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وزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع 

لـخيوط: اهتمام حكومي Oعلى مستوى 
بمستقبل الصناعات النسجية.. استبشروا 

كل الخير
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كشف حساب «خيوط» عام 2020

بمنتهى الصراحة
شكًرا لكم..



رسالة الوزيرة وفترة ما بعد كورونا..!

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

لــم تكــن رســالة وزيــرة التجــارة والصناعــة د. نيفيــن جامــع لمجتمــع الصناعــة 
والصناعــات النســجية عبــر »خيــوط« ســوى رســالة طمئنــة حــول مســتقبل الصناعــة 
للعامليــن بهــا بالتأكيــد علــى أن الدولــة بجميــع اجهزتهــا التنفيذيــة تســاندها وتخطــط 

ــا..  ــل جائحــة كورون ــى قبي ــه حت ــز لهــا عمــا كان علي مــن أجــل مســتقبل متمي
ــة  ــة ورؤي ــط تنفيذي ــاك خط ــون هن ــة أن يك ــى أهمي ــرة عل ــدت للوزي ــوار أك ــال الح خ
متواصلــة الســتمرارية المســاندة وعــدم توقــف األمــر أو تعثــره عنــد مرحلــة مــا، فــكان 
ردهــا بمنتهــى الحســم والوضــوح معـًـا: لقــد مضــى الوقــت الــذي يتــم الحديــث فيــه عــن 
اجــراءات دون أن يكــون لهــا صــدى علــى أرض الواقــع، مؤكــًدا علــى أن هنــاك خطــط 

متكاملــة الســتمرارية المســاندة وتطويــر الصناعــة ككل.
ــة  ــق للغاي ــع دقي ــي متاب ــة انن ــع ماحظ ــي م ــخ بداخل ــذي ترس ــاع ال ــق.. االنطب وللح
لمســيرة الصناعــة المصريــة منــذ قرابــة العشــرين عاًمــا أن هنــاك تغييــر واضــح 
فــي مســيرة الــوزارة والمســؤولين عنهــا، هنــاك خطــط »فعليــة« يتــم العمــل عليهــا، 
بهــدف التطويــر الســتعادة مكانــه تراجعــت ألعــوام ســابقة، رغــم التاريــخ الممتــد 
والقــاع الصناعيــة التــي تاريــخ تأسيســها يعــادل تاريــخ تأســيس دول وليــس تاريــخ 

ــا..! ــة به ــد الصناع تواج
ــاندة  ــي مس ــز ف ــخ متمي ــا تاري ــي له ــؤولة الت ــي المس ــة ه ــارة والصناع ــرة التج وزي

ــات  ــد المكون ــل أح ــي تمث ــطة والت ــرة والمتوس ــروعات الصغي ــة المش ــر وضعي وتطوي
ــة  ــن أهمي ــا ع ــت له ــا ألمح ــذا عندم ــي مصــر، وله ــجية ف ــات النس ــية للصناع الرئيس
ــي الصناعــات النســجية،  ــرة والمتوســطة المتخصصــة ف مســاندة المشــروعات الصغي
وجدتهــا تشــير إلــى خطــط واجــراءات لهــذا الشــأن، ممــا جعلنــي اثــق أن ملــف 
ــى  ــل عل ــة، والعم ــة المصري ــر مســبوق بالدول ــام غي ــل اهتم ــات النســجية مح الصناع

ــوام.. ــوال أع ــن ط ــا الكثيري ــى منه ــط أوضــاع عان ضب
مــع بدايــة العــام الجديــد.. اقــول للجميــع مــن العامليــن فــي الصناعــة أن مــا كان 
يقــال فــي الماضــي وال يجــد طريقــه ألرض الواقــع، قــد ذهــب ولــن يعــود، وان هنــاك 
واقــع جديــد يتشــكل اآلن، البــد وان نســانده وندعمــه بتطويــر االنتــاج واالنفتــاح علــى 
االســواق العالميــة مــن خــال الحوافــز واالتفاقــات التجاريــة التــي تقــوم بهــا الحكومــة 
مــع دول العالــم، والتــي لــو تــم اســتغال بعضهــا فــي أوقــات ســابقه لكانــت األوضــاع 

أفضــل ممــا هــي عليــه اآلن.
ورغــم جائحــة كورونــا مــع مــا تســببت فيــه علــى صعيــد التجــارة واالقتصــاد العالمــي، 
ــذا  ــاك رواج، هك ــرات التراجــع هن ــد فت ــا بع ــاءل وبشــده بالمســتقبل، فدائًم ــي متف فإنن
هــي الحياة..ولهــذا البــد مــن االســتعداد لفتــرة مــا بعــد كورونــا، ألن المســتعد وحــده 

هــو القــادر علــى اســتغال مــا بهــا مــن مميــزات عديــدة وغيــر مســبوقة.
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عم “رفا” رجل ال يتوقف عن النميمة، 
النسجية،  خاصة عن أحوال الصناعات 

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

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

عم رفا

اخبار

معلش عالمة استفهام على السريع..!!
وهللا محتار ما عارف اقول أية .. طب ليه ما كنش فيه كالم مع الناس، 
النص،  في  تلعب  الوحشة  الناس  ما  قبل  كده،  النظر  وجهات  وتبادل 
والشركة تتطلع بيان تشرح فيه، أية يا ناس، ليه الحوار مش موجود، 

قلت .. اية يا عم رفا . مالك بس؟
قال عم رفا: يا سيدي فيه شركة قطاع عام اغلقوا المقر بتاعها لمدة 9 
شهور، وقالوا ان فيه مقر تاني على بُعد 3 كيلو.. وطبعا العمال خافوا 

بيان  طلعت  الشركة  راحت  نفهم،  عاوزين  وقالوا  ده،  الموضوع  من 
وضحت فيه الحكاية وان التطوير ورا قفل المقر الحالي، قلت: طب ليه 
محدش قال للناس، قال عم رفا: وحياتك عندي ده اللي بفكر، فيه« ليه 
دايًما نتحرك بعد ما الدنيا تكون مش مظبوطة ونخلي الوحشيين يلعبوا 
في دماغهم، الحوار يا ناس، الحوار ومن بدري يحل أي مشكلة ويقضى 

على الفتنة، وال اية ..!!

ده شغل محترم .. أيوه بقه.!
حلو الشغل المحترم ده .. قلت: غريبة يا عم رفا، أول مرة تقول شغل 
كويس، قال عم رفا: ليه يعني، لما يكون فيه شغل كويس الزم نقول 
للناس برافو وال اية ، انا اقصد مذكرة التفاهم اللي اتوقعت بين الشركة 
األم للصناعة وشركة قطاع خاص، لدراسة الشراكة في تجارة وحليج 

األقطان.
اصل بعد ما تم التطوير يتم دراسة اسلوب اإلدارة للنشاط وتطويره، ده 

الشغل، بس اللي خايف منه حاجة واحدة، قلت: خير يا عم رفا، قال: 
البيروقراطية، اصل الزم الدنيا تمشي بسرعة على االقل في الوقت ده 
عشان يكون الناس كلها مستعدة بعد نهاية كورونا ان يكون ليها مساهمة 
التاريخي..  لعرشه  يرجع  المصري  القطن  وان  العالمي،  السوق  في 
قلت: عندك حق، قال عم رفا: مش كده والنبي.. بس شغل كويس.. يال 

عاوزين النتايج بسرعة على األرض.

ليه مفيش مناقصة أو طرح للمستثمرين..؟
هيئة  مع  تعاون  بروتوكول  توقيع  في  فكرت  األم  الشركة  ليه  هوا 
المجتمعات العمرانية الجديدة الستغالل األراضي غير المستغله التابعة 
كده  مناقصة  في  األراضي  طرح  يتم  أن  االفضل  كان  مش  للشركة، 
والناس تشوف يمكن نوصل لسعر عالي وال أية، قلت: الناس بتقول يا 
عم رفا أن الهيئة هتدرس الموضوع وتشوف ممكن تطرح اية وتشتري 
اية، قال: كويس طيب، ما كان يتم الدراسة والطرح في مناقصة، على 

االقل يكون فيه شوية مكاسب مادية كويسة، اصل معظم األراضي ديه 
العموم  على  مولعه،  فيها  األراضي  اسعار  مناطق  وفي  المدن  داخل 
هنشوف يمكن هما يعرفوا احسن والحل ده مناسب ليهم، قال عم رفا: 
يا سيدي بكره كل حاجة هتبان، قال عم رفا: بس المهم ان الناس فكرت 
في األراضي ده اللي من سنين طويلة محدش قرب من الملف بتاعها.. 

خير .. خير.
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اخبار
دعم ألماني تقني لقطاع 
الصناعات النسجية في 

باكستان
German Textile Support for 

Pakistan Textile Industry

ــي  ــة دعــم فن ــا مــع باكســتان اتفاقي وقعــت ألماني
لقطــاع المنســوجات بقيمــة 1.95 مليــار روبيــة 
لتعزيــز قــدرة القطــاع علــى الصمــود ضــد 
آثــار الكــوارث الطبيعيــة وتحســين المعاييــر 
المتعلقــة  والمعاييــر  والبيئيــة  االجتماعيــة 
بمســيرة العمــل واالنتــاج فــي صناعــة النســيج. 
ــة  ــة ســكرتير الشــؤون االقتصادي ــع االتفاقي ووق
ــتان  ــدى باكس ــى ل ــفير االلمان ــد والس ــور أحم ن
واعــرب   .Bernhard Schlagheck
ــة بــالده فــي تعزيــز التعــاون  الســفير عــن رغب

االقتصــادي مــع باكســتان فــي المســتقبل.
االتفاقيــة  بموجــب  المشــروع  مــن  الهــدف 
لدعــم  الكــوارث  إلدارة  الفنــي  التجهيــز  هــو 
ــر  ــن مخاط ــد م ــا للح ــة وتنفيذه ــط التنمي تخطي
هــذه الكــوارث. باإلضافــة تحســين الظــروف 
إقليــم  فــي  العمــل  معاييــر  لتنفيــذ  الخاصــة 

 .Punjab

1.06 مليــــار دوالر مبيعـــات 
Levi Strauss & Co خالل الربع الثالث للعام 

المالي 2020
1 Billion Dollars Sales in Quarter 3 for Levi’s

 Levi Strauss & Co شــركة  ســجلت 
ــبة 27  ــات بنس ــي المبيع ــا ف ــة انخفاًض األمريكي
دوالر  مليــار  الــى 1.06  لتصــل  المئــة  فــي 
فــي الربــع الثالــث مــن الســنة الماليــة 2020 
مقارنــة  اغســطس 2020   23 فــي  المنتهيــة 
ــار دوالر عــن نفــس  بمبيعــات بلغــت 1.44 ملي
الفتــرة مــن العــام المالــي الســابق. كمــا انخفــض 
ــون دوالر  ــي دخــل الشــركة مــن 124 ملي صاف
فــي الربــع الثالــث مــن الســنة الماليــة 2019 

إلــى 27 مليــون دور خــالل نفــس الفتــرة.
الرئيــس    -  Chip Bergh صــرح   وقــد 
 Levi Strauss لشــركة  التنفيــذي  والمديــر 
استكشــاف  نواصــل  بينمــا  بأنــه   –  & Co
نركــز  فإننــا  وتأثيرهــا    Covid-19 جائحــة
علــى االســتثمار فــي الرقمنــة، وتنويــع فئــات 

التوزيــع.. وقنــوات  المنتجــات 

تراجــع اجمالــي األربــاح المحققــة خــالل للربــع 
الثالــث مــن العــام المالــي 2020  إلــى 577 
ــون دوالر(  ــة ب )767 ملي ــون دوالر مقارن ملي
ــرة مــن العــام الســابق، وســجلت  عــن نفــس الفت
ــغيلي  ــا التش ــي دخله ــاًدا ف ــا ح ــركة انخفاًض الش
خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 92 مليــون 
دوالر مقارنــة ب 171 مليــون دوالر عــن نفــس 

ــام الســابق. ــن الع ــرة م الفت
الرئيــس  نائــب   -  Harmit Singh  صــرح 
 Levi لشــركة  المالــي  والمديــر  التنفيــذي 
Strauss & Co – مؤكــًدا تعافــي االيــرادات 
ــد  ــروس كوفي ــة بفي ــات المرتبط ــن االضطراب م
مدفوعــة  المتوقــع  مــن  اســرع  بشــكل   19
التجاريــة  واالعمــال  االلكترونيــة  بالتجــارة 
داخــل  خاصــة  النســائية  ومنتجاتنــا  الدوليــة 

األمريكيــة. المتحــدة  والواليــات  أوروبــا 
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P3R أصباغ نشطة تفاعلية (ازرق 49)
P أصباغ نشطة تفاعلية

ME أصباغ نشطة تفاعلية
أصباغ منتشرة 

اصباغ ملونة 

مقابل نسيج حكباج طريق تشيباكوي
دانليمدا - أحمد أباد - 380022

الهند

البريد اإللكتروني
موقع الكتروني

السيد فايزان بالطرواال

السيد شهزاد بالطرواال

البحث عن التميز يبدأ من الجودة

http://www.marzoli.com
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عالمية

اخبار
الصين استثمرت نصف 
تريليون دوالر في النقل 

خالل العام الماضي..!
Half Trillion Chinese 

Investments in 
Transportation

ــات رســمية أن اســتثمار األصــول  أظهــرت بيان
الثابتــة فــي الصيــن فــي قطــاع النقــل حافــظ علــى 
نمــو مســتقر خــالل األشــهر الـــ11 األولــى مــن 

ــام 2020. ع
ووفقــا لــوزارة النقــل، ارتفــع إجمالــي االســتثمار 
فــي األصــول الثابتــة فــي النقــل فــي الفتــرة مــن 
ينايــر إلــى نوفمبــر العــام الماضــي، بنســبة 8.2 
فــي المئــة علــى أســاس ســنوي، ليصــل إلــى 3.2 
تريليــون يــوان )حوالــي 490.4 مليــار دوالر(. 
وقالــت الــوزارة إن غالبيــة االســتثمارات فــي 
والممــرات  الطــرق  بنــاء  إلــى  ذهبــت  النقــل 
ــة  ــي المئ ــزت بنســبة 10.9 ف ــث قف ــة، حي المائي
ــوان.  ــون ي ــى 2.4 تريلي ــبق إل ــام األس ــن الع ع
ووفقــا لتوقعــات ســابقة لــوزارة النقــل، فــإن 
اســتثمارات الصيــن فــي األصــول الثابتــة لقطــاع 
يــوان  تريليــون   3.42 إلــى  ســتصل  النقــل 
ــام  ــالل الع ــار دوالر( خ ــي 523.47 ملي )حوال

.2020
ــي  ــي ل ــل الصين ــر النق ــات وزي ــق تصريح ووف
ــة 2.4  ــتثمر قراب ــن ستس ــإن الصي ــغ ف ــياو بن ش
تريليــون يــوان فــي صناعــة النقــل فــي عــام 

 .2021

"أديداس" تدرس بيع "ريبوك" األمريكية
Adidas could be Selling Reebok  

تبحــث شــركة أديــداس األلمانيــة للمســتلزمات 
ريبــوك  لشــركة  محتمــل  بيــع  الرياضيــة 
ــن  ــه م ــداس أن ــت أدي ــة المنهارة.وأعلن األمريكي
ــية  ــتراتيجية الخمس ــداد االس ــالل إع ــر خ المنتظ
الجديــدة بحــث مــا إذا كانــت ريبــوك ســتظل 
داخــل المجموعــة أو بحــث البدائــل المتاحــة. 
حــول  قــرار  عــن  اإلعــالن  المنتظــر  ومــن 
االنفصــال المحتمــل واالســتراتيجية الجديــدة فــي 

المقبــل. 10 مــارس 
وريبــوك األمريكيــة محــل إعــادة هيكلــة منــذ 
ــي  ــرت ف ــة ذك ــر إعالمي ــت تقاري ســنوات، وكان
مطلــع الشــهر الماضــي أن أديــداس األلمانيــة 

ــوك. ــع ريب ــى بي ــة عل عازم
وكانــت أديــداس قــد اســتحوذت علــى ريبــوك فــي 
عــام 2006 وحولتهــا إلــى فــرع تابــع لهــا، مــع 

اســتمرار كل شــركة فــي العمــل تحــت العالمــة 
التجاريــة الخاصــة بهــا. واســتحوذت أديــداس 
علــى كامــل أســهم ريبــوك لتكمــل الصفقــة التــي 

ــار دوالر. بلغــت قيمتهــا 3.8 ملي
وبفضــل نجــاح خطــة إعــادة هيكلــة ريبــوك التــي 
عرفــت باســم »قــوي نفســك« التــي بــدأت عــام 
2016، تمكنــت العالمــة التجاريــة مــن تحســين 
ربحيتهــا بنســبة كبيــرة وعــادت إلــى منطقــة 
ــن مــن  ــل عامي ــاح فــي عــام 2018 أي قب األرب

ــة. ــا لخطــة الهيكل الموعــد المســتهدف وفق
ــى  ــا إل ــوك أيض ــادت ريب ــام 2019 ع ــي ع وف
النمــو، بفضــل نموهــا فــي ســوقها األصليــة 
بأمريــكا الشــمالية وفــي العالــم، حيــث زادت 
مبيعــات الشــركة بنســبة 2 % مــع تحييــد أســعار 

الصــرف مقارنــة بمبيعاتهــا فــي 2018.
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diamondTec - high performance 

diamond finishing machine 

Chemical-free surface processing of 
denim & non-denim fabrics, suitable 

for woven and knit fabrics

diamondpeach plus
The leading diamond finishing technology 

for all sanding machines 

Perfect evenness and soft-touch for bottom / 
shirting / knit fabrics & home textiles

DDF - diamond denim finishing

A new chemical-free era in sustainability begins 

DDF is 100% approved and supports garment denim 

finishing technologies perfectly well. 
Improved laser processing and fabric appearance 

round-up savings of 30 - 50% at denim garment wash.

Matchpoint Textilmaschinenbau GmbH  

Am Kämpchen 7 

41061 Moenchengladbach / Germany 

www.matchpoint-textile.com 

info@matchpoint-textile.com 

Tel.: (+49) 2161 2991 959

Please contact our agent in Egypt:
GOTEX&GOTECH
9 Al Madena Elmonwara St,
Al Nozha Al Gadeda, Cairo, PC 11843.
www.gotex.tech / sales@gotex.tech
Tel.: (+202) 26216651- Fax: (+202) 26217022
Mobile / WhatsApp: (+20) 1000088452
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خطط استثمارية "أفريقية" لرجال األعمال 
المصريين بعد انتهاء "أزمة كورونا"

Investment Plan for Africa

كشــفت جمعيــة رجــال األعمــال المصرييــن 
البعثــات  مــن  لعــدد  التخطيــط  عــن 
االســتثمارية إلــى عــدًدا مــن الــدول األفريقية 
واألســيوية خــالل فتــرة مــا بعــد جائحــة 
كورونا،وذلــك بهــدف جــذب المزيــد مــن 
ــن  ــى مصــر.. وم ــة إل االســتثمارات األجنبي
المقــرر أن يتــم تنظيــم عــدًدا مــن المؤتمــرات 
والنــدوات مــع منظمــات األعمــال فــي هــذه 
البحريــن  مــن  كل  تضــم  والتــي  الــدول 

وتايالنــد. والســعودية 
صــرح  مجــد المنــزالوى، رئيــس لجنــة 
الصناعــة بالجمعيــة، إن خطــة عمــل اللجنــة 
ــى  ــاور وه ــم لـــ3 مح ــالل 2021، تنقس خ
العمــل علــى تطويــر الصناعــة، وجــذب 
اســتثمارات جديــدة ســواء محليــة أو أجنبيــة، 
وضــخ اســتثمارات جديــدة فــى المصانــع 

ــل. ــة بالفع القائم
تعمــل  اللجنــة  أن  المنــزالوي،  وأضــاف 
الصناعــة  تحديــث  مركــز  مــع  بالتنســيق 
إدخــال  علــى  الصناعيــة  التنميــة  وهيئــة 
مصــر. إلــى  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة 
لعقــد  تســتعد  اللجنــة  أن  وأوضــح 
الجامعــة  مــع  تعــاون  بروتوكــوالت 
ــن  ــتفادة م ــل، لالس ــة الني ــة وجامع البريطاني
تطويــر  يخــص  فيمــا  العلميــة  كوادرهــا 
باحتياجــات  الطــالب  وتأهيــل  الصناعــة، 
ســوق العمــل الفعليــة، وســيتبعها سلســلة 

مــن البروتوكــوالت مــع مختلــف الجامعــات 
لمصريــة. ا

تحديــث  لمركــز  التنفيــذي  المديــر  وكان 
ــب  ــد طال ــم ق ــد الركي ــد عب ــة محم الصناعي
فــي لقــاء ســابق لــه مــع جمعيــة رجــال 
االعمــال بالعمــل علــى االهتمــام بالســوق 
الراهنــة  للتوجهــات  اســتغالال  االفريقيــه 
الســوق  بهــذه  باالهتمــام  الدولــة  مــن 
ــز  ــة تعزي ــى أهمي ــيًرا إل ــتراتيجية، مش االس
ــى  ــب عل ــي المشــترك للتغل ــاون األفريق التع
أن  مضيفــا  الصناعــي،  القطــاع  تحديــات 
المركــز بــدأ برســم خارطــة طريــق واضحــة 
ــادل  ــالل تب ــن خ ــف م ــذا المل بخصــوص ه
األفــكار وتوحيــد الــرؤى بمــا يخــدم تعميــق 

الصناعــي. التعــاون 

خالل فبراير.. انطالق التشغيل 
التجريبي لمحلج القطن 

بالشرقية بعد التطوير

Preliminary Operation for El Sharkia 
Ginning Mill

محلية

اخبار

ــن  ــة ، م ــان المحلي ــج األقط ــر محال ــط تطوي ــار خط ــي إط ف
ــج القطــن  ــي لمحل ــغيل التجريب ــة التش ــدأ مرحل ــرر أن يب المق
فبرايــر  الشــرقيه خــالل  بمحافظــة  الزقازيــق  فــي مدينــة 
2021، بعدمــا تــم اإلنتهــاء مــن أعمــال التطويــر والتجهيــز 
اضافــة إلــى بــدء وصــول المعــدات اإلنتاجيــة مــن الهنــد 
خــالل ينايــر الماضــي.. وكانــت قــد بلغــت التكلفــة اإلجماليــة 
ألعمــال تطويــر المحلــج مــا يقــرب مــن 150 مليــون جنيــه.
المســتهدف  اإلنتــاح  ان يصــل حجــم  لــه  المخطــط  ومــن 
ــاعة.حيث  ــي الس ــعر ف ــن ش ــان قط ــى 5 أطن ــج إل ــن المحل م
ــل  ــا دون تدخ ــج آلي ــي المحل ــج ف ــات الحلي ــيتم، إدارة عملي س
بجــودة  للصناعــة  الــالزم  الخــام  القطــن  لتوفيــر  يــدوي؛ 
ــا مــن الشــوائب والملوثــات، فضــال عــن  عاليــة وخالــى تماًم
توفيــر بيئــة عمــل مناســبة دون أبخــرة أو الغبــار الناتــج 
القديمــة. المحالــج  فــي  يتــم  الــذي  اليــدوي  التــداول  عــن 
خــواص  لقيــاس   HVI معمــل  المحلــج  يضــم  كمــا 
داخــل  الرطوبــة  اختبــارات  واجــراء  القطــن  شــعيرات 
بالــة  كل  علــى  »باركــود«  وضــع  يتــم  كمــا  المحلــج، 
القطــن  بيانــات  كافــة  عليهــا  المحلــج  فــي  إنتاجهــا  يتــم 
)منطقــة الزراعــة – اســم حائــز القطــن – اســم المحلــج 
– تاريــخ الحليــج – المواصفــات الفنيــة للقطــن الشــعر(.
جديــر بالذكــر أن محلــج الزقازيــق يعــد واحــدا مــن بيــن 
ــوم  ــج الفي ــى محل ــا لتنضــم إل ــري تطويره ــج يج ــة محال ثالث
المطــور ويلــي ذلــك البــدء فــي تطويــر 3 محالــج أخــرى 
العــام الجــاري 2021 ليصبــح اإلجمالــي 7 محالــج مطــورة 
ــي مصــر. ــن ف ــاج القط ــج إنت ــى لحل ــا تكف ــدث تكنولوجي بأح
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 تقدم لعمالئها

الماكينة اإلقتصادية الكورية
األولى من نوعها 

أحدث ماكينات 
 الطباعة الديجيتال       

http://www.ttsegypt.com


خيوط | يناير 2021 14

موضة

رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط

بواجهــة  )المشــتى(  قصــر  ويتمتــع 
نحــت  أســاليب  تبرزهــا  جماليــة 
التــي  العناصــر الزخرفيــة المختلفــة 
النباتيــة  بوحداتهــا  عليهــا  نفــذت 
والهندســية واألشــكال الحيــة والوجــوة 
الحيوانيــة  واألشــكال  اآلدميــة 
واالشــكال  والطيــور  والخرافيــة 
الشــكل  اهمهــا  وكان  الهندســية 
الزخــارف  فــى  والدائــرة  المثلــث 
الزخــارف  وأيضــا  المتنوعــة، 
ــالدات  ــور والق ــار والزه ــة الثم  النباتي
مــن  كنــز  القصــر  تلــك  فواجهــة 
التــى  المتنوعــة  الفنيــة  الزخــارف 
ُتجبــر أى فنــان لالبــداع مــن خاللهــا..
وهــذا إلــى جانــب رقــة ورومانســية 
)الملكــة  الجاللــة  صاحبــة  وجمــال 
البســيطة  فأناقتهــا  هللا(  العبــد  رانيــا 
بينهــا  امــزج  جعلتنــى  والمميــزة 
وبيــن فخامــة وجمــال تلــك القصــر 
الحجــرى لتتجمــل بزخارفــة المتنوعــة 
لُتتــوج  الراقيــة  مــن خــالل أزيائهــا 
جمالهــا علــى هــذا القصــر وتصبــح 
جــاءت  هنــا  ومــن  القصــر(  )ملكــة 
وشــتاء  خريــف  لمجموعــه  فكرتــى 
)2020 - 2021( لألزيــاء الراقيــة 
وحــى  مــن   Haute couture
األفــكار والفلســفة الســابقة التــى تجمــع 
ــا(  ــة راني ــن )قصــر المشــتى والملك بي

تحــت عنــوان )ملكــة القصــر(

المجموعه:
لفســاتين  تصاميــم   9 مــن  تكونــت 
والســهرة  المســاء  تناســب  ســوارية 
ُيزينهــا  الملكيــة  واالحتفــاالت 
األوشــحة الطويلــة ذات عــدة أمتــار 
ــوال  ــاتين ذات األط ــل الفس ــك ذي وكذل

ــى  ــد فكــرة المجموعه..إل ــرة لتأكي الكبي
جانــب قصــات الفســاتين مــن وحــى 

القصــر.

الخامات:
ــل بدرجــة  ــر الشــفاف والت ــل الحري الت
لــون البشــرة وبلــون حجــر القصــر 
الذهبيــة  الســيرما  المشــغول بخيــوط 
السواروفســكى  الكريســتال  واحجــار 
ــع  ــة القط ــة مختلف ــتطيلة والدائري المس
والشــكل .. إلــى جانــب اقمشــة القطيفــة 

والشــيفون والفــرو والدانتيــل.

األلوان:
ألــوان  مــن  األلــوان  اســتلهمت 
العــام  األلــوان  جــو  ومــن  القصــر 
الصحــراء  فــى  بالقصــر  المحيــط 
إلــى جانــب بالتــة األلــوان المعتمــدة 
 2021  -  2020 وشــتاء  لخريــف 
ــت  ــة وكان ــون العالمي ــركة بانت ــن ش م
 األلــوان ملكيــة علــى النحــو التالــى
ــى  األحمــر واألزرق الملكــى والبرتقال

الكريمــى واألخضــر .

اإلكسسوارات:
علــى  الخالــص  الذهــب  مــن  كانــت 
يحمــل  الــذى  الملكــى  التــاج  شــكل 
رانيــا(  )الملكــة  وشــعار  اســم 
 واألقــراط علــى شــكل دائــرى ومثلــث 
الــى جانــب قفــازات اليــد واحزمــة 
ــاتين  ــرز خصــر الفس ــى تب ــط الت الوس
مدخــل  تشــكل  التــى  والحقائــب 

لقصــر. ا

الزخارف التطريز:
جــاءت مــن أشــكال وزخــارف واجهــة 

فنــى  بشــكل  تناولهــا  وتــم  القصــر 
بالســيرما  التطريــز  عليهــا  يطغــى 

الملكــى. الطابــع  لتأكيــد  الذهبيــة 

الماكياج والشعر:
كطلــة  جــدا  بســيط  كان  الماكيــاج 
تظهــر  التــى  الرقيقــة  رانيــا  الملكــة 
ترابيــة  بالــوان  ولكــن  طبيعيــة 
إضافــة  مــع  الصحــراء  وحــى  مــن 
باللــون  والخــدود  الشــفاة  احمــر 

ضــى  لتضفــى  الوســط  الــوردى 
عــام  بشــكل  الوجــه  علــى   ولــون 
انســيابى  منســدل  جــاء  الشــعر  امــا 
ــار  ــة واظه ــة الرقي ــد الطل ــيط لتاكي بس

التــاج واألقــراط الذهبيــة.
ملكــة  بداخلهــا  إمــرأة  كل  وأخيــرا 
تســتطيع أن تشــع إلــى الخــارج مــن 
خــالل جمالهــا وإرتــداء مــا يناســبها 
المعنــى بشــكل  مــن تصاميــم تؤكــد 

فنــى عربــى اصيــل .

ملكــة القــصر
 إن الهــدف مــن تصميــم هــذه المجموعــة هــو التعــرف على المســتوى والتطور الثقافي والفني الذي كان ســائًدا خــال الفترة األموية، وجــاء اختيار واجهة
ــة  ــا العناصــر الزخرفي ــت عليه ــي نحت ــة الت ــات الحجري ــم الواجه ــد إحــدى أه ــة، فهــي تع ــة والتاريخي ــة والجمالي ــا الفني قصــر المشــتى نظــرا آلهميته
المتميــزة فــي المنطقــة العربيــة وتحديــًدا فــى بــاد الشــام فهــو يقــع فــى )المملكــة األردنيــة الهاشــمية( والتــي تجســد روعــة وجماليــة الفــن فــي العالــم 
ــى العصــر  ــة بالحجــارة، وترجــع إل ــدة المنحوت ــة واجهــة قصــر المشــتى بأنهــا الواجهــة الوحي ــرة.. وتكمــن أهمي ــة المبك ــي هــذه المرحل اإلســامي ف

االمــوي، والتــي تزيــن قســم الفــن اإلســامي فــي متحــف البرغامــون فــي مدينــة برليــن األلمانيــة..



“Are you ready to evolve?  
We have your individual solution!” 
Dr. Philip Jungbecker 
Senior Manager  
Technology Texturing Machines

Boosting the performance of texturing

You want  … to produce with up to 576 positions?
 … to produce equal length packages? 
 …  to produce yarn with special features and characteristics?
 … a huge range of processible polymers?
	 …	to	benefit	from	a	worldwide	service	network?

In	this	case,	Oerlikon	Barmag’s	texturing	is	a	finishing	step	that	
transforms the POY supply yarn into DTY and hence into an  
attractive	and	unique	product.

Follow us on Facebook!
 www.facebook.com/OerlikonBarmag

www.facebook.com/OerlikonNeumag

For	further	information	visit	us	at
www.oerlikon.com/manmade-fibers
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In terms of the structure and functionality of yarns, rapidly 
changing trends in fashion present spinning mills with more and 
more varied requirements. Here ring spinning scores points with 
its flexibility. Additionally reduced personnel availability and rising 
personnel costs have been posing ever-increasing challenges to 
the textile industry for years. Thus optimal machine networking 
and more intensive process automation are more and more in 
the focus. The Saurer ring spinning and winding machines offer 
various possibilities to increase the spinning efficiency optimally, 
with greater independence of personnel.
Spinning and winding can be optimally coordinated with each 
other in the combination of the Z 72XL ring spinning machine 
and the Autoconer winding machine. Many efficiency factors 
can be optimally exploited in this smart link: e.g. use of space, 
coordination of winding and spinning capacity, labor requirements 
and quality management. The E³-certified machines set the 
undisputed benchmark, especially in the areas of energy, 
economics and ergonomics and thus contribute to economic 
competitiveness.
The Z 72XL is a highly productive ring and compact spinning 
machine with the new benefit of maximum flexibility for almost all 
applications. With super length for high-speed spinning, highest 

quality consistency, excellent energy efficiency, intelligent 
machine communication and tailor-made automation, the Z 72XL 
is the benchmark for the worldwide requirements in ring spinning 
mills.
With its innovative process automation, the Autoconer is the 
most modern winding machine available on the market. The 
revolutionary material flow system with RFID technology is the 
basis for intelligent material flow management and supplements 
existing, smart technologies for ergonomic use of personnel 
and high-performance, resource-saving production of process-
optimized packages. With the SPID online quality monitoring 
system integrated as standard, every spinning mill has the 
opportunity to establish its quality level at the highest level.
Senses, the new mill management system, is the ideal 
completion to the machine park for profitably optimizing the use 
of raw materials, time, personnel, energy and capital.

Summary
With Saurer equipment, the ring spinning plants are ideally 
equipped for any request. State-of-the-art machine technologies, 
intensive process automation and intelligent data management 
are the components for profitability in ring spinning.

Saurer - moSt modern proceSS 
automation in ring Spinning

The ring-spinning machine Z 72XL and the winding machine Autoconer define the benchmark for 
profitability in ring spinning. Saurer creates the basis for this with proven technology and constant 
innovation.

Local agent in Egypt: Mr. Aly Nagy
Managing director
ATAG EXPORT & IMPORT 
309 El Geish Road,Saba Pacha, Alexandria-Egypt.

Autoconer, type V direct link to Z 72XLZ 72XL - the benchmark for intelligent solutions.

www.atag-eg.com
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موضوع الغالف

لــم يمــر علــى الصناعــة المصريــة منــذ أعــوام طويلــة عاًمــا صعبـًـا بــه العديــد 
مــن التحديديــات التــي واجهــت الصناعــة فــي جميــع المجــاالت وخاصــة 
الصناعــات النســجية مثــل العــام 2020، والــذي جعــل الصناعــة أمــام أمريــن 
إمــا االســتمرار أو التوقــف عــن مســيرة اإلنتــاج، أي انــه تحــدي حيــاة أو ال 

حيــاة للصناعــة والعامليــن بهــا.. 
ــي  ــم، فف ــدان العال ــع بل ــي جمي ــة ف ــه الصناع ــت من ــذي عان ــع ال ــو الواق وه
الوقــت الــذي طبقــت فيهــا جميــع دول العالــم اجــراءات احترازيــة لمحاصــرة 
الجائحــة والتغلــب عليهــا، تراجعــت معهــا قــوى الشــراء والعــرض علــى 
الســواء، فالجميــع يفكــر فقــط فــي اســتمراره هــو ذاتــه علــى قيــد الحيــاة وعــدم 
التعــرض لإلصابــة بهــذا الفيــروس والــذي تتمثــل خطورتــه فــي المضاعفــات 

التــي يحدثهــا فــي جســم اإلنســان.

ــة بالتوقــف عــن العمــل لمــدة  ــع قامــت المنشــأت الصناعي وأمــام هــذا الواق
قاربــت علــى شــهر أو أكثــر، إال أن جميــع دول العالــم وجــدت أن تكلفــة 
ــي كان  ــه، وبالتال ــاء ذات ــاج أصعــب مــن الوب ــة اإلنت ــة لتوقــف عجل االقتصادي
البــد مــن اســتمرارية عجلــة اإلنتــاج ولكــن شــريطة توفيــر كافــة اإلجــراءات 
ــروس،  ــذا الفي ــد به ــة المتزاي ــدل اإلصاب ــن مع ــد م ــة أو الح ــة للحيلول الوقائي
ــن  ــي م ــض يعان ــت البع ــل جعل ــي التنق ــان« ف ــة اإلنس ــى أن »حري ــة إل اضاف
آثــار نفســية ســلبية.. أي ان التباعــد االجتماعــي لــه فاتورتــه الســلبية مثلمــا 

ــه الســلبية..  ــا ايضــا فاتورت ــاء له ــة بالوب لإلصاب
وهنــا .. عــادت مســيرة الصناعــة فــي العالــم إلــى عجلــة اإلنتــاج ولكــن بشــكل 
ــام  ــال الع ــا خ ــة اعداده ــوط« طيل ــه »خي ــزت علي ــا رك ــو م ــف .. وه مختل

..2020
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خطة المساندة التصديرية
الصــادرات  تطويــر  خطــة  ناقشــنا   .. ينايــر  فــي 
المصريــة، والتــي نشــرنا المالمــح الرئيســية لهــا بعــد 
توقيــع عليهــا مــن جانــب وزارة التجــارة والصناعــة 
والماليــة ومشــاركة عــدد مــن كبريــات الشــركات 
مســتحقات  ســداد  علــى  تقــوم  والتــي  الصناعيــة، 
ــي  ــع 20 ف ــة بواق الشــركات مــن المســاندة التصديري
المئــة، ثــم تليهــا نســبة ممثلهــا خــالل الربــع األول مــن 
العــام الماضــي، والباقــي علــى 3 أعــوام وال تتعــد 5 
ــم  ــة رغ ــت الحكوم ــي قام ــة الت ــي الخط ــوام.. وه أع
ــتحقات،  ــذه المس ــداد ه ــاء بس ــا بالوف ــات كورون تحدي
التصديــري  التوجــة  تشــجيع  علــى  واكــدت  بــل 
لالســواق األفريقيــة، وهــو مــا أيضــا مــع أكــدت عليــه 
منظمــات األعمــال مــع نهايــة العــام علــى انهــا تنتظــر 
ــة  ــدان االفريقي ــن البل ــدد م ــا للتوجــة لع ــة كورون نهاي
لدعــم عمليــات التبــادل التجــاري معهــا بمــا يوفــر 

ــواقها..  ــي اس ــة ف ــات المحلي ــا للمنتج ــا ايجابًي مناًخ

هتعدي
ــع  ــة م ــت البداي ــس العام..كان ــن نف ــل م ــالل ابري وخ
انتشــار كبيــر لفيــروس كورونــا، وهــو مــا أوجــد 
الصناعــة فــي العالــم فــي تحــدي البقــاء واســتمرارية 
ــوة هــذه الصناعــة وقدرتهــا  ــا نؤمــن بق العمــل، وألنن
علــى المواجهــه كانــت مبــادرة »هتعــدي« والتــي 
ــار رجــال الصناعــة  ــر مــن كب ــا عــدد كبي شــارك به

ــجية. ــات النس ــاالت الصناع ــف مج ــي مختل ف
ــف  ــي التكات ــن ف ــل يكم ــى أن الح ــوط عل ــدت خي وأك
بيــن رجــال الصناعــة وبعضهــا فــال مجــال للمنافســة، 
مــع تراجــع الــواردات مــن المــواد الخــام اضافــة إلــى 
التراجــع المماثــل لحركــة الصــادرات وقــوى العــرض 
ــم اقتــرح أهميــة  والطلــب فــي األســواق العالميــة، وت
العمــل علــى دراســة األثــار المترتبــة علــى أزمــة 
والعمــل  واإليجابيــات  الســلبيات  لبيــان  كورونــا 
علــى حــل الســلبيات بشــكل متكامــل، علــى االقــل 
ــا  ــرض له ــن التع ــة م ــتقبل الصناع ــن« مس »لتحصي

ــة.. ــرة القادم خــالل الفت
ــى  ــا عل ــم اتخاذه ــد ت ــاك اجــراءات ق خاصــة وان هن
ــة  ــادة هيكل ــى اع ــدف إل ــة ته ــوق العالمي ــد الس صعي
خريطــة سالســل اإلمــداد والتــي كانــت ترتكــز بشــكل 
أن  الممكــن  مــن  وبالتالــي  الصيــن،  فــي  أساســي 

تســتغل مصــر موقعهــا االســتراتيجي وخاصــة منطقــة 
ــن الشــركات  ــد م ــاة الســويس لجــذب العدي محــور قن
الصينيــة وكــذا العالميــة التــي تبحــث عــن موقــع جديــد 
لتوطيــن اســتثماراتها وخطــوط إنتاجها،ممــا يســتدعي 
الترويــج الســتخدام الســوق المصريــة كمحطــة إلنتــاج 
ــة  ــواق اإلقليمي ــة باألس ــات الصناعي ــر المنتج وتصدي

ــة. والعالمي
ــة  ــام المركــز المصــري للدراســات االقتصادي ــد ق ولق
المترتبــة  اآلثــار  حــول  متكاملــة  دراســة  بإجــراء 
ــن  ــدد م ــة ع ــا واقترحــت الدراس ــة كورون ــى أزم عل
التوصيــات للتفاعــل مــع األزمــة، وهــو األمــر الــذي 
يؤكــد علــى أهميــة البحــث عــن الحلــول العمليــة 
الجماعيــة للصناعــة ككل، خاصــة وان األزمــة قــد 

ــواء. ــى الس ــر عل ــر والصغي ــت الكبي طال

تجارة إلكترونية
برصــد  خيــوط  قامــت   ..  2020 يوليــو  وخــالل 
التطــورات التــي شــهدتها األســواق العالميــة فــي ظــل 
كورونــا وكيفيــة التعامــل معهــا واالشــارة إلــى أن 
التحــول الراهــن لتســويق المنتجــات النســجية يعتمــد 
فــي األســاس علــى التجــارة اإللكترونيــة، فهــي بمثابــة 
اإلنتــاج،  عمليــة  الســتمرارية  األخيــرة  الفرصــة 
واشــارت خيــوط إلــى أن المســتقبل بهــذا الشــكل هــو 
للتجــارة اإللكترونيــة  حيــث تــم االشــارة إلــى تقريــر 
ــة  ــدوث ثم ــى ح ــدت عل ــي اك ــاد والت ــة األونكت منظم
تحــول عالمــي لمســيرة االقتصــاد أن قيمـــة التجــــارة 
العالميــــة للبضائــع فــــي العــام 2018 بلغــت نحــو 
ــت  ــو وصلــ ــبة نمــ ــون دوالر، بنســ 67.19 تريليــ
3 فــي المئــة وخــالل العــام2019 ســــاهم تصاعــــد 
المتقدمــة  االقتصــادات  بيــن  التجاريــة  التوتــرات 
وتباطــؤ نمــو االقتصــاد الصينــي فــي اضعــاف النمــو 
االقتصــادي العالمــي لتنخفــض نســبته إلــى 3.3 فــي 
ــالل  ــة خ ــي المئ ــدود 9.3 ف ــي ح ــد كان ف ــة، بع المئ
العــام 2017.. فــي الوقــت الــذي تصاعــدت فيــه 
ــا  ــم ككل، مم ــي العال ــة ف ــارة اإللكتروني ــة التج حص
تؤكــد علــى ان كورونــا ســتكون  المنظمــة  جعــل 
الســبب فــي ارتفــاع النمــو للتجــارة اإللكترونيــة بنســبة 
16 فــي المئــة أي مايقــارب 26 تريليــون دوالر مــع 

نهايــة 2020.
االقتصــاد  مــن  جــزء  المصــري  االقتصــاد  وألن 
ــم  ــي دع ــة ف ــة المصري ــدأت الحكوم ــد ب ــي، فق العالم
األلكترونيــة  للتجــارة  التشــريعية  البنيــة  وتطويــر 
بهــــدف توفيــــر المزيــــد مــــن فــــرص التوســع بهــا 

مســــتقًبل خاصــــة واننــــا نحتــــل
المرتبــة 104 علــى العالــم فــي التعامــل التجــاري 
 UNCTAD ــر ــا لتقريــ ــت، وفقــ ــطة االنترن بواســ
االتصــاالت  لجنـــة  ناقشــت  حيـــث  لعــام 2019، 

وتكنولوجيــا المعلومــات بمجلــس النــواب مشــروع 
قانــون لتنظيــم المعامــالت التجاريــة أون اليــن.

ــد  ــوط برص ــت خي ــر 2020.. قام ــدد أكتوب ــع ع وم
طبيعــة العمــل علــى أرض الواقــع فــي المنشــأت 
الصناعيــة بعــد عــودة مســيرة العمــل بشــكل مــا 
ــا صــورة  ــا، ونقلن ــل كورون ــه قب ــت علي ــا كان ــى م إل
متكاملــة مــن مختلــف التخصصــات الصناعيــة حــول 
مــا حــدث، وكيفيــة التعامــل مــع األزمــة بهــدف نقــل 
التجربــة للعامليــن فــي الصناعــة ســواء االســتثمارات 
الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة ايضــا ، حتــى يــدرك 
واســتمرارية  كورونــا  مــع  التعامــل  كيفيــة  الــكل 
ــدرة  ــل »الق ــى االق ــف أو عل ــل دون توق مســيرة العم
ــودة  ــة والع ــلبية لألزم ــار الس ــى امتصــاص« االث عل

ــاج. ــل واإلنت ــيرة العم ــرى لمس ــرة أخ م

لنا كلمة ..
عــام صعــب ليــس علــى الصناعــة المحليــة والعالميــة 
ولكــن علــى البشــرية ككل، ولكنــه قــد مضــى وانتهــى، 
ــي  ــاد العالم ــهد االقتص ــة أن يش ــال ايجابي ــاك آم وهن
ــريًعا  ــص س ــد للتخل ــام الجدي ــالل الع ــًرا خ ــًوا كبي نم
مــن آثــار كورونــا والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة 
ولكــن مــن الضــروري ان نتعلــم جميًعــا الــدرس ويتــم 
تنويــع مصــادر الحصــول علــى المــواد الخــام الالزمــة 
ــل بمنطــق المنافســة  ــى التعام ــة إل للصناعــة باإلضاف
التــي تفيــد الجميــع، وليــس لصالــح أحــد دون غيــره، 
أي علينــا ان نــدرك ان مســيرة عمــل متميــزة لقطــاع 
صناعــي مــا تؤثــر ايجابًيــا علــى مســيرة عمــل قطــاع 

صناعــي أخــر.

علينا ان ندرك ان مسيرة عمل 
متميزة لقطاع صناعي ما تؤثر 

ايجابًيا على مسيرة عمل قطاع 
صناعي أخر.
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حوار

وزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع لـ "خيوط"

اهتمام حكومي ألعلى مستوى 
بمستقبل الصناعات النسجية.. 

"استبشروا كل الخير"

لم تكن المرة األولى التي تحاور فيها »خيوط« مسؤول الصناعة األول في مصر حول الملفات 
المتعلقة بالصناعات النسجية، ولكنها المرة األولى مع شخصية تتحدث وفق خطط ومعلومات 

واحصاءات، ومسيرة حقيقة، تستهدف إحداث فارق ايجابي لمسيرة الصناعة في مصر حاليًا أو 
مستقبًا.. 

الحوار كان حوار معلومات وكشف لرؤية مسؤول لديه تاريخ متميز في إدارة ملفات المشروعات 
الصغيرة و المتوسطة وحقق من خالها نتائج ايجابية للغاية.. انها الوزيرة د. نيفين جامع وزيرة 

التجارة والصناعة والتي تعي جيًدا مشاكل الصناعة والتجارة في مصر، ولديها رؤية وخطط 
لمستقبلها والتعامل بـإحترافية مع تحدياتها .. الحوار بشك عام كان بمثابة رسالة اطمئنان للصناعة 

والعاملين بها، ولهذا كانت أخر كلماتها به » استبشروا كل الخير«..وألنه حوار متميز.. حرصت 
خيوط على طرح ما تم به تفصيليًا من خال التالي:

في البداية أكدت وزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع على أن القيادة السياسية تولى اهتماماً 
كبيراً لملف الصناعة وهو ما يمثل فرصة ذهبية لتعزيز دور الحكومة ممثلة في وزارة التجارة 
والصناعة في تحقيق خطط التنمية االقتصادية الشاملة والنهوض بالقطاع الصناعي لذلك تبذل 

الوزارة حاليًا جهوًدا كبيرة لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية 
المباشرة ونقل المعرفة والخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب توطين العديد 

من الصناعات الجديدة بالسوق المصري ووضع سياسات جاذبة لاستثمار، إلى جانب تعزيز توجه 
الوزارة نحو انشاء المزيد من التجمعات الصناعية والتي تمثل ركيزة أساسية لزيادة اإلنتاجية 
والمساهمة في إحال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع، ولعل أبرز القطاعات التي 

تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية عالية وتركز عليها الوزارة هي الصناعات النسجية باإلضافة إلى 
الصناعات الغذائية والهندسية والجلود واألثاث والكيماويات فضاً عن المنتجات اليدوية والتراثية.
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فاتورة الواردات
بالمنتجــات  واإلحــالل  الــواردات  فاتــورة  وحــول 
أن  والصناعــة  التجــارة  وزيــرة  أكــدت  المحليــة، 
ــالت  ــى مدخ ــاد عل ــادة االعتم ــتهدف زي ــوزارة تس ال
المغذيــة  الصناعــات  ودعــم  المصريــة  اإلنتــاج 
والتكميليــة ونقــل التكنولوجيــات المتطــورة للصناعــة 
ــق  ــج تعمي ــذ برنام ــالل تنفي ــن خ ــك م ــة وذل المصري
ــواردات  ــالل ال ــي إح ــاهمة ف ــى للمس ــع المحل التصني
بمنتجــات محليــة الصنــع، وهنــاك فرصــة كبيــرة 
للمصنعيــن المصرييــن لالعتمــاد علــى الصناعــات 
الوطنيــة، والحــد مــن االســتيراد، ونحــن نقــوم حاليــاً 
بالتنســيق مــع مجتمــع الصناعــة لتشــجيعهم علــى 
محليــاً  اإلنتــاج  ومســتلزمات  المدخــالت  تصنيــع 
خــالل  مــن  الوطنيــة  الصناعــة  احتياجــات  لتلبيــة 
تشــبيك سالســل التصنيــع الوطنيــة وتعميــق التصنيــع 

المحلــى. 
ــج  ــدرة التنافســية للمنت ــاء بالق ــى االرتق كمــا نعمــل عل
ــى  ــوق المحل ــات الس ــة احتياج ــدف تلبي المصــري به
وعــدم االعتمــاد علــى االســتيراد، إلــى جانــب الســعي 
لمضاعفــة الصــادرات لألســواق الخارجيــة حيــث 
تعتمــد الــوزارة فــي خطتهــا علــى عــدد مــن المحــاور 
المنتــج المصــري أهمهــا تعزيــز  لزيــادة تنافســية 
البنيــة التحتيــة للجــودة والمواصفــات بمــا يصــب فــي 

ــي. ــج المحل ــودة المنت ــاء بج ــح االرتق صال

تحدي كورونا
ــا  ــة كورون ــة جائح ــع أزم ــل م ــة التعام ــول كيفي وح
ــروس  ــار في ــدء انتش ــذ ب ــع.. من ــن جام ــت د. نيفي قال
كورونــا المســتجد؛ نفــذت الــوزارة خطــة تحــرك 
فوريــة للتعامــل مــع األزمــة لمواجهــة تداعياتــه علــى 
ــي  ــى قطاع ــة وعل ــة عام ــري بصف ــاد المص االقتص
خاصــة،  بصفــة  الخارجيــة  والتجــارة  الصناعــة 
التدابيــر االســتثنائية  اتخــاذ عــدًدا مــن  تــم  حيــث 
والقــرارات االقتصاديــة للحــد مــن التأثيــر الســلبي 
ــي، فضــالً  ــى االقتصــاد القوم ــروس عل النتشــار الفي
عــن جهــود الــوزارة لتهيئــة بيئــة األعمــال الصناعيــة 
والتــي  الصناعــة  رجــال  أمــام  العقبــات  وتذليــل 
تضمنــت التطويــر المؤسســي وتعزيــز التواصــل مــع 
ــات  ــال والجه ــع االعم ــة لمجتم ــات الممثل ــة الجه كاف
المعنيــة الحكوميــة والتوســع فــي األســواق مــن خــالل 
ــى  ــج المصــري بالســوقين المحل ــادة تنافســية المنت زي
والعالمــي ورفــع كفــاءة وجــودة المنتــج المصــري 
ــر تنافســية واألســواق  ــى المنتجــات األكث والعمــل عل
البنيــة  توفيــر  عــن  فضــالً  لــه،  اســتيعاباً  األكثــر 
ــال  ــاخ االعم ــة ومن ــين بيئ ــة لتحس ــريعية الالزم التش

ــي مصــر. ف
كمــا كانــت وال تــزال هنــاك متابعــة دقيقــة لكافــة 

المشــروعات التــي تتولــى الــوزارة تنفيذهــا وفــق 
رؤيــة واضحــة وتوقيتــات محــددة خاصــة مــا يتعلــق 

المتخصصــة. الصناعيــة  بالمجمعــات 

المساندة التصديرية
ــة  ــدان االفريقي ــى البل ــه بالصــادرات إل ــول التوج وح
قالــت الوزيــرة التوجــة بالصــادرات للبلــدان االفريقيــة 
ــن،  ــت الراه ــي الوق ــر ف ــام األول لمص ــل االهتم يمث
أبوابهــا  تــم طــرق  التــي  االفريقيــة  البلــدان  وأول 
كانــت الســودان، الفتــه إلــى أن هنــاك تحديــات عديــدة 
ــا ولهــذا كانــت لــي اجتماعــات مــع  للتصديــر ألفريقي
المجالــس التصديريــة لبحــث هــذه التحديــات والعمــل 
علــى حلهــا، وخــالل أزمــة كورونــا ظهــرت تحديــات 
ــم  ــا، وللعل ــا أيض ــى حله ــل عل ــري العم ــدة ويج جدي
تمثــل مســاندة الصــادرات لالســواق االفريقيــة بالنســبة 
للحكومــة المصريــة أولويــة أولــى، كذلــك فتــح اســواق 
أو مراكــز تجاريــة، ولكــن كورونــا احدثــت نــوع مــن 
التباطــئ فــي التوجــة للســوق االفريقيــة، واتمنــى 
ــا،  ــات كورون ــم تحدي ــد يتجــاوز العال مــع العــام الجدي

ــة.. واحــداث توســع للتوجــه للســوق األفريقي
ومنهــا  ككل  للصناعــات  الصــادرات  مســاندة 
الصناعــات النســجية خــالل الفتــرة مــن ينايــر وحتــى 
أكتوبــر الماضــي، بلــغ 8 مليــارات و400 مليــون 
جنيــه، فقــد كان وال يــزال لدينــا حــرص علــي اتاحــة 
ــر  ــى تتواف ــن حت ــدي للمنتجي ــذه المســاندة بشــكل نق ه
لديهــم الســيولة المالئمــة الســتمرارية مســيرة اإلنتــاج 
والوفــاء باإللتزامــات المتعلقــة بالعمالــة، ولقــد تابعــت 
حتــى األيــام الماضيــة الموقــف لصــرف هذه المســاندة 
حيــث وجــدت انــه قــد تــم صــرف المســاندة بقيمــة 12 
مليــار جنيــه مــن اجمالــي 20 مليــار جنيــه مخصصــة 
ــذه  ــام بصــرف ه ــدي اهتم ــد كان ل ــر، ولق ــذا األم له
الصناعــات  وبخاصــة  ككل  للصناعــة  المســاندة 

ــجية. النس

ملف التطوير
وحــول مســيرة التطويــر للصناعــات النســجية خاصــة 
مــع اهتمــام الرئيــس عبــد الفتاح السيســي بهــذا األمر..
قالــت وزيــرة التجــارة والصناعــة: اهتمــام القيــادة 
ــذا  ــة له ــة قوي ــل دفع ــة يمث ــف الصناع ــية بمل السياس
القطــاع الواعــد باعتبــاره قاطــرة النمــو االقتصــادي، 
وتســعى الــوزارة مــن هــذا المنطلــق إلــى تعزيــز 
برنامــج تعميــق التصنيــع المحلــى ومــن ثــم المســاهمة 
الميــزان  فــي  العجــز  فــي إصــالح  بشــكل مؤثــر 
ــارات  ــراء زي ــى إج ــة إل ــر، باإلضاف ــاري لمص التج
ميدانيــة لمواقــع اإلنتــاج والتواصــل مــع المســتثمرين 
إليجــاد حلــول للتحديــات العاجلــة، وتحســين منظومــة 
ــي  ــال للمســاهمة ف ــع األعم ــة لمجتم ــات المقدم الخدم

اإللتزام باملساندة التصديرية 
للمصدرين لكافة 

االسواق العاملية، وتوفيرها 
للمصدرين لالسواق 

االفريقية أولوية..
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ــر. ــاج والتصدي ــدالت اإلنت ــادة مع زي
ــوزارات  ــي ال ــاون مــع باق ــوزارة بالتع ــذل ال ــا تب  كم
ــق الصناعــة  ــرة لتعمي ــوًدا كبي ــة جه ــات المعني والجه
الوطنيــة وجــذب المزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة 
الصناعيــة  والخبــرات  المعرفــة  ونقــل  المباشــرة 
المتطــورة والتوســع فــي انشــاء المجمعــات الصناعيــة 
مــن  الشــباب  لتشــغيل  الرئاســية  المبــادرة  وتنفيــذ 
خــالل اتاحــة مصانــع جاهــزة بالتراخيــص بمســاحات 
ــتهدفة. ــرة المس ــطة الصغي ــوع األنش ــع تن ــب م تتناس

التكامل الصناعي
تكــرار  الصناعــي وعــدم  بالتكامــل  يتعلــق  وفيمــا 
بعــض االســتثمارات وغيــاب أخــرى، بمعنــى أهميــة 
نوعيــات  فــي  المســتثمرين  لتحفيــز  تواجــد خطــة 
ــث  محــددة مــن االســتثمارات للعمــل فــي مصــر بحي
يحــدث نــوع مــن التكامــل االنتاجــي.. قالــت الدكتــورة 
نيفيــن جامــع: أن تحقيــق التكامــل الصناعــي بيــن 
ــعى  ــام تس ــر ه ــو ام ــة ه ــة الوطني ــات الصناع قطاع
بالقــدرة  االرتقــاء  خــالل  مــن  لتنفيــذه  الــوزارة 
بيــن  التكامــل  المحلــي وتحقيــق  للمنتــج  التنافســية 
سالســل اإلنتــاج الوطنيــة للمســاهمة فــي تطويــر 
ــن  ــك بتوطي ــة، وذل ــة متكامل ــة مصري ــدة صناعي قاع
ــة بالســوق المصــري  ــن الصناعــات المصري عــدد م
وتحقيــق التكامــل بيــن سالســل التوريــد المصريــة 
ــي  ــة؛ وف ــة للصناع ــاج الالزم ــر مدخــالت االنت لتوفي
مــع  كامــل  بتنســيق  الــوزارة  تقــوم  االطــار  هــذا 
القطــاع الخــاص بتحديــد محــاور النهــوض بالصناعــة 
ــيه  ــز تنافس ــي وتعزي ــج المحل ــق المنت ــة وتعمي الوطني
المنتــج المصــري بالســوقين المحلــى والعالمــي وذلــك 
مــن خــالل تفعيــل قنــوات التواصــل بيــن المصنعيــن 
المصرييــن بهــدف تبــادل الخبــرات وتفعيــل منظومــة 

ــة. ــة الوطني ــل القيم سالس
وفــي نفــس الوقــت هنــاك حــرص مــن جانــب الــوزارة 
المتطــورة  الصناعيــة  التكنولوجيــات  توفيــر  علــى 
للصناعــة الوطنيــة بهــدف زيــادة تنافســيتها بالســوقين 
المحلــي والعالمــي، وذلــك فيمــا يتعلــق بمجــاالت 
اآللــي  والتشــغيل  الصناعيــة  المناطــق  تطويــر 
والتكنولوجيــا الرقميــة فــي المصانــع، إلــى جانــب 

توفيــر الطاقــة وحلــول الســالمة وحمايــة البيئــة.
 كمــا تحــرص الــوزارة علــى توفيــر برامــج تدريبيــة 
المجاليــن  فــي  الصناعــي  القطــاع  فــي  للعامليــن 
ــورات  ــدث التط ــايرة أح ــدف مس ــي به االداري والفن
العالميــة االداريــة والفنيــة المطبقــة وذلــك مــن خــالل 
مركــز تحديــث الصناعــة ومصلحــة الكفايــة االنتاجيــة 
ــع  ــة م ــم الموقع ــرات التفاه ــالل مذك ــن خ ــك م وكذل
الشــركات العالميــة لنقــل خبراتهــا للصناعــة الوطنيــة 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال شــركة ســيمنس العالميــة.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ــة فــي  ــة العامل ونظــًرا ألن معظــم المنشــأت الصناعي
ــرة  ــروعات الصغي ــل المش ــجية تمث ــات النس الصناع
ــارة  ــرة التج ــع وزي ــن جام ــدت د.نيفي ــطة أك والمتوس
الصناعــات  قطــاع  تنميــة  أن  علــى  والصناعــة 
الصغيــرة والمتوســطة جــزء ال يتجزأ من اســتراتيجية 
المشــروعات  قطــاع  لتنميــة  المصريــة  الحكومــة 

الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر والــذي يعــد 
ــق  ــة لتحقي ــتراتيجية الدول ــن اس ــية ضم ــزة أساس ركي
التنميــة المســتدامة »رؤيــة مصــر 2030«. وهنــاك 
ــب  ــى جان ــوزارات إل ــات وال ــة الجه ــن كاف ــاون بي تع
جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 
ومتناهيــة الصغــر لتحقيــق نهضــة متكاملــة لهــذا 
ــة  ــول متكامل ــن خــالل وضــع حل ــوي م القطــاع الحي
ــة  ــات وإتاح ــيرات والخدم ــن التيس ــد م ــم المزي وتقدي
ــر  ــل الح ــى العم ــباب عل ــز الش ــة لتحفي ــة الداعم البيئ
ــر  ــي الصغ ــة ف ــرة ومتناهي ــة مشــروعات صغي وإقام

ــي. ــة االقتصــاد الوطن ــي تنمي ــاهم ف تس
قطــاع  لتنميــة  كبيــرة  بجهــود  الــوزارة  وقامــت 
الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر 
تشــمل التوســع فــي تقديــم خدمــات الدعــم الفنــي إلــى 
جانــب تفعيــل مبــادرة البنــك المركــزي التــي أُطلقــت 
الصغيــرة  المشــروعات  إلقــراض   2016 عــام 
والمتوســطة بقيمــة 200 مليــار جنيــه بفائــدة مخفضــة 
تبلــغ 5 فــي المئــة. كمــا أن قانــون تيســير إجــراءات 
ــاح مجموعــة  ــة أت منــح تراخيــص المنشــآت الصناعي
ــم  ــاءات لهــذه المشــروعات تالئ ــز واإلعف مــن الحواف

ــا. طبيعته
لجهــاز  التنفيــذي  الرئيــس  وبصفتــى  واضافــت: 
تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة 
الصغــر، اود االشــارة لقانــون تنميــة المشــروعات 
ــم  ــذي ت ــة الصغــر وال ــرة ومتناهي المتوســطة والصغي
ــة  ــه فخام ــدق علي ــواب وص ــس الن ــن مجل ــراره م اق
ــون  ــن القان ــث يتضم ــة؛ حي ــس الجمهوري ــيد رئي الس
عــدة محــاور رئيســية تشــمل اســتحداث تعريفــات 

موحــدة للمشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة 
ــتحدثة  ــدة ومس ــة وجدي ــات مرن ــر، ووضــع آلي الصغ
لتيســير إتاحــة التمويــل ألصحــاب هــذه المشــروعات 
أو رواد األعمــال الجــدد، باإلضافــة إلــى التوســع 
فــي تقديــم الحوافــز الماليــة وغيــر الماليــة لقطــاع 
ومتناهيــة  والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 
الصغــر ووضــع آليــات مباشــرة لتنفيذهــا، إلــى جانــب 
ــروعات  ــاع المش ــق أوض ــزة لتوفي ــة محف ــع آلي وض
القطــاع  إلــى  للتحــول  لتشــجيعها  الرســمية  غيــر 
ــرة  ــراءات ميس ــتحداث إج ــن اس ــمي، فضــالً ع الرس
لتســجيل واســتصدار الموافقــات وتراخيــص التشــغيل 
الخاصــة بإقامــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 

ومتناهيــة الصغــر.

تدريب العمالة
ــة  ــاء المهــارات اإلنتاجي وحــول وجــود خطــط لالرتق

للعمالة .. قالت وزيرة التجارة والصناعة: 
التدريــب الفنــي والمهنــي يعــد ركيــزة أساســية لتوفيــر 
عمالــة مدربــة لتلبيــة احتياجــات القطاعيــن اإلنتاجــي 
والخدمــي فــي مصــر مــن العمالــة المؤهلــة ومــن 
ــدة  ــة جدي ــوزارة رؤي ــت ال ــد انتهج ــق فق ــذا المنطل ه
لتطويــر المنظومــة مــن خــالل التعــاون المشــترك 
مــع شــركاء التنميــة مثــل المشــروع القومــي إلصــالح 
ــول  ــي TVET والمم ــب المهن ــي والتدري ــم الفن التعلي
ــر  ــل وتطوي ــادف لتأهي ــي واله ــاد األوروب ــن االتح م
ــب  ــز التدري ــة ومراك ــدارس الفني ــر مــن الم عــدد كبي
ــة  ــة للصناعــة الوطني ــة المؤهل ــر العمال ــي لتوفي المهن
إلــى جانــب تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي تطويــر 

اتخاذ عددًا من التدابير 
االستثنائية والقرارات 

االقتصادية للحد من التأثير 
السلبي النتشار الفيروس على 

االقتصاد القومي.
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ــث  ــوزارة وتحدي ــي التابعــة لل ــب المهن مراكــز التدري
ــة. ــج التدريبي ــية والبرام ــج الدراس المناه

كمــا تســعى الــوزارة لتطويــر أســاليب ونظــم وبرامــج 
التدريــب المهنــي والتعليــم الفنــي لمواءمــة مخرجــات 
هــذه البرامــج مــع احتياجــات ســوق العمــل بمــا يمكــن 
مــن تشــغيل المتدربيــن فــي وظائــف حقيقيــة بمختلــف 

القطاعــات الصناعيــة واإلنتاجيــة.

التمثيل التجاري
اشــارت الوزيــرة د. نيفيــن جامــع إلــى أن التمثيــل 
ــل  ــة عم ــذ خط ــي تنفي ــوري ف ــه دور مح ــاري ل التج
والدولــي  اإلقليمــي  المســتويين  علــى  الــوزارة 
والهادفــة إلــى زيــادة الصــادرات لألســواق الخارجيــة 
ــن  ــد م ــذب المزي ــب ج ــى جان ــواردات إل ــيد ال وترش
الوقــت  وفــي  المصــري،  للســوق  االســتثمارات 
ــب  ــز دور المكات ــى تعزي ــوزارة عل ــل ال ــن تعم الراه
بدراســة  يتعلــق  فيمــا  بالخــارج خاصــة  التجاريــة 
األســواق الخارجيــة والتواصــل مــع المســتوردين 
وتوفيــر  المصــري  للمنتــج  والترويــج  المحلييــن 
ــم  ــتوردين، وت ــن والمس ــة للمصدري ــات التجاري البيان
تعييــن قيــادة شــابة جديــدة علــى رأس جهــاز التمثيــل 
التجــاري، كمــا تــم إعــادة تشــكيل مجلــس الســلك 
التجــاري وذلــك فــي إطــار خطــة اإلصــالح الشــاملة 
التــي تنفذهــا الــوزارة حاليــاً لتطويــر وتفعيــل دور 
جهــاز التمثيــل التجــاري باعتبــاره ذراع الدبلوماســية 

التجاريــة لمصــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

معارض صناعية
وحــول ملــف المشــاركة بالنســبة للمنتجيــن المحلييــن 
ــرة  ــت وزي ــة قال ــة أو الخارجي ــي المعــارض المحلي ف
ــارض  ــة المع ــاء بمنظوم ــة: االرتق ــارة والصناع التج
الداخليــة والخارجيــة يأتــي ضمــن أهــم أولويــات 
تمثــل  حيــث  الحاليــة  المرحلــة  خــالل  الــوزارة 
لتعزيــز  هامــة  وأداة  أساســية  ركيــزة  المعــارض 
والمنتجــات  الســلع  بجــودة  واالرتقــاء  الصــادرات 
المتداولــة بالســوق المحلــى وتســهم فــي زيــادة تنافســية 

المنتــج المصــري بالســوقين المحلــى والعالمــي.
كافــة  يضــم  موحــد  كيــان  الــوزارة  لــدى  وحالًيــا 
تنميــة  »هيئــة  هــو  بالتصديــر  المعنيــة  الجهــات 
اســتراتيجية   تنفيــذ  تســتهدف  التــي  الصــادرات« 
زيــادة معــدالت الصــادرات عــن طريــق الترويــج 
ــي  ــج اإللكترون للصــادرات مــن خــالل طــرق التروي
والمعــارض الخارجيــة والبعثــات الترويجيــة وتنظيــم 
لقــاءات توفيــق االعمــال، إلــى جانــب بنــاء وتطويــر 
ــب والدعــم  ــق التدري ــة عــن طري ــدرات التصديري الق

الفنــي للمصدريــن.
والمؤتمــرات  للمعــارض  العامــة  الهيئــة  وتقــوم 
التابعــة للــوزارة بــدور فعــال فــي هــذه المنظومــة 
ــنوية  ــارض الس ــن المع ــد م ــم العدي ــالل تنظي ــن خ م
ــركات  ــاركة الش ــهيل مش ــة وتس ــة والمتخصص العام
ــص  ــح التراخي ــارض الخاصــة، ومن ــة بالمع المصري
ــاركة  ــة للمش ــن الهيئ ــن ع ــاد ممثلي ــا وإيف ــة له الالزم

ــارض.  ــذه المع ــي ه ف
ومــع إعــالن الحكومــة عــن خطــة للتعايــش مــع 
فيــروس كورونــا المســتجد وعــودة جزئيــة لألنشــطة 

تــم عقــد عــدد مــن المعــارض الداخليــة أمــا المعــارض 
ــة للعــودة  ــة فهــي ترتبــط بالتحــركات العالمي الخارجي
ــة  ــوم الدول ــا تق ــة، كم ــة لألنشــطة االقتصادي التدريجي
ــة  ــة للصناعــة المصري بانشــاء منصــة تســويقية رقمي
تســتهدف الترويــج للمنتجــات الصناعيــة المصريــة 

ــة. ــواق العالمي ــف األس بمختل
واضافــت الوزيــرة بالتأكيــد علــى أن اللجــوء إلــى 
فكــرة إقامــة المعــارض االفتراضيــة وتنشــيط التجــارة 
ــاً خــالل األشــهر  ــراً ضروري ــح أم ــة أصب اإللكتروني
القليلــة المقبلــة، وســتعتمد الــدول أكثــر مــن أي وقــٍت 
مضــى علــى اســتراتيجيتها الرقميــة خاصــًة فــي ظــل 
توقــف النوافــذ االعتياديــة المتمثلــة فــي الفعاليــات 

ــة.  ــارض التقليدي والمع

فرصة كبيرة
وحــول رؤيــة وزيــرة التجــارة والصناعــة ألزمــة 
كورونــا قالــت: األزمــة الحاليــة تمثــل فرصــة كبيــرة 
للمصنعيــن المصرييــن لالعتمــاد علــى الصناعــات 
الوطنيــة، والحــد مــن االســتيراد، ونحــن نقــوم حاليــاً 
بالتنســيق مــع مجتمــع الصناعــة لتشــجيعهم علــى 
تصنيــع المدخــالت ومســتلزمات اإلنتــاج محليــاً لتلبيــة 
احتياجــات الصناعــة الوطنيــة مــن خــالل تشــبيك 
سالســل التصنيــع الوطنيــة وتعميــق التصنيــع المحلى. 
كمــا أن توقــف العديــد مــن المصانــع بالخــارج يمثــل 

فرصــة لتوجيــه المنتــج المصــري لهــذه األســواق 
ــي فإننــي  ــة إليهــا وبالتال ــادة الصــادرات المصري وزي
ــة للصناعــة  ــر هــذه األزمــة منحــة وليســت محن أعتب

ــة. المصري

تفاءلوا بالخير
وحــول رؤيتهــا لمســتقبل الصناعــة .. أكــدت وزيــرة 
التجــارة والصناعــة علــى أن قــدرة مصــر علــى 
تحقيــق قفــزة صناعيــة واقتصاديــة كبــرى خــالل 
ــزات  ــن مي ــه م ــع ب ــا تتمت ــي ظــل م ــة ف ــرة المقبل الفت
كبيــرة توفــر منــاخ صناعــي واســتثماري جيــد يســاعد 
علــى النمــو وفــي ظــل االجــراءات التــي تتخذهــا 
الدولــة وتحــوذ بهــا ثقــة المؤسســات والحكومــات 

األجنبيــة فــي االقتصــاد المصــري.
ــع  ــة م ــود الحكوم ــر جه ــك إال بتضاف ــى ذل ــن يتأت ول
القطــاع الخــاص للنهــوض بالصناعــة المصريــة، 
فالــوزارة ال تقــوم بالتصنيــع، بــل يتمثــل دورهــا فــي 
خلــق بيئــة اســتثمار مواتيــة لرجــال الصناعــة وتيســير 
ــح أســواق  ــى فت ــم، ومســاعدتهم عل اإلجــراءات عليه
لصادراتهــم، وتذليــل العقبــات التــي قــد تعرقــل مســيرة 

ــة. الصناعــة المحلي
وقالــت الوزيــرة د. نيفيــن جامــع فــي نهايــة حوارهــا 
تولــى حقيبــة  لقــد حرصــت منــذ  مــع »خيــوط« 
مــع  التواصــل  علــى  والصناعــة  التجــارة  وزارة 
اعضــاء اتحــاد الصناعــات المصريــة واتحــاد الغــرف 
بشــأن  للتشــاور  التصديريــة  والمجالــس  التجاريــة 
ــة  ــة والصناعي ــات التجاري ــة الموضوعــات والملف كاف
ووضــع الخطــط والبرامــج الهادفــة لتعزيــز معــدالت 

ــي.   ــاد القوم ــو االقتص نم
الصناعــة  لرجــال  الوطنــي  بالــدور  االشــادة  وأود 
فــي حرصهــم علــى االلتــزام بــدوران عجلــة االنتــاج 
والحفــاظ علــى العمالــة منــذ بــدء أزمــة فيــروس 
كل  استبشــروا  لهــم  وأقــول  اآلن  وحتــى  كورونــا 
ــو  ــد وه ــاً واح ــا جميع ــادم.. وهدفن ــو ق ــا ه ــر بم الخي
تحقيــق مصلحــة مصــر األمــر الــذي يدعونــا للتعــاون 
ــو  ــر ه ــا األول واألخي ــون هدفن ــة ليك ــد الرؤي وتوحي

ــر. ــم مص ــة واس مصلح
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وسط اجراءات احترازية ضد كورونا وخدمات متكاملة للعارضين والزائرين

1000 شركة عالمية متخصصة تشارك في الدورة 
الجديدة لمعرض ايجي استيتش اند تكس

تقام على جزءين خلدمة 
قطاعات الصناعات 

النسجية.. األول خالل يونيو 
والثاني خالل أكتوبر القادم.

اســتطاع معــرض ايجــي اســتيتش انــد تكــس أن يحقــق مكانــه متميــزة بيــن المعــارض الصناعية،طــوال 
االعــوام الماضيــة لمــا يقدمــه مــن تكنولوجيــا صناعيــة جديــدة اضافــة غلــى جــذب آالف الزائريــن مــن 
المتخصصيــن فــي الصناعــة الراغبيــن فــي تطويــر االنتــاج بمــا يجعلهــم قادريــن علــى تلبيــة احتياجــات 

العمــاء ســواء فــي الســوق المحليــة أو التصديريــة.. 
وخــال العــام الحالــي 2021 مــن المنتظــر ان تعقــد دورة جديــدة للمعــرض وهــي الــدورة التــي ســتعقد 
فــي فتــرة مــا بعــد كورونــا ومــا ســببته مــن آثــار ســلبية علــى مســيرة التجــارة والصناعــة فــي جميــع 

دول العالــم.. 
ولقــد كشــف مســؤولي شــركة فيجيــن فيــرز وهــي الشــركة المنظمــة للمعــرض علــى اتخــاذ العديــد مــن 
اإلجــراءات التــي تضمــن اقامــة دورة غيــر مســبوقة للمعــرض ســواء مــن حيــث مشــاركة العديــد مــن 
كبريــات الشــركات العالميــة المنتجــة للمعــدات اإلنتاجيــة أو توفيــر منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات التــي 

تجعــل تخــدم الزائريــن والعارضيــن علــى الســواء .. 
ومــن المقــرر أن يتــم انعقــاد الــدورة الجديــدة لمعــرض ايجــي اســتيتش والــذي ســيقام علــى جزءيــن 
ــى  ــة عل ــز والطابع ــق بقطــاع المابــس الجاهــزة ســواء الخياطــة والتطوي ــن- األول يتعل – أي معرضي
ــزل والنســيج  ــة الغ ــاع صناع ــي لقط ــادم، والثان ــو الق ــى 6 يوني ــن 3 إل ــرة م ــي الفت ــك ف ــاش وذل القم
ــة  ــرات –مدين ــك بقاعــة المؤتم ــادم.. وذل ــر الق ــى 17 أكتوب ــن 14 إل ــرة م ــي الفت ــك ف والصباغــة وذل

نصــر.
للتعرف على مامح الدورة الجديدة للمعرض كان لنا هذا الحوار..
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معرضيــن في دورة واحدة
ــس  ــب رئيــس مجل ــم شــلبي نائ ــة أكــد كري ــي البداي ف
إدارة شــركة فيجيــن فيــرز: بعــد عشــر دورات مــن 
معــرض ايجــى ســتيتش انــد تكــس، اصبــح لزامــا أن 
نفصــل القطاعيــن األساســين فــى المعــرض ليصبــح 
لــكل قطــاع معــرض منفصــل فيقــام المعــرض االول 
والتطريــز  الخياطــة   ( المالبــس  لقطــاع صناعــة 
ــن 3 :  ــرة مابي ــى الفت ــاش ( ف ــى القم ــة عل والطباع
6 يونيــو 2021 ويقــام المعــرض الثانــى لقطــاع 
صناعــة الغــزل والنســيج والصباغــة مــن الفتــرة 14 
: 17  اكتوبــر 2021 حتــى يتســنى لنــا كشــركة 
منظمــة التركيــز علــى كل قطــاع وخدمتــة بشــكل 
افضــل، ويأتــى هــذا الشــكل الجديــد لمعــرض ايجــى 
ــى  ــرى الت ــة الكب ــة النهض ــس لمواكب ــتيتش ان تك س
بصفــة  الصناعــى  المجــال  فــى  مصــر  تشــهدها 
عامــة وفــى مجــال صناعــة الغــزل والنســيج بصفــة 

خاصــة.
وأكــد مشــاركة أكثــر مــن 1000 شــركة عالميــة 
تمثــل  الصناعــي  المجــال  هــذا  فــي  متخصصــة 
قرابــه 24 دولــة علــى مســتوى العالــم بهــدف تقديــم 
ــات  ــة وعــرض احــدث الماكين احــدث اســاليب التقني
مــن أجــل رفــع كفــاءة المنتــج المصــرى وقدرتــة 
التنافســية فــى األســواق العالميــة، مشــيًرا إلــى أن 
الــدورة الجديــدة بمعرضيهــا تســتهدف أكثــر مــن 35 
ألــف زائــر فــى مصــر والشــرق األوســط وأفريقيــا.

احــدث التكنولوجيات االنتاجية
ــذى يقــوم المعــرض فــى النهــوض  ــدور ال وحــول ال
والنســيج..  والغــزل  المالبــس  صناعــة  بمجــال 
ــوال  ــرض ط ــتطاع المع ــد اس ــلبي: لق ــم ش ــال كري ق
ــن  ــالل العارضي ــن خ ــدم م ــة أن يق ــوام الماضي األع
الدولييــن والمحلييــن احــدث تكنولوجيــا الصناعــة، 
ــم بعــرض  ــة ووكالئه ــات الدولي ــاع الماكين ــام صن قي
ــن  ــن الزائري ــام أعي ــة أم ــا اإلنتاجي ــدث تكنولوجي اح
ــة، وصــواًل  ــم اإلنتاجي ــث معداته ــرار تحدي التخــاذ ق
إلنتــاج منتجــات منافســة قــادرة علــى التواجــد بقــوة 
فــي الســوق العالميــة لمــا تتســم بــه مــن معاييــر 
متميــزة مــن حيــث الجــودة والســعر، ممــا يعنــي 
اكســاب المنتجيــن المصرييــن القــدرة علــى ان يكــون 

ــة. ــوق العالمي ــي الس ــب ف ــم نصي له

المعارض االفتراضية
وحــول عــدم القيــام بتنظيــم المعــرض افتراضًيــا 
مثلمــا تــم فــي بعــض المعــارض العالميــة.. أكــد 
إدارة شــركة  نائــب رئيــس مجلــس  كريــم شــلبي 
المعــارض  أن  مــن وجهــه نظرنــا  فيــرز  فيجيــن 
ــى بعــض المجــاالت  ــة يمكــن أن تنجــح ف االفتراضي
ليــس منهــا مجــال الماكينــات حيــث يتطلــب الزائر أن 
ــة وهــى تعمــل ويســأل عــن امكانياتهــا  يــرى الماكين
وخصائصهــا فــى اســئلة مباشــرة بينــه وبيــن الشــركة 
المصريــة،  الســوق  فــي  أو وكيلهــا  لهــا  المنتجــه 
والــذى ال يتوفــر فــى المعــارض االفتراضيــة حيــث 
ــات  ــا عــرض الماكين ــى اآلن تكنولوجي ــر حت ال يتواف
ــا هــى مقاطــع  ــاح حالًي بنظــام االفتــراض ولكــن المت
ــون  ــا ماتك ــى غالب ــركة والت ــع الش ــى موق ــو عل فيدي
دعائيــة، والزائــر يريــد أن يجــرب ســرعات الماكينــة 
وامكانياتهــا أمــام عينــة التخــاذ قــرار الشــراء وأيضــا 

ــان. ــليم والضم ــدة التس ــعر وم ــة الس مناقش

مواجهه كورونا
ــق  ــا وتطبي ــات كورون ــه تحدي ــة مواجه ــول كيفي وح
األجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن العــدوى .. 
قــال هيثــم راضــي مديــر المعــرض: خــالل الــدورة 
الماضيــة والتــى اقيمــت خــالل شــهر مــارس 2020 
ــم عــرض  ــى، وت ــاح الصين ــاركة الجن ــاء مش ــم إلغ ت
ــة مــن خــالل وكالؤهــم المحليــن،  ــات الصيني الماكين
خــالل  الجديــدة  الــدورة  موعــد  تحديــد  تــم  ولقــد 
شــهري يونيــو واكتوبــر حتــى يكــون هنــاك انحصاًرا 
ــا  ــرة، كم ــي هــذه الفت ــروس ف ــة للفي النتشــار أو نهاي
ســنقوم باتبــاع تعليمــات وزارة الصحــة والجهــات 
المســؤولة فيمــا يتعلــق بالفحــص الصحــي للزائريــن 
والعارضيــن، اضافــة إلــى التســجيل اإللكترونــي، 
ومراعــاة المســافة اآلمنــة بيــن االجنحــة والتأكيــد 
الكمامــات  بارتــداء  والزائريــن  العارضيــن  علــى 

ــع. ــا للجمي ــرات وإتاحته ــود المطه ووج
مشــيًرا إلــى أنــه قــد تــم عمــل اســتطالع للــرأي بيــن 
 93 وأكــد  الماضيــة،  الــدورة  خــالل  العارضيــن 
ــى اقيمــت  ــة منهــم انهــا رغــم الظــروف الت ــي المئ ف

خاللهــا كانــوا راضيــن جــدا عــن األداء ونوعيــة 
ــوا متخــذى قــرار  الزائريــن المســتهدفين والذيــن كان
ــث خطــوط  ــرار بتحدي ــد اخــذوا ق ــم وق ــى مصانعه ف
إنتاجهــم ليتماشــي مــع متطلبــات العالقــات التجاريــة 

ــة. العالمي

منصة متميزة
وقــال وائــل القاضي..عضــو مجلــس إدارة شــركة 
القوميــة  المبــادرات  ظــل  فــى  فيــرز..  فيجيــن 
ــة  ــة للصناع ــة المتكامل ــث المنظوم ــية لتحدي والرئاس
النهائيــة،  المنتجــات  وحتــى  القطــن  مــن  بدايــة 
ــيج،  ــزل والنس ــم للغ ــى العال ــع ف ــر مصن ــاء أكب وانش
لتقــدم كل  يأتــى كمنصــة متميــزة  فــإن المعــرض 
ــا  ــف به ــادرات والتعري ــذه المب ــم ه ــد لدع ــو جدي ماه
ــن  ــا، وم ــم اتخاذه ــى يت واالجــراءات والسياســات الت
ثــم فــإن المعــرض يمثــل فرصــة لتحــاور مــع متخــذي 
القــرار حــول هــذه المبــادرات وكيفيــة اســتغاللها 
لتطويــر مســيرة الصناعــات النســجية بشــكل مثالــي.. 
ــدورة الســابقة للمعــرض  ــل القاضــي، أن ال وأكــد وائ
شــهدت دعــوة 100 زائــر مــن البلــدان االفريقيــة 
للتعــرف علــى  مدخــالت الصناعــة والتــى يمكــن 
ــة أن  ــات التجــارة الحــرة االفريقي ــن خــالل االتفاقي م
ــم تحقيــق  ــم توريدهــا لمصانعهــم االفريقيــة ومــن ث يت
أعلــى اســتفادة مــن هــذه االتفاقيــات والتســهيالت التــي 
تنــص عليهــا النشــاء سالســل توريــد بيــن الــدول 
االفريقيــة وذلــك ايضــا لتنويــع سالســل التوريــد بعــد 
أزمــة كورونــا التــى اجبــرت مصانعهــم علــى تنويــع 
ــم وعــدم  ــد إلســتدامة انتاجه مصــادر سالســل التوري
التوقــف كالســابق عندمــا عجــزت الصيــن عــن توريــد 
المــواد الخــام لهــم جــراء االجــراءات االحترازيــة 
التــي قامــت بهــا للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا. 
ــم:  ــاًل له ــن قائ ــل القاضــي رســالة للزائري ووجــه وائ
ــث منتجــك والتعــرف  ــى تحدي ــة ف ــك رغب إذا كان لدي
علــى كل ماهــو جديــد فــى صناعــة المالبــس والغــزل 
والنســيج فالمعــرض يتحــدى كل الظــروف والتحديات 
ويقــام لخدمتــك، فمرحبــا بــك وللتعــرف علــى الجديــد 
فــي الصناعــة مــع توافــر أجــواء متكاملــة يتوافــر بهــا 
ــة ضــد جائحــة  كل االحتياطــات واالجــراءات الوقائي

فيــروس كورونــا. 

وائل القاضيهيثم راضيكريم شلبي
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تطور ايجابي
وأكــد التقريــر علــى أن أكثــر القطاعــات رواًجــا عبــر 
مواقــع التســويق اإللكترونيــة تمثــل فــي المالبــس 
ــي  ــة 86 ف ــام قراب ــث ق ــوارات حي ــزة واإلكس الجاه
شــبكة  عبــر  البرازيلييــن  المســتهلكين  مــن  المئــة 
اإلنتــرت باتمــام عمليــات الشــراء بهــذه المنتجــات 
المجتمــع  لرؤيــة  المفضــل وفقــا  القطــاع  بوصفــه 

المناســبات االجتماعيــة.! للهدايــا  البرازيلــي 
فإنــه  نتائــج  مــن  التقريــر  لــه  اشــار  مــا  ولعــل 
يشــير إلــى ثمــه تحــوالت كبيــرة ألداء األقتصــاد 
البرازيلــي، والــذي تطــور مــع الجائحــة ولــم يتوقــف 
ــتمرارية  ــى اس ــر إل ــار التقري ــث اش ــل، حي ــن العم ع
حركــة التجــارة ســواء للصــادرات أو الــواردات مــن 
المنتجــات المختلفــة اســتغالاًل لمــا تملكــه هــذه الدولــة 

ــى مســتوى عــال مــن  ــة عل مــن وســائل شــحن بحري
ــى االســتمرار بفضــل الكــوادر  ــدرة عل ــاءة، والق الكف
والمعــدات التكنولوجيــة التــي يتــم مــن خاللهــا العمــل 

ــال..  ــذا المج به
وهــو مــا دفــع الحكومــة البرازيليــة بالتعــاون مــع 
قطــاع األعمــال إلــى الســعي إلفتتــاح مقــرات جديــدة 
للغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة، حيــث لــم يكــن 

فوائد "كورونا"
لمسيرة

االقتصاد
البرازيلي..!

رغم انتشار جائحة كورونا في دولة البرازيل، والتي 
تمثلت في ارتفاع كبير لمعدالت اإلصابة بالفيروس، إال أنه 

كان بداية ايجابية لمسيرة االقتصاد البرازيلى فيما يتعلق 
بتطوير مسيرته، سواء داخليًا أو خارجيًا، حيث حدث نمو 

غير مسبوق للتجارة اإللكترونية والذي استمر رغم العودة 
الجزئية والتدريجية لفتح المحال والمراكز التحارية، ولقد 

كشف تقرير لقطاعات التجارة اإللكترونية في البرازيل بأن 
عدد مرات الوصول إلى صفحات البيع عبر اإلنترنت قد 

ارتفع بنسبة 25 في المائة خال شهر يوليو 2020، حيث 
وصل العدد اإلجمالي إلى 1.29 مليار مرة ، وذلك مقارنة 
بشهر يونيو 2020. وهو ما يمثل – وفقا للتقرير- أرقاًما 

قياسية في عالم التجارة االلكترونية، حيث صنّف شهر 
يوليو كثالث أفضل شهر في التاريخ فيما يتعلق بالتجارة 
الداخلية بالدولة البرازيلية بشكل عام..وهو الشهر الذي 
تزامن مع الجائحة وانتشار معدالت االصابة بالفيروس..!



على مدار خمسون عامًا
تقدم شركة الغربية للكيماويات أفضل

األصـبــــــاغ – الكيماويـــــات – المـــواد المساعـــدة
لعمالئها في صناعة النسيج في مصر
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لهــذه الغرفــة ســوى مقــر واحــد فــي دبــي بدولــة 
ــة المتحــدة، إال أنهــا خــالل أكتوبــر  اإلمــارات العربي
الماضــي قامــت بافتتــاح مقريــن لهــا أحدهمــا فــي 
الرياض..والهــدف  مدينــة  فــي  واآلخــر  القاهــرة، 
وفقــا للبيــان الحكومــي هــو دعــم العالقــات التجاريــة 
بيــن الــدول العربيــة والبرازيــل بوصفهــا الشــريك 
الواليــات  اســواق  بعــد  لهــا  الرئيســي  التجــاري 

المتحــدة االمريكيــة والصيــن. 
ووفقــاً لرئيــس الغرفــة العربيــة البرازيليــة روبنــز 
حّنــون أن الهــدف مــن الفــروع الجديــدة هــو المســاعدة 
فــي دعــم العالقــات التجاريــة بيــن البرازيــل والــدول 
العربيــة، حيــث يمثــل مكتــب الريــاض اســتغالاًل 
مــع  تجاريــة  التواصــل  فــي  الســعودية  للموانــيء 
ــىء متطــورة،  ــا موان ــدان االســيوية خاصــة وانه البل
أمــا فــرع القاهــرة  فهــو يمثــل مركــًزا لدعــم العالقــات 
وتوســيع  األفريقيــة،  القــارة  دول  مــع  التجاريــة 
األســواق  فــي  للعمــل  فقــط  ليــس  فيهــا  األســواق 
العربيــة، وإنمــا فــي األســواق االفريقيــة بشــكل عــام. 

المنتجات النسجية
حققــت كل مــن مصــر والمغــرب وتونــس تواجــًدا 
ــرزت  ــرة ب ــث خــالل األعــوام األخي ــًزا  مــن حي ممي
ــن  ــا م ــم مبيعاته ــث حج ــن حي ــة م ــالث دول عربي ث
األخيــرة،  األعــوام  خــالل  للبرازيــل  المنســوجات 
للمملكــة  بالنســبة  الصــادرات  هــذه  بلغــت  حيــث 
خــالل  دوالر  مليــون  قيمتــه 6.99  مــا  المغربيــة 
النصــف األول مــن العــام الجــاري، ثــم مصــر بقيمــة 
5.14 مليــون دوالر، ثــم تونــس بقيمــة 1.92 مليــون 
ــا  ــذه الصــادرات إال أنه ــة ه ــم محدودي دوالر.. ورغ
تعــد بــوادر ايجابيــة للمســتقبل فــي حــال تركيــز 
المصدريــن علــى هــذه الســوق التــي تمتلــك مقومــات 
متميــزة مــن حيــث الحجــم وحركيــة االســتهالك..

ولقــد عانــت هــذه الصــادرات فــي حقيقــة االمــر وفقــا 
ــاد  ــن وزارة االقتص ــادرة ع ــمية الص ــر الرس للتقاري
البرازيليــة؛ مــن التراجــع خــالل عــام 2020 جــراء 
ــدول  ــذه ال ــي ه ــل ف ــروف العم ــًرا لظ ــة، نظ الحائج
واإلغــالق الــذي قامــت بــه للحــد مــن انتشــار العــدوى 
بالفيــروس.. وهــذا يعنــي أن هنــاك فرًصــا فــي انتظار 
المصدريــن للعمــل مــع الســوق البرازيليــة مــع انتهــاء 
ــا  ــى م ــة إل ــارة الدولي ــة التج ــودة حركي ــة وع الحائج
كانــت عليــه، باإلضافــة إلــى عجلــة ومســيرة االنتــاج 

فــي كل منهــا.. 
مصر والمغرب وتونس

الصــادرات  تتركــز  الحكوميــة..  للتقاريــر  ووفقــا 
النســيجية المغربيــة والتونســية على منتجــات المالبس 
الجاهــزة، وعلــى الرغــم مــن النمــو الــذي شــهدته 

ــام  ــة بع ــام 2019 مقارن ــالل ع ــن خ ــات البلدي مبيع
2018، فقــد تغيــر هــذا اإلتجــاه خــالل النصــف األول 
مــن عــام 2020. فخــالل األشــهر الســتة األولــى مــن 
العــام الحالــي تراجعــت ايــرادات الصــادرات إلــى 
البرازيــل بنســبة 33 فــي المائــة، بالمقارنــة مــع 
الفتــرة نفســها مــن عــام 2019. وقــد انخفــض حجــم 
المبيعــات المغربيــة إلــى البرازيــل خــالل الفتــرة بيــن 

ــة. ــي المائ ــبة 48 ف ــو 2020 بنس ــر – يولي يناي
أمــا بالنســبة لمصــر فتتركــز المبيعــات علــى الخيــوط 
ــادرات  ــذه الص ــت ه ــاف. وكان ــة األلي ــة طويل القطني
للبرازيــل قــد شــهدت انخفاضــاً فــي عــام 2019 

ــة . ــي المائ ــبة 12 ف ــت اآلن بنس وتراجع
ــيج  ــة النس ــة لصناع ــة البرازيلي ــس الرابط ــع رئي توق
تراجــع  بيمنتــل”:  “فرنانــدو   ،)ABIT( والمالبــس
احصــاءات المبيعــات بشــكل عــام للمنتجــات النســجية 
فــي الســوق البرازيليــة خــالل العــام 2020 ، مشــيًرا 
إلــى أن التراجــع قــد يصــل إلــى نســبة 25 فــي المائــة  

ــي عــام 2020. ــي واردات القطــاع ف ــي إجمال ف
وتشــمل قائمــة الــدول العربيــة التــي تصــدر منتجــات 
اإلمــارات  مثــل  أخــرى  دول  للبرازيــل  نســيجية 
الســعودية.  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  العربيــة 
علمــاً بــأن حجــم صادراتهــا ضئيــل إذا مــا قيــس 
بالــدول العربيــة األفريقيــة الثــالث مصــر والمغــرب 
وتونــس. يقــول “بيمنتــل”: “تلــك الــدول الثــالث تعــد 
منتجــة تقليديــة للمنســوجات. فالمغــرب ينتــج ويصــدر 
وتجــدر  األوروبيــة.  الســوق  إلــى  كبيــرة  كميــات 
اإلشــارة إلــى أن الــدول المصــدرة الرئيســية هــي 
الــدول اآلســيوية، لكننــا شــهدنا زيــادة كبيــرة فــي 
ــة والشــرق األوســطية، بمــا  حجــم المبيعــات األفريقي

ــة”. ــدول العربي ــا ال فيه
لصناعــة  البرازيليــة  الرابطــة  رئيــس  وحســب 
النســيج والمالبــس )ABIT( فقــد بــدأت البرازيــل 
بزيــادة حجــم وارداتهــا مــن المنتجــات النســجية منــذ 
حوالــي 10 أعــوام، وتكثفــت هــذه الحركــة خــالل 
ــيويين  ــا أن اآلس ــرة. موضًح ــة األخي ــوام الخمس األع
ــاً المورديــن الرئيســيين للمنســوجات إلــى  هــم تاريخي
ــي  ــن، الت ــي الصي ــدول ه ــذه ال ــرز ه ــل. وأب البرازي
تعــادل صادراتهــا إلــى البرازيــل نصــف إجمالــي 

الــواردات. 
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خسائر شركة دايس للمالبس اجلاهزة خالل أول 9 أشهر من العام اجلاري

تراجع خسائر العربية لحليج األفطان بنسبة 
53.4 في المائة

كشــفت القوائــم الماليــة المجمعــة لشــركة العربية 
ــام  ــن الع ــع األول م ــن الرب ــج األقطــان، ع لحلي
المالــي الجــاري، عــن تراجــع خســائر الشــركة 
ــائر  ــي الخس ــغ صاف ــة، وبل ــبة 53.4 بالمائ بنس
بعــد احتســاب الضرائــب مــا يقرب مــن 14.03 
مليــون جنيــه منــذ بدايــة يوليــو حتــى نهايــة 
ســبتمبر الماضــي، مقابــل 30.09 مليــون جنيــه 
ــي  ــام المال ــرة مــن الع ــس الفت خســائر خــالل نف
ــركة  ــرادات الش ــت إي ــا تراجع ــه، كم ــابق ل الس
خــالل الثالثــة أشــهر لتســجل 245.17 مليــون 
جنيــه بنهايــة ســبتمبر، مقابــل 336.59 مليــون 
جنيــه خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام المالــي 
الماضــي. وكانــت المؤشــرات الماليــة المســتقلة 
للعربيــة لحليــج األقطــان، عــن الربــع األول مــن 
العــام المالــي الجــاري، أظهــرت تراجــع خســائر 
الشــركة لتســجل 3.33 مليــون جنيــه خــالل 
الفتــرة مــن يوليــو حتــى نهايــة ســبتمبر الماضي، 
مقابــل 7.01 مليــون جنيــه خســائر خــالل نفــس 

الفتــرة مــن العــام المالــي الماضــي.

162 في المائة خسائر »كابو« خال الربع 
األول من العام

للمالبــس  النصــر  ارتفعــت خســائر شــركة 
والمنســوجات - كابــو، عــن الربــع األول مــن 
العــام المالــي الجــاري بنســبة 162.3 بالمائــة، 
حيــث ســجلت صافــي خســائر بلــغ 10.76 
ــة  ــى نهاي ــو حت ــة يولي ــذ بداي ــه من ــون جني ملي
ــه  ــون جني ــل 4.1 ملي ــبتمبر الماضــي، مقاب س
صافــي خســائر خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 

ــي الماضــي. المال
كمــا تراجعــت مبيعــات الشــركة خــالل الثالثــة 
أشــهر األولــى مــن العــام المالــي الجــاري، 
بنهايــة  مليــون جنيــه  إلــى 50.72  لتصــل 
ســبتمبر، مقابــل 123.48 مليــون جنيــه خــالل 

ــي الماضــي.  ــام المال ــن الع ــرة م ــس الفت نف

ناجي توما يرفع حصته في رأس مال دايس 
إلى 22.93 في المائة

كشــفت شــركة التجــاري الدولــي للسمســرة 
فــي األوراق الماليــة، قيــام رجــل الصناعــة 
ناجــي ســمير تومــا تومــاس، برفــع حصتــه فــي 
شــركة دايــس للمالبــس الجاهــزة إلــى 22.93  

فــي المائــة.
ناجــي  الصناعــة  الشــركة رجــل  وأضافــت 
تومــا قــام بشــراء 24.6 مليــون ســهم مــن 
ــي  ــه ف ــبة ملكيت ــد نس ــس، لتصع ــس للمالب داي
ــى  ــة إل ــن 18.29 بالمائ ــركة م ــمال الش رأس
القيمــة  أن  إلــى  مشــيًرا  بالمائــة،   22.93
مليــون   37.33 بلغــت  للصفقــة  اإلجماليــة 
جنيــه، بمتوســط ســعر شــراء 1.51 جنيــه 

للســهم.
الجاهــزة  للمالبــس  دايــس  شــركة  وكانــت 
ــد  خــالل أول 9 أشــهر مــن العــام الجــاري، ق
ــه،  حققــت خســائر بلغــت 77.02 مليــون جني
مقابــل أربــاح بلغــت 98.16 مليــون جنيــه 

ــي. ــام الماض ــن الع ــرة م ــس الفت ــالل نف خ

92.76 مليون جنيه
10.76 مليون جنيه

خسائر خالل الستة أشهر األولى من %53.4
2020، مقابل أرباح بلغت 73.014 مليون 

جنيه في الفترة املقارنة من 2019.

صافي خسائر الشركة منذ بداية يوليو 
حتى نهاية سبتمبر املاضي، مقابل 4.1 
مليون جنيه صافي خسائر خالل نفس 

الفترة من العام املالي املاضي.
تراجع خسائر الشركة عن الربع األول من 

العام املالي اجلاري
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معارض

Innovate Textile & Apparel Show
أول معرض "افتراضي" للصناعات النسجية

خيوط

ــدورة مشــاركة 6 آالف و842  ــات ال شــارك فــي فعالي
زائــًرا يمثلــون 117 دولــة، قامــوا بالتعــرف علــى 
منتجــات 168 عارًضــا يمثلــون 28 دولــة.. ولقــد اتخــذ 
قرابــة 8.5 فــي المئــة مــن الزائريــن قرارهــم بالشــراء 
المائــدة  شــهدت  كمــا  التجاريــة..  الصفقــات  وعقــد 
المســتديرة وعــروض المؤتمــرات المصاحبــة للمعرض 
أكثــر مــن 20 ألــف مشــاهدة علــى مــدار أيــام العــرض. 

مثل العارضين )168( المناطق الجغرافية التالية: 
• اوروبا 57.6 في المئة	
• الصين 15.1 في المئة	
• اسيا 14 في المئة	
• االمريكتين 11.6 في المئة	
• الشرق االوسط وافريقيا 1.7 في المئة	

متوسط اداء االجنحة
• 	 Average( 481 متوسط زيارة الجناح

)visits per booth
• 2505 متوسط اجراءات نقطة االتصال 	

)Average hotspot actions(
• 	 Average booth( 251 متوسط اداء الجناح

 )performance
"6842 زائر"

تقييم المعرض
وفقــا للتعليقــات التــي تحصــل عليها مســؤولي المعرض 
فقــد أكــدت علــى أنــه أفضل معــرض تجــاري افتراضي 
تــم المشــاركة بــه، ولقــد كان بمثابــة العــوض عــن عــدم 
ــة،  ــارض الفعلي ــن المع ــى أماك ــفر إل ــى الس ــدرة عل الق
وأخــر علــق مؤكــًدا أن المعــارض االفتراضيــة اصبحت 
 Innovate هــي القاعــدة، ولقــد جعــل هــذا المعــرض
واحــدة مــن أفضــل الفعاليــات التــي شــاركت بهــا.. 
ــادرة للوقــت  ــه يمثــل افضــل مب واشــار تعليــق أخــر أن
الحالــي، وأنــه علــى الرغــم مــن ان العــرض كان 
افتراضًيــا إال أنــه كان اشــبهه بالعــرض الحقيقــي، 
ــم تحقيقهــا  ووصفهــا البعــض بأنهــا »فكــرة رائعــة ، ت
بشــكل احترافــي«، ومــن الممكــن المشــاركة فــي مثــل 

هــذه المعــارض مســتقباًل.

تقرير

اطلقــت  WTiN - World Textile Information Network  أول معــرض تجــاري افتراضــي للصناعــات النســجية للتغلــب علــى االضطرابــات التــي 
شــهدتها االســواق العالميــة جــراء وبــاء كوفيــد 19 ..حيــث عقــد المعــرض علــى مــدار 15 يوًمــا، والتــي تــم خالهــا عقــد العديــد مــن االجتماعــات االتفراضيــة 
بيــن العارضيــن والزائريــن مــن مختلــف دول العالــم، ممــا جعلهــم قادريــن علــى بنــاء عاقــات واكتشــاف االبتــكارات الجديــدة فــي المجــاالت المتعلقــة بصناعــة 

المنســوجات والمابــس الجاهــزة ..

http://www.needleshouse.com
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معارض

تطوير ايجابي إلدارة صادرات المالبس الجاهزة 
)GTEX( بواسطة برنامج

خيوط

ويركــز البرنامــج -لضمــان التقــدم الدائــم- علــى 
ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــية عل ــدرات المؤسس ــاء الق بن
التنافســية  القــدرة  وزيــادة  االســتدامة،  لضمــان 
الدوليــة للشــركات المختــارة ، وتمكينهــا مــن تصديــر 

منتجــات متطــورة  إلــى أســواق متنوعــة.
الصلــة  وثيــق   GTEX MENATEX يعتبــر 
بمصــر بشــكل خــاص حيــث أن قطــاع المالبــس 
والمنســوجات ثانــي أكبــر قطــاع صناعــي فــي البــالد 
ويتألــف مــن حوالــي 4000 شــركة منهــا 500 إلــى 
600 شــركة تعمــل فــي مجــال تصديــر منتجاتهــا 

لالســواق العالميــة.
المالبــس  قطــاع  دعــم  علــى  المشــروع  يركــز 
الدنيــم  التاليــة:  الفرعيــة  القطاعــات  وخاصــة 
ــة والقمصــان  ــس الرياضي ــس والمالب وحياكــة المالب
الرجاليــة باإلضافــة إلــى تحســين عمليــات الصباغــة 
ــم  ــج بتقدي ــوم البرنام ــث يق ــة. حي والتشــطيب لألقمش
الدعــم إلــى 35 مؤسســة كحــد أقصــى بشــكل مباشــر.
عمــل  مســارات  ثــالث  مــن  البرنامــج  ويتكــون 

للتالــي: وفقــا  مختلفــة 
أوال: تعزيــز بيئــة األعمــال التمكينيــة: حيــث يتــم 
تقييــم مؤسســات دعــم التجــارة واالســتثمار وتدريبهــا 
ومــع  األداء.  لتحســين  طريــق  خرائــط  لتطويــر 
وتعزيــز  للشــركات،  الخدمــات  حافظــة  تحســين 
لتزويــد  التجــارة  دعــم  مؤسســات  بيــن  التعــاون 

الشــركات بالدعــم الشــامل، باإلضافــة إلــى ربــط 
المؤسســات األكاديميــة ومؤسســات التدريــب المهنــي 
ــراكة  ــر ش ــة، لتطوي ــتدامة بالصناع ــر اس ــكل أكث بش
النســيج والمالبــس. ويشــمل  أوثــق مــع شــركات 
ذلــك تصميــم المناهــج الدراســية الخاصــة بالصناعــة 
ــط  ــي ترب ــة الت ــي المنتظم ــب الداخل ــج التدري وبرام
الطــالب بوظائــف ذات قيمــة مضافــة فــي الصناعــة.
ثانًيــا: تحســين القــدرة التنافســية للشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة مــن أجــل االرتقــاء فــي سلســلة القيمــة: 
علــى  المؤسســات  قــدرات  ببنــاء  األنشــطة  تبــدأ 
الســوق،  لمتطلبــات  االمتثــال والتجــاوب بمرونــه 
حيــث يركــز البرنامــج علــى بنــاء قــدرات الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة فــي الوظائــف الهامــة لسلســلة 
القيمــة )المهــارات الفنيــة علــى مســتوى اإلنتــاج، 
المنتجــات  وتطويــر  الجديــدة،  التوريــد  وجهــات 
والتدريــب علــى التصميــم ، والتســويق ، والمشــاركة 
فــي المعــارض التجاريــة ، واإلجــراءات الجمركيــة( 
، بمــا فــي ذلــك تلبيــة المعاييــر االجتماعيــة والبيئيــة. 
ــط الســوق  ــم يمكــن للشــركات االســتفادة مــن رواب ث

ــا المطــورة. ــع منتجاته ــم إنشــاؤها لبي ــي ت الت
وهــو مــا يعنــي أن الشــركات المســتفيدة مــن البرنامــج 
مدعــوة للمشــاركة بنشــاط فــي مجموعــة واســعة مــن 
ــر  ــدوات عب ــل الن ــة مث ــطة التعليمي ــداث واألنش األح
ــب  ــة وجلســات التدري ــدورات التدريبي ــت وال اإلنترن

المخصصــة. 
مثــل  مختلفــة  مواضيــع  األنشــطة  هــذه  تغطــي 
ــر  ــة، وتوفي ــه والفعالي ــي تتصــف بالمرون اإلدارة الت
المــواد، وأنظمــة إدارة الجــودة، ومــن ثــم كيفيــة 
ــوق  ــى الس ــول إل ــريعة للوص ــب الس ــق المكاس تحقي
األمريكيــة، وتقنيــات الرقمنــة والتجــارة اإللكترونيــة، 
وتطويــر  الســوق  إلــى  الدخــول  واســتراتيجيات 
األعمــال، واســتراتيجيات التصميــم والتســويق لتلبيــة 

متطلبــات الســوق، واالســتدامة البيئيــة.
الشــركات  يمثلــون   ، متدرًبــا   20 يشــارك  حالًيــا 
 Lean المســتفيدة والمؤسســات الشــريكة؛ فــي دورة
 COVID لقيــود   ونظــًرا   .Manufacturing
19، أصبــح الفصــل الدراســي افتراضًيــا ويتواصــل 
المشــاركون فــي التدريــب عبــر اإلنترنــت 3 مــرات 
ــى الرغــم  فــي األســبوع لجلســات نصــف يــوم، وعل
ــة  ــدورة التدريبي مــن أن الشــركات أكملــت نصــف ال
تــم اإلبــالغ عــن بعــض  فقــط حتــى اآلن ، فقــد 
ــث  ــن حي ــع م ــل المصان ــن قب ــة م ــينات الفعلي التحس
ــك  ــن ذل ــاءة، ويتضم ــين الكف ــات وتحس ــل النفاي تقلي
إعــداد إســتراتيجية »ســوبر ماركــت« فــي المســتودع 
ــم،  ــدد ومتطلباته ــالء الج ــع العم ــيق م ــادة التنس إلع
ــى  ــى 7 إل ــة مــن 3 أســابيع إل ــة الزمني ــل المهل وتقلي
10 أيــام، مــن خــالل تطبيــق نهــج Kanban و 
Supermarket التــي تــم تدريســها. كمــا يدعــم 

تقرير

يتولــى مركــز التجــارة الدوليــة ITC، وهــو وكالــة مشــتركة بيــن األمــم 
المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة، بتنفيــذ البرنامــج العالمــي للمنســوجات 
والمابــس )GTEX( واألعمــال المرتبطــة بــه فــي منطقة الشــرق األوســط 
ــراكة  ــق ش ــج وف ــل البرنام ــم تموي ــا )MENATEX(. يت ــمال إفريقي وش
بيــن الحكومتيــن السويســرية والســويدية وقــد بــدأ تنفيــذه فــي مصــر 
ــوجات  ــز صــادرات المنس ــو تعزي ــام ه ــدف الع ــر 2019. واله ــذ أكتوب من
ــا  ــدان آســيا الوســطى والشــرق األوســط وشــمال إفريقي والمابــس مــن بل

بهــدف تحفيــز التوظيــف وتوليــد الدخــل علــى طــول سلســلة القيمــة.
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ــة  ــي النسخـــــ ــتفيدين ف ــاركة 10 مس ــروع مش المش
 Sourcing at Magic مــن  االفتراضيــة 
Exhibition بعــد شــهر واحــد مــن المشــاركة ، 
ــًدا وتــم تقديــم  ــا جدي تــم إجــراء 625 اتصــااًل تجارًي

ــدد. ــالء ج ــن عم ــل م ــن بالفع طلبي
ثالُثــا: تعزيــز إدارة المعرفــة والروابــط االســتراتيجية 
العالمــي  المكــون  ويكمــل  اإلقليمــي:  والتعــاون 
الجهــود  االســتراتيجية  والروابــط  المعرفــة  إلدارة 
ــم مــن أفضــل  ــة، وهــو يدعــم الشــركات للتعل الوطني
ذات  البلــدان  بيــن  وكذلــك  العالميــة،  الممارســات 
ــى الشــبكات  ــه يســهل الوصــول إل ــة. كمــا أن األولوي

والمبــادرات ذات الصلــة بالقطــاع.
عــام صعــب - كيــف تفاعــل البرنامــج مــع أزمــة 

الفيــروس؟
أنحــاء  جميــع  فــي  الجاهــزة  المالبــس  صناعــة 
العالــم هــي ثانــي أكثــر الصناعــات تأثــراً بأزمــة 
COVID 19 ، بعــد قطــاع الســفر، وفــي مصــر 
ــر القطاعــات  كانــت صناعــة المالبــس مــن بيــن أكث

تضــرًرا جــراء فيــروس كورونــا. 
لقطــاع  دعــم  أفضــل  تقديــم  أجــل  مــن  ولهــذا 
التغلــب  فــي  المصــري  والمالبــس  المنســوجات 
 GTEX / معــرض  بــدأ   ، األزمــة  آثــار  علــى 
MENATEX بعــرض العديــد مــن الدراســات التــي 
تهــدف إلــى تزويــد القطــاع بمعرفــة ووجهــات نظــر 

وعواقبهــا. باألزمــة  تتعلــق  أفضــل 
ولقــد تــم إجــراء دراســة حــول تأثيــرات كورونــا 
علــى الصناعــة، وتــم توفيــر العديــد مــن المعلومــات 
ــر  ــول تأثي ــة ح ــي الصناع ــن ف ــة للمتخصصي الحديث
ــزة،  ــس الجاه ــيج والمالب ــاع النس ــى قط ــة عل األزم
خاصــة فيمــا يتعلــق بالتوظيــف وعــدد الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة المتأثــرة ونــوع المنتجــات 
فــي  الجديــدة  والفــرص  المفقــودة  واألســواق 
التقليديــة،  غيــر  المنتجــات  األســواق، ومجموعــة 
ولقــد تــم عــرض النتائــج األوليــة للدراســة عبــر 

نــدوة افتراضيــة نهايــة نوفمبــر الماضــي.
وعلــى الرغــم مــن تأثــر القطــاع بشــدة، فقــد أتاحــت 
أزمــة فيــروس كورونــا أيًضــا فرًصا جديدة لشــركات 
ــاع إرشــادات  ــة. باتب ــس الوطني المنســوجات والمالب
ــم  ــن، وبدع ــى ســالمة الموظفي ــاظ عل ــة للحف الحكوم
مــن مشــروع GTEX / MENATEX ، بــدأت 
الشــركات فــي إعــادة توجيــه إنتاجهــا لتصنيــع أقنعــة 
طبيــة وأخــرى قابلــة إلعــادة االســتخدام، فضــالً عــن 

.)PPEs( ــة الشــخصية معــدات الحماي
ــا إعــداد دراســة تركــز علــى القطــاع  و يجــري حالًي
يســتوعب  أن  أجــل  مــن  Meditech؛  الفرعــي 
القطــاع بشــكل أفضــل الفــرص التجاريــة الناتجــة 
اإلمــدادات  المتزايــد علــى  العالمــي  الطلــب  عــن 

الطبيــة ومنتجــات النظافــة الشــخصية.

البرنامج ممول من احلكومة 
السويسرية والسويدية، وبدأ تنفيذه 

في مصر منذ أكتوبر 2019.

يركز على تطوير الدنيم وحياكة 
املالبس والقمصان الرجالية، واملالبس 

الرياضية باإلضافة إلى حتسني 
عمليات الصباغة والتشطيب.
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معارض

مفكرة

17 – 19 أبريل يوروبيان بريدال ويك 2021
المانيا

مجموعات فساتين الزفاف والسهرة
European Bridal Week 2021

Germany
Bridal and eveningwear collections

Contact Link:
www.europeanbridalweek.com

Tel.: +31 318 769233
www.europeanbridalweek.com

19 – 24 ابريل ذا ساستينبل فاشون فورم 2021
بورتاند، الواليات المتحدة االمريكية

تقديم وجهات نظر جديدة حول القضايا واالتجاهات 
التي تؤثر على الموضة المستدامة

The Sustainable Fashion Forum returns 
April 19-24, 2021

The Sustainable Fashion Forum 2021
Portland, USA

offer fresh perspectives on the issues 
and trends influencing sustainable 

fashion
Registration opens on December 1, 2020

SFF is working on plans for a physical 
event in 2021.

SFF will provide updates as more 
information becomes available.

www.thesustainablefashionforum.com

4 – 7 مايو هايمتكستيل 2021
فرانكفورت، المانيا

المعرض التجاري الدولي للمنازل والمنسوجات
Heimtextil 2021

Frankfurt, Germany
The biggest international trade fair for 

home and textiles.
Contact Person: Meike Kern

Director Heimtextil
Tel.: +49 69 75 75-52 66

meike.kern@messefrankfurt.com
heimtextil@messefrankfurt.com

www.heimtextil.messefrankfurt.com

04.2104.2105.21

بناء على حالة الطوارئ الصحية العاملية املستمرة بسبب COVID-19 وقيود السفر املفروضة على بلدان 
مختلفة، نطلب منك التحقق من احلالة الفعلية للحدث مباشرة مع املنظمني أوالً.
Due to the ongoing Global Health Emergency due to COVID-19 & travel restrictions imposed on various 
countries, we request you to check the actual status of the event directly with the organizers first.

https://europeanbridalweek.com/contact
http://www.europeanbridalweek.com
http://www.thesustainablefashionforum.com
mailto:meike.kern@messefrankfurt.com
mailto:heimtextil@messefrankfurt.com
http://www.heimtextil.messefrankfurt.com


. GT3 - 361 ماكينه برازر

الحل االمثل للطباعه على المالبس والتيشرت القطن .

جوده وسرعه عاليه .

احبار ال تزول مع الغسيل .

طباعه على (التيشرت - الجينز - الشوز - الكاب) .

احبار حائزه على الشهادات الصحيه .

۲٤ب شارع أنور المفتي، الدور السابع، فيال ۷٦، مدينة نصر، القاهرة، مصر، رقم بريدى ۱۱۳۷۱
تليفون: ۲۲٦۱۳٤۷۲ - ۲٤۰٥٤۲۸۰ - ۲۲٦۱۳٤٦۲ ۲۰۲+

www.thebes-int.com - salma@thebes-int.net

http://www.thebes-int.com


ورق كولدن هوف: االفضل لكل ماكينات السبليميشن - جودة ال تقارن في نقل االحبار الي القماش - توفير عالي 
في االحبار - المنتج االوروبي االفضل في العالم - سعر غير قابل للمنافسة

۲٤ب شارع أنور المفتي، الدور السابع، فيال ۷٦، مدينة نصر، القاهرة، مصر، رقم بريدى ۱۱۳۷۱
www.thebes-int.com - salma@thebes-int.net - +۲۰۲ ۲۲٦۱۳٤٦۲ - ۲٤۰٥٤۲۸۰ - ۲۲٦۱۳٤۷۲ :تليفون

http://www.thebes-int.com
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31 مايو – 2 يونيو اندكس دبي 2021
دبي، االمارات العربية المتحدة

يربط بين المشترين والبائعين للمنتجات الداخلية في 
جميع أنحاء الشرق األوسط

Index Dubai 2021- Dubai, UAE
Connects buyers and sellers of interiors 

products across the Middle East
www.indexexhibition.com
info@indexexhibition.com

sales@indexexhibition.com

8 – 10 يونيو ذا تشجيانغ انترناشيونال تريد فير
الصين – صناعة المنسوجات والمابس الجاهزة

The Zhejiang International Trade Fair
China )ZJTEX(

Textile & Garment Industry 2021
Tel.: )86 21( 5187 9766-633/629

Fax: )86 21( 6469 3665   
yiwutex@adsale.com.hk

www.ZhejiangTextile.com

8 – 10 يونيو معرض China Yiwu التجاري 
الدولي السابع 2021 - الصين - تكنولوجيا 

الطباعة الرقمية والتطبيقات
The 7th China Yiwu International Trade 

Fair 2021 - China - Digital Printing 
Technology & Applications
Tel.: + )86 21( 3325 5626
Fax: + )86 21( 6469 3665
yiwutex@adsale.com.hk
www.zhejiangtextile.com

 – CITME 2020 + 12 – 16 يونيو ايتما اسيا
شانغهاي، الصين – صناعة المنسوجات

ITMA ASIA + CITME 2020 – Shanghai, 
China – Knitting Industry

Tel.: +86 10 58222655 / 58222955
Fax: +86 10 58221466

itmaasiacitme@itma.com
www.citme.com.cn

15 – 17 يونيو اكسبو بروديسون –  مكسيكو 
سيتي ، المكسيك – منصة لاعمال تجمع بين 
المصنعين وتجار التجزئة والعامات التجارية 

الجديدة باالضافة الى االبتكارات الجديدة بالصناعة
Expo Produccion 2021- Mexico City, 

Mexico - business platform to contact 
and meet manufacturers, new brands, 

retailers and suppliers, as well as to learn 
about the latest trends, products and 
innovations that impact the industry.

Tel. )52 55( 1087-1650 Ext. 1144
claudia.valdes@tarsus.mx

www.expoproduccion.mx

15 – 17 يونيو ميدل ايست سبيشياليتي كيميكالز 
شو 2021 – دبي ، االمارات العربية المتحدة – 

االصباغ والكيماويات
Middle East Specialty Chemicals Show 
2021- Dubai, UAE - Dyes & Chemicals

www.fibre2fashion.com

22 – 26 يونيو اي تي ام اسطنبول – اسطنبول، 
تركيا – اقمشة ومنسوجات

ITM Istanbul 2021
Istanbul, Turkey – Fabrics & Textiles 

Tel.: +90 212 876 75 06
Fax: +90 212 876 06 81
info@teknikfuarcilik.com

www.itmexhibition.com

06.2106.21 05.21

http://www.indexexhibition.com
mailto:yiwutex@adsale.com.hk
http://www.ZhejiangTextile.com
mailto:yiwutex@adsale.com.hk
http://www.zhejiangtextile.com
mailto:itmaasiacitme@itma.com
http://www.expoproduccion.mx
https://www.fibre2fashion.com/trade-fairs/middle-east-specialty-chemicals-show-2021-57741
mailto:info@teknikfuarcilik.com
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 ترجمة وإعداد مهندس استشارى/على بدر  
ITMF عن مقالة أندرياس إجنلهاردت سبتمبر 2020 واستبيان

فنية

مقاالت

ــاف  ــم األلي ــرين لعال ــرى العش ــدار الذك ــن إص يتضم
ــة  ــات تجــارة المنســوجات والمالبــس لـــ 60 دول بيان
ــى.  ــتوى أدن ــي مس ــام 2019 ف ــي ع ــا ف كان معظمه
منخفضــة  اآلســيوية  الصناعــات  بعــض  ونجحــت 
ســجلت  حيــث  الصــادرات،  زيــادة  فــي  التكلفــة 
كمبوديــا وميانمــار معــدالت نمــو مــن رقميــن كأســرع 
زيــادة فــي الصــادرات مــن حيــث القيمــة النســبية 
علــى  جديــد  مســتوى  أعلــى  للبرازيــل  وســجلت 
اإلطــالق. وانخفــض الفائــض التجــاري المشــترك 
بيــن جمهوريــة الصيــن الشــعبية والهنــد بنســبة 2 
فــي المائــة إلــى 275 مليــار دوالر ، بينمــا انخفــض 
المتحــدة  للواليــات  المشــترك  التجــاري  العجــز 
ــبة  ــة بنس ــن 28 دول ــون م ــي المك ــاد األوروب واالتح
1 فــي المائــة إلــى 162 مليــار دوالر. وأدت األزمــة 
االقتصاديــة العالميــة الناجمــة عــن تفشــي كرونــا 
ــة فــي النصــف األول مــن  ــة هائل ــى خســائر تجاري إل
عــام 2020 ، كمــا يتضــح مــن دول مختــارة. حيــث 
عانــت غالبيــة البلــدان العشــرة األولــى المصــدرة 
مــن انخفــاض الشــحنات مــن حيــث القيمــة فــي عــام 
2019 . فانخفضــت قيمــة الصــادرات المشــتركة 1 
ــار دوالر. وتوقــف تعافــي  ــة إلــى 549 ملي فــي المائ
الصــادرات الصينيــة مــن 2017 و 2018 مؤقًتــا 
علــى وجــه الخصــوص بســبب الحــرب التجاريــة بيــن 
الواليــات المتحــدة والصيــن ، حيــث خســرت الصيــن 
حوالــي 4 مليــارات دوالر مــن قيمــة الصــادرات 
علــى الرغــم مــن ضعــف العملــة. وانخفــض إجمالــي 

ــار  ــى 272 ملي ــة إل ــي المائ ــبة 2 ف ــادرات بنس الص
دوالر مــع ارتفــاع صــادرات المنســوجات بنســبة 
دوالر.  مليــار   120 إلــى  المائــة  فــي   1 طفيفــة 
ــة  ــي المائ ــبة 4 ف ــس بنس ــحنات المالب وانخفضــت ش
إلــى 151 مليــار دوالر بانخفــاض 35 مليــار دوالر 
ــا  ــأن ألماني ــأ ب ــد تتفاج ــي 2014. وق ــذروة ف ــن ال ع
وتمتلــك  تفســيرها،  ويمكــن  الثانــي  المركــز  فــي 
ــاد  ــارج االتح ــن خ ــر م ــة تصدي ــى حص ــا أعل إيطالي
ولجمهوريــة  المائــة  فــي   46 بنســبة  األوروبــي 
التشــيك أدنــى حصــة عنــد 10 فــي المائــة. وبالتالــي 
ــكل  ــام الماضــي بش ــي الع ــة ف ــر أداء المنطق ــم يتغي ل
مقبــول عنــد 59 مليــار دوالر. وكانــت فيتنــام والهنــد 
وبنغالديــش مــن المســتفيدين البارزيــن مــن التوتــرات 
التجاريــة المتزايــدة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن 
، ممــا رفــع صادراتهــم إلــى الواليــات المتحــدة بنســب 
تتــراوح بيــن 5 فــي المائــة و 12 فــي المائــة. وكذلــك 
زادت صــادرات الــدول الصغيــرة إلــى الواليــات 
المتحــدة  مثــل كمبوديــا + 20 فــي المائــة وهنــدوراس 
+ 10 فــي المائــة وميانمــار + 72  فــي المائــة . 
وحققــت صــادرات المالبــس والمنســوجات الفيتناميــة 
معــدل توســع قــوي بنســبة 6 فــي المائــة لتصــل إلــى 
ــة  ــادات القوي ــل الزي ــك بفض ــار دوالر ، وذل 38 ملي
التجــارة  واتفاقيــة  الرئيســية  األســواق  فــي جميــع 
والتــي  وفيتنــام   األوروبــي  االتحــاد  بيــن  الحــرة 
ــف  ــالل صي ــذ خ ــز التنفي ــل حي ــع أن تدخ ــن المتوق م
ــة. وانخفضــت  ــرص إضافي ــتقدم ف ــام 2020, وس ع

صــادرات الهنــد بنســبة 3 فــي المائــة لتصــل إلــى 36 
مليــار دوالر علــى الرغــم مــن التوســع فــي شــحنات 
ومنتجــات  المائــة  فــي   4  + المحبوكــة  المالبــس 
ــى  ــة لتســجل أدن ــي المائ ــس المنســوجة + 6 ف المالب
ــذ ســبع ســنوات.  ــض التجــاري من ــي الفائ مســتوى ف
ــوجات  ــلة المنس ــوى لسلس ــة القص ــت األهمي وأصبح
ــي  ــا ف ــت حصته ــث ظل ــة حي ــش واضح ــي بنغالدي ف
فــي  المعــدالت  أعلــى  مــن  الوطنيــة  الصــادرات 
العالــم، علــى الرغــم مــن التراجــع الطفيــف مــن 91 
فــي المائــة فــي عــام 2015 إلــى 87 فــي المائــة فــي 
ــل ) 36  عــام 2019. وأدى نمــو الصــادرات الضئي
مليــار دوالر( إلــى ظهــور جديــد لــذروة الفائــض 
التجــاري بعــد نمــو مســتمر لمــدة 12 عاًمــا.  ونجحــت 
البرازيــل، وهــي دولــة مصــدرة أصغــر حجًمــا بأقــل 
ــبة  ــحنات بنس ــع الش ــي دف ــارات دوالر، ف ــن 4 ملي م
38 فــي المائــة لتســجل أعلــى مســتوى لهــا علــى 
اإلطــالق بعــد ارتفــاع شــحنات القطــن ، نتيجــة وفــرة 
محصــول القطــن مــع انخفــاض العجــز التجــاري إلــى 

ــنوات. ــي 10 س ــة ف ــى قيم أدن
كان تباطــؤ الــواردات واضًحــا فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. فتباطــأت واردات الواليــات المتحــدة ، لكنهــا 
مــع ذلــك وصلــت إلــى ثانــي أعلــى قيمــة فــي التاريــخ 
عمليــات  تقلــص  وأدى  دوالر.  مليــار   111 عنــد 
التســليم الصينيــة لهــا إلــى 36 مليــار دوالر وضعــف 
ــة 41  ــا البالغ ــن ذروته ــذه الســوق م ــي ه ــا ف حصته
ــى أقــل مــن 33 فــي  ــة فــي عــام 2010 إل فــي المائ

أكبر عشرة مصدرين للمنسوجات واملالبس

عام األلياف 2020
التباطؤ على طول السلسلة النسجية )الجزء الثاني(
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ــي  ــام ف ــام 2019. وزادت حصــة فيتن ــي ع ــة ف المائ
الســوق األمريكيــة إلــى 13 فــي المائــة بعــد التوســع 
دوالر.  مليــار   14 إلــى  المائــة  فــي   12 بنســبة 
وســجلت واردات فيتنــام حركــة ثابتــة غيــر عاديــة مــع 
انخفــاض قيمــة القطــن بنســبة 15 فــي المائــة ، بينمــا 
اســتمرت قيمــة اســتيراد األقمشــة فــي النمــو بنســبة 5 
ــر  ــة الكبي ــاد الصناع ــس اعتم ــا يعك ــة ، مم ــي المائ ف

ــى شــراء األقمشــة مــن الخــارج.    عل
وعانــت جميــع االقتصــادات المختــارة التــي لديهــا 
ــتة  ــدة س ــس لم ــوجات والمالب ــر المنس ــات تصدي بيان
أشــهر مــن انكمــاش حــاد مــزدوج الرقــم  وبلــغ 
العجــز المشــترك للــدول االثنــي عشــر المدرجــة 
البيانــات  وتتضمــن  دوالر.  مليــار   37 حوالــي 
ــف  ــط كإعــادة تصني ــس فق ــة صــادرات المالب الصيني
ــم  ــكل مالئ ــع بش ــي تض ــه الت ــة الوج ــة ألقنع واضح
فئــة المنســوجات فــي نمــو إيجابــي علــى الرغــم 
ــواد الخــام  ــي صــادرات الم ــن الخســائر الفادحــة ف م
النســيجية والغــزول واألقمشــة. وانخفضــت شــحنات 
ــوق المتوســط   لصــادرات  ــس ذات االنكمــاش ف المالب
ــار دوالر لتصــل  ــو 15 ملي ــة بنح ــس المحبوك المالب
مــن  األول  النصــف  فــي  دوالر  مليــار   51 إلــى 
ــادرات  ــن الص ــاً م ــت تدريجي ــام 2020، وتراجع ع
المرتفعــة القياســية البالغــة 186 مليــار دوالر فــي 
عــام 2014. وفــي الواقــع عانــت هــذه الشــحنات مــن 
ــل.  ــي آخــر 20 شــهًرا بالفع ــا شــهرًيا ف 16 انخفاًض
وعانــت بنجالديــش وفيتنــام مــن انكمــاش حــاد بنســبة 
29 فــي المائــة فــي صــادرات المنســوجات والمالبــس 
ــي  ــاد ف ــًرا لالقتص ــا خطي ــود تحدًي ــذا الرك ــل ه ويمث
بنجالديــش حيــث أن سلســلة المنســوجات ذات أهميــة 
ــا  ــد حصته ــث تع ــي حي ــد األجنب ــر النق قصــوى لتوفي
فــي الصــادرات الوطنيــة واحــدة مــن أعلــى المعــدالت 
ــى  ــة . وعل ــي المائ ــارب 90 ف ــبة تق ــم بنس ــي العال ف
النقيــض مــن ذلــك ، فــإن هيــكل الصــادرات الفيتناميــة 
أكثــر تنوًعــا حيــث تمثــل المنســوجات والمالبــس 

ــة .  ــي المائ ــي 15 ف حوال
واســتفادت تركيــا مــن المكاســب القويــة فــي الشــهرين 

األوليــن بعــد تفشــي فيــروس كورونــا فــي آســيا 
إلــى  األوروبيــة  المالبــس  طلبــات  انتقلــت  حيــث 
تركيــا مــع ارتفــاع صــادرات المالبــس المنســوجة 
بشــكل أساســي بنســبة 9 فــي المائــة . وانخفــض 
ــة  و 61  ــي المائ ــن 23 ف ــا بي ــحنات م ــي الش إجمال
ــن  ــهري م ــاس ش ــى أس ــا عل ــكل منهم ــة  ل ــي المائ ف
مــارس إلــى مايــو بعــد أن أصبحــت أوروبــا المركــز 
ــي  ــا. وكان األداء ف ــروس كورون ــدوى في ــد لع الجدي
ــة  ــي المائ ــبة 20 ف ــل بنس ــى أق ــتة األول ــهر الس األش
عنــد 11 مليــار دوالر ، وهــو مــا يتوافــق مــع حصــة 
فــي الصــادرات الوطنيــة علــى غــرار فيتنــام ، بنســبة 
ــادرات  ــي الص ــع ف ــل التراج ــة . ويمث ــي المائ 15 ف
األمريكيــة انخفاًضــا حــاًدا بنســبة 30 فــي المائــة  فــي 
منتجــات المالبــس ،ممــا يشــير إلنخفــاض كبيــر فــي 
اإلنفــاق علــى المالبــس حيــث أن سياســات العمــل 
ــًزا  ــر تركي ــاس أكث ــت الن ــزل جعل الجماعــي مــن المن
ــة  ــى مكاســب قوي ــد منازلهــم، ممــا أدى إل ــى تجدي عل
ــة والمفروشــات والســجاد .  ــي المنســوجات المنزلي ف
ــة  ــي المائ ــوط بنســبة 30 ف وانخفضــت شــحنات الخي
ــراءات  ــبب إج ــة بس ــي المائ ــبة 20 ف ــة بنس واألقمش

ــة.   ــي المنطق ــدة ف اإلغــالق الممت
وكان األداء التصديــري اإليجابــي فــي األشــهر الســتة 
نــادًرا. حيــث  اســتثناًء  مــن عــام 2020  األولــى 
نجحــت البرازيــل فــي رفــع الشــحنات بنســبة 26 
فــي المائــة بفضــل الديناميكيــات المتزايــدة فــي الربــع 
األول فســجلت البــالد بالفعــل أعلــى صادراتهــا علــى 
ــي  ــاع قياســي ف ــي عــام 2019 بعــد ارتف اإلطــالق ف
ــر  ــن الوفي ــول القط ــمح محص ــن. ويس ــحنات القط ش
فــي موســم 2019 / 2020 بمزيــد مــن التوســع 
ــن إلــى مســتوى الــذروة علــى  فــي صــادرات القط
الرغــم مــن الجائحــة والتوقعــات الضعيفــة الســتهالك 
الســلع وتأثيــر اتفــاق المرحلــة األولــى بيــن الواليــات 

ــن. ــدة والصي المتح
جائحــة  تأثيــر  حــول  الرابــع   ITMF االســتبيان 

العالميــة  المنســوجات  صناعــة  علــى  كورونــا 
المنســوجات  لمصنعــي  الدولــي  االتحــاد  أجــرى 

ــه  ــن أعضائ ــع بي ــا الراب ــتقصاء كورون )ITMF( اس
تأثيــر  لــه حــول  التابعــة  والجمعيــات  والشــركات 
جائحــة كورونــا علــى سلســلة قيمــة النســيج العالميــة، 
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــركة م ــي 600 ش ــاركت حوال وش

العالــم  فــى االســتقصاء.
ــى المســتوى بنســبة  ــة عل ــات الحالي انخفضــت الطلبي
وتســتمر  العالمــي(،  )المتوســط  المائــة  فــي   42
المتوســط    الحاليــة فــي االنخفــاض فــي  الطلبيــات 
بأكثــر مــن 40 فــي المائــة. وعنــد النظــر إلــى حجــم 
األعمــال المتوقــع فــي عــام 2020 مقارنــة بعــام 
2019 ، ظلــت التوقعــات دون تغييــر منــذ مســح 
كورونــا الثالــث لـــ ITMF فــي المتوســط   حيــث تتوقع 
الشــركات أن ينخفــض   حجــم مبيعاتهــا بنســبة 32 فــي 
المائــة . ويختلــف النطــاق بيــن المناطــق مــن ــــ 22 
فــي المائــة فــي جنــوب شــرق آســيا إلــى ــــ 36 فــي 

ــيا. ــي شــرق آس ــة ف المائ
قيمــة  سلســلة  فــي  القطاعــات  جميــع  ســجلت 
المالبــس  منتجــي  إلــى  الغــزل  مــن  المنســوجات 
ســجلت انخفاًضــا كبيــًرا فــي الطلبيــات. ويبــدو أيضــا 
أن المنتجيــن المتكامليــن حققــوا أداًء أفضــل قليــالً 
ــات  ــع القطاع ــا تتوق ــة بينم ــي المائ ــبة ــــ 26  ف بنس
فــي عــام  المبيعــات  األخــرى أن ينخفــض   حجــم 

2020 فــي حــدود 31 ــــ 34  فــي المائــة.
إلــى  ــول  ص الو عــن  الشــركات  اســتبيان  عنــد 
ــع  ــرى, فتتوق ــرة أخ ــة م ــل األزم ــا قب ــتويات م مس
ــع  ــي الرب ــذا ف ــون ه ــم  أن يك ــة منه ــي المائ 23 ف
فــي   21 نســبة  يليــه   ،  2021 عــام  مــن  األول 
ــي  ــع الثان ــي الرب ــذا ف ــون ه ــون أن يك ــة يتوقع المائ
ــة  ــي المائ ــع 44 ف ــه يتوق مــن عــام 2021 ) أى ان
مــن الشــركات أن يتــم الوصــول إلــى مســتويات 
ــع األول أو  ــي الرب ــل األزمــة مــرة أخــرى ف ــا قب م
ــي  ــبة 14 ف ــع نس ــام 2021( وتتوق ــن ع ــي م الثان
ــن  ــث م ــع الثال ــي الرب ــيكون ف ــذا س ــأن ه ــة ب المائ
عــام 2021. ومــع ذلــك تتوقــع 20 فــي المائــة 
مــن الشــركات تعافًيــا أســرع فــي الربــع الرابــع مــن 

عــام 2020 .
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فنية

مقاالت

Circular Economy االقتصاد الدائري
ــات  ــى منتج ــا إل ــم تحويله ــي يت ــوادم الت ــري الع ــاد الدائ ــوم االقتص ــتخدم مفه يس
ــدة وذلــك عــن طريــق النظــر إلــي مــا هــو أبعــد مــن النظــام  ــدة ومــوارد مفي جدي
اإلســتخراجي التقليــدي فــي  تجميــع العــوادم والتخلــص منهــا، ومنــه يهــدف 
االقتصــاد  الدائــري إلــى إعــادة تعريــف النمــو مــع التركيــز علــى الفوائــد اإليجابيــة 
علــى مســتوى المجتمــع. يســتلزم تطبيــق مفهــوم االقتصــاد الدائــري الفصــل 
التدريجــي للنشــاط االقتصــادي عــن اســتهالك المــوارد المحــدودة، ووضــع تصــور 
ــة  ــى مصــادر الطاق ــال إل ــك باالنتق إلخــراج العــوادم خــارج النظــام، مــع دعــم ذل
ــادي  ــال االقتص ــق رأس الم ــى خل ــري عل ــوذج الدائ ــذا النم ــاعد ه ــددة، يس المتج

ــي.  ــي واالجتماع والطبيع

االقتصاد الدائري على ثاثة مبادئ وهي:
تصور إلخراج العوادم والنفايات خارج المنظومة . 1
االحتفاظ بالمنتجات والمواد قيد االستخدام. 2
إعادة خلق نظم طبيعية جديدة. 3

ــمل  ــي تش ــية. وه ــة رئيس ــدارس فكري ــدة م ــري ع ــوذج االقتصــاد الدائ ــع نم يجم
اقتصــاد الخدمــة الوظيفيــة )اقتصــاد األداء( لـــ والتــر ســتاهيل Walter Stahel؛ 
ــو  ــام ماكدون ــد )Cradle to Cradle( لـــ ولي ــى المه ــد إل ــم المه ــفة تصمي فلس
برونجــارتMichael Braungart؛  ومايــكل   William McDonough
البيئــة  بنيــوسJanine Benyus؛  جانيــن  أوضحتــه  كمــا  الحيــوي  التقليــد 
 Reid Lifset and Thomas ــراد ــاس ج ــت وتوم ــد ليفس ــة لـــ  ري الصناعي
لـــ أمــوري وهنتــر لوفينــز وبــول هوكيــن Graede؛ الرأســمالية الطبيعيــة 

Amory and Hunter Lovins and Paul Hawken ؛ ونهــج أنظمــة 

 .Gunter Pauli االقتصــاد األزرق الــذي وصفــه غونتــر باولــي
ــل صناعــة المنســوجات مــن النمــوذج  ــي تحوي ــد هــذا المفهــوم  عل يتضمــن يعتم
Take-( اإلقتصــادي الخطــي المعتمــد علــى األخــذ و التصنيــع و التخلــص
ــم  ــاج يت ــة إنت ــي عملي ــد عل ــري المعتم ــوذج الدائ ــي النم Make-Dispose( إل
فيهــا جمــع المنســوجات التــي لــم تعــد مطلوبــة ، وإعــادة تدويرهــا ، واســتخدامها 

ــد. ــج جدي كمنت

كما تعودنا في مقاالتنا الدورية أن نلقي الضوء على أهم 
القضايا التي تمس صناعة المنسوجات عالميا و محليا. 

فكان من الضروري ان نتناول موضوع قد ينظر إليه البعض 
محليا على انه من المواضيع المعروفة و التي ليست 

بالحديثه علي قطاع المنسوجات. و لكن الحقيقة بخاف ذلك 
حيث يعتبر هذا الموضوع من موضوعات الساعة والتي 

تلقى اهتمام كبير بين مصنعي النسيج عالميًا للدرجة التي 
جعلت المحولين الصناعين )Converters( يعتمدون 
عليه في  جزء كبير من منتجاتهم. و هذا  الموضوع هو 

Circular Economy  االقتصاد الدائري أو

mailto:info@intexive.com
http://www.intexive.com
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مركــز الموضوعــات األوروبــي حــول النفايــات والمــواد فــي االقتصــاد األخضــر 
)ETC/WMGE( هــو اتحــاد مــن المنظمــات األوروبيــة التــي تعمــل بالشــراكة 
ــة. يقــوم ETC / WMGE بإعــالم صانعــي القــرار  ــة األوروبي ــة البيئ مــع وكال
ــة للمقارنــة حــول  والجمهــور مــن خــالل تقديــم بيانــات ومعلومــات موثوقــة وقابل
إدارة النفايــات والوقايــة منهــا، واالقتصــاد األخضــر، وكفــاءة مــوارد المــواد، 
واالنتقــال إلــى اقتصــاد دائــري فــي أوروبــا. حيــث قــام ETC/WMGE بوضــع 
ــر  ــم والتغيي ــة، التعلي ــارات السياس ــة، الخي ــال الدائري ــاذج األعم ــدور نم تصــور ل

ــة. الســلوكي فــي أنظمــة المنســوجات الدائري

ــر الســلوكي  ــم والتغيي ــارات السياســة، التعلي ــة، خي ــال الدائري ــاذج األعم دور نم
ــة ــي أنظمــة المنســوجات الدائري ف

كمــا لوحظــت أهميــة االنتقــال نحــو اقتصــاد أكثــر دائريــة فــي اإلتحــاد األوربــي. 
حيــث  أشــار خبــراء الصناعــة والممارســون إلــى ضــرورة التحــرك نحــو نمــوذج 
ــث و  ــدة البح ــوان »أجن ــة بعن ــة حديث ــي وثيق ــك ف ــر ذل ــري و ظه االقتصــاد الدائ
ــة« الصــادرة عــن  ــس األوروبي ــيج والمالب ــة النس ــتراتيجي لصناع ــكار االس االبت
منصــة التكنولوجيــا األوروبيــة لمســتقبل المنســوجات والمالبــس، تــم تســليط 
ــد  ــاره أح ــوارد« باعتب ــاءة الم ــري وكف ــى موضــوع »االقتصــاد الدائ الضــوء عل
ــد مــن  مجــاالت االبتــكار االســتراتيجية األربعــة و التــي لهــا أهميــة خاصــة لمزي
التطويــر لصناعــة النســيج والمالبــس األوروبيــة. كمــا حــدد خبــراء المنســوجات 
والتكنولوجيــا والصناعــة مــن جميــع أنحــاء أوروبــا الذيــن يعملــون علــى الوثيقــة 
ــي الســنوات القادمــة ،  ــى الصناعــة ف ــة ســتؤثر عل ــة قوي ــة اتجاهــات ابتكاري ثالث

ــد. ــري الجدي ــا بالنمــوذج االقتصــادي الدائ ــا وثيًق ــا مرتبطــة ارتباًط وكله
ــة، . 1 رقمنــة المنتجــات وتصميمهــا وتصنيعهــا وعمليــات التوزيــع والتجزئ

تفاعــل المســتهلك / المســتخدم النهائــي والمصانــع وأماكــن العمــل وسالســل 
ــد. التوري

االســتدامة ونمــاذج دائريــة وكفــاءة المــوارد للمــواد والعمليــات والعمليــات . 2

التجاريــة الشــاملة؛ حيــث يتطلــب هــذا االتجــاه وجــود سالســل توريــد شــفافة 
تلبــي معاييــر التشــريعات البيئيــة والصحيــة واالجتماعيــة.

ــة . 3 ــى مشــاركة المــوارد اإلنتاجي ــدة تســتند إل نمــاذج أعمــال واســتهالك جدي
والمنتجــات النهائيــة، والخدمــة، ونمــاذج الدفــع لــكل اســتخدام أو االشــتراك، 

وكلهــا تدفعنــا نحــو االقتصــاد التعاونــي أو التشــاركي.

وظائف خالية

مبوباتاخبار ووجوه

خيوط

مطلوب مشرف انتاج خبرة حريمي بيتي وأطفالي ومن المنوفية.. خريجي 	•
اقتصاد منزلي قسم مالبس ونسيج .. للتواصل: 01557277804

مطلوب للعمل الفوري بمصنع غزل مهندس صيانة تحضيرات لخط 	•
تحضير قطن ريتر - االتصال وارسال السيرة الذاتية: 01273901092

مطلوب مصممة أزياء حريمي وأطفال لشركة مالبس في مدينة السادات 	•
01557277804

مصنع جينز بالعبور يطلب مدير انتاج خبرة ال تقل عن خمس سنوات 	•
للتواصل واتس 01021224240

مطلوب مهندس نسيج خريج فنون تطبيقية خبرة بعيوب النسيج التريكو 	•
الدائري الخام والمجهز للمتابعة الداخلية والخارجية لمصنع بالعبور..
الدوام من 9 - 6 م...ال يوجد مواصالت وال سكن للتواصل: يرجي 

ارسال السيرة الذاتية علي 01028838650
مطلوب مساعد أو مساعدة ميرشيندايزر حديث التخرج للعمل في 	•

شركة مالبس ونسيج كبري في كفر الدوار بالبحيرة بشرط التمكن من 

اللغة االنجليزية وبرامج االوفيس - يتم إرسال ال cv فقط للمتقدم وليس 
االتصال تليفونيا علي الرقم 01553752894

مطلوب للتعين فورا مصمم حريمي هوم وير خبرة في الشغل البيتي  	•
يفضل سكان القاهرة الكبرى  للتواصل واتس 01113391204. من  8 

إلى 4 عصرا كل يوم ماعدا الجمعة.
	•Vacancy in Noida: Marketing Mgr / Mktg 

Head - Home Furnishings - Exports )mainly( & 
Domestic - Person working in Sales/ Marketing, Sr. 
Merchandising individual with Sales attributes into 
Home Furnishings, who can start bringing orders 
can apply. Experience: Approx 15 years in same 
industry - Salary - Based on position, capability and 
last drawn salary. Email word format CV alongwith 
current photograph at: jobs@egcareer.com

mailto:jobs@egcareer.com
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HyOSunG InvESTS In BRAzIL AnD TuRkEy ELASTAnE 
fACILITIES

The demand for elastane in the global 
apparel market continues to grow due 
to consumer popularity of comfort 
and athleisure wear, which happen to 
be garments of choice as people are 
spending more time at home in the wake 
of the pandemic. According to global 
research and consulting firm, Wood 
Makenzie’s April 2020 report, elastane 
demand has been growing by 9%, which 
is more than triple the growth rate of 
general apparel fibres, which grow 2-3% 
annually.
To better serve apparel brands who 
rely on South American and European-
made textiles in the development of 
their performance materials, Hyosung 
is expanding its creora elastane 
manufacturing facility based in Araquari 
)SC( Brazil and in its creora elastane 
manufacturing facility based in the 
Cerkezkoy area of Turkey.
According to Hyosung, the expansion 
project in its Brazil-based facility, which 
was established in 2011, will allow the 
plant to increase annual elastane capacity 
from 12,000 metric tons to approximately 
22,000 metric tons. Completion of the 
project is scheduled for mid-2022.
The company’s Turkey-based expansion, 
which is expected to be complete by the 
third quarter of 2021, will allow this facility 

to increase annual elastane capacity from 
25,000 metric tons to 40,000 metric tons. 
With a current production capacity of 
approximately 340 thousand tons per 
year, Hyosung is the leading producer 
of elastane, supplying approximately 
one-third of the world’s elastane. The 
company’s most recent stretch solutions 
include new GRS-certified creora regen 
elastane made with 100% recycled 
reclaimed waste, creora Color +, dyeable 
elastane for extraordinary colours in 
blends with natural blends, and creora 3D 
Max, for ‘denim you want to live in’.
Hyosung is a comprehensive fibre 
manufacturer that produces world-class 
products, providing innovation and 
solutions to the textile industry. Hyosung’s 

creora elastane is the world’s largest 
elastane brand, supplying the broadest 
range of stretch fibre offerings supported 
by exceptional technology and quality.  
Mipan nylon and specialty polyester 
provide functional and sustainable fibre 
solutions that are essential to today’s 
dynamic textile market.

Expansion projects to 
increase annual elastane 
capacity to support South 
America and Europe’s 
premium textile markets.
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Osmotex has developed the Osmotex 
Steriliser Technology that can make 
textiles and personal items virus and 
bacteria free. The company has now 
launched the first series of masks for early 
adopters at the crowdfunding platform 
Indiegogo. With the Covid-19 outbreak 
and other virus infections, the market for 
sterilising facemasks and personal items 
is increasing and Osmotex considers its 
solution a real breakthrough.

Osmotex Steriliser facemask
”With the Covid-19 pandemic, we saw new 
opportunities for our proprietary osmosis 
technology. To help make surfaces virus 
and bacteria free, we have developed the 
Osmotex Steriliser Technology which we 
are working to rapidly bring to the market,“ 
says Joacim Holter, Chairman of the 
Board at Osmotex.
”In addition to the very high sterilising 
effect, the most important benefit of the 
technology is the fact that the effective 
sterilising happens within a few minutes, 
says Holter.
Osmotex Steriliser Technology is a 
unique and ground-breaking technology 
based on Osmotex’ core commercialized 
technology, electronically controlled 
moisture migration in fabrics based on 
an electro-osmotic and electro-chemical 

process. By applying an electric puls, the 
Osmotex Steriliser technology effectively 
sterilise the textile and any objects in direct 
contact within minutes. The technology is 
already proven to have a strong sterilising 
effect.
”Over the past months, we have worked 
hard with intensive testing to further 
develop the technology. Internal tests 
have continuously shown instances of 
disinfecting agents able to exterminate 
virus and bacteria, and independent 
studies from the Zürich University for 
Applied sciences )ZHAW( confirm a 
99,999% efficacy on virus and 100% 
efficacy on bacteria,“ says Holter.
The technology stimulates a controlled 

interaction of moisture and electric 
pulses which form the highly disinfecting 
compounds Ozone )O3( and Hydrogen 
Peroxide )H2O2(. The compounds are 
broadly used for sterilisation in different 
industries and medical treatment and 
cause an active anti-viral and anti-
bacterial effect inside and on the surface 
of a textile.
The first product with the Osmotex 
Steriliser technology integrated are 
re-usable facemasks. Additionally 
Osmotex plan for launching textile bags 
for sterilisation of personal items. The 
applications will be re-usable and driven 
solely with moisture and an electric puls. 
There are no chemicals added and the 
technology is environmentally friendly. 
The facemask will consist of Osmotex 
Steriliser textile with a N95 filter added for 
extra safety, electronic connectors and a 
control-box with rechargeable battery.
Being based on electrochemical reactions 
also opens up the development for 
new functionalities and applications. 
As a result, Osmotex will explore how 
the technology can be applied in other 
industries in the future. Including other 
touch-surfaces, such as seats and 
interior in public transport and sheets and 
mattresses to hospitals and hotels in the 
long term.

nEw 
REvOLuTIOnISInG 
SELf-STERILISInG 
TECHnOLOGy
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بمنتهى الصراحة
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أحمد املغالوي
Meghalawi@khoyout.com

اكيــد كانــت ســنه صعبــه، صعبــه مــش بــس مــن ناحيــة الشــغل ال 	•
ــا  ــاس غيرهــم ربن ــاس عارفينهــا تعبــت و ن ــة كمــان عــن ن وصعب
اراد ان الســنة دي تكــون اخــر ســنة ليهــم. نــاس فقــدت شــغلها وناس 
فقــدت جــزء مــن دخلهــا ونــاس فقــدت ارواح عزيــزة عليهــا. وزي 
ــة  ــي مجل ــة عل ــت صعب ــع كان ــي الجمي ــة عل ــت صعب ــي كان ــا ه م
خيــوط، علشــان كــده حابــب اشــكر المعلنيــن اللــي اســتمروا يعلنــوا 
ــي فــي االزمــات او  ــوة االعــالن حت ــا منهــم بق ــا امــا ايمان ــا ي معان
ــي  ــيرة الل ــل المس ــان تكم ــوط علش ــة خي ــا لمجل ــوا دعم ــي اعلن الل
بــدأت مــن 18 ســنة لحــد دلوقتــي. علشــان كــده احــب اشــكر باالســم 

)ابجديــا علشــان مــا حــدش يزعــل منــي( :
الحاج أحمد الصوفي – شركة دلتا للكيماويات 	•
استاذ ايمن جمال  - شركة طيبة الدولية	•
استاذ شريف موسي – شركة العربية للتجارة و التوزيع 	•
د. صهيب أشرم – أشرم للكيماويات 	•
استاذ علي ناجي – شركة أتاج	•
استاذ عمرو عبد المنعم – شركة نيدلز هاوس	•
للتجــارة 	• المصريــة  شــركة  زغلــول –  المنعــم  عبــد  اســتاذ 

والخدمــات 
استاذ عمرو الشافعي – مصنع الشافعي جروب 	•
مهندسة ليلي الجمال  - شركة نوبلتكس	•
استاذ محمد عبد الحميد – شركة جوتكس	•
استاذ محمد فودة – شركة الغربية للكيماويات	•

وعلــي  الجميــع  علــي  احســن  تبقــي  دي  الســنه  هللا  شــاء  وان 
الصناعــة..

ــة 	• ــع المجل ــا وم ــوا معاي ــي بيعان ــي الل ــكر زمالئ برضــة احــب اش

مــش بــس الســنة دي، ال مــن 2011 وهــم مســتحملين و صابريــن 
وعلــي والؤهــم و ابتكارهــم مهمــا اتغيــرت الظــروف واحــب 
اقولهــم جملتــي المشــهورة ليهــم : "كلــه فــي ميــزان حســناتكم". كل 

ــي: ــر ال الشــكر والتقدي
عالء شديد	•
معتصم محمد ابراهيم	•
اسماء جمال	•
اماني السيد	•
شيماء الشناوي	•
عيد شلبايه 	•
محمد ابو الغيط	•

ــة 18 ســنة.  ــا(  مــا كنتــش اســتمرت المجل مــن غيركــم )بعــد ربن
وان شــاء هللا لســه مكمليــن مــع بعــض وهنطــور لالحســن مــع 

ــن. ــة اونالي ــات المجل ــم خدم ــي تقدي ــع ف التوس

فــي العــدد ده هتالقــوا اعــالن نــازل للمعهــد القومــي لــألورام 	•
مستشــفي الثــدي التابــع لجامعــة القاهــرة، بجــد مستشــفي علــي 
ــن علشــان  ــرة و ممرضي ــر مــن دكات ــي مســتوي ومجهــود كبي اعل
يقدمــوا احســن خدمــة للعيانيــن. انــا بنفســي رحــت زرت المستشــفي 
ــفي  ــن المستش ــئول ع ــاش المس ــاد ش ــور عم ــي دكت ــت عل و اتعرف
ــة  ــرام و الحرفي ــي منتهــي االحت ــه – شــخصية ف ــارك ل ــا يب – ربن
و لفيــت معــاه المستشــفي كلهــا و شــفت النظافــة و كميــة االهتمــام 
بالمرضــي، بجــد حاجــة تفــرح. ادعوكــم جميعــا لزيــارة المستشــفي 
و دعمهــا النهــا بجــد حاجــة كويســة ومحتاجــة تتعــرف اكثــر مــن 
كــده. واحنــا كمجلــة خيــوط و كــدور بســيط منــا حابيــن نســلط عليهــا 

الضــوء و علــي المجهــود اللــي تــم فيهــا.

هذه االحداث 
ليست من وحي خيال 

الكاتب .. وأي تشابه في 
األحداث أو الشخصيات أو 

األسماء هو ليس من محض 
الصدفة فهو مقصودا 

ومتعمدا

شكًرا لكم..

mailto:Meghalawi@khoyout.com


http://www.donation.nci.cu.edu.eg


KOREA SCIENCE is achieving the best quality with its intention to develop technology.

Egypt Sole Distributor:
Delta Co. for Trading & Chemicals
47 St. 263, New Maadi, Cairo, Egypt - Tel. +002 02 25192316 - 27544553
Technical Department: 010 10031616 - 010 65935000
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MADE IN KOREA
صنع بالكامل في كوريا

PERFECT

High-Tech Touch Screen

ماكينة عينات صباغة اقمشة باالشعة تحت الحمراء

http://www.deltaco.com.eg

