is equipped with a buffer arm synchronised with the rapier
movement of the weaving machine to deliver the exact amount
of yarn from the bobbin required for the weft insertion. A tension
and sensor arm ensures constant yarn tension is maintained
during the entire insertion cycle.
Designed for use with rapier machines, the ZTF can be installed
on new CAN (controller area network) communication machines
or retrofitted to older non-CAN machines using a speciallydesigned conversion kit.
IRO AB is a member of TMAS – the textile machinery association
of Sweden.
“As the market leader in yarn feeding technology, IRO AB has

consistently introduced new milestones in the field of yarn
feeding technology for weaving machines at successive ITMA
shows and this year was no exception,” says TMAS Secretary
General Therese Premler-Andersson. “The ZTF Zero Twist
Feeder was just one of a range of new developments introduced
by the company at ITMA 2019.”

CUBE INTRODUCED
by Lasser in ITMA
Barcelona
Cube automatic shuttle station. The new development is
with a new improved design that make it even easier to
prepare your shuttles. Having everything happening in one
place and all assets are easy to reach, makes the station the
perfect extension for an efficient production. The Lasser Cube
makes you not worry about the shuttles anymore, as it does it
all for you with easy to use controls that are user friendly and
with every step working automatically. To keep shuttles in perfect
condition, the preparation process is divided into three steps:
Step 1: The Shuttles are opened and cleansed from any residues.
In order to prevent damage to the shuttles it is done so with the
force vacuum.
Step 2: Bobbins are indentified and placed precisely within the
shuttles. The bobbin threads are cut accordingly.
Step 3: Thread tensions is adjusted while the shuttles are
monitored by a high- precision sensor.
2019  خيوط | يوليو34

Rieter at ITMA 2019 in Barcelona
At ITMA 2019, Rieter showcases innovations for all four spinning processes that are established on the market. These
innovations are designed to reduce raw material, energy and labor costs, while also increasing productivity during
production of the yarn quality required in each case. Solutions to increase the flexibility of the spinning mill are also
presented. In addition, Rieter presents two solutions for the production of innovative yarns.

• News from the inventors of compacting
• The most economical rotor direct process
• Production of innovative yarns using the air-jet spinning process
Fiber preparation
The blowroom VARIOline with the new UNIClean B 15 brings
significant improvements in terms of energy consumption and
the cleaning result for all spinning processes. The same applies
to the new high-performance card C 80, which offers
an unrivaled level of productivity.
Ring and compact-spinning process
To increase the cost effectiveness of the ring spinning and
compact spinning
process, Rieter reveals the new comber E 90, the new roving
frame F 40, the piecing robot ROBOspin and three different
compacting units that can easily be installed on and removed
from a ring spinning machine: COMPACTdrum, COMPACTapron
and COMPACTeasy.
Rotor spinning process
Innovations that bring considerable improvements in efficiency
for the rotor spinning process are also presented. The draw
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frame module RSB-Module 50 can be used in combination with
the high-performance card C 80 and can be configured to a
highly efficient direct process with the new semi-automated R 37
or the fully automated
R 70. The new, cost-effective rotor spinning machines are
characterized by low energy consumption, high productivity and
high machine availability with low raw material costs.
ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite
The new innovations for the four spinning processes are
supplemented by two new functionalities of ESSENTIAL:
ESSENTIALorder and ESSENTIALconsult, which are available
to all Rieter customers free of charge with the purchase of a new
machine. In addition to the existing modules ESSENTIALmonitor,
ESSENTIALmaintain and ESSENTIALpredict, the next steps are
demonstrated: ESSENTIALlab for integrating laboratory data into
the spinning mill management system, ESSENTIALoptimize, the
intelligent recipe management system, and ESSENTIALautomate
for integrating the transport and logistics systems.

ووجوه
مبوبات
اخبار
خيوط

وظائف
خالية

A garment factory is looking for the following
positions:
Planning Master:
• Preparation JOB LIST
• Preparation of time and action.
• Loading production
• Process selection and planning.
• Facility location and deciding which facilities to
subcontract.
• Estimating Quantity and cost of production.
• Capacity planning.
• Line Planning.
• Follow-up and execution.
• Chasing other department and keep plan on track.
• Manage, identify and solve all supply issues.
Planning Raw Materials:
Develop and maintain raw material requirement plan.
Process selection and planning.
supervising the Preparation of Material requirement
sheets according to sample product, buyer specification
sheet.
• Calculating quantity, costs of items and issuing orders.
• Material resource planning ( Inventory).
• Provide weekly and monthly plans.
• Manage supply chain.

•
•
•

•
•

Assure timely delivery of materials.
Implement lean materials techniques.

Purchasing Manager
Collects requirements from the production department
and designs specifications and budget for the raw
material
• Researching for best prices in the market and potential
vendors who can supply the required amount of quality
products on time
• Negotiates with the vendors and places order for the
raw materials and makes sure that the placed orders
are delivered on time
• Supervises shipping of the materials to ensure that
there are no defective items in the materials
• Supervises the inventory available and generates
monthly inventory report to be presented to the higher
officials
• Identifies the reason for the extra consumption of
the raw material by collecting information from the
production department
• Identifies the emergency requirements of the materials
and arranges supplies for the same

•

For interested applicants send your CV to:
Ashraf_elseady@yahoo.com
ashrafelseady@checkpointwear.com
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معارض
خيوط

افضل االبتكارات النسيج والمالبس الجاهزة خالل
الدورة القادمة لـ Intex South Asia

تعقــد الــدورة الخامســة مــن فعاليــات معــرض Intex
 South Asiaفــي  BMICHكولومبــو فــي الفتــرة
مــن  13إلــى  15نوفمبــر  2019يعــد المعــرض
أكبــر معــرض دولــي للمنســوجات حيــث يحظــى
باعتمــاد وبدعــم مــن عــدة جهــات أبرزهــا:
• Sri Lanka Export Development
Board
• Federation of Import Export
Organisation
• Taiwan Textile Federation
• Malaysia Knitting Manufacturers
Association
• Joint Apparel Association Forum
of Sri Lanka
• Confederation of Indian Textile
Industry
• Tirupur Exporters Association
• Clothing Manufacturers
Association of India
يشــارك فــي فعاليــات الــدورة الجديــدة لمعــرض
 Intex South Asiaأكثــر مــن  250عارضًــا
يمثلــون أكثــر مــن  15دولــة لعــرض منتجاتهــم مــن

خيــوط وأقمشــة المالبــس والدنيــم عاليــة الجــودة،
وملحقــات المالبــس واألصبــاغ والمــواد الكيميائيــة
والخدمــات المرتبطــة بهــا.
كمــا يســلط المعــرض فــي دورتــه الجديــدة الضــوء
علــى االبتــكارات فــي مجــال المنســوجات ،واطــاق
المنتجــات الجديــدة ومعلومــات الســوق والفــرص
ألكثــر مــن  5000مشــتري مــن أكثــر مــن  30دولــة.
تعقــد علــى هامــش فعاليــات Intex South Asia
سلســلة الحلقــات النقاشــية ونــدوات بمشــاركة رجــال
الصناعــة والتــي تســتهدف تقديــم معلومــات متكاملــة
ومتطــورة عــن الســوق لدعــم الجهــود لالرتقــاء
بسلســلة القيمــة وتحريكهــا لالمــام باإلضافــة إلــى
مراجعــة اتجاهــات الموضــة والتنبــؤ بمســتقبلها
واســتخدام المــواد المســتدامة وتوفيــر المزيــد مــن
المصــادر اإلقليميــة أو غيرهــا التــي يمكــن االعتمــاد
عليهــا .وعلــى مــر الســنين تــم عقــد شــراكة مــع العديد
مــن الجهــات لتنظيــم منصــات المعرفــة الناحجــة ذات
المغــزى ومــن أبــرز هــذه الجهــات:
WGSN - The Woolmark Company
 - Better Cotton Initiative - JAAFTEXPROCIL
« - »Fashion Fiestaيمثــل العــرض الفريــد

مــن نوعــه فــي  Intex South Asiaوهــو ً
حدثــا
حصريًــا للتواصــل عبــر الشــبكات حيــث يتواصــل
اصحــاب المصالــح عبــر جميــع انحــاء دولة ســريالنكا
والمشــترين األجانــب مــن جنــوب آســيا واألســواق
الدوليــة مــع المورديــن الستكشــاف الفــرص المتاحــة
خــال ليلــة ثقافيــة برعايــة الشــركات العالميــة
الرائــدة.
ومــن المعــروف اعتمــاد صناعــة المالبــس فــي جنوب
اســيا بشــكل كبيــر علــى توريــد المنســوجات الراقيــة
وخامــات  MMFلتصنيــع المالبــس ذات القيمــة
المضافــة الســواق التصديــر مثــل االتحــاد األوروبــي
والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
ولهــذا الســبب يعــد معــرض Intex South Asia
منصــة مثاليــة لالعبيــن الدولييــن الطــاق وترويــج
المنتجــات والتواصــل مــع كبــار المشــترين الذيــن
يبحثــون باســتمرار عــن المــواد الخــام لتطويــر
منتجاتهــم الجديــدة ولتلبيــة طلــب عمالئهــم.
ممــا يشــير إلــى إمكانيــة استكشــاف الفــرص اإليجابيــة
خــال فعاليــات دورة  Intex South Asiaفــي
ســريالنكا.
ولمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيــارة الموقــع
االلكترونــيwww.intexfair.com:
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أبرزها التحول الرقمي واإلبتكار والتقنيات الذكية

معرض  ITMA 2019يحدد المالمح الرئيسية
لمستقبل الصناعات النسجية في العالم

ســجلت صناعــة النســيج والمالبــس الجاهــزة
العالميــة فــي معــرض  ITMA 2019أرقا ًمــا
قياســية جديــدة خــال فعاليــات الــدورة الحاليــة
للمعــرض حيــث شــهدت اطــاق العديــد مــن
المنتجــات الجديــدة واالختراعــات والتقنيــات
المثيــرة والمبتكــرة متضمنــة تلــك االبتــكارات
الذكيــة التــي تعــزز مــن اســتخدام االنترنــت والتــي
قــام بعرضهــا  1717عارضــا يمثلــون قرابــة 45
دولــة.
ولقــد شــهد المعــرض تخصيــص مســاحة مســتقلة
لقطــاع الطباعــة واألحبــار كقطــاع متخصــص فــي
 ITMA 2019حيــث تــم زيــادة مســاحتها بنســبة
 40فــي المئــة مقارنــة بمــا كانــت عليــه الــدورة
الســابقة  ، ITMA 2015وذلــك مــع مشــاركة
العديــد مــن العارضيــن الجــدد الذيــن كانــوا
حريصيــن علــى اســتغالل الفــرص االســتثمارية
الراهنــة عالم ًيــا لقطــاع الطباعــة الرقميــة.
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Spain
11%
Italy
10%
India
8%
Turkey
7%
Gremany
7%

Other
57%

الدول الزائرة للمعرض

كمــا تــم خــال المعــرض إطــاق العديــد مــن
التقنيــات الجديــدة بــدءًا مــن النســيج والحياكــة ثالثيــة
األبعــاد وعمليــات الحياكــة غيــر المنســوجة عاليــة
التقنيــة والمــواد الكيميائيــة المســتدامة وتقنيــات
صناعــة المالبــس الحديثــة ومجموعــة واســعة مــن
حلــول التشــغيل اآللــي التــي تعمــل بالبرمجيــات.
أكــدت  - CEMATEXاللجنــة األوروبيــة لمصنعي
آالت الغــزل والنســيج ،المنظمــة والمالكــة لمعرضــي
 ITMAو  – ITMA ASIAبــأن دعــم الصناعــة
مــن الــزوار والعارضيــن كان هائـ ًـا ممــا أدى إلــى
تســجيل رقــم قياســي مــن العارضيــن منــذ انشــاءها.
صرح  – Fritz P. Mayerرئيس CEMATEX
 :أن التحــول الرقمــي لصناعــة النســيج والمالبــسالجاهــزة وكذلــك االســتدامة قــد زاد اهتمــام الزائريــن
بهــا خــال فعاليــات  ITMA 2019واضــاف
ً
ً
اقبــال قويًــا علــى الرغــم مــن
قائــا « :كان لدينــا
التقلبــات التجاريــة الحاليــة ،وقــد فوجــئ العديــد مــن
العارضيــن بعــدد كبيــر مــن المشــترين الجاديــن
الذيــن حضــروا المعــرض وقــد كانــت مفاجــأة
ســعيدة للغايــة ،وهــو مــا أوجــد ترحي ًبــا مــن جانــب
العارضيــن بوجــود شــرائح جديــدة مــن الــزوار
مثــل تواجــد أعــداد أكبــر مــن العالمــات التجاريــة
الخاصــة باألزيــاء والعالمــات التجاريــة الرياضيــة.
مــع األخــذ فــي االعتبــار أن هــذه الــدورة مــن
المعــرض تــم اختصــار مــدة المعــرض مــن  8إلــى
 7أيــام ومــع ذلــك ال نــزال نتمتــع بزيــارات جيــدة».
نجحــت الــدورة الحاليــة مــن  ITMA 2019فــي
جــذب أكثــر مــن  105ألــف زائــر يمثلــون جميــع
قطاعــات الصناعــات النســجية مــن حوالــي 137
دولــة وعلــى رأســهم كل مــن أســبانيا  11فــي المئــة
وايطاليــا  10فــي المئــة والهنــد  8فــي المئــة وتركيــا
وألمانيــا بنســبة  7فــي المئــة لــكل منهــم ،..تليهــم
زوار مــن عــدة دول آخــرى تمثــل بالترتيــب كل مــن
فرنســا والواليــات المتحــدة والبرتغــال والبرازيــل
وباكســتان والصيــن وبريطانيــا.
أراء الشركات العارضة
قــال  – Johan Verstraeteنائــب رئيــس
شــركة االت النســيج  :– Picanolبشــكل عــام لقــد
كانــت الــدورة الحاليــة مــن معــرض ITMA 2019
جيــدة بالنســبة لنــا ولقــد شــاركنا رغــم توقعاتنــا لــم
تكــن ايجابيــة إلــى حــد مــا ،إال أن مــا حــدث خــال
فعاليــات المعــرض زاد مــن التوقعــات اإليجابيــة
بمســتويات كبيــرة ،وذلــك علــى الرغــم مــن أننــا
لــم نحصــل علــى عــدد كبيــر مــن الزائريــن إال أن
مســتوياتهم اإلنتاجيــة واقبالهــم علــى االســتثمار فــي
الصناعــة متميــز للغايــة..
واتفــق مــع هــذا الــرأي  – Paolo Miliniرئيــس
والمديــر التنفيــذي لشــركة MS Printing
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ً
قائــا :نحــن راضــون جــ ًدا عــن
– Solutions
العــرض ،لقــد تحققــت النتائــج اإليجابيــة ITMA
 2019بفضــل العــدد الكبيــر مــن الــزوار الذيــن
حضــروا إلــى المعــرض ،حيــث زائــر جنــاح
الشــركة أكثــر مــن  600زائــر يوم ًيــا يمثلــون أكثــر
مــن  90دولــة.
واشــارت  – Regina Brücknerالمديــر
التنفيــذي لمجموعــة  Brücknerورئيــس جمعيــة
آالت النســيج  VDMAإلــى أنــه قــد اظهــر
االســتبيان الــذي قامــت بــه جمعيــة  VDMAفــي
 ITMA 2019ان مــا يقــرب مــن  90فــي المئــة
مــن الشــركات االعضــاء العارضــة تعتبــر كــم و
نــوع الزائريــن «جيــد» إلــى «جيــد جدا»..ممــا
يشــير إلــى ان هنــاك تطلعــات اســتثمارية ايجابيــة
خــال المســتقبل ،خاصــة وأن الزائريــن يرغبــون
فــي التعــرف علــى الجديــد لالســتثمار والتوســع
انتاجيًــا..
االبتــكار والتقنيات الرقمية
صــرح  – Kihak Sungمؤســس شــركة
 Youngoneورئيــس االتحــاد الدولــي لصناعــة
ً
قائــا :لقــد فاتتنــي أخــر دورة ITMA
النســيج –
فــي ميالنــو ولكــن بعــد  8ســنوات أجــد أن هنــاك
طفــرة كبيــرة فــي التكنولوجيــا وهنــاك العديــد
مــن التطــورات الجديــدة المثيــرة لالهتمــام مثــل
الرقمنــة والتشــغيل اآللــي باإلضافــة إلــى المزيــد
مــن المنتجــات الصديقــة للبيئــة .لقــد جئــت زائــرً ا
لشــراء المعــدات الألزمــة لمصانعــي ولذلــك فــإن
هــذه الرحلــة كانــت مثمــرة للغايــة.
وقــال  RakhiI Hirdaramaniمديــر
 Hirdaramaniورئيــس لجنــة المصنعيــن
باالتحــاد العالمــي للســلع الرياضيــة الدوليــة وهــو
يعــد احــد رواد هــذا المجــال« :معــرض  ITMAهــو
اجتمــاع لألفــكار ،بقــدر مــا هــو معــرض اآلالت فهــو
ايضــا يمثــل رؤيــة لألفــكار المســتقبلية للتكنولوجيــات
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الجديــدة ،وتبــادل األراء والخبــرات لفهــم التحديــات
وكيفيــة معالجتهــا.
ولقــد شــهدت دورة معــرض  ITMAاقامــة العديــد
مــن الفعاليــات حــول مســتقبل الصناعــات النســجية
منهــا مايلــي:
	•منتدى  ITMA-EDANAلألقمشــة غير
المنسوجة
	•منتدى Textile Colourant
	•Chemical Leaders Forum
	•نــدوة مبادرة قطن أفضل
	•مؤتمر النســيج الرقمي األوروبي
	•Tex-Summit Global
	•Planet Textiles
	•Forum SAC & ZDHC
Manufacturer Manufacturer
	• Texmeetingبواسطة .TEXFOR
وقــال  – Charles Beauduinرئيــس مجلــس
إدارة خدمــات  – ITMAالــذي ينظــم ايتمــا 2019
« :نحــن ســعداء للغايــة الن العديــد مــن مســتثمري
الصناعــة والمتخصصيــن فــي انتــاج المعــدات
اإلنتاجيــة يــرون أن  ITMAمنصــة ممتــازة للتعــاون
وتبــادل األفــكار ومشــاركتها لجعــل الصناعــة أكثــر
قــدرة علــى المنافســة فــي مواجهــة التحــول الرقمــي
والستكشــاف الحلــول المتطــورة إلثبــات مســتقبل
اعمالهــم».
وقــال  – Alex Zucchiرئيــس – ACIMIT
ً
قائــا :لقــد أكــدت الــدورة الحاليــة مــن ITMA
 2019أن المعــرض هــو المنصــة الرئيســية
للصناعــات النســجية ،وقــد زادت االبتــكارات
الحديثــة والتــي تواجــدت بقــوة فــي المعــرض
وخاصــة فــي مجــال االســتدامة والرقمنــة حيــث زاد
اهتمــام الــزوار بهــذه المجــاالت .فمــن الضــروري
التركيــز علــى هــذه القضايــا ايضــا خــال الــدورة
القادمــة مــن ITMAالتــي ســتعقد فــي ميالنــو خــال
الفتــرة مــن  8إلــى  14يونيــو مــن عــام .2023

شــهدت دورة معــرض  ITMAتوقيــع عــدد
مــن التعاقــدات بيــن الشــركة القابضــة للقطــن
والغــزل والنســيج مــع عــدد مــن الشــركات
العالميــة المنتجــة للمعــدات اإلنتاجيــة ،وهــو
اإلجــراء الــذي يأتــي ضمــن خطــة شــاملة
لتحديــث الصناعــة واســتعادة مكانتهــا البــارزة
فــي األســواق العالميــة..
تتضمــن خطــة التحديــث العمــل علــى تطويــر
قطاعــات صناعــة الغــزل والنســيج والحياكــة
والصباغــة والتشــطيب والطباعــة بمــا يــؤدي
إلــى تطويــر جميــع مراحــل الصناعــة وفــق
مســتوى عالمــي مــن حيــث الجــودة والكفــاءة
باإلضافــة إلــى دعــم قــدرة القطــاع الخــاص
علــى المنافســة فــي االســواق العالميــة.
بلغــت القيمــة االجماليــة لبرنامــج تحديــث
الصناعــات النســجية حوالــي المليــار
يورو،وتشــمل حوالــي  780ألــف مغــزل
ً
جهــازا جديــ ًدا فــي مجــال
جديــد و 1250
آالت الصباغــة والطباعــة والتجهيــز ومعــدات
الخياطــة والقطــع الحديــث.
وكان الدكتــور احمــد مصطفــى محمــد رئيــس
مجلــس إدارة الشــركة القابضــة قــد أشــار-
كجــزء مــن مشــروع اعــادة الهيكلــة – إلــى أن
أهــم مــا يميــز هــذه الخطــة التطويريــة يتمثــل
فــي انشــاء مصنــع غــزل جديــد علــى أحــدث
طــراز يضــم أكثــر مــن  180ألــف مغـ ً
ـزل ممــا
يجعلــه األكبــر مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم.
تــم توقيــع العقــود مــع ســبعة مــن مــوردي آالت
الغــزل والنســيج وهــي:
• Benninger (including Thies
)and Brueckner
• EFI Reggiani
• ITEMA
• Karl Mayer
• Marzoli
• Rieter
• Savio.
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جناح مجلة خيوط
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جناح ESW

جناح ITEMA

جناح JUKI

جناح Lasser

جناح Marzoli

جناح MHM

جناح Oerlikon
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جناح Nexia

جناح Mimaki

جناح Rieter
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جناح HP

جناح Saurer

جناح Savio

حفل مراسم توقيع الشركة القابضة
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حفل مراسم توقيع الشركة القابضة
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