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االفتتاحية

• هــو عــام التخطيــط وبــدء التنفيــذ إلعــادة الهيكلــة واإلصــاح لقطــاع الصناعــات 	
ــى وضــع اســتراتيجية  ــم العمــل عل ــذ عــدة أعــوام يت ــى من ــرة األول النســجية، للم
ــذ،  ــي التنفي ــدء ف ــم الب ــم يت ــتمر، ث ــع المس ــن التراج ــة م ــاذ الصناع ــر وانق لتطوي
واتخــاذ خطــوات واجــراءات علــى أرض الواقــع.. المشــهد العــام للصناعــة يدعــم 
التوقعــات اإليجابيــة بــأن هنــاك نقلــه نوعيــة منتظــرة للصناعــة خــال العــام الجديــد 
والــذي يليــه.. خاصــة وأن مــا يجــري مــن إصاحــات تــم دراســتها بشــكل متكامــل 
ــة  ــي الدول ــية ف ــادة السياس ــام القي ــا اهتم ــة، ويدعمه ــة بعناي ــق خطــط مدروس ووف
ــا اآلمــال  ــف اإلصــاح الراهــن.. لدين ــي مل ــا يجــري ف ــكل م ــة ل والمتابعــة الدقيق
ــذ ثاثيــن  ــا عــن الماضــي المســتمر من أن يكــون المســتقبل القريــب مختلــف تماًم

ــا..! ــا تقريًب عاًم

• بروتوكــول التعــاون الــذي قامــت بــه غرفــة المابــس الجاهــزة مــع مصمــم األزيــاء 	
ــة  ــة الموض ــي صناع ــدة ف ــة رائ ــات محلي ــع 4 جه ــاون م ــري بالتع ــي البحي هان
ــوادر  ــل بالك ــوق العم ــداد س ــتهدف إم ــة، يس ــراف وزارة الصناع ــاء وبإش واالزي
القــادرة علــى اإلبتــكار ومواكبــة التطــور وإعــداد جيــل جديــد مــن مصممــي 
الموضــة، يمثــل تطــوًرا كان مطلوًبــا منــذ أعــوام مضــت وهــو انجــاز جديــد 
يحســب لغرفــة المابــس الجاهــزة ورئيســها محمــد عبــد الســام، ولكــن لــي ســؤال 
ــه  ــاك خطــة لإلعــداد ل ــت هن ــذي كان ــى للموضــه ال ــس األعل ــر المجل حــول مصي

ــارك  ــم تش ــاذا ل ــة لم ــس؟. اضاف ــاري لوي ــاء م ــة األزي ــته مصمم ــح لرئاس ومرش
المزيــد مــن رمــوز صناعــة الموضــة فــي مصــر فــي مثــل هــذا البرنامــج وصــواًل 

ــة المنتظــرة..  ــج اإليجابي ــق النتائ لتحقي

• ــام 	 ــن الع ــى م ــهر األول ــة اش ــال الثماني ــزة خ ــس الجاه ــت صــادرات الماب حقق
ــه  ــار دوالر.. إال أن ــة 1.1 ملي ــة، لتســجل قراب ــي المئ ــا بلغــت نســبته 6 ف ارتفاًع
بالتدقيــق فــي االحصــاءات الــواردة فــي تقريــر المجلــس التصديــرى للغــزل 
ــدول  ــى ال ــادرات إل ــاع للص ــدث ارتف ــد ح ــه ق ــد أن ــس نج ــوجات والماب والمنس
العربيــة بنســبة 29 فــي المئــة، لتصــل إلــى 51 مليــون دوالر، ونمــو الصــادرات 
ــاً، بينمــا  ــى 517 مليون ــة، لتصــل إل ــي المئ ــة بنســبة 22 ف ــى الســوق األمريكي إل
تراجعــت الصــادرات إلــى الــدول األفريقيــة بنســبة 45 فــي المئــة، مســجلة مليــون 
دوالر فقــط، وتراجعــت إلــى باقــى دول العالــم بنســبة 27 فــي المئــة، محققــة 96 
ــة  ــوق األفريقي ــى الس ــز عل ــاك ضــرورة للتركي ــي أن هن ــذا يعن ــط.. ه ــاً فق مليون
ــن  ــا يمك ــد، ف ــام الجدي ــام خــال الع ــم بشــكل ع ــي دول العال بشــكل خــاص وباق
ــاك  ــط.. اتصــور أن هن ــون دوالر فق ــا ملي ــي الصــادرات ألفريقي ــون اجمال أن يك
ــى  ــوق.. بمعن ــذه الس ــديد له ــع الش ــذا التراج ــباب وراء ه ــة االس ضــرورة لدراس

ــن المشــكلة؟«.!! ــى ســؤال »أي ــة عل االجاب
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ربنا يستر .. وتكمل على خير
ردد عم رفا دعائه »ربنا يستر.. وتكمل على خير« عدة مرات، قلت له 
يارب.. بس ايه يا عم رفا، قال وال حاجة يا سيدي، أصل فيه قلق في 
السوق كده عن حاجة حلوة بتتعمل للناس كلها بس فيه شوية قلق عليها، 

ومش عارف الناس حاسة كده ليه .. بكره األمور كلها تبان أن شاء هللا 
والدنيا تبقى حلوة .. قلت يارب.. بس أنا مش فاهم حاجة يا عم رفا، 

قال: بكره تفهم .. بس أدعي ربنا أن األمور كلها تكمل على خير .. !

ايه العبارة يا جدعان ..!
منها  كتير   .. العام  القطاع  بتاعة  الشركات  بتاعه  البيانات  شوفت 
تضاعفت خسائره خال الشهور اللي فاتت من السنه ديه، قلت: آه.. 
اللي  : مش قصدي على  قال  يا عم رفا،  بيحصل من زمان  ده  بس 
بتخسر من زمان قصدي على اللي كانت بتكسب ودلوقتي بقت بتخسر، 

قلت: وتفتكر ليه، قال: قول انت بقه، ده فيه شركات كبيرة بتاعه قطن 
كلها عاوزه  الناس  ان  فاتت، رغم  اللي  الفترة  كتير  بتخسر  ومابس 
انتاجها، قلت : والسبب أية، قال: مش عارف بس الزم الناس اللي فوق 
بتفكر في السبب، وهللا اللي بيحصل حاجة غريبة .. حد عنده تفسير..!!

كل سنه وفي الميعاد ده ..
السنه اللي فاتت كان السباق على ماكينات الطباعة.. السنه ديه على 
التطريز.. وكأن الحكاية ديه بتقول السوق رايح فين الفترة اللي جاية .. 
يا سبحان هللا، قلت : ايه يا عم رفا، قال : اليومين دول في حركة غريبة 
التوكيات لماكينات الصناعة، وكأن فيه اعادة ترتيب  كده في سوق 

بيحصل كل  انه  لفت نظري  السوق،  الناس على  بين  أوراق وسباق 
سنه، مش المفروض يكون في تنسيق بين الناس وبعضها بدل السباق 
ده، قلت: هو في النهاية سوق يا عم رفا، والكويس هوا اللي بيستمر، 

قال: اه صح .. بس المهم باسلوب صح برده..!

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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اخبار
Nike تعلن بيع ماركة 

Hurley إلى
Bluestar Alliance

Nike Sells its Brand Hurley to 
Blue Star Alliance

أعلنــت شــركة Nike  األمريكيــة مؤخــرا عــن 
ــركة  ــة  Hurley لش ــع مارك ــي لبي ــاق نهائ اتف

.Bluestar Alliance LLC
لــم يتــم الكشــف عــن شــروط االتفــاق بعــد 
ومــن المتوقــع ان تكتمــل الصفقــة فــي ديســمبر. 
ــذي لـــ  ــس التنفي ــال Joey Gabbay الرئي وق
الماركــة  بصمــة  أن   Bluestar Alliance
وصــول  مــن  ســتعزز   Hurley العالميــة 

العالــم. حــول    Bluestar
ــس  ــد صــرح Michael Spillane – رئي وق
المنتــج والفئــات فــي Nike – بانــه بينمــا نحــرك 
مؤخــرا اســتثمارات اكثــر اســتهداًفا ونمــًوا فــإن 
هــذا التغييــر فــي الملكيــة ســيتيح تركيــزا اكثــر 
االمكانــات  فــي  مقصــودا  واســتثمارا  حــدة 

. Hurley ــة ــو مارك ــة لنم المحتمل
Nike  هــي الشــركة الرائــدة عالميــا فــي مجــال 
ــة  ــة الرياضي ــوزع األحذي ــويق وت ــم وتس تصمي
واألكسســوارات  والمعــدات  والمابــس 
الرياضيــة  األنشــطة  مــن  واســعة  لمجموعــة 

البدنيــة. واللياقــة 
عــام   Bluestar Alliance تأســيس  تــم 
و   Joseph Gabbay بواســطة   2006

.Ralph Gindi

 Jeanologia و Browzwear
يستعدان إلنتاج الدنيم المستدام

Jeonologia & Browzwear Prepare to Produce Sustainable Denim

رائــدة   Browzwear شــركة  اعلنــت 
ــاء،  ــة األزي ــاد لصناع ــة األبع ــا ثاثي التكنولوجي
وشــركة  Jeanologia عــن شــراكة تكامــل 
و  وتصــور  انشــاء  مــن  المصمميــن  ســتمكن 
كفــاءة  أكثــر  الدينيــم بطريقــة  انتــاج مابــس 
وذات مســؤولية بيئيــة. جديــر بالذكــر ان شــركة  
تقنيــات  ابتكــرت  التــي  هــي   Jeanologia
مســتدامة وفعالــة للبيئــة فــي مجــال صناعــة 

الجاهــزة. المابــس 
و  Browzwear مــن  كل  تكــرس 

وتنفيــذ  إلبــداع  مجهوداتهــم   Jeanologia
آمنــة  بطريقــة  الواقــع  أرض  علــى  الموضــة 
بيئيــا مــن أجــل مســتقبل اكثــر اســتدامة وتوفيــر 
التقنيــات التــي تعــزز اإلبــداع ونمــو صناعــة 
األزيــاء مــع تقليــل تأثيرهــا الســلبي علــى البيئــة 
مــن خــال دمــج تقنيــات الشــركتين معــا اصبحتــا 
ــاء  ــاج األزي ــن أنت ــد م ــر جدي ــة عص ــي طليع ف

التــي تحافــظ علــى البيئــة.
صــرح Sharon Lim – المؤســس المشــارك 
 : Browzwear والرئيــس التنفيــذي لشــركة
»لقــد كانــت صناعــة األزيــاء منــذ فتــرة طويلــة 
ــا  ــتقبل كوكبن ــة ومس ــر فعال ــة وغي ــرة للبيئ مدم
توحــد  أن  مثلنــا  شــركات  مــن  يتطلــب  ذاتــه 
جهودهــا مًعــا وتعمــل علــى اتخــاذ مجموعــة مــن 

ــا.  ــًرا إيجابًي ــداث تأثي ــراءات إلح اإلج

وأضــاف إن هــذا التكامــل التكنولوجــي ليــس 
ســوى الخطــوة األولــى فــي مــا نتخيلــه كشــراكة 
مــن شــأنها تســريع عمليــة تطويــر حلــول اكثــر 

ــتدامة. اس
 Enrique صــرح  االخــر  الجانــب  وعلــى 
Silla - شــركة Jeanologia : لقــد إلتزمنــا 
بالحــد مــن النفايــات ومنــع تلــوث إمــدادات الميــاه 
عالميــا فــان Browzwear تحتفــظ بــاآلالف 
مــن العينــات المرفوضــة واالنمــاط غيــر المباعــة 

ــات.  ــن النفاي مــن مداف
وفــي الوقــت نفســه يريــد كانــا تشــجيع التجريــب 
واالبــداع ومــن خــال هــذه الشــراكة نحــن علــى 
ــر  ــة للتفكي ــيجدون الحري ــن س ــة أن المصممي ثق
شــعورهم  إلــى  باالضافــة  تصميماتهــم  فــي 

ــة.  ــاه البيئ ــة تج ــؤولية المجتمعي بالمس
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8 في المئة ارتفاًعا لصادرات المالبس الجاهزة 
خالل 10 أشهر األولى من العام

8% Increase in Apparel Exports in the First Ten Months of 2019

أكــد أحــدث تقريــر حــول مؤشــرات اداء التجــارة 
الصــادرات  أن  البتروليــة  غيــر  الخارجيــة 
المصريــة غيــر البتروليــة حققــت زيــادة ملموســة 
خــال الـــ 10 أشــهر األولــى مــن العــام الجــاري 
ــار  ــث ســجلت 21 ملي ــة حي ــي المئ بنســبة 2.3 ف
و322 مليــون دوالر مقارنــة بنحــو 20 مليــار 
و835 مليــون دوالر خــال نفــس الفتــرة مــن 

ــي. ــام الماض الع
ــي  ــبة 3 ف ــاً بنس ــواردات انخفاض ــهدت ال ــا ش كم
المئــة حيــث ســجلت 57 مليــار و709 مليــون 
دوالر، مقابــل 59 مليــار و369 مليــون دوالر 
ــة  ــى بقيم ــام الماض ــن الع ــرة م ــس الفت ــال نف خ

إنخفــاض مليــار و660 مليــون دوالر.
وأوضــح التقريــر ان الزيــادة فــي حجــم الصادرات 
انعكســت إيجابيــاً علــى انخفــاض العجــز فــي 
ــت  ــة بلغ ــع بقيم ــذي تراج ــاري وال ــزان التج المي
ــع 6  ــبة تراج ــون دوالر بنس ــار و147 ملي 2 ملي
فــي المئــة عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــى 

ــود  ــاض نتيجــة لجه ــذا االنخف ــر ه وارجــع التقري
واحالــه  المحلــى  المنتــج  دعــم  فــى  الــوزارة 
محــل المثيــل المســتورد وذلــك فــى إطــار خطتهــا 
لتعميــق التصنيــع المحلــى والنهــوض بالتجــارة 

ــة. الخارجي
 وقــال المهنــدس إســماعيل جابــر، رئيــس الهيئــة 
العامــة للرقابــة على الصــادرات والــواردات أن 4 
قطاعــات تصديريــة حققــت نمــواً ملموســاً خــال 
الـــ10 شــهر األولــى مــن العــام الجــاري مــن 
بينهــا قطــاع المابــس الجاهــزة والــذي بلــغ حجــم 
مقابــل  مليــون دوالر  مليــار و408  صادراتــه 
ــرة  ــس الفت ــون دوالر خــال نف ــار و309 ملي ملي
ــة . ــي المئ ــادة نســبتها 8 ف ــن عــام 2018 بزي م

علــى  للرقابــة  العامــة  الهيئــة  رئيــس  واشــار 
واردات  تراجــع  إلــى  والــواردات  الصــادرات 
ــي  ــت 7 ف ــبة بلغ ــزة  بنس ــس الجاه ــاع الماب قط
ــل  ــون دوالر مقاب ــجلت 452 ملي ــث س ــة حي المئ

دوالر. مليــون   483
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ــة رئيــس المجلــس  أشــاد المهنــدس مجــدي طلب
والمابــس  والنســيج  للغــزل  التصديــري 
بهــا  تقــوم  التــي  بالجهــود  والمفروشــات 
لتحفيــز  الراهــن  الوقــت  فــي  الحكومــة 
االســتثمار والصــادرات النســجية، مشــيًرا إلــى 
أن هنــاك خطــة متكاملــة تســتهدف االرتفــاع 
بحجــم الصــادرات مــن 3 مليــارات دوالر إلــى 
12 مليــار دوالر بحلــول العــام 2025، وهــو 
ــون  ــة نصــف ملي ــر قراب ــى توفي مــا ســيؤدي إل
فرصــة عمــل جديــدة، ومليــون فرصــة تدريبيــة 
بمــا  الصناعيــة  العمالــة  بمســتوى  لارتقــاء 
يؤهلهــا للمنافســة واالرتفــاع بجــودة المنتجــات 
للمنتجــات  المنافســة  وحســم  التصديريــة 
المصريــة فــي الســوق اإلقليمــي والعالمــي .
المجلــس  رئيــس  تصريحــات  جــاءت 
والمابــس  والنســيج  للغــزل  التصديــري 
تســوية  اتفاقيــة  توقيــع  خــال  والمفروشــات 
صنــدوق  لــدى  التصديريــة  المتأخــرات 
تأتــي  أنهــا  مؤكــًدا  الصــادرات،  تنميــة 
اإليجابيــة  المبــادرات  مــن  سلســلة  ضمــن 
وتشــجيع  الصــادرات  لمســاندة  الراميــة 
إنتــاج  خطــوط  افتتــاح  علــى  المســتثمرين 
أن  المتوقــع  مــن  أنــه  إلــى  الفًتــا  جديــدة، 
حجــم  تعظيــم  فــى  االتفاقيــات  هــذه  ُتســهم 
الصــادرات حيــث مــن المقــرر ضــخ مبالــغ 
المســاندة التصديريــة فــى توســعات إنتاجيــة. 
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http://www.thebes-int.com
http://www.thebes-int.com


http://www.allesintl.com


خيوط | يناير 2020 12

ــة التجــارة  ــل باتفاقي ــه جــاري العم ــر« أن ــد »عنت وأك
ــم  ــة يت ــة إفريقي ــم 54 دول ــي تض ــة والت ــرة القاري الح
تطبيقهــا علــى عــدة مراحــل بدايــة مــن تجــارة الســلع 
وتجــارة الخدمــات بمــا يســمح بتحريــر 90 فــي المئــة 
مــن التجــارة اإلفريقيــة، مشــيرا  إلــى بــدء تنفيــذ بنــود 

ــو 2020.  ــي يولي ــة ف االتفاقي
ــر  ــن مص ــة بي ــارة البيني ــتقبل التج ــن مس ــال إن م وق
وإفريقيــا واعــدة خاصــة فــي ظــل رئاســة مصــر 
ــة  ــرة القاري ــارة الح ــة التج ــي واتفاقي ــاد اإلفريق لاتح
ــب  ــا بجان ــات الكوميس ــع اتفاقي ــارض م ــي ال تتع والت
دخــول عــدد مــن البنــوك المصريــة للســوق اإلفريقيــة 
ووجــود خــط ماحــي بيــن مصــر وكينيــا، مشــيًرا إلــى 
أن حجــم التجــارة البينيــة بيــن مصــر والــدول اإلفريقية 
يشــكل حالًيــا تصــل إلــى 15 إلــى المئــة مــن إجمالــى 
ــم، ومــن المتوقــع أن  التجــارة بيــن إفريقيــا ودول العال

ــة خــال 2030.  ــي المئ ــى 53 ف يصــل  إل
فرص واعدة

وقــال المهنــدس مصطفــي النجــاري رئيــس لجنــة 
ــو  ــرص لنم ــك ف ــة، إن مصــر تمتل ــر بالجمعي التصدي
حجــم التجــارة مــع إفريقيــا لتصــل  إلــى  53 فــي 
ــود خــط  ــي ظــل وج ــول 2030 خاصــة ف ــة بحل المئ
ــراف وزارة  ــت إش ــا تح ــه فعلي ــل ب ــدأ العم ــي ب ماح
قطــاع األعمــال ويربــط بيــن مينائــي العيــن الســخنة- 

مومباســا فــي كينــا والــذي يأتــي ضمــن مشــروع 
»جســور« لتعزيــز التجــارة البينيــة مــع إفريقيــا فضــا 
عــن ســريان اتفاقيــة التجــارة الحــرة القاريــة فــي يوليــو 
2020 والتــي تتكامــل بنودهــا مع اتفاقية الكوميســا وال 
تتعــارض معهــا بمــا يصــب فــى صالــح تنميــة التجــارة 
ــاري« أن  ــد »النج ــادرات. وأك ــو الص ــة ونم االفريقي
ــا  ــي افريقي ــى اقامــة المراكــز اللوجيســتية ف التوســع ف
يلعــب دور كبيــر وفعــال فــى زيــادة الصــادرات حيــث 
انهــا تتماشــي مــع ثقافــة المســتوردين والمشــترين 
األفارقــة الذيــن يفضلــون رؤيــة البضائــع »حاضــرة« 
بجانــب النفــاذ  إلــى عــدد اكبــر مــن االســواق وخفيــض 
التكاليــف وزمــن الوصــول وبالــت إلــى رفــع تنافســية 

ــة.  ــات المصري المنتج
ــو  ــي عض ــريف الجبل ــور ش ــف الدكت ــه كش ــن جانب م
إفريقيــا  لجنــة  ورئيــس  الجمعيــة  إدارة  مجلــس 
بالجمعيــة، ورئيــس لجنــة العاقــات اإلفريقيــة باتحــاد 

الصناعــات، عــن بــدء مجموعــة مــن المصنعيــن 
المصرييــن فــي تأســيس شــركة مصريــة فــى تنزانيــا 
لتســويق المنتجــات المصريــة وتقديــم كافــة الخدمــات 
اللوجيســتية للصــادرات، مشــيراً أن هيــكل مســاهمين 
الشــركة مــن اتحــاد الصناعــات وتضــم 8 اعضــاء 
وســيتبدأ عملهــا فــى نشــاط التصدير بداية مــن 2020. 
ــب  ــا بجان ــى افريقي ــد أن إنشــاء شــركة للتجــارة ف وأك
مشــروعات المناطــق اللوجيســتية، مــن أهم المبــادرات 
التــي ســتخلق نمــو حقيقــي للصــادرات المصريــة فــى 
ــى  ــركة ف ــام الش ــى أن مه ــيًرا إل ــا، مش ــواق افريقي اس
بدايــة نشــاطها ســيكون مقتصــر علــى التصديــر بجانب 
اســتيراد بعــض الســلع ومســتلزمات االنتــاج التــي 
ــة مــن مختلــف اســواق  تحتاجهــا الصناعــات المصري
افريقيــا بجانــب دراســة فــرص االســتثمار فــي بعــض 
الصناعــات التــي تمتلــك فيهــا مصــر ميــزة نســبية 

ــا. ــى افريقي ــو ف ــرص للنم وف

تتضمن خطوط مالمحية ومناطق لوجستية وشركة للتسويق

2020 عام التوجهات التجارية المصرية "فعلًيا" نحو أفريقيا

ايجابية

اخبار
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قطــع جهــاز التمثيــل التجــاري شــوًطا إيجابًيــا فــي المفاوضــات المتعلقــة باقامــة منطقــة لوجســتية كبــري فــي دولــة جيبوتــي بهــدف تعزيــز ودعــم التجــارة البينية 
مــع أفريقيــا، وهــى المفاوضــات التــي تعتبرهــا الحكومــة المصريــة بمثابــة مشــروع قومــي جديــد يخــدم اســتراتيجية وتوجــة الدولــة لتيســير التجــارة والنفــاذ 

إلــى األســواق االفريقيــة وتحقيــق طفــرة فــي معــدل الصــادرات مــن مختلــف الصناعــات المصريــة الواعــدة ومــن بينهــا الصناعــات النســجية.. 
صــرح رئيــس جهــاز التمثيــل التجــاري الدكتــور أحمــد عنتــر خــال اجتمــاع لجنــة التصديــر بجمعيــة رجــال األعمــال المصرييــن موضًحــا أنــه يشــرف علــى 
المشــروع بنفســه ويــدرس دخــول مســتثمرين ورجــال أعمــال مصرييــن فــى تنفيــذه مشــيًرا إلــى أن المنطقــة ســوف تتضمــن ســاحات ومخــازن وكافــة الخدمــات 

التــي تتطلبهــا عمليــات التصديــر وصــوال إلــى المشــتري. 
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أوال: اطــاق عشــرة مشــروعات اســتراتيجية بقيمــة اســتثماراية تصــل إلــى 350 
مليــون دينــار مــع اعــادة ترتيــب المنــاخ االســتثماري الجــاذب لاســتثمارات 
ــتثمارات  ــن االس ــد م ــذب المزي ــى ج ــول إل ــال، للوص ــذا المج ــي ه ــة ف الصناعي
ــدة  ــة الجدي ــي الصناعــة فــي عــدد مــن المناطــق الصناعي ــرى المتخصصــة ف الكب

ــاد. ــع انحــاء الب ــي جمي ف
إنشــاء  لتمويــل  بقيمــة 100 مليــون دينــار  إنشــاء صنــدوق اســتثمار  ثانًيــا: 
مشــروعات منتجــة للمــواد الخــام األوليــة علــى غــرار األقمشــة مــا ســيمكن مــن 
الضغــط علــى واردات القطــاع خاصــة وأن 78 فــي المئــة  مــن الشــركات تعمــل 
فــي إطــار اســتيراد المــواد الخــام،  وهــو مــا سيكســب القطــاع قيمــة مضافــة عاليــة 
وســيجعل تونــس مــن اهــم الوجهــات االســتثمارية فــي القطــاع وفتــح آفــاق جديــدة 
للتصديــر نحــو أهــم األســواق العالميــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لصناعــة "الجينــز" 
إذ تحتــل المرتبــة الرابعــة عالميــا فــي هــذا القطــاع وذلــك بفضــل مــا يتميــز بــه هــذا 

المجــال فــي  قيمــة مضافــة. 
ثالًثــا: وتنفيــذ خطــة االنعــاش توفيــر كــم هائــل مــن فــرص العمــل، حيــث اشــارت 
الدراســات إلــى إمكانيــة توفيــر 50 ألــف فرصــة عمــل، وهــو أمــر غيــر مســبوق 
ــم  ــع العل ــورة، خاصــة م ــب الث ــت بالصناعــة عق ــي لحق ــار الســلبية الت ــج اآلث يعال
ان عــدد األيــدي العاملــة التــي فقــدت وظائفهــا فــي القطــاع قــد بلــغ عددهــم قرابــة 

ــتعادة  ــد ان إس ــات، والمؤك ــن المؤسس ــد م ــراء إغــاق العدي ــل، ج ــف عام 40 أل
قطــاع النســيج والمابــس الجاهــزة لحيوتــه ولبريقــه ســيمكن مــن اســترجاع عديــد 
األســواق خاصــة األوروبيــة منهــا ال ســيما وأن منتجاتهــا موجــه أكثــر نحــو 

ــر.  التصدي
رابًعــا:  إنشــاء صنــدوق اســتثمار بالمشــاركة بيــن القطــاع العــام والخــاص يقــدر ب 
60 مليــون دينــار، بهــدف دعــم االســتثمارات المحليــة وتوســع الكيانــات اإلنتاجيــة 

استثمارًيا.
خامًســا: دعــم عمليــات التســويق والترويــج للقطــاع فــي االســواق التقليديــة والجديــدة 
عبــر التركيــز علــى 4 اختصاصــات تميــز قطــاع النســيج فــي تونــس، كمــا تنــص 
الخطــة علــي رســم برامــج تدريــب مهنــي تتــاءم مــع مختلــف االنشــطة إلــى جانــب 

تحســين وتطويــر البنيــة التحتيــة مــع وضــع اجــراءات تحفيزيــة خاصــة بــه.
سادًســا: انشــاء مجلــس اســتراتيجي ملحــق برئاســة الحكومــة  فــي مجــال النســيج 
والمابــس يقــوم بمعالجــة مشــاكل القطــاع ومتابعــة االســتراتيجيات، كمــا ســيكون 

المجلــس بمثابــة همــزة الوصــل بيــن القطــاع الخــاص والعــام.
ســابًعا: االرتفــاع بقيمــة صــادرات القطــاع مــن 2.1 مليــار يــورو فــي 2018  إلــى 
4 مليــار يــورو مــع نهايــة 2023 وتنميــة االســتثمارات المحليــة بنســبة تتــراوح 
بيــن 35 و 40 فــي المئــة، وتوفيــر قرابــة 40 ألــف فرصــة عمــل، كمــا ســتؤدي 

دولة
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علــى الرغــم مــن قــوة الصناعــات النســجية فــي الجمهوريــة التونســية إال أن االحصــاءات الرســمية أكــدت ارتفــاع كبيــرة فــي الــواردات مــن المابــس الجاهــزة 
بنســبة قاربــت علــى 25 فــي المئــة باإلضافــة إلــى تراجــع عــدد المنشــأت الصناعيــة بنســبة 10 فــي المئــة هــي اآلخــرى خــال األعــوام الخمســة التاليــة للثــورة 
التونســية.. وهــو الواقــع الــذي دفــع الســلطات التونســية إلــى وضــع خطــة اســتراتيجية إلنعــاش قطــاع الصناعــات النســجية خــال الفتــرة مــن 2019 وحتــى 

2023، وهــو التــي تســتهدف مــا يلــي:

اعداد مكتب التمثيل التجاري بتونس 
ا. عالء الدين حسني
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الخطــة إلــى زيــادة القيمــة المضافــة للقطــاع عبــر تســهيل االســتثمار فــي صناعــة 
ــي  ــة ف ــواد االولي ــر االقمشــة وصناعــة الم ــق بتوفي ــا يتعل الغــزل والنســيج وكل م

الســوق المحليــة .

السوق المحلية
ولقــد طالبــت جامعــة النســيج التونســية بإعــادة تنظيــم الســوق المحليــة دون وقــف 
ــي اســلوب  ــج المحل ــوم للمنت ــأن ي ــة، حيــث طالبــت ب االســتيراد للمنتجــات األجنبي
»الئــق« فــي العــرض التجــاري، باإلضافــة إلــى إخضــاع المنتجــات المســتوردة 
إلجــراءات تضمــن جودتهــا خاصــة بعدمــا تــم إجــراء اختبــارات علــى عينــه مــن 
ــتهلك،  ــة المس ــى صح ــورة عل ــواد محظ ــى م ــا عل ــت احتواؤه ــس ثب ــذه الماب ه
باإلضافــة إلــى المطالبــة تنظيــم قطــاع المابــس المســتعملة عبــر تخصيــص العمــل 
ــوم باســتيراد منتجــات  ــه يق ــن ب ــه لشــريحه محــددة، خاصــة وان بعــض العاملي ب

أخــرى ال عاقــة لهــا بالصناعــات النســجية. 

التجارة مع مصر 2017
صادرات: 

26.6 مليون دوالر قطن مندوف أو ممشط وخيوط وأقمشة قطنية 
473 ألف دوالر خيوط وأقمشة من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية 

75 ألف دوالر ألياف وأقمشة تركيبية أو اصطناعية 
167.8 ألف دوالر مابس ومستلزمات كروشيه 

2.69 مليون دوالر مابس ومستلزمات غير الكروشيه 
2.79 مليون دوالر مفروشات منزلية

واردات:
استوردت مصر من تونس خال عام 2017 ما يلي : 

2.79 مليون دوالر مفروشات منزلية

احصاءات
ــن  ــة م ــي المئ ــي 32 ف ــل حوال ــس يمث ــيج والماب ــاع النس ــر أن قط ــر بالذك جدي
اجمالــي الصناعــة التونســية  ويمثــل اول قطــاع يقــوم بتوفيــر بحوالــي 158 
الــف فرصــة عمــل ، كمــا يحتــل صــدارة القطاعــات الصناعيــة مــن حيــث عــدد 

المؤسســات ) 1609 مؤسســة منــذ عــام 2017 (.

اطالق عشرة مشروعات استراتيجية بقيمة 	 
استثماراية تصل إلى 350 مليون دينار 

مع اعادة ترتيب املناخ االستثماري اجلاذب 
لالستثمارات الصناعية

انشاء مجلس استراتيجي ملحق برئاسة 	 
احلكومة  في مجال النسيج واملالبس 

يقوم مبعاجلة مشاكل القطاع ومتابعة 
االستراتيجيات.

اعداد مكتب التمثيل التجاري بتونس 
ا. عالء الدين حسني
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موضوع الغالف

مراجعة دورية لنتائج التنفيذ كل ثالثة أشهر

المالمح الرئيسية لالستراتيجية الجديدة 
لدعم الصادرات

التجــارة  وزارة  فــي  خطواتهــا  أولــى  مــع 
ــن  ــدة نيفي ــرة الجدي ــت الوزي ــة صرح والصناع
ــوزاري بهــدف  ــت المنصــب ال جامــع أنهــا تول
وهــي  الصــادرات  وتنميــة  الصناعــة  دعــم 
التصريحــات التــي حــددت المهــام الرئيســية 
التــي ســتعمل عليهــا وزارة الصناعــة والتجــارة 
ــس  ــي نف ــد ف ــا يؤك ــة.. مم ــرة القادم خــال الفت
الوقــت علــى اهتمام الحكومــة والقيادة السياســية 
بالعمــل علــى تنميــة الصــادرات بوصفهــا أحــد 
ــيرة االقتصــاد  ــي مس ــية ف ــل الرئيس ــام العم مه
المصــري خــال المســتقبل القريــب..  ولقــد 
ــات تســوية مســتحقات الشــركات  جــاءت اتفاقي
المصــدرة لــدى صنــدوق تنميــة الصــادرات 
كأحــد المســارات التــي تعمــل بهــا الحكومــة فــي 
الوقــت الراهــن للوصــول إلــى احــداث انتعــاش 
بشــكل  اإلنتــاج  وحركــة  للصناعــة  مســتمر 
والتــي  النســجية  الصناعــات  عام،وخاصــة 
ــذ اســتراتيجية  ــي الوقــت الراهــن تنفي يجــري ف
طموحــة لتحويــل مصــر إلــى مركــز للصناعــة 
ــي  ــا الســابقة الت ــة واســتعادة مكانته ــي المنطق ف
تراجعــت بســبب عوامــل عديــدة خــال األعــوام 
ــم الصــادرات  ــج دع ــا لبرنام ــة .. ووفق الماضي
ــغ عــدد الشــركات المســتفيدة مــن  ــة بل المصري
إجمالــي  تصــل   2080 الحالــي  البرنامــج 
مليــارات   8 قرابــة  التصديريــة  مســتحقاتها 
ــد  ــية، تع ــات رئيس ــي 7 قطاع ــل ف ــه، تعم جني
ــن  ــي م ــاد القوم ــي االقتص ــاهمة ف ــر مس األكث
النســجية..وابرزها مجــال  الصناعــات  بينهــا 
والمفروشــات  الجاهــزة  المابــس  صناعــة 
قطــاع  األولى..ثــم  المرتبــة  فــي  المنزليــة، 

صناعــة النســيج والغــزول واألقطــان.. 

املوازنة الكلية 6 مليارات جنيه، تخصيص 2.4 مليار 
جنيه مساندة نقدية، و1.8 مليار جنيه تخصم من 
إلتزامات الشركات املصدرة لدى وزارة املالية، و 1.8 

مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير.
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المامح الرئيسية
ــية  ــح الرئيس ــى المام ــوط« عل ــت »خي ــد تحصل ولق
الصناعــة  وزارة  وقعتــه  الــذي  األخيــر  لاتفــاق 
والتجــارة ووزارة الماليــة ومشــاركة عــدد مــن كبريات 
الشــركات الصناعيــة .. والتــي نــص علــى اآلتــي:

مــن  المئــة  فــي   20 بســداد  الحكومــة  تقــوم  أوال: 
مســتحقات الشــركات مــع نهايــة العــام 2019، ثــم 
ــع األول  ــال الرب ــتحقات خ ــن المس ــة م ــي المئ 20 ف
ــد  ــى 3 أعــوام وال تتع ــي عل ــن عــام 2020، والباق م

5 أعــوام.
ثانًيــا: تلتــزم الشــركات المســتفيدة مــن االتفاقيــة بضــخ 
اســتثمارات، وإنشــاء وحــدات إنتاجية جديدة، والتوســع 
اإلنتاجيــة،  الطاقــة  وزيــادة  اإلنتــاج،  فــي خطــوط 

ــد مــن فــرص العمــل..  وتوفيــر المزي
ثالثــا: الشــركات التــي شــاركت بالتوقيــع علــى اتفاقيــة 
التســوية كبدايــة تضمــن 9 شــركات مختلفــة المجــاالت 
الصناعيــة مــن بيهــا 4 شــركات تعمــل فــي نطــاق 
الصناعــات النســجية، وهــي النســاجون الشــرقيون، 
ولوتــس للمابــس الجاهــزة، وتــى آنــد ســى للمابــس 

ــزة للغــزل والنســيج. الجاهــزة، وجي
ــم  ــررة لدع ــة المق ــادة المخصصــات المالي ــا:  زي رابًع
 6 إلــى  الحالــي  المالــي  العــام  خــال  الصــادرات 
ــة  ــة دولي ــاق تصديري ــح آف ــدف فت ــه، به ــارات جني ملي
جديــدة للمنتجــات المحليــة، مــع امكانيــة بحــث زيــادة 
ــع حــدوث  ــة لدعــم الصــادرات م المخصصــات المالي
ــي  ــاح ف ــيرة الصــادرات والنج ــي مس ــوظ ف ــو ملح نم
ــل  ــة، وتتمث ــة المختلف االنتشــار فــي األســواق الخارجي
ــي  ــه( ف ــار جني مخصصــات دعــم الصــادرات )6 ملي

ــي: اآلت
ــة أي 	• ــاندة نقدي ــه كمس ــار جني ــص 2.4 ملي تخصي

ــة. ــي الموازن ــن إجمال ــة م ــي المئ ــبة 40 ف بنس
تخصيــص 1.8 مليــار جنيــه تخصــم مــن إلتزامــات 	•

الشــركات المصــدرة لــدى وزارة الماليــة وهــو مــا 
يمثــل حوالــى 30 فــي المئــة.

تخصيــص 1.8 مليــار جنيــه لدعــم البنيــة التحتيــة 	•
للتصديــر أي بنســبة 30 فــي المئــة.

ــم  ــدة لدع ــتراتيجية جدي ــاك اس ــي أن هن ــا يعن ــو م وه
ــى  ــم العين ــام الدع ــاد نظ ــي اعتم ــل ف الصــادرات تتمث
للمصدريــن بالتــوازى مــع الدعــم النقــدى، وتفعيــل آليــة 
ــب  ــن الضرائ ــة م ــتحقات الحكوم ــع المس المقاصــة م
الصنــدوق،  الشــركات مــن  لمتأخــرات  والجمــارك 
ــادرات  ــادة الص ــى زي ــه عل ــه ونتائج ــة تأثيرات ومتابع

المصريــة بشــكل دورى.
ويأتــي زيــادة مخصصــات دعــم الصــادرات المصريــة 
فــي إطــار البرنامــج الجديــد لتحفيــز الصــادرات، 
تتمثــل فــي أن تكــون الصــادرات ركيــزة أساســية 
لمعالجــة عجــز الميــزان التجــارّي، وذلــك مــن خــال 
تحســين ترتيــب مصــر، مــن المركــز 54 لتشــغل أحــد 

ــة  ــى مضاعف ــى، والعمــل عل ــن األول المراكــز األربعي
قيمــة الصــادرات مــن 29.2 مليــار دوالر حاليــا؛ 
ــول عــام 2030.  ــار دوالر، بحل ــى 55 ملي لتصــل إل
ــكل  ــز ل ــن الحواف ــد م ــح المزي ــال من ــن خ ــك م وذل
القطاعــات الصناعيــة خاصــة القطاعــات التــى تمتلــك 
ــة تمكنهــا مــن المنافســة والتواجــد  ــة عالي قيمــة مضاف

ــر. ــي أســواق التصدي ف

أهداف البرنامج
ويســتهدف البرنامــج التأكيــد علــى العاقــة القويــة بيــن 
القطــاع الخــاص والجهــات الحكوميــة، بتشــجيع كبــرى 
ــادة حجــم نشــاطها بمــا  ــى زي الشــركات المصــدرة عل
ــة  ــى عملي ــغ مســاندة الصــادرات ف يضمــن ضــخ مبال
اإلنتــاج والتشــغيل وصــواًل إلــى تحقيــق التنمية الشــاملة 
والمســتدمة.. مــن العمــل علــى 7 محــاور رئيســية 
المحلــى،  للمنتــج  المضافــة  القيمــة  تعظيــم  أهمهــا 
واختــراق المزيــد مــن األســواق الخارجيــة فضــًا 
عــن أنشــطة الشــحن واللوجيســتيات وبرامــج الترويــج 

ــة. ــات الخارجي ــارض والبعث ــا المع ــويق ومنه والتس
وصوال لتحقيق األهداف التالية:

والتجاريــة 	• الُمصنعــة  الشــركات  عــدد  زيــادة 
الجديــدة. المصــدرة 

التوسع فى الشركات المصنعة الحالية.	•
تنوع المنتجات والخدمات المصدرة من مصر.	•
المصريــة 	• للمنتجــات  التنافســية  القــدرة  رفــع 

للخــارج. المصــدرة 
زيــادة االســتثمارات الصناعيــة المصــدرة المحليــة 	•

واألجنبيــة.
يهــدف البرنامــج الجديــد لدعــم الصــادرات التركيــز 	•

علــى تطويــر المناطــق الحدوديــة والصعيــد.
الشــحن 	• عمليــات  لتطويــر  البرنامــج  ويســعى 

للوجســتيات. وا
للصــادرات 	• األساســية  البنيــة  علــى  التركيــز 

التجاريــة. والبعثــات  كالمعــارض 
زيادة موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات.	•

التنفيذ
ــوط«  ــا »خي ــت عليه ــي تحصل ــات الت ــا للمعلوم ووفًق
صنــدوق  فــي  ممثلــة  الحكوميــة  الجهــات  بــدأت 
ــة الصــادرات فــي صــرف المســتحقات الخاصــة  تنمي
بعــض  تحصلــت  حيــث  التصديريــة،  بالشــركات 
شــركات الصناعــات النســجية ومنها شــركة النســاجون 
وهــي  التابعــة  شــركاتها  مــن  واثنيــن  الشــرقيون 
والنســاجون  انترناشــيونال،  الشــرقيون  النســاجون 
الشــرقيون للمنســوجات حيــث تحصلــت علــى مــا قيمته 
322 مليــون جنيــه، علــى أن تقوم الشــركة والشــركات 
التابعــة لهــا بتنفيــذ توســعات اســتثمارية قيمتهــا 606 
مليــون جنيــه خــال 5 أعــوام بدايــة مــن العــام 2019 

و حتــى عــام 2023.
وتتضمــن االســتثمارات مصنعــاً جديــداً إلنتــاج خطوط 
البوليســتر والنايلــون والبرولــي بروبليــن، ورفع الطاقة 
االنتاجيــة لمصانــع الســجاد عبــر إضافــة أنــوال جديدة، 
وهــى التوســعات االســتثمارية التــي يتــم تمويلهــا مــن 
خــال مــوارد الشــركة الذاتيــة، وبالحصــول علــى 

القــروض البنكيــة.
الصناعــات  قطــاع  تتبــع  شــركة   30 قامــت  كمــا 
ــا  ــى متأخراته ــا للحصــول عل ــم أوراقه النســجية بتقدي
ــا  ــاري فحصه ــادرات، وج ــة الص ــدوق تنمي ــن صن م
تمهيــًدا لصرفهــا لهــا خــال الفتــرة القادمــة، كمــا قامت 
ــة أخــرى  ــع قطاعــات تصديري 50 شــركة أخــرى تتب
ــتحقة  ــا المس ــل متأخراته ــى أراض مقاب ــول عل للحص
فــي برنامــج دعــم الصــادرات، وذلــك فــي إطــار إلتــزام 
صنــدوق تنميــة الصــادرات بصــرف مــا ال يقــل عــن 
1.5 مليــار جنيــه للمصدرين المســتحقين كل 3 أشــهر.

التوجه نحو أفريقيا
ولقــد ألتزامــت الحكومــة فــي إطــار برنامــج دعــم 
شــحن  خطــوط  دعــم  علــى  بالعمــل  الصــادرات 
ــي  ــع 40 ف ــا بواق ــى أفريقي ــة إل ــادرات المصري الص
المئــة، وذلــك لجــذب الشــركات المصريــة للعمــل 
هنــاك، يضــاف إلــى ذلــك انشــاء مراكــز لتســويق 
ــة  ــدان االفريقي ــض البل ــي بع ــة ف ــات المصري المنتج
لتكــون بمثابــة نقطــة انطــاق لباقــي األســواق القريبــة 
ارتفــاع  الرســمية  البيانــات  أكــدت  ولقــد   .. منهــا 
مليــار   3.4 إلــى  ألفريقيــا  المصريــة  الصــادرات 
دوالر خــال أول 9 أشــهر مــن عــام 2019، مقابــل 
3.3 مليــار دوالر خــال الفتــرة نفســها مــن العــام 
الســابق عليــه، بزيــادة قدرهــا 100 مليــون دوالر 

ــام. ــال ع خ
ــة الصــادرات  ــة تنمي ــت هيئ ــار قام ــس اإلط ــي نف وف
المصريــة بتوقيــع اتفــاق تعــاون مــع المؤسســة الدوليــة 
ــل عــدد مــن  ــل التجــارة بشــأن تموي اإلســامية لتموي
ــة لدعــم  ــة الصــادرات التــي تنفذهــا الهيئ برامــج تنمي
ــة  ــى األســواق األفريقي ــة إل ــاذ الصــادرات المصري نف

خــال الـــ3 أعــوام المقبلــة.
للشــركات  عمــل  ورش  إقامــة  االتفــاق  يتضمــن 
ــي  ــع الوع ــتهدفة لرف ــات المس ــي القطاع ــة ف المصري
الفنيــة  المتطلبــات  وكذلــك  التصديــر  بفــرص 
اإلفريقيــة  الــدول  فــي  المطلوبــة  والمواصفــات 
والتخطيــط  التوجيــه  خدمــات  وتقديــم  الواعــدة، 
بآليــات  المصــدرة  الشــركات  لتوعيــة  التصديــري 
النفــاذ إلــى األســواق األفريقيــة، باإلضافــة إلــى تنفيــذ 
لقــاءات توفيــق األعمــال بيــن المصدريــن المصرييــن 
والمســتوردين فــي الــدول األفريقيــة، والتركيــز علــى 
القطاعــات الصناعيــة التــي تتمتــع بقــدرة علــى النفــاذ 

إلــى أســواق الــدول األفريقيــة. 

الشركات املستفيدة من البرنامج 2080 شركة متثل مختلف 
القطاعات التصديرية.. 

30 شركة تابعة للصناعات النسجية تقدمت بأوراقها للحصول 
على مستحقاتها املتأخرة.
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رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط

ــي  ــة الفضــل ف ــينات صاحب ــرة الخمس ــا تظــل فت ربم
تلتهــا، حيــث  التــى  العقــود  الموضــة فــى  تطــور 
النســاء كثيــًرا مــن األنوثــة والرومانســية  منحــت 
والجمــال، فقــد تميــزت مابــس المــرأة فــى ذلــك 
ــى  ــة إل ــيطة المحبب ــل البس ــة والتفاصي ــت باالناق الوق
النفــس مثــل الفســاتين المنفوشــة مــن اســفل والضيقــة 
ــه  ــوان الجذاب ــع األل ــة م ــراز نحافت ــد الخصــر الب عن
ــول  ــطة الط ــوب متوس ــة ذات الكع ــة المريح واألحذي
او منخفضــة ممــا جعــل االمــر بالــغ الرومانســية 

والجمــال..
ــرة  ــى األخي ــتلهمت مجموعت ــك اس ــى ذل ــداً عل وتاكي
لخريــف وشــتاء 2019 - 2020 للمابــس الجاهــزة 
مــن  )فتيــات  اســم  تحــت   )Ready-to-wear(
زمــن الخمســينات( مــن هــذه الحقبــة والفتــرة الزمنيــة 
بالتصاميــم  لدينــا  تظهــر  الفتيــات  وكأن  المميــزة، 
ــب موضــة الخمســينات ولكــن بشــكل  وكأنهــا مــن قل
لونــي وعصــري جــذاب تناســب أوقــات الصبــاح 

ــل.. ــر والكوكتي ــد الظه وبع

الخامــات: جــاءت مــن أقمشــة الســتان اإليطالــي المــط 
ــة  ــم لتوحــي بالجاذبي ــزو التصامي ــه تغ والنصــف لمع

والنعومــة المطلقــة .
الموســم  لهــذا  الشــتوية  الموضــة  ألــوان  األلــوان: 
اختــرت اللــون األحمــر القاتــم )النبيــذي( واللــون 

البرتقالــي. واللــون  الملكــي  األزرق 

االكسســوارات: وكانــت تتمثــل فــى األحذيــة البســيطة 
لــون  نفــس  الفتــرة وتحمــل  تلــك  مــن  المســتلهمة 
التصميــم والحــزام القمــاش الــذى يزيــن خصــر إحــدى 

ــم . التصامي
الماكيــاج: أيضــا بســيط وهــادىء ويعتمــد علــى الخــط 

االســود العريــض الــذى كل يبــرز جمــال العيــن فــى 
هــذه الفتــرة )االياينــر( .

وفــى النهايــة .. أزيــاء الخمســينات مــن أجمــل األزيــاء 
يجــب ان تختــارى منهــا مايناســب شــكلك لُتجملــى 

ــم . قوامــك أوال قبــل أن تختــاري جمــال التصمي

فتيات من زمن الخمسينات

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRK2fZtY3k_YxgiaPWtE0CWW5WvVg:1573302893144&q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjYmseAkt3lAhUcA2MBHV-xBu0QkeECCC0oAA


19يناير 2020 | خيوط

خيوط

مادة تسجيلية

Air interlacing
In air interlacing, an air blast is used to mechanically join 
individual yarns to each other. The resulting interlacing knots 
provide the required yarn compactness. This allows higher 
processing speeds, resulting in improved package build and a 
reduced number of filament and yarn breaks during subsequent 
processes.

Assortment
Series S1, S2, and S3 with the patented ATC )air twist chamber( 
for yarns of up to 240 dtex Very regular interlacing with a 
maximum of interlacing knots up to speeds of 1.200 m/min
S12, S13, S16, and S18 with vortex chamber for a limited number 
of interlacing knots while retraining high stability.

Al QemmaTex
Al QemmaTex Spinning and Weaving owned by Al-Ashtar family 
located in Tenth of Ramadan produces 100 % polyester textured 
yarn and fabrics with daily capacity of 18 tons yarn titers 70 up 
to 600 denier with variety of 72 up to 576 filaments warranty for 
dyeing on the most up to date Oerlikon Barmag eFK machine 
with remarkable DTY directly with Elastane Lycra in one step 
for denim and other applications, exporting to Europe and North 
African Countries. 

Count range

Jet insert Count range 1 [dtex] (den = 0.9 dtex)

S1

S2

S3

S12

S13

S16

S18

50 78 110 167 240 330 450 660 800 990 1200

1 Guide values: depends on the properties of the yarn, the machine settings, and the yarn guides (the = 0.9 x dtex)

= Typical applications

= Threshold
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موضة

خيوط

مارس المقبل.. الدورة الجديدة لفعاليات أسبوع 
الموضة العربي في دبي

ــي  ــة دب ــي مدين ــاء ف ــي لألزي ــس العرب حــدد المجل
ــاق  ــي إلنط ــد النهائ ــادم الموع ــارس الق ــهر م ش
واألزيــاء  الموضــة  ألســبوع  الجديــدة  الــدورة 
مــن  انتهــى  بعدمــا   2021  -  2020 العربــي 
حصــر وإغــاق بــاب المشــاركة  للمصمميــن 
ــدة بنهايــة  الراغبيــن فــي عــرض ابداعاتهــم الجدي
الــدورة  أن  مؤكــًدا   ..2020 ينايــر  منتصــف 
فــي صناعــة  فارقــة  ســتكون عامــة  الجديــدة 

الموضــة فــي العالــم العربــي.. 
ومــن المنتظــر أن تشــهد الــدورة الجديــدة الســبوع 
الموضــة واألزيــاء العربــي منافســة قويــة بيــن 
كبريــات معــارض األزيــاء العالميــة مثــل أســبوع 
ــا  ــبانيا باعتباره ــا وأس ــس وإيطالي ــة بباري الموض
ــي  ــاء ف ــم الموضــة واألزي ــهر بورصــات لعال أش
العربــي  العالــم  فــي  يكــون  ان  العالم..بهــدف 
اســبوع دولــي لألزيــاء والموضــة ال يقــل عــن 

ــم..  ــاء العال ــي انح ــي باق ــابيع الموضــة ف اس
مؤســس  أبريــان   جاكــوب  اشــار  جانبــه  مــن 
مجلــس األزيــاء العربــي ومديــره التنفيــذي أن 
اســتراتيجية العمــل التــي يقــوم بهــا المجلــس تقــوم 
ــدول  ــي ال ــات المتاحــة ف ــى اســتغال اإلمكان عل

ــة،  ــة الموض ــم صناع ــيخ ودع ــة لترس العربي

ــن  ــة القط ــي مصــر زراع ــال ف ــبيل المث ــى س فعل
واإليــدي العاملــة الماهــرة، وفــي تونــس توجــد 
الجــودة  مــع  قويــة  موضــة  صناعــة  بدايــات 
والتميــز فــي اإلنتــاج، كمــا تمتلــك دول شــمال 
افريقيــا بشــكل عــام الريــادة فــي صناعــة اإلنتــاج، 
ــن  ــت الراه ــي الوق ــي ف ــج العرب ــا دول الخلي بينم
تعمــل بكفــاءة شــديدة فــي مجــال التصميــم لألزيــاء 
ــي حــال تكامــل الجهــود  ــي ف والتســويق .. وبالتال
وهــو الهــدف الــذي يقــوم بــه مجلــس األزيــاء 
ــرة  ــتكون مبه ــج س ــد أن النتائ ــن المؤك ــي م العرب
علــى كافــة األصعــدة ، مــع الوضــع فــي اإلعتبــار 
ــي  ــل ف ــي تتمث ــاء العرب ــس األزي ــداف مجل أن أه
دعــم وإقامــة اقتصــاد إبداعــي فــي المنطقــة بشــكل 

عــام.
وكانــت مدينــة دبــي قــد شــهدت خــال الثلــث 
األخيــر مــن العــام 2019 فعاليــات الدورة الســابقة 
ألســبوع الموضــة العربــي بمشــاركة 40 مصمــم 
ــم 9 دول  ــن بينه ــة م ــن 22 دول ــي م ــاء عالم أزي
ــة بهــدف تعريــف المجتمعــات  عربي
تصميمــات  بأهــم  العربيــة 
المابــس فــي صيحــات 
ــك  موضــة 2020. وذل

فــى مبنــى »1422« الفريــد والــذى يعــد أول 
متجــر لألزيــاء الجاهــزة فــى العالــم، وأول مركــز 
يهــدف إلــى اإلرتقــاء بمســتوى صناعــة الموضــة 
مســتوى  علــى  المصمميــن  كبــار  بمشــاركة 

المنطقــة.
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Innovative and 
sustainable laundry solutions 

NRAY 4
LASER MARKING SYSTEM DOUBLE  SOURCE

OZONE
OZONE GENERATOR SYSTEM

NDROP
WATER SAVING SYSTEM

El Mokawloon El Arab Bldgs.  
Zone 4, Bldg. 10, Apt. 3, Sheraton, Heliopolis, Cairo, Egypt .
Tel:002 02 2266 7840 Fax:002 02 2267 4767
Mobile:002 012 2239 7390
E-Mail:info@elrowad.com.eg

EL ROWAD

http://www.nexiaitaly.com
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محمد فٔواد فوده نائب رئيس مجلس 
إدارة الشركة الغربية للكيماويات..

نمتلك خطة 
مستقبلية لضخ 

استثمارات جديدة 
في مجال األصباغ 

والكيماويات..
ــوده  ــه ف ــركات مجموع ــدي ش ــي اح ــات ه ــة للكيماوي ــركة الغربي الش

تأسيســها  يتعــدى  الــذي  للمجموعــة  األم  الشــركة  وتعتبــر  جــروب 
الخمســون عامــا منــذ 1968، لتمثــل فــي ذاتهــا أحــد اقــدم واعــرق 
الشــركات فــي مجــال تجــارة األصبــاغ والكيماويــات والمــواد المســاعدة 

فــي الســوق المصريــة .. 
تمتلــك المجموعــة مصنًعــا إلنتــاج المــواد المســاعدة محليــا بأجــود 
ــة  ــة والهندي ــرات األوروبي ــة وافضــل الخب ــة والصناعي ــات المعملي التقني
تحــت اســم تجــاري KIMIX، كمــا تملــك المجموعــة عــده شــركات أخــري 

خــارج نشــاط الغــزل والنســيج.
ومــع التطــورات المســتمرة التــي تشــهدها الصناعــات النســجية المصريــة 
ــة  ــة االقتصادي ــي التنمي ــة بهــدف اســتعادة دورهــا ف ــرة الحالي خــال الفت
والصــادرات المصريــة بشــكل عــام .. كان لخيــوط هــذا الحــوار مــع 
األســتاذ / محمــد فــٔواد فــوده ، نائــب رئيــس مجلــس ٕادارة الشــركة الغربية 

للكيماويــات..

خيوط

حوار
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فــي البدايــة.. مــا الســبب فــي التخصــص فــي 	•
مجــال الكيماويــات وليــس فــي اي مجــال اخــر 
ــركة  ــة والش ــجية خاص ــات النس ــق بالصناع متعل
ــة  ــة »مدين ــة الصناعــة المصري ــي قلع تأسســت ف

المحلــة الكبــرى«؟
تأسســت الشــركة خــال الفتــرة التــي شــهدت ازدهــاًرا 
للصناعــة فــي مدينــة المحلــة الكبــرى بتواجــد شــركة 
مصــر للغــزل والنســيج، ومصانــع الوبريــات )الفوطة 
– المايــة – الكوفرتــا(، وهــو المنــاخ الــذي أدى إلــى 
انجــذاب رجــال األعمــال فــي ذلــك الوقــت فــي دخــول 
مجــاالت صناعيــة وتجاريــة تخــدم الصناعــه فكانــت 
ــت  ــي دخل ــة الت ــى الشــركات المحلي شــركتنا هــي أول
ــة هللا  ــد رحم ــة الوال ــص دراس ــال لتخص ــذا  المج ه
ــة  ــة المحل عليــه ، فانطاقــة الشــركة كانــت مــن مدين
الكبــرى ثــم مــع انتشــار التجمعــات الصناعيــة الكبــرى 
بــدأ االنتشــار ليشــمل كل التجمعــات والمحافظــات 
ذات الصلــة، فلــدى الشــركة األن إلــى جانــب فروعهــا 
بالمحلــة الكبــرى إدارتهــا بالقاهــرة الجديــدة والمصنــع 

الكائــن بالتجمــع الثالــث.

صعوبة االستمرار على النجاح
ــذه 	• ــوال ه ــركة ط ــل الش ــيرة عم ــم مس ــف تقيي كي

المســتمرة  الســنوات، خاصــة مــع االختافــات 
المنافســة  حيــث  مــن  الســوق  اوضــاع  فــي 

الحديثــة.؟  والتكنولوجيــا 
اصعــب مــا فــي النجــاح هــو االســتمرار فــي النجــاح 
ــق  ــركة أن تحق ــتطاعت الش ــود اس ــذه العق ــال ه فخ
الكثيــر مــن اإلنجــازات والنجاحــات مكتســبة خبــرات 
مــن  لتصبــح  وتطورهــا  نموهــا  رافقــت  واســعه 
ــي مجــال تجــارة  ــده ف ــر وأعــرق الشــركات الرائ أكب
ــاعده. ــواد المس ــع الم ــات وتصني ــاغ والكيماوي األصب

المنافســه دائمــا موجــوده والبقــاء لافضــل الــذي 
يتطــور مــع متطلبــات الســوق واســتخدام التكنولوجيــا 
ــا  ــر فلدين ــث والتطوي ــم الحدي ــن العل ــل ع ــه البدي الن
معاملنــا الــذي نســتخدم فيهــا احــدث ماكينــات قياســات 
العالــم وبأفضــل  فــي  تكنولوجيــا  بأفضــل  الجــوده 
الكفــاءات الهنديــة والمصريــة كمــا نطبــق أعلــى نظــم 
إدارة جــوده المعامــل فــي العالــم االيــزو 17025 
ممــا يجعلنــا دائمــا نســتهدف جــوده المنتجــات المقدمــه 
ــم  ــم فــي عال ــه العال ــة مــا وصــل إلي ــا ومواكب لعماءن

ــات. ــاغ والكيماوي االصب
للكيماويــات 	• الغربيــة  الشــركة  تخطــط  وكيــف 

؟ للمســتقبل 
ــام  ــن الع ــر م ــات أكب ــام نجاح ــركة كل ع ــق الش تحق
الســابق عليــه، وذلــك نتيجــة قــراءات وتحليــات 
ومتطلبــات األســواق التــي نضعهــا نصــب اعيننــا 
ونكــون ســباقين بتوفيرهــا،  واليــوم تقــف المجموعــه 

ــا  ــق تطوره ــي طري ــده ف ــة جدي ــاب مرحل ــى أعت عل
ــتراتيجية  ــن اس ــده ضم ــواًل جدي ــه حق ــا مضيف ونموه
عملهــا والتــي تهــدف إلــى تحقيــق الجــوده والمصداقية 
والنمــو المســتمر فتضــخ المجموعــة حاليا اســتثمارات 
فــي مجــال االصبــاغ والكيماويــات المســاعدة فــي 
ــا  ــان عنه ــم االع ــوف يت ــتقبلية وس ــل مس ــة عم خط

ــي وقتهــا. ف

المنافسة واالستحواذ
كيــف تجــد المنافســة فــي الســوق المحليــة حاليــا 	•

ــات  ــن الكيان ــد م ــم العدي ــوق ض ــة وأن الس خاص
ــاول ان  ــا يح ــال وكل منه ــي المج ــة ف المتخصص

ــي الســوق؟ ــا ف ــى حصــة م يتحصــل عل
الســوق المصــري حجمــه كبيــر وال أحــد يســتطيع 
االســتحواذ عليــه ومــن يعتقــد ذلــك فهــو خاطــئ، 
ــي االســواق  ــة ف ــرة وقديم ــاك شــركات كبي ــن هن ولك
لهــا حصــص جيــدة، إال أن المنافســة الشــديدة لاســف 
ــزات و  ــن تركي ــض م ــركات تخف ــض الش ــل بع تجع
اقــل،  باســعار  يعــرض  لكــي  االصبــاغ  مســتوى 
ولاســف كثيــر مــن بعــض األلــوان فــروق التركيــز ال 
تاحــظ بالعيــن المجــردة فقــط ، فيجــب قياســه باجهــزة 
 Spectrophotometere  : مثــل  متخصصــة 
لديهــم هــذه االجهــزة  ليــس  العمــاء  وكثيــر مــن 
هــو  االســاس  فيكــون  ثمنهــا  لغــاء  المتخصصــة 

ــودة. ــة الج ــة عناص ــدون دراس ــط ب ــعر فق الس
فنحــن شــركة قديمــة لهــا تاريخهــا وثقلهــا فــي الســوق 
اســعار  مــع  عاليــة  تركيــزات  ذات  اصباغنــا  كل 
كبــرى  عالميــة  لشــركات  وكاء  فنحــن  تنافســية 
منهــم شــركة Colourtex العالميــة التــي تعتبــر 
ــاغ  ــم الصب ــتوي العال ــي مس ــع عل ــر مصن ــث اكب ثال
علــي  واحــد  رقــم  والمصنــع  والقطــن  البوليســتر 
ــي %45  ــه حوال ــغ حصت ــذي يبل ــد وال ــتوي الهن مس
مــن اجمالــي حجــم الهنــد فــي االصبــاغ ، فنحــن 
تفــوق  وبجــودة  اســعارها  فــي  للصيــن  منافســين 

بمراحــل. الصينــي  الصانــع 

نصف قرن
انطاقــا مــن خبــرة الشــركة الممتــدة خــال نصــف 	•

قــرن، كيــف تــرى اوضــاع ســوق الكيماويــات فــي 
مصــر والعالــم فــي الوقــت الراهــن؟

ــن  ــدث ع ــددة، اتح ــرة ومتع ــات كبي ــواق الكيماوي اس
ــال  ــي مج ــة ف ــاغ خاص ــات واالصب ــواق الكيماوي اس
صباغــة االقمشــة والخيــوط، فاالســواق العالمية تشــهد 
حالــة مــن التحديــات فــي رســم خارطــة شــركات 
لهــا  صينيــة  شــركات  فهنــاك  العالميــة  االصبــاغ 
ثقلهــا خرجــت مــن االســواق العالميــة نتيجــة ارتفــاع 
المنافســة،  علــى  قدرتهــا  وعــدم  االنتــاج  تكاليــف 
ودخــول الهنــد فــي اصبــاغ البوليســتر أصبــح منافــس 
ــا أن  ــة كم جــًدا ويهــدد اســتمرارية الشــركات الصيني
ــارج  ــاغ القطــن خ ــر اصب ــتطيع تصدي ــن ال تس الصي
ــة. ــا نتيجــة جــودة واســعار الشــركات الهندي اراضيه
فهنــاك تقريــر صــادر عــن احــدي الشــركات الصينيــة 
ــن  ــد كل عــام تســتقطع م ــى أن الهن ــرة يشــير إل الكبي
مبيعاتهــم بنســب كبيــرة وتــزداد، فهنــاك مؤشــر يقــول 
ــد خــال  ــاغ البوليســتر للهن ــل صناعــة اصب ســيتم نق
فتــرة زمنيــة ليســت طويلــة كمــا انتقلــت فــي الماضــي 

مــن اوروبــا إلــى الصيــن.
أمــا االســواق المصريــة مزدحمــة فــي تعدد الشــركات 
علــى  بايجابيــة  يعــود  وهــذا  لاصبــاغ  الموزعــة 
المّصنــع المصــري فــي ظــل تنافســية االســعار ولكــن 
مــن يطــور نفســه وشــركته ويعتمــد علــى الجــودة 
واالتقــان والعلــم هــو مــن يســتطيع أن يظــل متواجــد 

ــوة. ــس بق ومناف

االشتراطات الصحية والبيئية
عديــدة 	• اشــتراطات  هنــاك  ان  المعــروف  مــن 

باالصبــاغ  يتعلــق  فيمــا  وبيئيــة  صحيــة 
بالمنتــج  تتعلــق  التــي  المتعلقــة  والكيماويــات 
النهائــي المســتهدف تصديــره الــى العالــم، وكثيــرا 
مــا يتــم رفــض ايــا مــن المنتجــات بســبب وجــود 
اصبــاغ معينــة لهــا تأثيــرات ســلبية علــى صحــة 

لدينا كل االصباغ والكيماويات واملواد املساعده والشهادات 
والدعم الفني التي تساعد املنتجني املصريني في التصدير إلى 

أكبر وأشهر ماركات العالم.

الفرص دائمة موجوده وقريبة 
ولكن ال يستغلها إال من كان 

مستعد لها وقريب منها .
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االنســان .. كيــف تقــوم شــركة الغربيــة بتقييــم 
مــدى مائمــة وتوافــق مــا تطرحــه مــن منتجــات 

وفقــا لهــذه االشــتراطات؟
شــركتنا ال تقــوم بتســويق أي منتــج ضــار بالبيئــة فــكل 
منتجاتنــا هــي Eco Friendly ســواء االصبــاغ 
حاصليــن  موكلينــا  أن  كمــا  القطــن  أو  البوليســتر 
علــي اعلــي  الشــهادات المتخصصــة بذلــك منهــا 
Responsible Care وأيضــا شــركتنا معتمــده 
فــي جــوده اصباغهــا مــن شــركة INDETEX وهــي 
ــل  ــهيره مث ــة الش ــات التجاري ــة للعام الشــركة المالك
Zara - Bershka - Pull & Bear وغيرهــا.. 
ــل  ــر لمث ــوم بالتصدي ــج ان يق ــي اليمكــن الي منت والت
ــاغ معتمــده  هــذه المــاركات اال اذا كان يســتخدم اصب
االختبــارات  جميــع  اجتــازت  قــد  عاليــة  وبجــوده 

ــك. ــا لذل ــي تٔوهله ــات الت والقياس
ــي العــام 2011، إلتزمــت مجموعــة مــن  ــه ف كمــا أن
كبــرى العامــات التجاريــة وتجــار التجزئــة فــي 
مجــال المابــس واألحذيــة بالعالــم بالمســاعدة فــي 
قيــادة الصناعــة نحــو عــدم تصريــف المــواد الكيميائية 
ــتجابة  ــام 2020 اس ــول ع الخطــرة )ZDHC(  بحل
ــا منظمــة  ــي اطلقته ــة التخلــص مــن الســموم الت لحمل
Greenpeace. تبــدأ ZDHC / DETOX فــي 
ــم مــن خــال العامــات  الظهــور علــى مســتوى العال
ــن 24  ــر م ــى األن أكث ــوجات، وحت ــة للمنس التجاري
  Detox Catwalk 2016 عامــة تجاريــة ملتزمــة
ــاغ  ــر كل االصب ــات توف ــة للكيماوي ــركة الغربي  فالش
تســاعد  التــي  المســاعده  والمــواد  والكيماويــات 
المنتجيــن المصرييــن فــي التصديــر إلــى أكبر وأشــهر 
مــاركات العالــم وأيضــا كل الشــهادات والدعــم الفنــي 

ــك. ــازم لذل ال

خطة اإلصاح
الصناعــات 	• فــي  العمــل  اجــواء  تتوقــع  كيــف 

االصــاح  خطــة  مــن  االنتهــاء  بعــد  النســجية 
الراهنــة، وتأثيرهــا علــى ســوق الكيماويــات فــي 

القريــب؟ المســتقبل 
ــأرى  ــة ف ــر مرتقب فعــا تشــهد الصناعــة خطــة تطوي
توجــه حكومــي لتطويــر المنظومــة يســير فــي خطــاه 
فتطويــر محالــج القطــن بــدأ بالفعــل وذلــك يــؤدى 
ــوة  ــز بق ــى عــودة زراعــة القطــن المصــري المتمي إل
خــال الســنوات القادمــة وايضــا تطويــر القطــاع 
العــام وانشــاء اكبــر مصنــع النتــاج الغــزول فــي 
ــي شــركة مصــر للغــزل والنســيج  ــم اآلن ف ــم يت العال
الهيدروجيــن  مــادة  حالًيــا  فــي مصــر  ينتــج  كمــا 
بروكســيد 50 فــي المئــة بعدمــا كنــا نعتمــد علــى 
المســتورد فهــذا تقــدم وتطويــر ملحــوظ اتمنــى ان 
ــق  ــن عــن طري ــاكل المصنعي ــه ايضــا حــل لمش يقابل
ــي إن  ــل حكوم ــة وتدخ ــة والتجاري ــرف الصناعي الغ
لــزم األمــر لحــل مشــاكل الصناعــه التــي يعانــي منهــا 
المصنعيــن حالًيــا. هــذا مــن شــأنه إيجــاد أجــواء عمــل 
إيجابيــة وتنافســية قويــة يجــب اســتغالها ومقاومــة كل 
التحديــات والجاهزيــة الســواق عمــل قد تكــون مختلفة 
عــن الســابق وذلــك مــن كل القطاعــات وخاصــة قطاع 
االصبــاغ والكيماويــات الن األســواق ســيكون لهــا 
طلبــات مختلفــة وخاصــة فــي وجــود النمــو المرتقــب 

ــر. ــي التصدي ف
هنــاك مشــكلة تعانــي منهــا الســوق المحليــة فــي 	•

مجــال الصباغــة والتجهيــز، ممثلــة فــي محدوديــة 
الجــودة إلــى حــد كبيــر، فهــل المشــكلة فــي نوعيــة 
ــة أم  ــي الســوق المحلي ــات المطروحــة ف الكيماوي

فــي المصابــغ أم مــاذا..؟
ومتطلباتهــا،  األســواق  فــي  األساســية  المشــكلة 
فاألســواق المصريــة بصــورة كبيــرة تعتمــد علــى 
الســوق المحليــة ونســبة التصديــر غيــر كبيــرة، لهــذا 
االنتــاج كامــًا يعتمــد علــى المنتــج الشــعبي الــذي 
ــن  ــر م ــن كثي ــام األول، ولك ــي المق ــعر ف ــه الس أساس
المصنعيــن لديهــم االمكانيــات والماكينــات التــي تعطى 
أفضــل الخامــات وبجــوده عاليــه، إال أن التكاليــف 
انصــح  لذلــك  الجــودة  فــي  المؤثــر  العامــل  هــى 
بالبحــث عــن فــرص تصديريــة بجانــب  العمــاء 
عملهــم فــي الســوق المحليــة. كمــا أنــك إذا ذهبــت إلــى 
أحــد المــوالت المنتشــرة فــي القاهــرة ســتجد المســيطر 
عليهــا هــو المنتــج المســتورد بماركاتــه الشــهيرة 
ورغــم ارتفــاع ســعره إال أن هنــاك مشــترين لــه، 
ــي  ــاركات المصرية،وه ــة الم ــن قل ــب م ــذا اتعج وله
ــة  ــذه المنطق ــى ه ــدة للدخــول إل ــة وجي فرصــة عظيم
التــي تعــد شــاغرة، فيجــب دخــول المنتــج المصــري 
بقــوة. لدينــا امكانيــات تنافــس جــودة وســعر ، بدليــل 
تواجــد الصناعــة المصريــة للمابــس فــي كثيــر مــن 
المــاركات الشــهيرة تبــاغ خــارج مصــر ومكتــوب 
ــرة  ــارج دائ ــروج خ ــا Made In Egypt الخ عليه
ــل  ــة للعمي ــق ربحي ــأنه تحقي ــن ش ــعبي م ــج الش المنت
جيــده ويــؤدي إلــى تطويــر األســواق، ونــري بعــض 
البرانــدات المصريــة التــي نجحــت وأصبــح تواجدهــا 
ــي  ــاركات الشــهيره فاتمن ــر الم ــس ألكب ــا ومناف عالمي
تعميــم هــذه التجــارب وانتشــارها.. فالشــركات المنتجة 
ــات  ــات والكيماوي ــواع الصبغ ــدم كل ان ــة تق والتجاري
بمختــاف األنــواع والجــودات واالختيــار االخيــر 

ــواق. ــات األس ــب متطلب ــل و حس للعمي

صناعة محلية
هــل مــن الممكــن ان تكــون مصــر فــي المســتقبل 	•

مــن الــدول المنتجــة والمصــدرة لاصبــاغ، أو 
ــدم؟ ــوي ومتق ــة ق ــاع صباغ ــك قط تمتل

كان لدينــا مصنــع اســما داي فــي مدينــة كفــر الــدوار 
ــدة واســعاره  ــه جي ــت جودت ــًا وكان ــاغ فع ــج اصب ينت
تنافســية ولكــن لاســف اغلــق المصنــع منــذ فتــرة 
ــة  ــة، صناع ــا فني ــر منه ــه أكث ــباب إداري ــة الس طويل
الصبغــة تحتــاج إلــى مــواد خــام نحــن غيــر منتجيــن 
لهــا ويجــب اســتيرادها مــن الخــارج، كمــا أن صناعــة 
الصبغــة مــن الصناعــات الملوثــة للبيئــة، األمــر الــذي 
ــة  ــي نتيج ــت الحال ــي الوق ــه بمصــر ف ــب تحقيق يصع
ــن  ــي ولك ــوازن البيئ ــى الت ــاظ عل ــة الحف ــاع تكلف ارتف

ــز .. ــا ال نتشــائم فــكل شــئ جائ دعن
هــل نحــن فــي حاجــة إلــى تطويــر المصابــغ فــي 	•

مصــر، لتكــون قــادرة علــى توفيــر منتجــات ذات 
ــة..؟  جــودة مرتفع

ممــا الشــك فيــة التطويــر والعلــم ال بديــل عنــه فــي كل 
شــيء بــدأ مــن العامــل البشــري وانهــاء بالماكينــات. 
ــه ويجــب ان نتبعــه  ــم بأكمل ــي العال التطــور ســريع ف
ــة  حتــي ال نتراجــع ، الفــرص دائمــة موجــوده وقريب
ــب  ــا وقري ــتعد له ــن كان مس ــتغلها إال م ــن ال يس ولك

منهــا .
ــا 	• ــي عندم ــع المحل ــج او الصان ــول للمنت ــاذا تق م

يقــوم باالقبــال علــى ايــا مــن االصبــاغ المطروحــة 
فــي الســوق المحليــة؟

انصــح الصانــع دائمــا بالبحــث عــن الجــودة وان 
يختــار بدقــة الشــركات التــي يعمــل معهــا، فالشــهادات 
المســتهلك  لحمايــة  وضعــت  العالميــة  والقياســات 
ــت عناصــر  ــي فيجــب تثبي ــر او للمحل ــواء للتصدي س

الجــوده والتركيــزات أوال ثــم مقارنــة األســعار. 
ومــن هنــا اشــكر عمائنــا الكــرام الذيــن يضعــون 
ثقتهــم فــي منتجاتنــا لاصبــاغ البوليســتر والقطــن 
ــدي  ــع هن ــم صان ــر واضخ ــن اكب ــة م ــة المقدم الهندي
العالميــة والشــركة األولــي فــي  شــركة كلرتكــس 

الهنــد..

السوق احمللية كبيرة وال أحد 
يستطيع االستحواذ عليها، 
واملنافسة أمر إيجابي لصالح 

السوق والعمالء.
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الدورة تتضمن جزءين األول لتكنولوجيا المالبس والثاني لتكنولوجيا النسيج

1500 عارض تحت سقف الدورة العاشرة لمعرض 
استتش اند تكس "دورة أفريقيا"

تقــام الــدورة العاشــرة لفعاليــات معــرض ايجــي ســتتش أنــد تكــس- دورة أفريقيــا- خــال الفتــرة مــن 27 فبرايــر إلــى 8  مــارس 2020  فــي مركــز القاهــرة 
الدولــي للمؤتمــرات.. وهــي الــدورة التــي تــم تقســيمها إلــى جزءيــن .. الجــزء األول خــال الفتــرة مــن 27 فبرايــر- 1 مــارس والــذي ســيتم خالــه عــرض 
كل مــا هــو جديــد فــي مجــال صناعــة المابــس الجاهــزة، ممثلــة فــي ماكينــات الخياطــة و التطريــز و مســتلزمات االنتــاج مــن االقمشــة و االكسســوارات. أمــا 
الجــزء الثانــي ســيكون خــال الفتــرة مــن 5 مــارس- 8 مــارس لتكنولوجيــا ماكينــات النســيج ليشــمل أحــدث ماكينــات الغــزل و النســيج والصباغــة والطباعــة 

ومســتلزمات اإلنتــاج مــن اكسســوارات و كيماويــات. 

ــذه  ــي ه ــن ف ــدد العارضي ــل ع ــع أن يص ــن المتوق وم
الــدورة  1500 عــارض علــى مســاحة  30 ألــف 
ــل  ــن يق ــع فل ــن المتوق ــا عــدد الزائري ــع ، أم ــر مرب مت

عــن 30000 زائــر.
ــد  ــتتش أن ــي س ــرض ايج ــرة لمع ــدورة العاش ــي ال تأت
تكــس برؤيــة مختلفــة نابعــة مــن توجــه الدولــة ورؤيــة 
ــًزا  ــا مرك ــة ألفريقي ــون مصــر بواب ــن ألن تك المنظمي
وملتقــى للمصنعيــن مــن أفريقيــا لصناعــة النســيج 
والمابــس والطباعــة، وعليــه فــإن شــركة فيجيــن فيرز 
المنظمــه للــدورة قــد قامــت بتمويــل برنامج إلســتضافه 
مصانــع مــن أفريقيــا لزيــارة المعــرض و التعــرف 
بالمعــرض،  الصناعــه  تكنولوجيــا  أحــدث  علــى 
ــات المعــرض عــدًدا مــن  ــك ســيتواجد خــال فعالي لذل
أصحــاب المصانــع فــي أفريقيــا يمثلــون 10 دول منهــا 
بتســوانا وجنــوب افريقيــا و تونــس والمغــرب واثيوبيــا 

ــا.  ــدا و كيني وأوغن
إدارة شــركة  رئيــس مجلــس  وائــل عمــر  وأشــار 
ــى أســواق  ــد آن األوان أن ننظــر إل ــرز »لق ــن في فيجي
غيــر تقليديــة مثــل أفريقيــا، فتواجدنــا فــي نفــس القــارة 
ــة  ــا المختلف ــع دوله ــة م ــة الموقع ــات التجاري واإلتفاقي
ــاف  ــة أضع ــادالت تجاري ــا تب ــون بينن ــا أن يك ــح لن تتي
ــا كانــت  ــة. كمــا أن التجــارة مــع افريقي ــام الحالي األرق
مهملــة منــذ ســنوات وفــي الوقــت الحالــي هنــاك توجــه 
قــوي مــن الدولــة لتعديــل ذلــك األمــر و نحــن كمنظمين 
ألكبــر معــرض لماكينــات النســيج و المابــس فــي 

ــذا التوجــه. ــا و الشــرق األوســط ندعــم ه أفريقي
ــرض  ــدب لمع ــل القاضــي العضــو المنت وصــرح وائ
ســتتش أنــد تكــس قائــًا: اتوقــع طفــرة فــي بيــع 
ــنوات  ــر س ــس خــال العش ــيج و الماب ــات النس ماكين
القادمــة، نظــًرا ألن اغلــب المصانــع فــي اوروبــا 
أغلقــت ابوابهــا، والصيــن تعانــي مــن مشــاكل فــي 
ارتفــاع التكلفــة و الحــرب التجاريــة مــع امريــكا، لذلــك 
ال بديــل عــن التوجــه إلــى افريقيــا واالســتثمار فــي هــذا 
القطــاع، ولقــد رأينــا اســتثمارات كبيــرة حدثــت بالفعــل 

فــي مصــر و اثيوبيــا و كينيــا و أوغنــدا وغيرهــم مــن 
ــة«  ــدول األفريقي ال

واضــاف القاضــي: أيضــا بخصــوص هيكلــة مصانــع 
ــر  ــي مص ــة ف ــى الصناع ــره عل ــام و تأثي ــاع الع القط
ــام  ــاع الع ــع القط ــة مصان ــود هيكل ــا » أن جه وأفريقي
ــوق  ــبة للس ــواء بالنس ــع س ــدة للجمي ــم بالفائ ــوف تع س
ــواد  ــد الم ــة وأن تواج ــادرات، خاص ــة أو للص المحلي
بديــل  ســيتيح  المناســب  الســعر  و  بالجــودة  الخــام 
للمصانــع غيــر االســتيراد و عليــه كذلــك المصانــع 
فــي افريقيــا إذا مــا وجــدت مــا تبحــث عنــه فــي مصــر 
فانهــا ســتفضله النــه ســعره ســيكون مناســب بــدال مــن 

ــد«. ــن و الهن ــل الصي ــن دول مث ــتيراد م االس
وســيعرض فــي المعرضيــن اكبــر مصنعــي الماكينــات 
ــاك  ــم ووكاءهــم بمصــر وهن ــع انحــاء العال مــن جمي
أيضــا عــدد كبيــر مــن العارضيــن مــن الصيــن الــذي 
ــبب  ــد بس ــوق واع ــري س ــوق المص ــم الس ــح له اصب
االســتثمارات الصينيــة التــي تحــدث حاليــا و المخطــط 
لهــا فــي أماكــن مختلفــة مثــل مدينــة الســادات والمنطقــة 

الحــرة بالســويس و الصعيــد.
ــق  ــد تكــس حق ــر بالذكــر أن معــرض ســتتش ان وجدي
فــي دورة 2018 مبيعــات بمــا يقــرب مــن 220 
مليــون دوالر، وبلــغ عــدد زائريــة أكثــر مــن 25000 

ــر.  زائ

30 ألف متر2

1500 عارض
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بمشاركة كبار رجال الصناعة والمصدرين من انحاء القارة األفريقية

DESTINATION AFRICA: استمرار مسيرة 
التألق للدورة الرابعة على التوالي

خيوط

معارض

التجــارة والصناعــة عمــرو نصــار  افتتــح وزيــر 
المصرييــن  وشــؤون  الهجــرة  وزيــرة  بحضــورة 
ــر قطــاع  ــرم، ووزي ــة مك ــي الخــارج الســفيرة نبيل ف
الــدورة  فعاليــات  توفيــق،  هشــام  العــام  األعمــال 
 DESTINATION AFRICA الرابعــة لمعــرض
2019 فــي الفتــرة مــن 9 الــى 11 نوفمبر الماضي.. 
وهــي الــدورة التــي تأتــي فــي إطــار مــا شــهدته مصر 
علــى مــدار االعــوام القليلــة الماضيــة مــن تطــورات 
ــود  ــة للجه ــد االقتصــادي نتيج ــى الصعي ــة عل ايجابي
المكثفــة التــي بذلتهــا الجهــات الحكوميــة ومنظمــات 
القطــاع الخــاص فــي المضــي فــي تنفيــذ الخطــط 
هدفــت  والتــي  االصــاح،  وبرامــج  االســتراتيجية 
إلــى تحســين منــاخ االعمــال، بالعمــل علــى االرتفــاع 
بحجــم اســتثمارات القطــاع الخــاص والتــي بدورهــا 
ســاهمات فــي اعــادة مصــر كواحــدة مــن الــدول ذات 
النمــو الكبيــر علــى خريطــة االســتثمار العالميــة، 
باإلضافــة إلــى اإلهتمــام الرســمي المصــري بتعزيــز 
التعــاون مــع كل دول القــارة االفريقيــة والــذي يمتــد 
إلــى التجــارة واالســتثمار فــي مختلــف المجــاالت 
والصحــة  الصناعــة  ذلــك  فــي  بمــا  والقطاعــات 

ــجية. ــات النس ــال الصناع ــة مج ــر اهمي واالكث
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وعلــى مــدار الثــاث ســنوات الماضيــة اســتضافت مصــر واحــد من اكبــر المعارض 
الدوليــة الســنوية لمصــادر B2B فــي مصــر لصناعــة الغــزل والنســيج وهو معرض 
DESTINATION AFRICA والــذي اصبــح يمثــل مركــزا للتجــارة االفريقيــة 
وتصديــر وتوريــد المابــس الجاهــزة والغــزل والمنســوجات والمفروشــات المنزليــة 

واالكسسوارات.
ولقــد ســاهم معــرض DESTINATION AFRICA  إلــى حــد كبيــر فــي النمــو 
الهائــل لاســتثمارات والتصديــر علــى اســاس ســنوي فــي هــذا المجــال، كمــا ارتفعت 
صــادرات النســجية بنســبة 10 فــي المئــة خــال االشــهر التســعة األولــى مــن عــام 
2019 مســجلة حوالــي 2.6 مليــار دوالر مقارنــة مــع 2.3 مليــار دوالر عــن نفــس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي. وفــي نفــس الوقــت بلغــت صــادرات المابــس الجاهــزة 

حوالــي 1.3 مليــار دوالر مقارنــة بـــ 1.2 مليــار دوالر فــي عــام 2018.
المنســوجات  مصنعــي  بيــن   DESTINATION AFRICA معــرض جمــع 
االفريقيــة والمابــس الجاهــزة والمنســوجات المنزليــة تحــت ســقف واحــد مــع 
المشــترين الدولييــن لتعزيــز فــرص االعمــال والتعــاون واالنشــطة التجاريــة علــى 
 DESTINATION ــن ــة م ــدورة الرابع ــي ال ــارك ف ــث ش ــي. حي ــتوى عالم مس
AFRICA مــا يقــرب مــن 100 عــارض محلــي واجنبــي، وأكثــر مــن 200 مــن 
ــم لفتــح اســواق جديــدة وزيــادة فــرص  المشــترين الدولييــن مــن جميــع انحــاء العال

ــي الخــارج. ــر ف التصدي
 ESW ــيج ــزل والنس ــة للغ ــركة المصري ــرض الش ــي المع ــارك ف ــرة تش وألول م
وشــركة النصــر للغــزل والنســيج والصباغــة بالمحلــة التابعــة لــوزارة قطــاع 

االعمــال.

ــرض  ــدة لع ــة جدي ــام منص ــذا الع ــرض Destination Africa ه ــم مع ــا ض كم
ودعــم مشــاريع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع المنســوجات والمابــس 
الجاهــزة. باإلضافــة إلــى أجنحــة إقليميــة تشــمل تونــس والمغــرب وجنــوب إفريقيــا 

وروانــدا والجزائــر وإثيوبيــا.
جديــر بالذكــر أن ينظــم معــرض Destination Africa  كل مــن المجلــس 
المصــري  المنزليــة  والمفروشــات  والمابــس  للمنســوجات  التصديــري 
ــع  ــاون م ــن )ExpoLink(، بالتع ــن المصريي ــة المصدري )TAHTEC(، وجمعي

هيئــة تنميــة الصــادرات. 
كمــا قــام برعايــة الــدورة الرابعــة للمعــرض  شــركة Intertek لخدمــات الجــودة 
.Rieter Machine Works للمابــس الجاهــزة، و Oeko-Tex والســامة، و

الدول العارضة

مشاركة ما يقرب من 100 
عارض محلي واجنبي، وأكثر 

من 200 من املشترين الدوليني 
من جميع انحاء العالم.

املشترين
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مــن   200 مــن  أكثــر  الخامســة  الــدورة  شــهدت 
ــة يعرضــون  ــة ومنطق ــن 12 دول ــودة م ــوردي الج م
خيوطــا عاليــة الجــودة واقمشــة مابــس واقمشــة جينــز 
ومــواد كيميائيــة واكسســوارات مابــس وخدمــات 
ــطة  ــة بواس ــة الهندي ــم االجنح ــم تنظي ــا. ت ــة به مرتبط
 CHEMEXCIL و   FIEO و   TEXPROCIL
التابــع لــوزارة التجــارة والصناعــة بالحكومــة الهنديــة.

المنســوجات  قــام بتنظيــم اجنحــة عــرض  وكذلــك 
الذكيــة فــي هــذا االصــدار كل مــن اتحــاد المنســوجات 
والســفارة   KOTRA Colombo و  التايانــدي 

بســريانكا. االندونيســية 
رفعــت مشــاركة الهنــد بنســبة 30 فــي المئــة مقارنــة 
بالعــام الماضــي ممــا يجعلهــا أكبــر جنــاح بيــن الــدول 
العارضــة مــع اكثــر مــن 100 شــركة هنديــة عارضــة 
ألحــدث المنتجــات لتتواصــل مــع كبــار المشــترين 
مــن ســريانكا وبنجاديــش والهنــد واالســواق الدوليــة 

االخــرى.
»منطقــة  تقديــم  العــام  هــذا  الــدورة  شــهدت  كمــا 
الكمياويــات واالصبــاغ للمنســوجات الهنديــة« والتــي 
يمثلهــا كبــار رواد صناعــة الكيماويــات واالصبــاغ 
مــع  المســاعدة.  والشــركات  واالصبــاغ  الوســيطة 
ــى  ــاغ المنســوجات إل ــات واصب نمــو واردات الكيماوي
ســريانكا وجدتهــا  الشــركات الهنديــة فرصــة للتوصل 

ــل. ــرص العم ــن ف ــد م ــا لبحــث مزي معه
كمــا نجــح INTEX SOUTH ASIA فــي دمــج 
سلســلة قيمــة النســيج فــي منصة تــداول عالميــة واحدة.

اهم الشركات المشاركة في المعرض:
PT Sinar Para Taruna من اندونيسيا 

PT Kewalram International
)Grasim Industries )Liva

Sangam Ltd
Birla Century

Garware Bestretch Ltd من الهند 
PAK Denim Ltd وMN Textiles من باكستان 

 Sigiri Weavingو   Eco Transfer Prints
Mills Pvt. Ltd. مــن ســريانكا 

 PHK Knittingو  Yetom New Materials
ــن  مــن الصي

 INTEX معــرض  قــام  المشــترين  جانــب  ومــن 
الهنــد  مــن  وفــود  بدعــوة    SOUTH ASIA
وبنجاديــش وباكســتان وتايانــد والشــرق االوســط 
ونيجيــرا ومويشــيوس وغيرهــا مــن الــدول ممــا يجعلها 

منصــة مصــادر عالميــة حقــا لجنــوب اســيا.
 Cotton Council وألول مــرة تقــوم منظمة عالميــة
ــى  ــد اليمن ــر الي ــي تعتب International CCI - والت
لترويــج الصــادرات التابعــة للمجلــس الوطنــي للقطــن 
ــن 50  ــر م ــي أكث ــي ف ــروج للقطــن االمريك ــذي ي وال
 COTTON التجاريــة  العامــة  بموجــب  دولــة 
 INTEX SOUTH مــع  بالشــراكة   -  ™USA
ASIA كشــريك االبتــكار. وهــذا يمثــل دخــول القطــن 
ــطة   ــاركة بواس ــذه المش ــريانكا. ه ــى س ــي إل االمريك
Cotton USA عرضــت احــدث االبتــكارات العائــدة 
ــة فــي صناعــة النســيج والمابــس فــي  بالنمــو والتنمي

منطقــة جنــوب اســيا.
إلــى جانــب المعــرض قــدم منتــدى األعمــال التفاعلــي 
ــم  ــوق لدع ــي الس ــودة ف ــة الج ــات عالي )IBF( معلوم
ــة  ــلة القيم ــاء بسلس ــة واالرتق ــة للترقي ــود الصناع جه
لمســاعدة  افضــل  بشــكل  البينيــة  التجــارة  وفهــم 
المصنعيــن علــى اكتســاب ميــزة تنافســية. مثــل العــام 

ــي  ــي« ف ــال التفاعل ــدى االعم ــمل »منت ــي يش الماض
ــدوات و ورش  INTEX SOUTH ASIA ايضــا ن
ــي  ــا ف ــات بم ــن الموضوع ــة م ــل تغطــي مجموع عم
ــدم  ــوق والتق ــورات الس ــات وتط ــدث االتجاه ــك اح ذل
التكنولوجــي فــي الصناعــة ممــا يتيــح للجميــع الوصول 

ــة. ــة الحالي ــات الســوق العالمي ــى معلوم ال
 Worldex مديــرة   –  Arti Bhagat صرحــت 
India : بــان هنــاك تحــول واضــح مــن الغــرب الــى 
ــة تتباطــأ   ــات الغربي ــن ان االقتصادي ــي حي الشــرق. ف
ــن  ــن بي ــد واحــدة م ــوب اســيا تع ــات جن ــان اقتصادي ف
ــي  ــث تأت ــم حي ــي العال ــوا ف ــات االســرع نم االقتصادي
 INTEX ــة و ــذه المنطق ــى ه ــال إل ــة واالعم الصناع
SOUTH ASIA  يســاعد فــي تســريع هــذه العمليــة 
مــع ضمــان اجتمــاع المشــترين الحقيقييــن مــن جميــع 
ــات  ــال فعالي ــودة خ ــوردي الج ــع م ــم م ــاء العال انح
  INTEX SOUTH ASIA المعــرض لذلــك يعــد

ــام . ــى االم ــع هــذه الصناعــة ال ــة لدف منصــة مثالي

لمزيد من المعلومات:
   www.intexfair.com
للتواصل مع مسؤول االعام :

Alfiya Chowdhary / السيدة
+919892966292

alfiya.intexfair@worldexindia.com

 
 
 
 
Press Release 
 

 
The stage is set for the 5th edition of Intex South Asia  

- The Biggest International Textile Sourcing Show of South Asia 
 

 Featuring over 200+ Suppliers from over 12+ countries/regions 
 100+ Indian Textile companies to exhibit with the latest product offerings 
 Indian Textile Pavilions organised by FIEO, TEXPROCIL & CHEMEXCIL 
 Smart Textiles Showcase by Korea, Taiwan and Indonesia 
 Cotton USA as our Innovation Partner to launch its presence in Sri Lanka 

 
Intex South Asia - The most influential and established textiles sourcing show in its 5th edition will take 
place at BMICH, Colombo, from 13-15 November 2019. This global trading platform for the textiles and 
apparel industry is endorsed and supported by major industry associations, chambers of commerce and 
government agencies from Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan, Taiwan, Malaysia, and other countries. 
 
The 5th edition will witnessed 200+ quality suppliers from 12 countries and regions showcasing top 
quality yarns, apparel fabrics, denim fabrics, chemicals, clothing accessories and allied services. The 
Indian Pavilions at Intex South Asia will be organised by The Cotton Textiles Export Promotion Council 
(TEXPROCIL), Federation of Indian Export Organisations (FIEO) and Basic Chemicals, Cosmetics & Dyes 
Export Promotion Council (CHEMEXCIL) under Ministry of Commerce & Industry, Government of India. 
Also, Taiwan Textile Federation, KOTRA Colombo and The Indonesian Embassy in Sri Lanka will be 
organising Smart Textiles Showcase Pavilions respectively at this edition. 
 
The participation from India has grown by 30% from last year making it the largest country pavilion with 
over 100 Indian companies that would exhibit with their latest product offerings to connect with the 
leading buyers from Sri Lanka, Bangladesh, India and other international markets. 
 
This year, we would be introducing “Indian Textile Dyes & Chemicals Zone” which would be represented 
by leading textile chemicals, dyes intermediates, pigments and auxiliaries companies. With the growth 
of textile dyes and chemicals imports to Sri Lanka, Indian companies under this zone would find it 
fruitful to connect with their Sri Lankan counterparts to explore business opportunities. With the 
inclusion of this pavilion, Intex South Asia has successfully integrated the textile value chain at a single 
global trading platform.  
 

ــرض  ــة لمع ــدورة الخامس ــات ال ــي فعالي ــر الماض ــف نوفمب ــال منتص ــت خ اقيم
ــرض  ــل المع ــا.. ويمث ــي BMICH بكولومبي INTEX SOUTH ASIA – ف
المنصــة الهامــة لصناعــة المابــس الجاهــزة والمنســوجات يتــم دعمهــا بواســطة 
مؤسســات الصناعــة الرئيســية وغــرف التجــارة والــوكاالت الحكوميــة مــن عــدة 
دول اهمهــا ســريانكا والهنــد وبنجاديــش وباكســتان وتايــوان وماليزيــا وغيرهــا 

مــن الــدول.

http://www.intexfair.com
mailto:alfiya.intexfair@worldexindia.com


www.niletex.net - info@niletex.net 

http://www.niletex.net
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الجاهــزة  المابــس  غرفــة  رئيــس  وأشــار 
ــتثمارات  ــم االس ــى أن حج ــة إل ــات المنزلي والمفروش
ــد بشــكل  ــة فــى قطــاع المابــس الجاهــزة تزي االجنبي
ــال  ــل خ ــت بالفع ــرات حدث ــة لتغي ــدا، نتيج ــر ج كبي
الفتــرة الراهنــة، ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو 
العالمــي فعلــى ســبيل المثــال دولــة مثــل الصيــن وهــى 
أكبــر الــدول فــى أنتــاج وتصديــر المابــس الجاهــزة 
ــاردة  ــة ط ــت األن دول ــم، أصبح ــتوى العال ــى مس عل
لصناعــة المنســوجات والمابــس الجاهــزة، وهــو 
مــا جعــل المنــاخ فــي مصــر مــع الجهــود التــي تقــوم 
ــتثمارات  ــجيع االس ــن تش ــة م ــة المصري ــا الحكوم به
الصناعيــة  لاســتثمارات  مائمــة  أكثــر  الجديــدة 
الجديــدة المتخصصــة فــي قطــاع المابــس الجاهــزة، 
وهــو األمــر الــذي اصبــح واقًعــا مــع نمــو الراهــن فــي 
االســتثمارات األجنبيــة والــذي ســيكون لــه انعكاســاته 

ــاج..  ــة اإلنت ــم وتكلف ــى ك ــتقبًا عل ــة مس اإليجابي
ــة  ــة الصيني ــد الســام أن الحكوم ــد عب واضــاف محم
ــة لديهــا مشــكلة ضخمــة جــدا فــى  ــرة الراهن فــى الفت
العمالــة، والدليــل علــى ذلــك بــأن الحكومــة الصينيــة 
منــذ ثاثــة أعــوام ســمحت للشــعب الصينــى بأنجــاب 
الطفــل الثانــي ومــن ثاثــة أشــهر بأنجــاب الطفــل 
الثالــث لوجــود مشــكلة فــى العمالــة، كمــا تقــوم الصين 
اآلن بتدريــب كــم هائــل مــن العمالــة علــى الجديــد فــي 
مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، وهــو مــا يشــير إلــى أن 
أولويــات الدولــة الصينيــة فــي الوقــت الراهــن ليســت 

الصناعــات النســجية.. 
لضــخ  الصيــن  تحــول  وراء  االســباب  وحــول 
ــجية  ــات النس ــاع الصناع ــي قط ــرة ف ــتثمارات كبي اس
ــا  ــببين هم ــد الســام.. لس ــد عب ــال محم ــي مصــر ق ف

وجــود ســوق هائــل يســتهلك كميــات كبيــرة جــدا مــن 
المنتجــات، ووجــود اتفاقيــات دوليــة مــع كل دول 
ــارج  ــرى للخ ــج المص ــر المنت ــهيل تصدي ــم لتس العال
بــدون أي رســوم جمركيــة، وهــي األجــواء التــي 
قادريــن علــى  الصينيــن  الصناعــة  تجعــل رجــال 
االســتمرار فــي اســواقهم الخارجيــة اســتمرار التعامــل 
معهــا حتــى ولــو كان مــن خــال االســتثمار فــي 
مصــر واالنتفــاع مــن األيــدي العاملــة والمميــزات 
األخــرى ســواء القــرب مــن االســواق التصديريــة أو 
ــواق  ــن االس ــا م ــرب ايض ــام والق ــواد الخ ــر الم تواف

المصــدرة لمســتلزمات اإلنتــاج األخــرى. 
ــه الــى المدينــة  ــد الســام خــال تصريحات وأشــار عب
 550 الصيميــة والتــى تتضمــن حوالــى  النســجية 
مصنــع صينــى ســيتم افتتاحهــا خــال 3 أشــهر، الفتــا 
ــن  ــاخ أفضــل م ــم يجــد من ــى ل ــأن المســتثمر الصين ب

ــذا القطــاع. ــى ه ــتثمار ف ــاخ المصــرى لاس المن

وأشــاد بالــدور الــذى تقــوم بــه الحكومــة المصريــة من 
ــعار  ــة بأس ــاء والعمال ــور والكهرب ــاز والن ــر الغ توفي
مناســبة، الفتــا بــأن العمالــة المصريــة تتوفــر بأســعار 

مناســبة عــن العمالــة الصينيــة.
وأكــد بأنــه تــم بالفعــل شــحن الماكينــات الخاصــة 
بصناعــة المنســوجات والمابــس الجاهــزة الــى مصر 
ــي  ــة ف ــرة القادم ــال الفت ــع خ ــغيل المصان ــدء تش ليب
مدينــة الســادات بمســاحة 3 مليــون متــر مربــع تشــمل 
كل الصناعــات المغذيــة لصناعــة المابــس الجاهــزة 
ــتلزمات  ــاج( وكل المس ــتلزمات انت ــة، مس ــن )اقمش م
الخاصــة بالصناعــة متاحــة بالفعــل فــى هــذه المدينــة 
وحــول المســاهمة فــي الصــادرات قــال عبــد الســام 
ــدا،  ــرة ج ــة كبي ــة انتاجي ــى مصــر طاق ــد ف ــه يوج بأن
طويلــة  ســنوات  منــذ  تصــدر  مصــر  بــأن  الفتــا 
لكنهــا فــى مؤخــرة الــدول المصــدرة فــى قطــاع 
المفروشــات والمابــس الجاهــزة، نظــرا الرتفــاع 
التكلفــة االنتاجيــة، إال أن االتفاقيــات التجاريــة مــع 
دول العالــم دعمــت اختــراق المنتجــات المصريــة 

الخارجيــة..  لاســواق 
ــال  ــر ين ــاع التصدي ــى أن قط ــد الســام عل ــدد عب وش
الفتــرة األخيــرة  فــي  الدولــة  اهتماًمــا كبيــًرا مــن 
، وهــو مــا يجعلنــا نكثــف مجهوداتنــا مــن أجــل 
مؤكــًدا  القادمــة  الفتــرة  خــال  الصــادرات  زيــادة 
أن كل األفــكار والــرؤى مطروحــة للمناقشــة مــن 
ــي  ــة ف ــه بصــورة حقيقي ــاندة القطــاع ودعم أجــل مس
المرحلــة القادمــة، مشــيًرا إلــى أن الغرفــة ســتعمل مــن 
خــال خطــة مدروســة تســتهدف المســاهمة فــي تنفيــذ 
توجهــات الدولــة فــي زيــادة الصــادرات و تحقيــق 

التنميــة الُمســتدامة.

المابــس  صناعــة  غرفــة  رئيــس  الســام  عبــد  محمــد  الدكتــور  أكــد 
الســبب  هــو  الــدوالر  أن  الصناعــات،  باتحــاد  المنزليــة  والمفروشــات 
ــعار  ــع اس ــراء تراج ــتوية ج ــس الش ــعار الماب ــع اس ــي وراء تراج الرئيس
مســتلزمات المابــس اضافــة إلــى االســتثمارات الصناعيــة الجديــدة فــي 
القطــاع ممــا أدى إلــى احتــدام المنافســة والتــي معهــا تراجعــت اســعار 
ــد أن انخفــاض  ــى وأك ــام الماضــي.  مشــيًرا إل ــة مــع الع المابــس بالمقارن

الــدوالر أمــام الجنيــة بنســبة  9 إلــى 10 فــي المئــة أدى بــدوره إلــى 
انخفــاض الســعار المابــس الجاهــزة خاصــة وأن أغلــب مدخــات الصناعــة 
ــتوردة، إال أن  ــات مس ــا خام ــة جميعه ــي المئ ــى 40 ف ــكل حوال ــى تش والت
ــي  ــج النهائ ــة المنت ــي تكلف ــي تدخــل ف ــاض العوامــل األخــرى الت عــدم انخف
ــاة، واالجــور، جعــل التراجــع فــي االســعار  ــاز، والمي ــاء، والغ ــل الكهرب مث

ــا.  ــى حــد م ــف إل طفي

كتبت : شيماء الشناوى

رئيس غرفة المالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية

مالمح صناعة المالبس في العام الجديد تعتمد 
على "الصادرات واالستثمارات الصينية"
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125.29 مليون جنيه
صافي ربح شركة دايس منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر املاضي، 

مقابل 112.06 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام املاضي

أرباح دايس للمالبس ترتفع 12 في المئة في 9 أشهر
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة دايس للمابس الجاهزة، عن أول تسعة 

أشهر من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 11.8 بالمئة.
وأوضحت الشركة في بيان لها أنها سجلت صافي ربح بلغ 125.29 مليون 
مليون   112.06 مقابل  الماضي،  سبتمبر  نهاية  حتى  يناير  بداية  منذ  جنيه 
جنيه أرباحاً خال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي ربح دايس 
خال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 52.28 مليون جنيه )يوليو- 

سبتمبر(، مقابل 28.02 مليون جنيه خال نفس الفترة من العام الماضي. 

جنيه  مليار   1.139 لتسجل  أشهر  التسعة  خال  الشركة  مبيعات  وارتفعت 
بنهاية سبتمبر، مقابل 1.03 مليار جنيه خال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت القوائم المالية المستقلة لدايس للمابس الجاهزة، خال التسعة أشهر 
األولى من 2019، التي أعلنتها في نوفمبر الماضي، أظهرت ارتفاع أرباحها 
خال  جنيه  مليون   98.16 بلغت  أرباحاً  حققت  حيث  بالمئة؛   107 بنسبة 
الفترة من يناير حتى سبتمبر ، مقابل أرباح بلغت 47.4 مليون جنيه بالفترة 

المقارنة من 2018.

كابو تتحول للخسائر خالل الربع األول لـ 2019 - 2020
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة النصر للمابس والمنسوجات - كابو، 
إلى  الربحية  من  الشركة  تحول  الجاري  المالي  العام  من  األول  الربع  عن 
الخسائر، حيث أوضحت الشركة في بيان لها أنها سجلت صافي خسائر بلغ 
4.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 6.52 

مليون جنيه صافي ربح خال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
المالي  العام  من  األولى  أشهر  الثاثة  خال  الشركة  مبيعات  وتراجعت 

الجاري، لتصل إلى 123.48 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 162 مليون 
جنيه خال نفس الفترة من العام المالي الماضي. 

وكانت المؤشرات المالية المستقلة لـ)KABO(، عن الربع األول من العام 
المالي 2019 - 2020، أظهرت تراجع أرباحها بنسبة 54.39 بالمئة، حيث 
حققت صافي ربح خال الفترة بلغ 4.9 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 

10.75 مليون جنيه خال نفس الفترة من العام المالي السابق.

تراجع المبيعات يضاعف خسائر »سبينالكس« في الربع األول
أظهرت القوائم المالية لشركة االسكندرية للغزل والنسيج )سبينالكس( خال 
الربع األول من العام المالي 2019 - 2020، ارتفاع خسائرها بنحو 112 

بالمئة نتيجة تراجع المبيعات.
ووفقا لبيان الشركة حققت خسائر بلغت 9.007 مليون جنيه خال الفترة من 
يوليو الماضي حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.2 مليون جنيه 

بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

إلى  الجاري  المالي  العام  الربع األول من  الشركة خال  وتراجعت مبيعات 
46.19 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 73.3 مليون جنيه بالفترة المماثلة 

من العام المالي الماضي.
وكانت المؤشرات المالية أظهرت أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 6.47 
مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي مقابل 4.23 مليون 

جنيه خسائر خال ذات الفترة من العام المالي الماضي.

»السعودية المصرية« ترفع حصتها في العربية للحليج بنسبة 9 في المئة
قامت الشركة السعودية المصرية لاستثمارات الصناعية برفع نسبة مساهمتها 
في شركة العربية لحليج األقطان إلى 9 بالمئة، وأوضحت الشركة في بيان 
لها، أن الشركة السعودية المصرية قامت بشراء 73 ألف سهم من العربية 
لحليج األقطان لترتفع نسبة ملكيتها في رأس المال من 8.97 بالمئة إلى 9 

بالمئة.

بلغت القيمة اإلجمالية للصفقة بلغت 132.88 ألف جنيه بمتوسط سعر شراء 
1.82 جنيه للسهم.

جدير بالذكر  أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 1.66 مليون جنيه خال 
العام المالي الماضي، مقابل 166.1 مليون جنيه أرباحاً خال العام المالي 

السابق له.
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مقاالت

"الرقمنة" والمنتجات النسجية..
الرقمنــة هــي بمثابــة »الثــورة الصناعيــة الرابعــة«، خاصــة وأن كثيــر مــن نمــاذج األعمــال القديمــة والمألوفــة لــم تعــد مناســبة فــي ظــل التطــورات الحديثــة 
فــي عالــم الصناعــة، والتــي معهــا اصبحــت هنــاك تحديــات جديــدة غيــر مســبوقة.. وعنــد النظــر إلــى الرقمنــة فــي ســوق المنســوجات يوجــد عامــل يبــرز 
بشــكل اساســي وهــو »العمــاء«. حيــث مكنــت الرقمنــة مــن االرتفــاع بقيمــة واهميــة العميــل أكثــر مــن أي وقــت مضــى، خاصــة وان المعرفــة هــي الســلطة 
التــي بــات يتمتــع بهــا العميــل بقدرتــه المســتمرة علــى تزويــد نفســه بالمعلومــات عــن أي منتــج فــي العالــم فــي أي وقــت كمــا مكنتــه هــذه الميــزة مــن معرفــة 

االســعار بشــفافية أي انــه باســتثمار جــزء بســيط مــن وقتــه اســتطاع معرفــة المنتــج والســعر.

ــم عرضــه فــي المتجــر  ــا بمــا يت ــم يعــد راضًي ــك ل لذل
المحلــي فقــط ، ولهــذا يتوقــع ايضــا المزيــد ممــا 
ــه  ــد قيام ــه عن ــك بيانات ــي تمتل ــركات الت تعرضــه الش
بالتســوق عبــر االنترنــت، ولهــذا علــى هــذه الشــركات 
أن تســتخدم الوســائل المائمــة لجــذب العمــاء لهــا 
بطريقــة مناســبة لرؤيتهــم وتزويدهــم بالمعلومــات ذات 

ــة. ــوات المختلف ــر القن ــة عب الصل
ــع  ــات أو مواق ــن المنص ــد م ــاك العدي ــة وأن هن خاص
التســويق األلكترونــي التــي اصبحــت في تزايد مســتمر 
وتهــدف إلــى جعــل هــذه المعلومــات اكثــر ســهولة 
ويســر للعمــاء، فهــذه المنصــات تقــوم بجلــب جميــع 
ــة  ــد لمجموع ــكان واح ــي م ــة ف ــات ذات الصل المنتج
مســتهدفة بعينهــا، باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم دمــج جميــع 
الاعبيــن الرئيســيين فــي الســوق مًعــا فــي مــكان واحد، 
كمــا أن االســواق الجديــدة والهامــة آخــذه فــي الظهــور 
بدليــل أن شــركة LVMH قــد اســتثمرت مؤخــرا 60 

. Lyst.1 ــاء ــي منصــة األزي ــون دوالر  ف ملي

العميل هو الملك الجديد
لــدى عمــاء المنتجــات النســجية اليــوم مجموعــة 
واســعة مــن المنتجــات لاختيــار مــن بينهــا ومــع ذلــك 
ليــس لديــه الكثيــر مــن الوقــت، كمــا انــه يريــد ايضــا 
ان تكــون لديــه تجربــة تســوق مرضيــة خصوصــا إذا 
كان لديــه االختيــار، كمــا أن معظــم المنتجــات التــي يتم 
شــراؤها بســرعة أو يتــم اتخــاذ قــرار الشــراء بشــأنها 

ســريعا تكــون اســعارها ليســت مرتفعــة بشــكل مــا.
ومــع ذلــك فــإن المجموعــة الكبيــرة مــن األســواق 
ومقدمــي الخدمــات يمكــن أن تهتــم بفقــدان العميــل مــع 
منصــة التســوق األلكترونــي يفتقــد الخدمــة الشــخصية 
المقدمــة فــي متجــر األزيــاء المحلــي مــن حيــث معرفــة 
المقــاس ومــا هــي الســترات والقمصــان الموجــودة 
ــك  ــا، ولذل ــه تماًم ــب مع ــر تتناس ــل وأي العناص بالفع
يحتــاج بائــع التجزئــة الرقمــي إلــى العمــل بكفــاءة أكبــر 
لتوفيــر هــذه النــوع مــن الخدمــات الشــخصية ذات 

ــة. ــة المضاف القيم
مــن حيــث التركيبــة الســكانية يمكــن القــول أن الهــوس 
ــم  ــن ث ــه، وم ــن نهايت ــرب اآلن م ــباب يقت ــوق الش بس

فــإن المجموعــات المســتهدفة الجديــدة هــي تلــك التــي 
تتجــاوز ســن الخمســين الذيــن لديهــم ميزانيــات كبيــرة 

لانفــاق.

كيفية التعامل مع عماء جدد
مثــل  الكلمــات  وبقــوة  تســتخدم  ان  المهــم  مــن 
ضمــن  لتكــون  الشــامل«  و»الســوق  »القياســية« 
مفرادتــك اللغويــة والتســويقية .. ألن عمــاءك عبــارة 
عــن أفــراد وهــم يطمحــون للتعامــل علــى هــذا النحــو 
ــذا  ــز ه ــة يحف ــا الرقمي ــتخدام التكنولوجي ــث ان اس حي
الشــعور بالتفــرد والتواصــل مــع العمــاء عبــر مختلف 

القنــوات واالشــكال. 
ــتخدم  ــة، واس ــات فردي ــرد منتج ــن مج ــر م ــم اكث تقدي
مرنــة  بطريقــة  البيــع  واقتــراح  القصــص  ســرد 

ومتغيــرة.
ــال  ــد اكتم ــك بع ــع عميل ــي التواصــل م يجــب أال ينته
كل عمليــة شــراء، بمعنــى أن يكــون هنــاك خدمــة مــا 
بعــد البيــع، وايضــا مــا يمكــن ان يطلــق عليــه خدمــة 
مــا قبــل البيــع حيــث يمكــن للعميــل شــراء المزيــد مــن 

المنتجــات.
ــات  ــي".. توصي ــت الحقيق "ان تكــون اســرع مــن الوق

ــة تكــون أفضــل. ــات التنبؤي ــدة والتوصي ــج جي المنت
العميــل الرقمــي يريــد أكثــر مــن مجــرد منتــج، توقــف 
ــن  ــوارات وليك ــس واالكسس ــع الماب ــن بي ــاطة ع ببس

هدفــك بــدال مــن ذلــك تلبيــة احتياجــات العمــاء ووضع 
نفســك كمــدرب اســلوب حيــاة.

ــا  ــيج فرًص ــة النس ــي لصناع ــاد االساس ــر االقتص يوف
جديــدة لتطويــر اإلبتــكار مــن خــال نمــاذج األعمــال 
ــي الســوق، وإدراك  ــا بســرعة ف ــن اختباره ــي يمك الت
أهميــة أن الرقميــة تفتــح األبــواب للوصــول إلــى ســوق 
ــى  ــت، وعل ــر االنترن ــع عب ــي الواس ــتهلك العالم المس
ــرص  ــذه الف ــن ه ــه م ــتبعد نفس ــيج أال يس ــاع النس قط
المتاحــة وكذلــك المجازفــات إن وجــدت والتــي تعتبــر 

ــاً للتطــور ومجــاراة الســوق. ــًرا حتمي ــا أم احيان

مميزات شركات الباتفورم
تكاليــف المعامــات هــي التكاليــف التــي يتــم تكبدها في 
ســياق المعاملــة التجاريــة، هــذه التكاليــف متضمنــة كل 
ــد البحــث عــن شــريك تجــاري مناســب  التفاصيــل عن
وعنــد الشــروع فــي المعاملــة أو وســيلة النقــل، حيــث 
أن التكاليــف فــي نمــوذج األعمــال الرقميــة أقــل بشــكل 
ــر  ــة، وتتضمــن شــفافية أكب ــاذج التقليدي عــام مــن النم
فــي االســواق وحقيقــة ان القــرارات المتعلقــة باختيــار 
شــريك تجــاري مدعومــة مــن خــال مراجعــات متاحــة 
ــر  ــة غي ــات الفردي ــل االتفاق ــدة تجع ــود موح و أو عق

ضروريــة.
امثلــة هــذا النمــوذج تتضمــن eBay و Spock و 
ــدال مــن البحــث عــن منتجــك فــي ســوق  Rebuy: ب
للســلع الرخيصــة والمســتعملة يتــم تجميــع العديــد مــن 
ــن الوصــول  ــدة يمك ــى منصــة واح ــا عل ــن مع البائعي
إليهــا فــي جميــع األوقــات عبــر اإلنترنــت، كمــا يمكــن 
للمســتهلكين مقارنــة المنتجــات واالســعار ومعرفــة 
ــن. ــع البائعي ــف العمــاء للمعامــات الســابقة م تصني

للمنســوجات  التجزئــة  تجــارة  قطــاع  يتعــرض 
الرقميــة  األعمــال  نمــاذج  بســبب  كبيــر  لضغــط 
و   ZALANDO و   BESTSECRET مثــل 
AMAZON الن هــذه المنصــات تمكــن العمــاء مــن 
ــرعة  ــة بس ــر ماءم ــات االكث ــراء المنتج ــار وش اختي
ــن  ــب م ــد الطل ــات عن ــف المعام ــل. تكالي ــة اق وبتكلف
ــة  ــي رحل ــر مــن الذهــاب ف Amazon ارخــص بكثي

ــن. ــط برلي ــي وس ــوق ف تس
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ــا 	• ــى مصــر والشــرق االوســط وافريقي ــر ف ــد الحــدث االكب ــرب موع يقت
ــن  ــى فترتي ــام عل ــذي يق ــس 2020 وال ــد تك ــتيتش ان ــى س ــرض ايج مع
الفتــرة األولــى مــن 27 فبرايــر حتــى آخــر مــارس، والفتــرة الثانيــة مــن 
5 مــارس حتــى 8 مــارس ومــا اشــبة الليلــة بالبارحــة حيــث مــر عاميــن 
ــى شــهدت  ــدورة الســابقة خــال عــام 2018 والت ــت ال ــد كان ســريًعا، فق
ــات  ــاص بتقني ــرض خ ــمين مع ــى قس ــرض إل ــيم المع ــرة تقس ــق فك تطبي
تقنيــات وصناعــة  التانــى  والمعــرض  المابــس  وماكينــات صناعــة 

ــاش. ــة للقم ــو والصباغ ــيج والتريك ــزل والنس ــات الغ وماكين
ــدة، وهــى حضــور زوار مــن 	• ــة جدي ويشــهد المعــرض هــذا العــام تجرب

افريقيــا حيــث تــم دعــوة أكبــر 50 مصنــع مابــس وغــزل ونســيج مــن 
ــزوار  ــوة ال ــتقدام ودع ــة الس ــركة متخصص ــع ش ــاق م ــا، و االتف افريقي
القادميــن مــن معظــم دول افريقيــا  العاملــة فــى مجــال صناعــة المابــس 
والغــزل والنســيج مــن تونــس والجزائــر والمغــرب وكينيــا واثيوبيــا و 12 

دولــة افريقيــة أخــرى.
تعجبــت مــن النغمــة المســتمرة التــى تتحــدث عــن أن مشــاكل الصناعــة 	•

ــرة  ــذ فت ــى كانــت اختفــت من تنحصــر فــي مشــكلة تهريــب االقمشــة والت
ــذه  ــى ه ــة للقضــاء عل ــر المختلف ــق المعاب ــلحة تغل ــوات المس ــت الق وكان
المشــكلة فمــاذا حــدث حتــى تعــود مــرة أخــرى، هــل اصبــح التهريــب لــه 

ــة أم مــاذا؟.!  ــا أقــوى مــن مؤسســات الدول مافي
كــوارث 	• تســبب  التــى  الظاهــرة  لهــذه  المســئولين  يلتفــت  ان  ارجــو 

الصحــاب المصانــع الذيــن يعانــون مــن أوضــاع بالغــة الصعوبــة، خاصــة 
ــري. ــاد المص ــب االقتص ــم عص وانه

اشــتدت المنافســة فــى قطــاع ماكينــات التطريــز لتذكرنــي بالعصــر 	•
الذهبــى مــن 2005 حتــى 2009 حيــث شــهد الســوق تغييــر فــى بعــض 

ــدة . ــدة جدي ــاركات صاع ــور م ــوكاء وظه ال

 بقلم: وائل القاضي

شارع الصناعة

الحدث األكبر

• تتمتــع المنصــات الرقميــة بميــزة كبيــرة لكونهــا متاحــة لعمائهــا فــي كل األوقــات، 
ــدار  ــى م ــات الشــركات عل ــى منتجــات وخدم ــن للمســتهلكين الوصــول إل ــث يمك حي

ــام االســبوع. الســاعة وطــوال أي
ــة  ــة ليســت ذات صل ــدود المادي ــا والح ــات ال حصــر له ــة والمنتج ــات التغطي • نطاق

ــة التســوق. ــة بعملي وثيق
• فــي ســياق نمــاذج األعمــال الرقميــة تعــد البيانــات مكوًنــا أساســيا وعامــًا يجــب عــدم 
االســتهانة بــه حيــث يــودع كل مســتخدم قــدر كبيــر مــن البيانــات التــي يمكــن جمعهــا 
وتقييمهــا، وإذا مــا تمــت قــراءة هــذه التقييمــات بطريقــة ماهــرة فيمكــن تحقيــق أنــواع 

مختلفــة مــن القيمــة المضافــة وفقــا لنمــوذج العمــل.
امثلة على شركات باتفورم الناجحة – االعمال في الصناعات المختلفة

ــن  ــاء الفرديي ــي تســتهدف العم ــة الت ــى المنصــات الرقمي ــة عل ــة المعروف ــن االمثل م
Airbnb، وتعمــل كل مــن  Amazon - Uber – eBay ومتاجــر التطبيقــات التــي 

 .Google و  Apple ــا تديره
يتواصــل مورديــن المنتجــات والخدمــات مــع العمــاء المحتمليــن علــى منصــة رقميــة. 
يمكــن لمشــغلي المنصــة بدورهــم فــرض رســوم علــى البائعيــن أو العمــاء أو كليهمــا 
مقابــل كل معاملــة أو فــرض رســوم عليهــم للوصــول إلــى المنصــة فهــو ال يحتــاج إلــى 

انتــاج ســلع بنفســه أو تقديــم خدمــة بــل يحتــاج فقــط إلــى تشــغيل ســوق رقمــي.

أمثلة على المنصات الرقمية 
MATCHESFASHION.COM  - لندن – المملكة المتحدة

فــي غضــون عشــر أعــوام فقــط  تمكنــت MATCHESFASHION.com أن 
تصبــح واحــدة مــن انجــح تجــار التجزئــة علــى االنترنــت فــي مجــال األزيــاء الفاخــرة، 
حيــث ينفــق العميل المتوســط  الــذي يزور الموقع حاليا 4000 دوالر ويقضي متوســط 
 MATCHESFASHION وقــت 25 دقيقــة فــي تصفــح هــذه المنصــة، وقــد حققــت

حوالــي 150 مليــون يــورو مــن خــال منصتهــا الرقميــة فــي العــام 2017 .
ــال  ــوذج االعم ــة لنم ــح االمثل ــن انج ــدة م ــر MATCHESFASHION  واح تعتب
الرقميــة فــي صناعــة المابــس حيــث أن تطويــر نمــوذج األعمال مســتمر فــي التطور، 
باالضافــة إلــى العامــات التجاريــة المعروفــة مثــل Gucci و Dior وغيرهــا تضــم 
MATCHESFASHION المزيــد والمزيــد مــن المصمميــن الصغــار والحصريين 
مــن جميــع انحــاء العالــم فــي محفظتهــا وذلــك يتيــح للمصمميــن والمورديــن التحايــل 
علــى تقلبــات تجــارة التجزئــة والتواصــل مباشــرة مــع العميــل النهائــي، وتقــدم 
MATCHESFASHION اآلن مابــس فاخــرة للعمــاء فــي أكثــر مــن 67 دولــة.

SPOONFLOWER AND ROOSTERY – الواليات المتحدة االمريكية 
SPOONFLOWER AND ROOSTERY هــي شــركات طباعــة رقميــة 
عنــد الطلــب تقــوم بطباعــة االقمشــة المخصصــة وورق الحائــط وورق الهدايــا وقــد تــم 
 Gart Davis و Stephen Fraser تأســيس الشــركات فــي مايو 2008 مــن قبــل

Lulu.com  وكاهمــا مــن
 SPOONFLOWER AND  كان هنــاك أكثــر مــن مليــون شــخص فــي مجتمــع
ROOSTERY  فــي العــام 2013 الذيــن كانــوا يســتخدمون اقمشــة الشــركات 
ــاث والدمــى والوســائد  ــب واألث ــس والحقائ ــة الســرير والماب ــع الســتائر وأغطي لصن

ــك.  ــر ذل ــات وغي ــاء والافت ــة ذات اإلطــار واألزي ــال الفني واألعم
يقــدم ســوق SPOONFLOWER AND ROOSTERY حاليــا أكبــر مجموعة 

مــن التصميمــات مــن قبــل مصممــي األقمشــة المســتقلين فــي العالم.
فــي  منتجاتهــا  بتســليم   SPOONFLOWER AND ROOSTERY تقــوم
غضــون 2 – 7 أيــام بواســطة Fedex أو UPS. يمكــن للعميــل تقديــم طلــب 
ــا  ــى م ــتخدام SPOONFLOWER AND ROOSTERY  للحصــول عل باس

ــن المنســوجات .. ــر واحــد م ــن مت ــة م ــن منتجــات بداي ــد م يري
ــم تقديمــه  ــم يت ــدم SPOONFLOWER AND ROOSTERY شــيئا ل ــا تق كم
مــن قبــل فــي صناعــة النســيج وهــي : كميــات منخفضــة للطلــب وطباعــة متخصصــة.
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ترجمة وإعداد مهندس استشارى / على بدر

مقالة ستيفان هيرمانز )معهد آخن ماستريخت للمواد احليوية - 

جامعة ماستريخت(مجلة IFJ ابريل 2019

فنية

مقاالت

خطوات على طريق اقتصاد المنسوجات الحيوية

شهد العقد الماضي ارتفاع الطلب على المنتجات الحيوية والمستدامة بيئًيا، مدفوعة في المقام األول بالتحديات العالمية، مثل التلوث البحري من  الميكرو 
باستيك، أو تزايد الوعي البيئي، واستجابة لهذا التغيير في الرأي العام، فرض برلمان اإلتحاد األوروبي مؤخًرا حظراً على السلع الباستيكية ذات 

االستخدام الواحد بدًءا من عام 2025، وهو األمر الذي دفع إلى ضرورة البحث عن مواد بديلة وأكثر استدامة، وتمثل ذلك في اجراء العديد من األبحاث 
التي تستهدف تطوير الباستيك الحيوي من المواد األولية المتجددة. 

ومع ذلك تبلغ الطاقة اإلنتاجية الحالية للباستيك الحيوي حوالي 1في المئة فقط من إجمالي الطاقة العالمية للباستيك، وعلى الرغم من أن معدل النمو 
السنوي للباستيك الحيوي سوف يصل إلى 20 في المئة فإن الباستيك التقليدي سوف يستمر في السيطرة على المدى القريب.

الغــزل والنســيج واحــدة مــن أكبــر  تعــد صناعــة 
مســتهلكي المــواد الحيويــة ، وســيتم دمــج مــا بيــن 20 
ــي  ــة ف ــواد الحيوي ــع الم ــن جمي ــة م ــي المئ ــى 50 ف إل
ــاج  ــول عــام 2030، وتحت منتجــات المنســوجات بحل
الصناعــات النســجية إلــى الوصــول إلــى آليــاف عاليــة 
ــة بنســبة  ــى المــواد األولي األداء والغــزول المســتندة إل
100 فــي المئــة مــن مصــدر حيــوى لتلبيــة طلــب 
ــات  ــة محــددة حــول عملي ــك معرف ــتهلكين، وكذل المس
اإلنتــاج المقابلــة، ولعــل هــذا هــو التركيــز البحثــي 
ــوي  ــع الحي لمعهــد آخــن ماســتريخت للمــواد ذات الدف

)AMIBM( الــذي يقــوم بتطويــر مــواد جديــدة تعتمــد 
ــددة  ــة المتج ــواد األولي ــن الم ــة م ــواد الحيوي ــى الم عل
ــن  ــن م ــد اثني ــذا المعه ــات، ووضــع ه ــات النفاي وتدفق

ــية : ــة الرئيس ــز البحثي الركائ
ـ األول: هــو تطويــر طــرق لتركيــب كتل بنــاء كيميائية 
بوليمــرات  إلــى  لتحويلهــا  )المونومــرات(  جديــدة 
متفوقــة، ونظــًرا ألن هــذه الطــرق غيــر متوفــرة بعــد 

ــي. ــى المســتوى التجريب عل
ــل  ــة مث ــات حيوي ــر إضاف ــي تطوي ــل ف ــي: يتمث ـ الثان
الملونــات والملدنــات لتحــل محــل إضافــات البوليمرات 

فــإن  المــوارد األحفوريــة،  المســتمدة مــن  الحاليــة 
إدراج االضافــات الحيويــة يجعــل مــن الممكــن توليــد 
ــص تشــبه  ــوي بالكامــل بخصائ ــواد ذات أســاس حي م

ــلعية. ــرات الس البوليم
ومــن الضــروري اســتغال إمكانــات االبتــكار لانتقــال 
ــة، وتنشــيط  ــى الحيوي ــم عل ــى اقتصــاد مســتدام وقائ إل
وتيــرة البحــث لضمــان أن تصبــح هــذه المــواد متاحــة 
تجارًيــا فــي غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة بالنظــر إلــى  

زيــادة الطلــب علــى المــواد المســتدامة.
تقــوم العديــد مــن مجموعــات البحــث فــي جميــع أنحــاء 
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تعتبر صباغة احلمام هي العملية األكثر انتشارًا في تلوين املنسوجات، 
على الرغم من الذي يسببه هذا من تلوث املياه

ــوي،  ــاس الحي ــرات ذات األس ــر البوليم ــم بتطوي العال
ــد، أو  ــوي جدي ــاس حي ــواد ذات أس ــن م ــث ع أو البح

ــواد الموجــودة. تحســين خصائــص الم
الحيويــة  للبوليمــرات  الكيميائــي  التركيــب  ويمنــح 
خصائــص فريــدة مثــل الســماد العضــوي، ولكــن فــي 
كثيــر مــن الحــاالت تفــوق هــذه الفوائــد بالحاجــة إلــى 
ــة )وزن / وزن(  ــي المئ ــى 30 ف ــة مــا يصــل إل إضاف
مــن المــواد المضافــة لتحقيــق الخصائــص المطلوبــة، 
مــن أمثلــة المــواد المضافــة فــي المنســوجات الملدنــات 
والمــواد المضــادة الازمــة لتحقيــق إنتاجيــة عاليــة 
ــة  ــي ضروري ــب، وه ــات الله ــة ومثبط ــاء المعالج أثن
ــة؛ والســامة  ــة المرغوب ــق الخــواص الميكانيكي لتحقي
والملونــات لتحقيــق الجــودة المتســقة التــي تتطلبهــا 
ــه قبــول  ــذي يقــوم علي الصناعــة والمظهــر المرئــي ال
المســتهلك. ومعظــم هــذه المــواد المضافــة مســتمدة مــن 
ــتدامة  ــن اس ــص م ــي تنتق ــة وبالتال ــوارد األحفوري الم

ــة. ــرات الحيوي ــن البوليم ــة م ــات المصنوع المنتج
ــرن  ــي الق ــة ف ــة صناعي ــاف أول صبغ ــم اكتش ــد ت ولق
عــن  الاحقــة  األبحــاث  وأســفرت  التاســع عشــر، 
ــع  ــزوح جمي ــى ن ــرات، ممــا أدى إل ــد مــن المتغي العدي
ــا مــن العمليــات الصناعيــة،  الملونــات الطبيعيــة تقريًب
ــة  ــل عرض ــة وأق ــل تكلف ــة أق ــات الصناعي ألن الملون
ــال  ــن خ ــة م ــودة ثابت ــق ج ــن أن تحق ــي ويمك للتاش

ــي. ــق الكيميائ التخلي
ومــع ذلــك ، فــإن المخــاوف بشــأن ســمية وطــرق 
اإلنتــاج غيــر المســتدامة جــددت الطلــب علــى الملونات 
ــرارة  ــية الح ــى حساس ــب عل ــن التغل ــة. ويمك الطبيعي
واألشــعة فــوق البنفســجية لأللــوان الطبيعيــة عــن 

ــرات. ــي البوليم ــا ف ــل دمجه ــا قب ــق تعديله طري

تخطي الحواجز
ــة  ــة والمســتقبلية المتعلق ــات الحالي ــم معالجــة التحدي تت

بــإدراج األصبــاغ الطبيعية فــي البوليمــرات المنصهرة 
فــي المشــروع القائــم علــى أليــاف مــن أصــل حيــوى 
)BFBF( والــذي يضــم ممثليــن عــن الصناعــات 

ــدا.  ــع جامعــات فــي هولن النســجية وأرب
وتعتبــر صباغــة الحمــام هــي العمليــة األكثــر انتشــاًرا 
فــي تلويــن المنســوجات، علــى الرغــم مــن الذي يســببه 
هــذا مــن تلــوث الميــاه. )تعــد صناعــة الغــزل والنســيج 
ثانــي أكبــر ملــوث للميــاه فــي العالــم.( لذلــك فــإن 
شــركاء المشــروع يفضلــون عملية صباغة المنشــطات 
إلدراج ملونــات طبيعيــة ممــا يخلــق تحديــات إضافيــة 
يجــب التغلــب عليهــا. وتحتــاج الملونــات الطبيعيــة إلــى 
مقاومــة الحــرارة والضغــط الميكانيكــي داخــل آلــة رش 

البوليمــر دون فقــد شــدتها اللونيــة.
وفــي هــذا المشــروع يتــم اســتخراج الملونــات الطبيعية 
مــن النباتــات وتقييــم ثباتهــا وكثافتهــا بعــد االســتخاص 
والتكريــر. فيتــم تلويــن الملونــات الطبيعيــة داخــل 
الجســيمات النانويــة المعدلــة كيميائًيــا لتحســين ثباتهــا. 
ــن  ــران الناجــح بي ــى اإلقت ــي عل ــز البحــث الحال ويرك
الملونــات الطبيعيــة لســطح الجســيمات النانويــة وتحمل 
اإلجهــاد داخــل حاقــن البوليمــر دون  فقــدان شــدة 

اللــون.
اســتخراج  يتــم   )BFBF( المشــروع  هــذا  وفــي 
الملونــات الطبيعيــة مــن النباتــات وتقييم ثباتهــا وكثافتها 
بعــد االســتخاص والتكريــر ، ويتــم تلويــن الملونــات 
الطبيعيــة داخــل الجســيمات النانويــة المعدلــة كيميائًيــا 
لتحســين ثباتهــا. وتركــز األبحــاث الحاليــة علــى النجاح 
ــيمات  ــطح الجس ــة بس ــات الطبيعي ــران الملون ــي اقت ف
النانويــة لحمايــة الملونــات مــن تأثيــرات اإلجهــاد 

ــجية.  ــوق البنفس ــعة ف ــوء األش ــي وض الميكانيك
فــي  أيًضــا   )AMIBM( آخــن  معهــد  ويشــارك 
المشــروع الحيــوي 100 فــي المئــة )BB100( الــذي 
ــروع  ــذا المش ــدف ه ــي، ويه ــاد األوروب ــه االتح يمول

لبوليمــرات  إلــى تطويــر إضافــات حيويــة جديــدة 
النســيج، بمــا فــي ذلــك الملدنــات ذات األســاس الحيــوي 
والمــواد  والمثبتــات  والملونــات  اللهــب  ومثبطــات 

الاصقــة.
فعلــى ســبيل المثــال تــم تطويــر عامــل نــووي ذو قاعدة 
حيويــة للحمــض بولــى أكتــك )PLA(، وهــو البوليمــر 
ــتخدام  ــوق اس ــوم، ويع ــتخداًما الي ــر اس ــوي األكث الحي
PLAمعــدل التبلــور البطــيء ممــا يجعــل مــن الصعب 
اســتخدامه فــي التطبيقــات التــي تتطلــب قــوة ميكانيكيــة 
عاليــة ألن الخــواص الميكانيكيــة للبوليمــر تعتمــد علــى 
درجــة التبلــور والتوجــه بالنســبة لغــزل المصهــور 
ــاف(  ــاج األلي ــي إنت ــتخدمة ف ــية المس ــة الرئيس )العملي
ــا  ــر منخفًض ــور البوليم ــد لمصه ــت التبري ــون وق فيك
ــل  ــإن عوام ــك ف ــة، لذل ــاج العالي ــرعة اإلنت ــبب س بس
النــواة ضروريــة لتحقيــق درجــة كافيــة مــن التبلــور.

وتقييــم  تطويــر  فــي   BB100 مشــروع  يهــدف 
الجزيئــات العضويــة التــي يمكــن أن تتجمــع ذاتيــا فــي 
ذوبــان البوليمــر أثنــاء التبريــد وتعمــل فــي نفــس الوقت 
كعوامــل نــواة تســمح بتكويــن بنيــة المجــاالت البلورية، 
ممــا يتيــح معالجــة PLA الخاصــة بالتطبيقات،ويبحــث 
معهــد آخــن أيًضــا عــن جزيئــات عضويــة بديلــة 
للتعويــض عــن مقــص السلســلة والتراجــع المصاحــب 
ــة بســبب وجــود مجموعــات  ــي الخــواص الميكانيكي ف

نهائيــة كحوليــة.
ســتعمل أبحــاث آخــن الطموحــة علــى تســهيل االنتقــال 
ــذا ال  ــن ه ــتدام ، لك ــة ومس ــق للبيئ ــى اقتصــاد صدي إل
يــزال فــي مرحلــة مبكــرة للتصــدي للتحــدي العالمــي 
المتمثــل فــي القمامــة البحريــة، وينبغــي أن تجمــع 
مهاراتهــم  بيــن  األكاديميــة  واألوســاط  الصناعــة 
ــذا  ــل ه ــوي يجع ــي ق ــف بحث ــاء تحال ــم إلنش ومعرفته
ــتقبل بيولوجــي  ــر بمس ــة وسيبش ــة واقع ــال حقيق االنتق

ــد. جدي
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األقمشة الطبية

ــات  ــم المنتج ــن أه ــدة م ــة واح ــة الطبي ــر األقمش تعتب
النهائيــة للمنســوجات التقنيــة فــي مصــر و ذلــك مــن 
ــن  ــواردات م ــث زادت ال ــب. حي ــة والطل ــث القيم حي
21.3 مليــون دوالر فــي عــام 2013 إلــى 47.5 
مليــون دوالر فــي عــام 2017 مــع معــدل نمــو 
ســنوي مركــب نســبته 22.2 فــي المئــة. وتمثــل 
المئــة  فــي   37 الجراحيــة  والخيــوط   ،  Catgut
مــن إجمالــي الــواردات ، تليهــا منتجــات الرعايــه 
الصحيــة النســيجية 35 فــي المئــة ، و المنتجــات 
الوجــه  أقنعــة  مثــل  األخــري  المصنعــة  النســجية 
الطبيــة واقمشــة دعامــات الركبــة تمثــل  14  فــي 
ــواردات  ــة ال ــي عــام 2017. وجــاءت غالبي ــة ف المئ
ــن 11   ــة ، والصي ــي المئ ــبة  24  ف ــا بنس ــن ألماني م
ــي  ــعودية 10  ف ــة الس ــة العربي ــة ، والمملك ــي المئ ف
 Catgut المئــة واألردن 9  فــي المئــة. يتــم اســتخدام
والخيــوط الجراحيــة فــي عمليــات اإلغــاق الجراحــي 
للجــروح ، بينمــا تســتخدم منتجــات الرعايــه الصحيــة  
ــات  ــل حفاض ــة  مث ــات  مختلف ــي تطبيق ــخصية ف الش
ــة  النســائية، الســدادات  ــال ، المنتجــات الصحي األطف
قطنيــة، حفاضــات للبالغيــن الذيــن  يعانــون  مــن 
ــاء  ــس األطب ــي ، و ماب ــل الطب ــغ، المنادي ــلس بال س
وطاقــم تمريــض. كمــا  تتضمــن  المنســوجات  الطبيــة  
أيضــا الشــبك المســتخدم  فــي  عمليــات تدعيــم  القلــب  
وعمليــات الفتــاء وكذلــك  دعامــات القلــب  واألوعيــة  

الدمويــة  والشــرايين  الصناعيــة .
Source: https://www.aranbiomedical.

/com/medical-textiles

مــن ناحيــة أخــرى ، ارتفعــت صــادرات األقمشــة 
ــي  ــون دوالر ف ــن 47.3 ملي ــر م ــكل كبي ــة بش الطبي
عــام  فــي  دوالر  مليــون   285 إلــى  عــام 2013 
2017 بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ 56.7  فــي 

ــة. المئ
وكانــت صــادرات األقمشــة الطبيــة فــي عــام 2017 

ــبة  ــخصية بنس ــة  الش ــه الصحي ــات الرعاي ــن منتج م
85  فــي المئــة و الضمــادات الاصقــة 14  فــي 
المئــة. وكانــت البلــدان المســتوردة الرئيســية هــي 
فــي    13 والمغــرب  المئــة  فــي    20 باكســتان 
ــة  ــي المئ ــراق 7  ف ــة والع ــي المئ ــا 8  ف ــة وكيني المئ

والجزائــر 4  فــي المئــة.

تشــمل األقمشــة الطبيــة جميــع المنتجــات النســجية التــي تــم تصميمهــا وتصنيعهــا لغــرض التطبيــق الطبــي. حيــث يتم اســتخدامها في تطبيقــات الرعايــة الصحيــة والنظافة 
بــدًءا مــن الشــاش البســيط و الضمــادة إلــى الســقاالت الطبيــة و  التــي  يتــم  اســتخدامها مــن أجــل زراعــة األنســجة وكذلــك  اســتخدامها  فــي  مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة 

مــن األطــراف الصناعيــة لزراعــة أعضــاء الجســم الدائمــة و المصنعــة  مــن  المــواد  المركبــة  المدعمــة  بالنســيج.      

Imported goods
$US thousands
2013 2017 CAGR(%)

Catgut, sutures wound 
closure 11,247 17,472 11.64

Hygiene products 0 16,701 -
Face masks, knee support 4,742 6,614 8.67
Wadding, gauze, ban-
dages 3,343 4,450 7.41

Adhesive dressings 1,313 1,531 3.91
Others 667 761 3.35
Total 21,312 47,529 22.2

Exported goods
$US thousands
2013 2017 CAGR(%)

Hygiene products 0 243,074 -
Adhesive dressings 42,151 40,134 -1.22
Wadding, gauze, ban-
dages 4,969 1,570 -25.03

Catgut, sutures wound 
closure 18 275 97.7

Face masks, knee support 156 1 -71.7
Others - - -
Total 47,294 285,054 56.69

https://www.aranbiomedical.com/medical-textiles/
https://www.aranbiomedical.com/medical-textiles/
https://www.aranbiomedical.com/medical-textiles/
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التنبؤ بخواص الغزول القطنية بإستخدام التفاعل 
مع خواص شعيرات الخيط )1(

يتمنــون  القطــن  فــي مصانــع غــزل  الغزاليــن  إن 
ــى توقــع خــواص  دائمــا أن تكــون لديهــم المقــدرة عل
الخيــط أو جودتــه مقدمــا قبــل إنتاجــه وذلــك عــن 
ــة  ــن المكون ــعيرات القط ــواص ش ــة خ ــق معرف طري
ــك  ــدوث ذل ــط. إن ح ــا الخي ــج منه ــي ينت ــة الت للخلط
ــودة  ــات أو ج ــة مواصف ــع مطابق ــزال يتوق ــل الغ يجع
الخيــط لمتطلبــات العميــل الــذي يقــوم بشــراء الخيــط 
بــأن  القــول  يمكــن  أخــرى  بطريقــة  أو  )الغــزل( 
ــن  ــن م ــعيرات قط ــة ش ــل خلط ــتطيع عم ــزال يس الغ
مكونــات أو عناصــر بحيــث تفــي بمتطلبــات العميــل 
لجــودة الخيــط المطلــوب إنتاجــه . إن كل هــذا يــؤدي 
إلــى توفيــر الوقــت والمجهــود والمــال الــازم إلنتــاج 
لمكونــات  الفعلــي  باإلختيــار  الخيــط  مــن  عينــات 
خلطــة شــعيرات القطــن فــي خــط التفتيــح والتنظيــف 
ثــم تشــغيل هــذه الخلطــة داخــل خــط أو قطــار اإلنتــاج 
داخــل مصنــع الغــزل أي أن الغــزال يتفــادى متطلبــات 

ــأ. ــة والخط ــج التجرب ونتائ
ــل  ــن العم ــن الباحثي ــه م ــاس ب ــدد ال ب ــاول ع ــد ح لق
خــواص  تربــط  رياضيــة  عاقــات  إيجــاد  علــى 
الشــعيرات بخــواص الخيــوط بحيــث يمكــن التنبــؤ 
ــات (  ــة ) المخرج ــط المتوقع ــتقبا بخــواص الخي مس
ــتخدمة  ــعيرات المس ــواص الش ــة خ ــى معرف ــاء عل بن
) المدخــات ( فــى إنتــاج الخيــط أى أن العاقــات 
الرياضيــة هــذه تربــط المخرجــات بالمدخــات حيــث 
ــادا  ــد إعتم ــط ( تعتم ــواص الخي ــات ) خ أن المخرج
الشــعيرات(  خــواص   ( المدخــات  علــى  كامــا 
ــروف  ــغيل والظ ــل التش ــر مراح ــى تأثي ــة إل باإلضاف

ــزل . ــع الغ ــل مصن ــة داخ البيئي
ويمكــن القــول بطريقــة أخــرى بأنــه إذا أردنــا أن 
تكــون المخرجــات لهــا شــكل معيــن فإنــه يمكــن 
ــار المدخــات بطريقــة محــددة بحيــث تفــى بمــا  إختي
هــو مطلــوب مــن المخرجــات )خــواص الخيــط(.

إن إيجــاد عاقــة رياضيــة بيــن المدخــات )خــواص 
الشــعيرات( والمخرجــات )خــواص الخيــط( يســتلزم 
تحديــد هويــة النظــام المســتخدم فــى تحويل الشــعيرات 

إلــى خيــوط .
إن هويــة النظــام التكنولوجــى للغــزل يعتمــد علــى 
ثــاث مفاهيــم هــى : مفهــوم الصنــدوق )األســود( 
)Black box system  )BBS ومفهوم الصندوق 
الرمــادى GBS Gray box system ثــم مفهــوم 

 TBS Transparent box الشــفاف الصنــدوق 
.system

ــد إيجــاد  ــه عن ــدوق األســود يعنــى أن إن مفهــوم الصن
الشــعيرات(  )خــواص  المدخــات  بيــن  عاقــة 
والمخرجــات )خــواص الخيــوط ( فإننــا ال نــدرى 
داخــل  بينهمــا  تفاعــل  مــن  يحــدث  مــاذا  تمامــا 
الصنــدوق أو داخــل مرحلــة أو مراحــل التشــغيل 
بيــن  الرياضيــة  العاقــة  تكــون  ســوف  ولذلــك 
المدخــات والمخرجــات مجــردة تمامــا عمــا يحــدث 

. التكنولوجيــة  المرحلــة  داخــل 
ــرف لدرجــة  ــا نع ــى أنن ــادى يعن ــدوق الرم ــا الصن أم
مــا أو لدرجــة محــدودة مــا يحــدث مــن تفاعــات 
بيــن المدخــات والمخرجــات داخــل الصنــدوق أو 
داخــل المرحلــة التكنولوجيــة ولذلــك فإنــه يمكــن عمــل 
ــم  ــهيل فه ــروض Hypothesises  لتس ــض الف بع
العاقــة المطلوبــة بيــن خــواص الشــعيرات وخــواص 
الخيــط . هــذه الحالــة هــى الموجــودة فــى مصنــع 
ــدودة  ــة مح ــا معرف ــة م ــا لدرج ــث أن لدين ــزل حي الغ
بمــا يحــدث داخــل الماكينــات أثنــاء تشــغيل شــعيرات 

ــط . ــاج الخي القطــن إلنت
فإنــه  النظــام الشــفاف  أمــا الصنــدوق الشــفاف أو 
يعتبــر حالــة مثاليــة حيــث أنــه يفتــرض بنــا عنــد 
ــة تامــة  ــا معرف ــة يكــون لدين عمــل الدراســة الرياضي
بمــا يحــدث داخــل مرحلــة التشــغيل أو داخــل ماكينــة 

ــا. ــا وصناعي ــود عملي ــر موج ــذا غي ــزل وه الغ
ــات  ــن المدخ ــة بي ــة الرياضي ــاد العاق ــام إيج إن نظ
)خــواص  والمخرجــات  الشــعيرات(  )خــواص 
النمذجــة   أو  الهندســية  النمذجــة  الخيــوط ( يســمى 
 Engineering Modeling or Modeling
ــى  ــية وه ــة الهندس ــذه النمذج ــرق له ــدة  ط ــد ع وتوج
  Statistical اإلحصائــى  األســلوب  إســتخدام 
عاقــة  أو  معادلــة  علــى  للحصــول   Approach
تجريبيــة  Empirical Approach أو إســتخدام 
األســلوب النظــرى والتحليلــى والــذى يعتمــد علــى 
فــروض نظريــة معينــة إعتمــادا علــى خبــرة الباحــث 
ثــم إســتخدام أســلوب أو تكنولوجيــا الــذكاء اإلصطنــاع 
بالذكــر  ونخــص   Artificial Intelligence
 Neural Network أســلوب الشــبكات العصبيــة
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ــر  ــى كث ــذكاء المســتخدمة والت وهــى أحــد أســاليب ال
إنتشــارها حديثــا فــى جميــع فــروع الصناعــة بمــا فيهــا 

صناعــة غــزل القطــن .

أدوات  أحــد  يعتيــر  جــدا  حديــث  أســلوب  هنــاك 
تكنولوجيــا الــذكاء اإلصطناعــى هــو أســلوب المنطــق 
الغامــض أو المشــوش  Fuzzy Logic وهــو يعتبــر 
 Modeling أســلوب متطــور جــد بالنســبة للنمذجــة
المســتخدمة إليجــاد العاقــة بيــن خــواص الشــعيرات 

ــات(. ــوط )المخرج ــواص الخي ــات( وخ )المدخ
وســوف نعــرض بإختصــار كل أســلوب مــن هــذه 
األســاليب المســتخدمة فــى إســتنباط العاقــة الهندســية 
وخــواص  كمدخــات  الشــعيرات  خــواص  بيــن 

الخيــوط وجودتهــا كمخرجــات .

أوال: األسلوب اإلحصائى
Statistical Approach

يعتمــد هــذا األســلوب علــى إســتخدام نمــوذج اإلنحــدار 
المتعــدد Multiple Regression Model  وهــذا 
تــم  أقــدم أســلوب  الدراســة يعتبــر  االســلوب فــى 
معرفتــه وتطبيقــه بصــورة كبيــرة فــى صناعــة غــزل 
القطــن ومــازال إســتخدامه مســتمرا حتــى اآلن لدرجــة 
ــذكاء اإلصطناعــى األخــرى المســتخدمة  أن طــرق ال
للنتائــج  بالنســبة  كفاءتهــا  تقــاس  النمذجــة  فــى 

ــدد . ــدار المتع ــن اإلنح ــتخلصة م المس

ثانيا: أسلوب الشبكات العصبية
Neural Network

المدخــات  زيــادة  علــى  األســلوب  هــذا  يعتمــد 
)خــواص الشــعيرات( أى زيــادة عددهــا بصــورة 
ــام(  ــارة عــن أرق ــون عب ــا تك ــث أنه ــرة جــدا )حي كبي
بالنســبة  ومرضيــة  مقبولــة  نتائــج  يعطــى  حتــى 
للمخرجــات )خــواص الخيــط( حيــث أنهــا تكــون 
ــر المســتقل  ــا المتغي ــة هندســية فيه ــى شــكل معادل عل
هــو خــواص الشــعيرات )المدخــات( بينمــا المتغيــر 
ــط  ــة الخي ــو خاصي ــات( ه ــتقل )المخرج ــر المس الغي

المــراد معرفتهــا.

ثالثا: أسلوب المنطق الغامض او المشوش
Fuzzy Logic

الــذكاء  تكنولوجيــا  اســاليب  أحــدث  يعتبــر  وهــو 
ــر ســهلة  ــة غي ــه اســلوب أو طريق اإلصطناعــى ولكن

وتحتــاج إلــى تمكــن وفهــم عميقيــن .
وبعــد أن إســتعرضنا كل الطــرق واألســاليب الســابق 
ــواص  ــات ) خ ــن المدخ ــة بي ــاد العاق ــا إليج ذكره
الشــعيرات ( والمخرجــات ) خــواص الخيــوط ( فإننــا 
ســوف نذكــر المعــادالت التــى يســتلزم أو يفضــل 

ــا. تطبيقه
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(  وبعد أن إستعرضنا كل الطرق واألساليب السابق ذكرها إليجاد العالقة بين المدخالت ) خواص الشعيرات

 التى يستلزم أو يفضل تطبيقها .والمخرجات ) خواص الخيوط ( فإننا سوف نذكر المعادالت 
 
 

 Yarn Strength  ما نة الخيوط -1
 

 الحمل الق طع للخيط 
أو رطل  نيوتن & –كيلوجرام قوة  &نتى نيوتن س -يعبر عن الحمل القاطع للخيط بوحدات القوة أي ) جرام قوة

 ...إلخ .
  متانة الخيط او الطول القاطع للخيط بالكيلومترRKM  أو الطول القاطع بالشلةhks (CSP .) يمكن الحصول

 تجريبيا أو معمليا كاآلتى :  CSPو  RKMعلى كال من 

 المترية النمرة × الحمل القاطع بالجرام. قوة )=  RKMبالكيلومتر القاطع الطول -أ
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ) 

مقسوما على الحمل القاطع للخيط او cN. tex  بـوالطول القاطع يساوى تقريبا متانة الخيط 
 التكس .

 .الحمل القاطع للشلة بالرطل ( ×) النمرة اإلنجليزية للخيط  -hks (CSP )الطول القاطع للشلة  -ب
 

 . ولكن يمكن إستخدام المعادالت الرياضية إليجاد متانة الخيط والطول القاطع سواء بالكيلو متر أو بالشلة 
 

 Yarn Tenacity (cN. Tex)سنتى نيوتن/ تكس    ما نة الخيط -1
 

 بإتساخدام أجهزة اخاب رات شعيرات القطن الاقليدية (أ
 

Yarn Tenacity = -4.4409+0.3482FS-0.9759FF+2427FL+0.1328UR… cN.tex-1 ….  (1)  
 حيث:

FS – متانة الشعيرة بالسنتى نيوتن/ تكس مقاسة تجريبيا بإستخدام جهاز بريسلى أو الستيلوميتر. 
FF –  نعومة الشعيرات بالميكرونير وتقاس تجريبيا بجهازW.I.R.A  أو جهاز شيف فيلدSheffield Micronaire. 
FL –  2.5من الشعيرات التى يتم مسحها ضوئيا  % 2.5الطول بالميلليمتر عند% Span Length (mm)   
UR –  نسبة االنتظام فى الطولUniformity Ratio. 
 لخيوط الغزل الحلقى أو خيوط غزل الروتر( تستخدم 1معادلة )إن ال
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 HVIبإتساخدام جه زالـ  (ب

Yarn Tenacity   =- 9.268 +508.8 FL  +102.4 LU -63.5 Mic +89.2 FS- 26.3 FE  

)2(............................................................ 1-tex /cN........    Rd 0.707+                            

 حيث:
FL – بوصة مقاس بـ طول الشعيرات بالHVI . 
LU –  إنتظام طول الشعيرات مقاس بـHVI . 

Mic – .نعومة الشعيرات بالميكرونير 
FS –  متانة الشعيرات بالسنتى نيةتن/ تكس مقاسة ـHVI. 
FE –  نسبة االستطالة عند القطع للشعيرات مقاسة بـHVI . 
Rd –  دلرجة إنعكاس اللون مقاسة بـ HVI . 

 انجليزى منتج على ماكينة غزل حلقى. 20( تستخدم لحساب متانة خيط 2المعادلة االخيرة )
 

  RKMالطول الق طع للخيط ب لكيلومار   -2
 

 وهو يحسب بإتساخدام إحدى المع دلاين الا لياين:

(𝑅𝑅. 𝐾𝐾.𝑀𝑀)𝑦𝑦 =
𝑃𝑃
𝑇𝑇𝐹𝐹
  (1 − 0.0375𝐻𝐻0 − 

2.65

√𝑇𝑇𝑦𝑦 𝑇𝑇𝐹𝐹⁄
 ) × (1 − 5

𝐿𝐿𝑆𝑆
) × 𝐾𝐾 × 𝜂𝜂… (𝐾𝐾𝐾𝐾)....... (3) 

(𝑅𝑅. 𝐾𝐾.𝑀𝑀)𝑦𝑦 = 𝑃𝑃 × 𝑁𝑁𝐹𝐹  

(

 1 − 0.0375𝐻𝐻0 − 
2.65

√𝑁𝑁𝐹𝐹 𝑁𝑁𝑌𝑌⁄
 

)

 × (1 − 5
𝐿𝐿𝑆𝑆
) × 𝐾𝐾 × 𝜂𝜂 × 10−3 

…(𝐾𝐾𝐾𝐾)…...(4) 

∝𝑘𝑘= (
(1120 − 70𝑃𝑃)𝑃𝑃

𝐿𝐿𝑆𝑆
) + 1.8√

1000
𝑇𝑇𝑦𝑦

   

𝑂𝑂𝑂𝑂                                                                  ……………………………………. (5) 

∝𝑘𝑘= (
(1120 − 70𝑃𝑃)𝑃𝑃

𝐿𝐿𝑆𝑆
) + 1.8√𝑁𝑁𝑦𝑦 

 

𝜂𝜂∗ =  (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑦𝑦(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑓𝑓
  × 100    …………………………………………………….… (6) 

 حيث:
y(RKM) – .الطول القاطع للخيط القطنى بالكيلومتر 
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1 .Yarn Strength متانة الخيوط

i .بإستخدام أجهزة اختبارات شعيرات القطن التقليدية

ii .HVI بإستخدام جهازالـ
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مطلوب مهندس غزل و نسيج 	•
للعمل في مصانع كارينا وسولوتكس 

بشبرا الخيمة 
حاصل على هندسة قسم غزل ونسيج 

6 أيام عمل من 9 ص إلى 5 م 
الخبرة : 0 – 1 سنة 

برجاء ارسال السيرة الذاتية على 
Karim.salama@solotex-eg.com

مطلوب للعمل بالنساجون الشرقيون:	•
مهندسين نسيج للعمل بالنساجون 

الشرقيون حديث تخرج
مهندسين لمراقبة الجودة بنسيج السجاد

يرجي ارسال CV علي
HR@orientalweavers.com

مطلوب لشركه غزل	•
عدد 3 مهندسين تخصص غزل ونسيج 

حديثى التخرج 
عدد 2 مهندس كهرباء خبره سنه على 

االقل
عدد 2 فنى صيانه بقسم صيانة 

التحضيرات خبره
يفضل من سكان العاشر من رمضان

للتواصل واتس اب 01285559197

شركة كبرى فى مجال المنسوجات تعلن 	•
عن تطوير المنظومة الصناعيه لها من 
خال فتح باب التعيين للوظائف التالية 

ومقرها المحلة الكبرى
مدير جودة )بكالوريوس مراقبة جودة(

مدير تشغيل 
مهندس صباغه وتجهيز خبرة التقل عن 

5 سنوات 
خريج كلية اقتصاد منزلى )مابس 

جاهزة( )ذكور - اناث(
إرسال السيره الذاتية علي اإليميل :

hr.manager171068@gmail.com

مطلوب لمصنع بأشمون / منوفية :-	•
مدير إنتاج خبرة 5:6 سنوات.. إلدارة 

مصنع عباية حريمى .
عدد )2( مشرف إنتاج خبرة ثاث 

سنوات على األقل.
عدد )1( مشرف جودة خبرة ثاث 

سنوات على األقل .
للتواصل على الرقم التالى 

01222396263

وظائف خالية

مبوباتاخبار ووجوه

خيوط
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P – .)الحمل القاطع لشعيرة القطن بالجرام قوة )السنتى نيوتن 
f&TyT –  وتكس الخيط على التوالى. –تكس شعيرة القطن 
f&NyN – .النمرة المترية للشعيرات والخيط على التوالى 
0H - 0 للمشط مسرح أم ممشط هو هل - حلقى غزل -(  الخيط) الغزل نوع على يعتمد عددى تابتH  =3.5 
  0H   =4.5 – 5 المسرح للخيط بينما  4 –
SL  – .الطول الفعال لشعيرات القطن 
K – ( حيث يعتمد علي الفرق بين ا1ثابت تصحيح برمات الخيط وهو يحسب من الجدول ) س البرم المتري

 )ايضا متري(. 𝑘𝑘∝واس البرم الحرج  𝑚𝑚∝الفعلي او االسمي
∝𝑘𝑘 – ( يحسب منها6&5اس البرم الحرج وله المعادالت ) 

 𝜂𝜂∗ - .كفاءة الخيط او معامل استخدام متانة الخيط من متانة الشعيرة 
  η - وللماكينات العادية يمكن  1.10حتي  0.85ثابت يعتمد علي الحالة الميكانيكية للماكينات وهو يتراوح من

 فرضه = الواحد الصحيح .
 

 (1جدول )
K ∝𝑚𝑚−∝𝑘𝑘 K ∝𝑚𝑚−∝𝑘𝑘 

0.99 10+ 0.70  -50 
0.98 15+ 0.80 -40 
0.96 20+ 0.86 -30 
0.94 30+ 0.91 -25 
0.91 40+ 0.94 -20 
0.88 50+ 0.96 -15 
0.85 60+ 0.98 -10 
0.82 70+ 0.99 -5 
0.79 80+ 1.0 0 

 
 (GSPالطول الق طع للخيط ب لشلة ) -3

 
(GSP النمرة االنجليزية للخيط = )×  الحمل القاطع بالرطل– count strength product 

وهو يحسب              Skein Break Factor SBFالحمل القاطع للخيط بالرطل يسمي عامل قطع الشلة : 
 من المعادلة التالية :

SBF = 3842.04 + 1713.5 FL – 90.3FF +42.5LU + 43.0FS + 1.3Rd 
             + 53.4FE +44.2 LG …………...Pounds…………………………………(7)  

 حيث :   
 SBF – . الحمل القاطع لشلة الخيط بالرطل او عامل قطع الشلة 
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 HVIبإتساخدام جه زالـ  (ب

Yarn Tenacity   =- 9.268 +508.8 FL  +102.4 LU -63.5 Mic +89.2 FS- 26.3 FE  

)2(............................................................ 1-tex /cN........    Rd 0.707+                            

 حيث:
FL – بوصة مقاس بـ طول الشعيرات بالHVI . 
LU –  إنتظام طول الشعيرات مقاس بـHVI . 

Mic – .نعومة الشعيرات بالميكرونير 
FS –  متانة الشعيرات بالسنتى نيةتن/ تكس مقاسة ـHVI. 
FE –  نسبة االستطالة عند القطع للشعيرات مقاسة بـHVI . 
Rd –  دلرجة إنعكاس اللون مقاسة بـ HVI . 

 انجليزى منتج على ماكينة غزل حلقى. 20( تستخدم لحساب متانة خيط 2المعادلة االخيرة )
 

  RKMالطول الق طع للخيط ب لكيلومار   -2
 

 وهو يحسب بإتساخدام إحدى المع دلاين الا لياين:

(𝑅𝑅. 𝐾𝐾.𝑀𝑀)𝑦𝑦 =
𝑃𝑃
𝑇𝑇𝐹𝐹
  (1 − 0.0375𝐻𝐻0 − 

2.65

√𝑇𝑇𝑦𝑦 𝑇𝑇𝐹𝐹⁄
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𝐿𝐿𝑆𝑆
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(

 1 − 0.0375𝐻𝐻0 − 
2.65
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)

 × (1 − 5
𝐿𝐿𝑆𝑆
) × 𝐾𝐾 × 𝜂𝜂 × 10−3 

…(𝐾𝐾𝐾𝐾)…...(4) 

∝𝑘𝑘= (
(1120 − 70𝑃𝑃)𝑃𝑃

𝐿𝐿𝑆𝑆
) + 1.8√

1000
𝑇𝑇𝑦𝑦

   

𝑂𝑂𝑂𝑂                                                                  ……………………………………. (5) 

∝𝑘𝑘= (
(1120 − 70𝑃𝑃)𝑃𝑃

𝐿𝐿𝑆𝑆
) + 1.8√𝑁𝑁𝑦𝑦 

 

𝜂𝜂∗ =  (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑦𝑦(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑓𝑓
  × 100    …………………………………………………….… (6) 

 حيث:
y(RKM) – .الطول القاطع للخيط القطنى بالكيلومتر 

2 .RKM  الطول القاطع للخيط بالكيلومتر
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mailto:<0639><0644><064A>HR@orientalweavers.com
mailto:<0639><0644><064A>HR@orientalweavers.com
mailto:hr.manager171068@gmail.com
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معارض

مفكرة

1 - 2 ابريل ميد ان فرانس بريميير فيجين 2020
فرنسا –  اكتشف صناعة االزياء الفرنسية

Made in France Premiere Vision 2020 – 
France

DISCOVER THE KNOW-HOW OF 
FRENCH FASHION MANUFACTURERS

Tel.: +33 )0(4 72 60 65 00
Fax: +33 )0(4 72 60 65 09

madeinfrancepremierevision.com
www.madeinfrancepremierevision.com

1 - 3 ابريل فاشون وورلد طوكيو 2020
طوكيو، اليابان

موضة
Fashion World Tokyo 2020

Tokyo, Japan
Fashion

Tel.:+81-3-3349-8519
fwt@reedexpo.co.jp

www.fashion-tokyo.jp

2 - 4 ابريل انترتكس تونس 2020
سوسة، تونس– صناعة المنسوجات

Intertex Tunisia 2020
Sousse,Tunisia - Textile Industry

Tel.: 1 646 604 9484
Tel.: 90 212 306 3151

info@bgroupus.com
www.intertextunisia.com

2 - 4 ابريل انترهوم تونس 2020
سوسة، تونس

صناعة المنسوجات المنزلية
INTERHOME TUNISIA 2020 

Sousse,Tunisia
Home Textile Industry
Tel.:+1 646 604 94 84
Tel.:+90 212 306 3151

 info@bgroupus.com
www.interhometunisia.com

2 - 4 ابريل انترتكس ماشينري تونس 2020
سوسة، تونس

االت النسيج
Intertex Machinery Tunisia 2020

Sousse,Tunisia
TEXTILE MACHINERY 

Tel.:+1 646 604 94 84
Tel.:+90 212 306 3151

info@bgroupus.com
www.intertexmachinery.com

27 - 30 ابريل ايناتكس اندونيسيا 2020
اندونيسيا - منسوجات

Inatex Indonesia 2020
Indonesia - Textiles 

Tel.: + 62-21-22604789
Fax: +62-21-29135647
www.indointertex.com

7 - 8 مايو سي بي ام ايه انديا 2020
الهند – منتجات االمومة واالطفال والرضع

CBME India 2020 – India - Children, 
Baby and Maternity Products 

Tel.: +91-22-61727000
Fax: +91-22-61727273

surendra.singh@ubm.com
www.cbmeindia.com

12 - 14 مايو تكس بروسيس امريكا
الواليات المتحدة االمريكية

تجار التجزئة، العامات التجارية، الماكينات
Texprocess Americas 2020

USA
Retail, brand & Machinery

Tel.: +1 678.732.2403
Fax: +1 770.984.8023

sarah.hatcher@usa.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

12 - 14 مايو تكس تيك نورث امريكا 2020
الواليات المتحدة االمريكية – منسوجات تقنية 

واقمشة غير منسوجة 
Techtextil North America 2020

USA
Technical textiles and nonwovens

Tel.: +1 678.732.2424
kristy.meade@usa.messefrankfurt.com

www.messefrankfurt.com

04.2004.2005.20

http://www.madeinfrancepremierevision.com
mailto:fwt@reedexpo.co.jp
http://www.fashion-tokyo.jp
mailto:info@bgroupus.com
http://www.intertextunisia.com
mailto:info@bgroupus.com
http://www.interhometunisia.com
mailto:info@bgroupus.com
http://www.intertexmachinery.com
http://www.indointertex.com
mailto:surendra.singh@ubm.com
http://www.cbmeindia.com
mailto:sarah.hatcher@usa.messefrankfurt.com
http://www.texprocess-americas.us.messefrankfurt.com
mailto:kristy.meade@usa.messefrankfurt.com
http://www.techtextil-north-america.us.messefrankfurt.com


20 - 23 مايو انترناشيونال اباريل ماشينيري 
اليابان 2020 – اليابان - ماكينات

Japan International Apparel Machinery 
)JIAM 2020)-Japan- Machinery

Tel.: +81-3-6380-8804
Fax: +81-3-3262-8442

info@jiam-show.com
www.jiam-show.com

27 - 28 مايو قمة كوبنهاجن فاشون 2020
الدنمارك - موضة

Copenhagen Fashion Summit 2020
Denmark – The leading business event 

on sustainability in fashion
Tel.: +45 70 20 30 68

info@globalfashionagenda.com
www.copenhagenfashionsummit.com

2 - 4 يونيو سورس افريقيا 2020
كيب تاون ، جنوب افريقيا – مصادر الصناعة

Source Africa 2020
Cape Town, South Africa

The premier sourcing event
Tel.: +27-10-599-6171

Kathryn.Frew@za.messefrankfurt.com
www.sourceafrica.za.messefrankfurt.com

2 - 6 يونيو اي تي ام اسطنبول 2020
اسطنبول، تركيا

ماكينات وكيماويات وصناعات لمساعدة
ITM Istanbul 2020

Istanbul, Turkey
Machineries, Sub-Industries & Chemicals

Tel.: +90 212 867 11 00
Fax: +90 212 886 67 46

itm@tuyap.com.tr
www.itmexhibition.com

13 - 15 يونيو لندن فاشون وويك للرجال 2020
بريطانيا – موضة 

London Fashion Week Men’s 2020
UK- Fashion

Tel: +44 )0( 20 7759 1979
Tel.: +44 )0( 20 7759 1999
Fax: +44 )0( 20 7759 1998

www.londonfashionweekmens.co.uk
www.britishfashioncouncil.co.uk

25 – 27 انتكس ثاوث اسيا 2020
مومباي ، الهند

أفضل الشركات العالمية إلنتاج الخيوط واألقمشة 
والمابس والدينيم واالكسسوارات والخدمات 

المتعلقة بالصناعة في جميع أنحاء جنوب آسيا 
وخارجها

 Intex South Asia 2020- Mumbai, India -
 The best international manufacturers of
 yarns, apparel fabrics, denims, clothing
 accessories and allied services across

South Asia and beyond
Tel. :+) 91(-)22( 40376700 - 30

intexfair@worldexindia.com
www.intexfair.com

06.2006.20 05.20
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خيوط

Baldwin Technology, a leading manufacturer of innovative 
process-automation equipment, parts, service and consumables 
for the printing, packaging, textile, plastic film extrusion and 
corrugated industries, has announced two successful TexCoat 
G4 installations in Bursa, Turkey.
Major upholstery manufacturers Adoksan and Boyteks invested 
in this innovative non-contact precision application system 
for textile finishing because it offers increased productivity, 
sustainability and efficiency
For Adoksan and Boyteks, the TexCoat G4 eliminates a step in 
the finishing process, enabling considerably increased production 
efficiency. Because this precision application technology applies 
the exact amount of chemistry required, the wet pick-up level and 

water consumption can be reduced by up to 50%, resulting in up 
to 50% less energy for drying, according to the manufacturer. 
This is said to translate to a more sustainable, cost-efficient 
process, and a faster line speed for these upholstery producers. 
Moreover, in fabric or chemistry changeovers, 100% of the 
chemistry is recycled with zero waste, the company reports.The 
TexCoat G4 was introduced during ITMA in June 2019

The latest Truetzschler innovation in the blowroom Portal Bale 
Opener BO-P is designed to allow significantly more bales to 
be placed side by side and processes them in parallel using 
two opening rolls. This results in significantly better blending 
and higher productions of up to 3,000 kg/h, according to the 
manufacturer.
The new and unique portal concept is designed to make the 
large working width possible in the first place. With a 2,9 m or 
3,5 m width and a bale lay-down area of up to 75 m length, 
the Portal Bale Opener BO-P offers flexible bale placement. 
Because two opening rolls work in parallel, tufts from 5 to 14 
bales are processed simultaneously.
Polish researchers develop textile mobile device charger
A group of researchers from Poland’s Łódź University of 
Technology )ŁUT( have developed a textile charger, which 
allows to charge phones, tablets, and other portable electronic 
devices using the power generated by their users’ physical 
activity.
Research and development work on the invention was led by 

professor Katarzyna Grabowska, the dean of the Faculty of 
Material Technologies and Textile Design at the ŁUT.
Monika Malinowska-Olszowy, PhD, the faculty’s vice dean, who 
is also a member of the research team that developed the textile 
charger, told Innovation in Textiles that the invention is based on 
the research on the structure and capacities of decorative and 
hybrid threads.
“The textile charger for mobile electronic devices is an 
inseparable part of the fabric or knitwear from which it is 
made, such as clothing,” she said. “It produces electricity on a 
continuous basis, allowing to power mobile electronic devices 
such as … smartphones, tablets or other devices. This invention 
replaces heavy, large batteries and power banks that often 
contain toxic substances. It is shock resistant and weatherproof.”
“The main purpose of this technology is to ensure its users with 
uninterrupted access to electricity to sustain the operations 
of their mobile devices. As a result, this will exclude various 
problematic processes related to frequent charging of mobile 
phones or tablets.”

BAlDwIN ANNouNcES 
Two TExcoAT G4 
INSTAllATIoNS IN TurkEy

TruETzScHlEr’S PorTAl SoluTIoN For HIGHEr 
ProDucTIvITy

http://www.stitchandtex.com
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بمنتهى الصراحة

خيوط

أحمد املغالوي

Meghalawi@khoyout.com

ــه 	• ــوب منــي في ــي مشــروع مطل بأشــتغل عل
اتواصــل مــع مجالــس وهيئــات فــي افريقيــا 
فــي صناعــة النســيج والمابــس فــي أفريقيــا 
وبصراحــة لمــا ابتديــت المشــروع ده كنــت متأكــد 
ــه للدرجــة  ــل ان ــه صعــب بــس مــا كنتــش متخي ان
دي. فعنــدك مجالــس يــا أمــا مــا بتــردش مــن أساســه 
علــي األيميــات او بتــرد وتقولــك هترجــع لــك ثانــي ومــا بترجعــش 
)غالبــا خبطهــم اتوبيــس وهمــا بيعــدوا الشــارع( او حــد يقعــد يحدفك 
مــن حــد للثانــي مــن غيــر نتيجــة. مــن األخــر الموضــوع ملخبــط 
و مافيهــوش اي حرفيــة او اصــول للشــغل. وده يخلينــي اشــكر 
ــردوا  ــل بي ــي عاق ــة الل ــرف المصري ــة  والغ ــس التصديري المجال
علــي الواحــد لــم يطلــب منهــم معلومــة وباألخــص رشــا فهيــم مــن 
ــال علــي االحتــرام  المجلــس التصديــري للغــزل والنســيج فهــي مث

ــة خاصــة. ــز الفرصــة دي وارســلها تحي ــاد، فانته واالجته
ــن 	• ــرض م ــرح، المع ــة تف ــرض Destination Africa حاج مع

ســنة لســنة عمــال يكبــر ويتطــور. حاجــة مشــرفة وواجهــة حلــوة 
ــن  ــام م ــن االي ــوم م ــي ي ــون ف ــي اك ــرف ان ــا الش ــر. كان لي لمص
مدرســة أكســبولينك )جمعيــة المصدريــن المصرييــن( المنظمــة 
للمعــرض. وعلشــان كــده احساســي باالنبســاط مضاعــف. واحــد، 
ــي  ــن، ان ــدي واثني ــي بل ــل ف ــده بيتعم ــرف ك ــرض مش ــه مع ان في
كنــت فــي فتــرة مــن فتــرات حياتــي جــزء مــن المنظومــة المشــرفة 
دي. وده يخلينــي ادعــو بالرحمــة لمســتر ناجــي الفيومــي اللــي 
ــد  ــدرش انســي أســتاذ عمــرو عب ــر و برضــه مق ــه كثي اتعلمــت من
اللطيــف و أمــل المــا و دينــا عبــد العزيــز ويســري التينــاوي اللــي 
ــا علــي  برضــه اتعلمــت منهــم كثيــر. وأرفــع القبعــة للقائميــن حالي

ــن. أكســبولينك برئاســة اســتاذ شــادي أمي
ــك طــول الســنة وتيجــي 	• ــه وال بيســأل في ــن تاقي شــوية مــن الزباي

ــة وال يــرد  ــات فــي المجل ــع معــاه االعان تكلمــه فــي التليفــون تتاب
ــرض وال  ــي مع ــوفه ف ــن تش ــة وبعدي ــك المكالم ــرد ل ــك وال ي علي
ــاح بتاعــي  ــه بيقولــك مــش هتصورنــي او تصــور الجن ــدوة تاقي ن
ــه  ــا بأطنش ــاء هللا وطبع ــي ردي ان ش ــة، وبيبق ــي المجل ــه ف وتنزل
ــة  ــي للمهن ــع احترام ــي )م ــا مــش مصورات ــببين: أول ســبب ان لس
دي، بــس مــش شــغلتي(. وثانــي ســبب، ابقــي قــدم الســبت يــا اخــي 
علشــان تاقــي االحــد. او ذي مــا المثــل بيقــول اللــي النهــاردة مــش 

ــاه. ــاج لقف ــاج لوشــه بكــره هتحت محت
كان ليــا لقــاء مــع د. أحمــد مصطفــي رئيس الشــركة القابضــة واحنا 	•

ــاع  ــر القط ــن تطوي ــات ع ــي ف ــدد الل ــي الع ــاه ف ــوار مع ــل ح بنعم
العــام. فــي رأيــي المتواضــع الدكتــور شــخص مجتهــد جــدا وعايــز 

ــي  ــكام عل يعمــل حاجــة للصناعــة وال
ــذ.  ــه يتنف ــم ان ــس المه ــل ب ــورق جمي ال
طبعــا فيــه شــوية مــن النــاس مــش 
عاجبهــا اللــي بيحصــل مــن تطويــر 

ــا شــخصيا  ــا ان ــت. بالنســبة لي ــع وق ــام وشــايفينه تضيي للقطــاع الع
فــي حاجــة واحــدة لــو حصلــت يبقــي التطويــر ده ليــه فايــدة وهــو 
ــزل و قمــاش  ــاص غ ــاع الخ ــر للقط ــدر يوف ــام يق ان القطــاع الع
ــة تســتورد  ــع عمال ــا المصان ــدل م ــن ب بالســعر و الجــودة المطلوبي
مــن الصيــن و الهنــد وغيرهــم، وبكــده نوفــر عملــة صعبــة ووقــت 
ضايــع فــي شــحن و اجــراءت و اعتمــادات ويبقــي زي مــا بيقولــوا 
ــي 2018  ــزل ف ــتوردنا غ ــا اس ــة: احن ــا. )معلوم ــي دقيقن ــا ف زيتن

ــة دوالر( ــار وثمنمي ــاش بملي ــة دوالر و قم ــار و ربعمي بملي
حاجــة تحــزن لمــا الواحــد بيقــارن ارقــام الصــادرات بتاعــة مصــر 	•

فــي القطــاع مــع غيرهــا، بالــذات لمــا تبــص علــي بــاد ماعندهــاش 
المغــرب  وتاقــي  بتاعتنــا.  الخبــرة  وال  والتاريــخ  االمكانيــات 
ــي 2018  ــس ف ــص دوالر ماب ــار ون ــس ب 3 ملي ــدر ماب بتص
وتونــس بتصــدر باثنيــن مليــار ونــص دوالر مابــس فــي 2018 
والجديــد األردن بتصــدر مليــار ونــص دوالر مابــس فــي 2018. 
ونيجــي نبــص علــي مصــر ناقيهــا مصــدرة بمليــار ونــص دوالر 
مابــس فــي 2018. بجــد برافــو علــي البــاد دي أمــا علينــا مــش 
عــارف أقــول ايــه؟ مصــر فــي 2018 مصــدرة كلــه علــي بعضــه 
ب 3 مليــار دوالر وحتــه )مابــس ونســيج وغــزل و قمــاش وســجاد 
ــي  ــم الل ــس الرق ــو ده نف ــنين ه ــس س ــا خم ــا تقريب ــم(. بقالن وغيره
احنــا بنصــدره ننــزل شــوية تحــت ال 3 مليــار او نطلــع حتــه 
صغيــرة، بــس هــو ده اخرنــا. دراســات تتعمــل وال تتنفــذ ودراســات 
يمشــوا  ووزراء  ييجــوا  ووزراء  االدراج  فــي  وتتحــط  تتعمــل 
ومجالــس تتغيــر ومجالــس تنضــم وغــرف تنفصــل وغــرف تتخانــق 
و الحــال زي مــا هــو. اغلــب النــاس بتــدور علــي مصالخهــا و بــس 
ــي بتصــدر  ــاس الل ــس الن ــا، نف ــي الصــورة كله ــش باصــص عل م
هيــا هيــا، قليــل اللــي بيخــش كمصــدر جديــد. خايــف خمــس ســنين 
كمــان يعــدوا وناقــي االرقــام زي مــا هيــا. برضــه حابــب اضيــف 
ــا،  ــس برضــة الزم اقوله ــا ب ــم عارفينه ــر منك ــا كثي ــة غالي معلوم
فيتنــام بتصــدر 17 مليــار وبنجاديــش بـــ36 مليــار وتركيــا ب 27 
مليــار وباكســتان بـــ14 مليــار )كلــه بالــدوالر( وباش تجيــب ارقام 
ــا العمــر اشــوفكم  ــا قدان ــو ربن الصيــن علشــان هــي ابعــد وابعــد. ل

ثانــي كمــان خمــس ســنين ونبــص علــي االرقــام ثانــي  

هذه االحداث 
ليست من وحي خيال 

الكاتب .. وأي تشابه في 
األحداث أو الشخصيات أو 

األسماء هو ليس من محض 
الصدفة فهو مقصودا 

ومتعمدا

mailto:Meghalawi@khoyout.com


- رأس للنسيج مصممة إلنتاج الشراب بجودة عالية وبضمان ثبات  
   الجودة والكفاءة واإلنتاجية مع مرور الوقت 

- شاشة إلكترونية تعمل باللمس وبدقة عالية 

- إنتاج تصميم ذو 5 او 6 الوان طبقا للتصميم المطلوب سواء
   عادى أو مذود بوبرة                           

- عدد مغذيات الخيوط من 25 الى 28 صباع طبقا لموديل الماكينة 

- إختيار اإلبر يتم عن طريق عدد من Actuators يصل الى 8 أو 9 
   حسب موديل الماكينة  

 GOAL SINGLE CYLINDER
 تتميز باآلتى: 

الماكينة موديل

هى احدث اصدار من شركة سانتونى لموديل الميلتون ٣ فتلة والمصممة خصيصا لتالفى 
عيوب ظهور فتلة الربط على وجه القماش وهذا العيب الموجود فى نفس الموديل 
للشركات المنافسة والذى يستلزم معه دخول القماش على مرحلتين من الصباغة او 

استخدام نفس خيط الوجه للربط مما  يزيد من تكلفة اإلنتاج وعليه فقد أصبحت شركة 
سانتونى اول شركة إلنتاج ماكينات التريكو الدائرى تقوم بتقديم الحل األمثل لتالفى 

هذا العيب الشائع فى هذا الموديل

Zenit F2

من 2٧ فبراير الى ١ مارس 2٠2٠ فى مدخل صالة ١
2B2 من 5-8مارس 2٠2٠ صالة 2 جناح

زورونا فى معرض ستيتش اند تكس

لمصانع المالبس
لمصانع النسيـــج

القاهرة:
تليفون: 37612496 - 37612498 - 33355425 )00202(

فاكس: 37612497 )00202( ص-ب: 13 العجوزة
بريد إالكرتوىن:

15 شارع نادى الصيد - املهندسني - اجلزية

office@shafei-egypt.com

56 شارع عبد املنعم سند - اكمب شزياراألسكندرية:
تليفون: 5911252 - 5911248 )00203(

alex@shafei-egypt.comبريد إالكرتوىن:

محسن عبد السالم الشافعى
توكيالت جتارية وإستيراد وتصدير

الماكينة موديل



https://www.deltaco.com.eg

