
ايجي  لمعرض  األول  اليوم  فعاليات  بدأت 
استيتش اند تكس Egy Stitch & Tex الحدث 
الغزل  صناعة  تطوير  في  واألهم  األكبر 
والنسيج على مستوى الشرق األوسط وأفريقيا 
بمشاركة  للمؤتمرات،  الدولي  القاهرة  بمركز 
تجارية  400 عالمة  أكثر من  تمثل  100 شركة 
المتخصصة  التجارية  العالمات  كبريات  من 

والنسيج. الغزل  ماكينات  صناعة  في 
ولقد شهد اليوم األول للمعرض انطالق اعمال 
الدورة التدريبية في مجال الطباعة الديجيتال 
مهندسي  من  كبير  عدد  بمشاركة  للنسيج 

الصناعة. في  العاملة  الشركات  ومسؤولي 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  شلبي  كريم  صرح 
ما  أن  للمعرض  المنظمة  الشركة  فير  فيجن 
شهده اليوم األول من المعرض يؤكد على رغبة 
آثار  تجاوز  في  والنسيج  الغزل  صناعة  قطاع 
جائحة كورونا والعمل بكل قوة على استمرارية 

األبرز  الهدف  وهو   ، اإلنتاج  تطوير  مسيرة 
العام. هذا  المعرض  إليه  يسعى  الذي 

وأضاف كريم شلبي أن األيام القادمة للمعرض 
منها  مختلفة  فعاليات  انطالق  تشهد  سوف 
ومؤتمر  الديجيتال،  للطباعة  تدريبية  دورة 
 3 عن  اإلعالن  إلى  إضافة  المصري،  النسيج 
فائزين في مسابقة تصميمات النسيج والتي تم 
رئيس  د. محمود عباس  مع  بالتعاون  تنظيمها 
هدفت  والتي    Scribe شركة  إدارة  مجلس 
ابداع  على  الشباب  المصممين  تشجيع  إلى 

المصرية. الهوية  تعكس  للنسيج  تصميمات 
ولقد سعت فيجن فير من خالل هذه الفعاليات 
إلى التأكيد على أهمية مواصلة مسيرة االنتاج 
والتطوير ليس فقط على مستوى توفير أحدث 
أيضا  ولكن  الصناعية  اإلنتاجية  المعدات 
توفير فرص تدريبية للشباب حول الجديد في 

القطاع.

400 عـــــالمة تجــــارية كبرى لمـــاكينات الغزل 
"Egy Stitch & Tex" والنسيج بين أروقة
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Sponsored by

NOBELTEX
Laila El Gammal & Nayla El Tawil

Co-Sponsored by

https://www.nobeltex-gies.com
mailto:Orientex%40live.com?subject=
https://www.nobeltex-gies.com
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عرفت  مصر،  في  نشأتها  خالل  ومن 
ماكينات  عن  الكثير  الجمال  ليلى  المهندسة 
والدها  أن  إلى  يرجع  وذلك  والنسيج  الغزل 
رائداً  كان  الجمال  حسين  محمد  المهندس 
في مجال صناعة الغزل والنسيج، حيث شغل 
منصب المدير العام ألكبر أربع شركات وهي: 
والنسيج  للغزل  الكبرى، ومصر  المحلة  مصر 
الدوار، ومصر دمياط، ومصر صباغي  بكفر 
المهندس  أنشأ  التقاعد،  وبعد  البيضا، 

الخاصة. شركته  الجمال  حسين  محمد 
على  الجمال  ليلى  المهندسة  حصلت  وقد 
جامعة  من  الكيميائية  الهندسة  بكالوريوس 
على  حصلت  ثم   ،1963 عام  اإلسكندرية 
عملت  ثم   ،1968 عام  في  الماجستير  درجة 

للغزل  األهلية  الشركة  في  كمهندسة  الحًقا 
انتقلت إلى شركة مصر للحرير  والنسيج، ثم 
الصناعي، ولنشاطها الباهر تم اختيارها من 
بين أكثر من 30 مهندًسا آخرين للتدريب في 
روسيا - وبعد تدريبها لمدة عام في روسيا، 
انتقلت بخبراتها الحديثة في ذلك الوقت إلى 
المتمثلة  مهمتها  في  وبدأت  والدها  شركة 
نجاح  على  والحفاظ  مسيرته   استكمال  في 

الشركة.
ليلى  المهندسة  تمكنت  األعوام،  هذه  وطوال 
الجمال من قيادة مجموعة من ثالث شركات 
ونوبلتكس   .G.I.E.S وهي   – للعائلة  مملوكة 
اسم المع  كبير وصنع  نجاح  وتحقيق   -  IEIو
األولى،  الدرجة  من  أعمال  كسيدة  لنفسها 

من  الشركة  وتوسيع  بتطوير  قامت  حيث 
أكثر من  إلى  بدايتها  10 موظفين في  حوالي 
على  الشركة  وضع  على  وعملت  موظًفا،   60
العمل  في  التفاني  خالل  من  المنافسة  رأس 
خدمة  للعمالء  يضمن  مما  الوقت،  طوال 

البيع. بعد  ما  و  أثناء  متميزة 
التفاني  ألوالدها  ليلى  المهندسة  أورثت  وقد 

في  ورغبتهم  للشركة  الوطيدة  وعالقتهم 
ابنتها  وخصوصا  فيها  التطوير  و  االمتداد 
اتبعت  التي  الطويل  نائلة  المهندسة  الالمعة 
وخبراتها  معرفتها  ونقلت  العائلة  تقاليد 
مع  للحداثة  مواكب  بنهج  إليها  الواسعة 
اإلصرار على التعلم حتى وصلت إلى منصب 

الشركة. إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

شـــركة نوبلتـــــكس مسيرة كفاح ونجاح

األبرز  المورد   - العائلية(  )الشركة  نوبلتكس  شركة  نجحت  عديدة،  أعوام  مدار  على 
لماكينات الغزل والنسيج وملحقاتها وأنظمة تكييف الهواء وأنظمة الحماية من الحريق 
– في إثبات مكانتها كشركة مشهورة تحت القيادة االستثنائية من قبل السيدة/ ليلى 
الجمال جدارتها  ليلى  المهندسة  أثبتت  العام، حيث  الشركة ومديرها  الجمال، رئيس 
كخبيرة في المبيعات، وكوكيلة لموردين عالميين من الدرجة األولى، وكسيدة أعمال 
إلى  المتميزة  الجاد ومثابرتها ومهاراتها  الجوائز، وقد أدى عملها  حائزة على عدد من 

وضع الشركة على خريطة النجاح واإلزدهار.

الشركة على رأس المنافسة وتضمن للعمالء خدمة متميزة أثناء وما بعد البيع

م.نائلة الطويلم.ليلى الجمال

اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز  أظهر 
تنمية  جهاز  أن  الوزراء،  بمجلس  القرار 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
السبع  خالل  مّول  الصغر،  ومتناهية 
مليون   1.4 من  أكثر  الماضية  سنوات 

الصغر. ومتناهي  صغير  مشروع 
مركز  نشره  إنفوجرافيك  في  ذلك  جاء 
بمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات 
مشروع  مليون   1.4( بعنوان  الوزراء 
صغير ومتناهي الصغر تم تمويله خالل 
الـ7 سنوات السابقة(، يرصد فيه جهود 

التمويل  توفير  في  المصرية  الدولة 
ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات  الالزم 

. لصغر ا
جهاز  نجاح  إلى  اإلنفوجرافيك  وأشار 
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
سنوات  السبع  خالل  الصغر  ومتناهية 
بلغت حوالي  السابقة في ضخ تمويالت 
إقراض  بين  تنوعت  جنيه،  مليار   36
صغيرة  مشروعات  وتمويل  مباشر 
كثيفة  ومشروعات  الصغر  ومتناهية 

. لة لعما ا

تمويل 1.4 مليون مشروع صغير 
ومتناهي الصغر خالل 7 سنوات

لبيانات  الشهرية  النشرة  أوضحت 
أصدرها  التي  الخارجية،  التجارة 
العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
الميزان  عجز  تراجع  واإلحصاء 
مليار   2.88 إلى  يوليو  في  التجارى 
دوالر، مقابل 3.37 مليار دوالر للشهر 

الماضي. العام  من  نفسه 
العجز  تراجع  النشرة،  وأرجعت 
الصادرات  قيمة  ارتفاع  إلى  التجارى 
إلى  لتصل  المئة،  في   31.5 بنسبة 
يوليو،  شهـر  خـالل  دوالر  مليار   2.94
من 2.24 مليار دوالر لنفس الشهر من 

السابق. العام 
الصادرات مدفوعا  ارتفاع قيمة  وجاء 

من  السلع  بعض  صادرات  بنمو 
 23.3 بنسبة  الجاهزة  بينها  المالبس 

المئة. في 
زادت  فقد  الواردات،  صعيد  وعلى 
 5.82 وبلغت  المئة،  في   3.8 بنسبة 
 ،2021 يوليو  شهر  خـالل  دوالر  مليار 
من 5.61 مليار دوالر لنفس الشهر من 

السابق. العام 
المقابل، انخفضت قيمة واردات  وفي 
بعض السلع خالل يوليو 2021، مقارنة 
بمثيلتها لنفس الشهر من العام السابق 
 14.3 بنسبة  الخام  البترول  وأهمها: 
في المئة، مواد كيماوية عضوية وغير 

عضوية بنسبة 22.5 في المئة.

انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة 
14.6  في المئة خالل يوليو 2021
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البرنامج اليومي لمؤتمر النسيج المصري

 

 
 

      
  CAIRO TEXTILE 

W E E K    

حيث يلتقى الخبراء

فى صناعة النسيج
‘‘

’’
السبت ١٦ اكتوبر ٢٠٢١

 

 
 

موضوع المحاضرة الوقت اسم المحاضر   
بـــدء التسجـــــــــــيل  11:00   

 الكلمة ا�فتتاحية وفكرة عامة عن المؤتمر 13:00-13:30
 حفل االفتتاح

 

فرص ومتطلبات تصدير المنسوجات 

 
 

 
 

  الجلسة ا ولى: مستقبل الدنيم  14:30- 13:30
 

 
 

 

   

 
 

 
 

  الجلسة الثانية: محاضرات عامة 14:30-15:20
 

 
 

 
 

 

 

  الجلسة الثالثة: ابتكارات جديدة  تدفع نسيج الصوف إلى ا مام 15:20-16:00
 

 

 

   

 
  استراحة وفرصة لزيارة معرض ايجي ستيتش آند تكس 16:00-17:00
  الجلسة الرابعة : الغزل: ما الجديد؟  17:00-18:00

   
 

 
 

   

 
 

قــادرة  مصــر  تكــون  أن  يجــب  لمــاذا 
علــى المنافســة فــي الســوق العالمــى 
االتجاهــات  هــي  ومــا  للدينيــم؟ 

القادمة في الدنيم

مستقبل الدنيم الصديق للبيئة

مستقبل الغسيل المستدام للجينز

التقنيــه هــى مســتقبل  المنســوجات 
المنسوجات

كيــف تحقــق المتطلبــات الالزمــة لتنتــج 
نسيج صديق للبيئة؟

مــن  المصنوعــة  المبتكــرة  ا£قمشــة 
الصوف والصوف المخلوط

تأثيرات زخرفية على أقمشة الصوف

ا£ليــاف  لمعالجــة  جديــدة  طــرق 
القديمة

أليــاف عاليــة ا£داء وجيــل جديــد مــن 
مواد النسيج: الخصائص والتطبيقات

سلسلة آالت الغزل الذكية

Eng. Hany Salam
Salam Tex 
Board member Tex�les

& Home Tex�les Export Council 

Mr. Z Perdi
LC Waikiki

Mr. Alberto Rimoldi
Sedo Engineering

Mr. Z. Perdi
LC Waikiki

Dr. Marwa Atef
NRC

Dr. Zeinab Hassan
Tex�le Consolida�on Fund

Dr. M.Shamy
Shamy Wool Tex�les

Dr. Adel A.Halim
Ex Director 
Intl Wool Secretariat  

Dr. M.Midani
GUC

Dr. Ahmed Hasanin
EJUST
& Alexandria University 

Mr. Anandhkakumar
Lakshami

تعلم..
مع مجموعة متنوعة من الرواد والمحترفينتواصل..

اإلتجاهات والفرصإكتشف..

من الخبراء أحدث اإلبتكارات فى الصناعة

CAIRO TEXTILE 
W E E K    

    
   الجلسة الخامسة: الطباعة الرقمية على المنسوجات 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

13:40 :-14      الجلسة السادسة: اختبارات النسيج والجودة  30
  

 

 

   

 

 

   استراحة وفرصة لزيارة معرض ايجي ستيتش آند تكس 14:30-15:15
   الجلسة السابعة: تقنيات �ضافة خصائص  إلى ا�قمشة  15:15-16:45

 

  

 

 

  

 

 

 

     
  

 

 

   الجلسة الثامنة: ا�زياء والمنسوجات 16:45-17:15
  

 

  

 

  

 

 

13:00-13:40

الألحد ١٧ اكتوبر ٢٠٢١
اسم المحاضرموضوع المحاضرةالوقت

فرصــة  الرقميــة:  المنســوجات  طباعــة 
المنســوجات  لمصنعــي  واعــدة 

والمصممين وخبراء الموضة

المنســوجات  بيــع  فــي  ا�زمــات  إدارة 
المطبوعة فى وقت وباء كوفيد

اختبارات المنسوجات ومراقبة الجودة

عيــوب ا�قمشــة المصبوغــة والمطبوعــة : 
ا�سباب وطرق العالج

المعرفــة  الموضــة:  فــي  المنســوجات 
با�قمشة ضرورية لتصميم ناجح

ا�قمشــة  جــودة  تحــدد  التــي  العوامــل 
المطبوعــة وتأثيرهــا المباشــر علــى صناعــة 

المالبس الجاهزة

ما هي اقمشة االلميناشن ؟

الفلوك ل¤زياء والمفروشات 

طرق استخدام الفويل

طرق تحسين خصائص المنسوجات

Debbie McKeegan
Texintel UK

Mr. M. Keshk
T-Shirt Factory

Mr. Roger Van Bussel
MESDAN  

Dr. Ahmed Hasabo
NRC

Mr. Ali Goken
Maliplast 

Dr. Zeinab Hassan
Tex�le Consolida�on Fund

UES

Dr. Ahmed Hasabo
NRC

Dr. Doaa Ezzat
FDC

Eng. Nasser Kafafy
Giza Upper Egypt
Development  

https://cairotextileweek.com/ctw-2021-egypt-textiles-dates-venue/
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فعاليات اليوم األول لمعرض ايجي استيتش أند تكس بالصــور
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Through our in-depth experience 
on the entire spinning process 
coupled with our knowledge 
about the IIoT, Marzoli is able 
to provide expertly engineered 
digitalized technologies, which 
together create smart solutions for 
predictive maintenance, remote 
control and plant management. 
Marzoli has developed MRM 
(Marzoli Remote Maintenance): 
the world’s first patented software 
platform able to analyse Big Data 
generated by machinery processes 

and also to continuously monitor 
mission critical operations. This 
ensures a reduction of machine 
downtime, a longer useful life 
of parts, and more timely and 
effective maintenance. 
Alongside this, integrated 
management can be enabled 
by YarNet, highly innovative 
software, through which users can 
easily manage the entire Marzoli 
spinning process directly from 
their PC. With it, every machine 
in a plant can be monitored 

with ease – a real value-added 
technology for customers aiming 
to maximise productivity and 
profitability. 

The artifical intelligence 
applied to the textile sector:
Brain Box:  the patented Marzoli 
software with an integrated APP, 
developed entirely in-house, 
which significantly improves 
plant performance. Tests confirm 
that Brain Box can generate a 
5.5% increase in productivity, 

an 8% increase in efficiency, 
and 1.5% in energy savings. 
Installation is a fast and simple 
four-step process: mount sensors 
to each machine, connect the 
sensors to Brain Box, download 
the APP, and activate the 
monitoring function for the 
detection of any issues. 
TAOMAPP: the unique and 
innovative approach to cotton 
analysis in which the trash level 
inside the cotton is accurately 
determined through photographs 

taken by smartphone. It is 
based on ultra-high resolution 
image recognition techniques 
and quantifies the results on the 
Marzoli Trash Index. You just 
need to download the app and 
start the analysis. 
Trash Analyzer: the effective 
tool that, together with Marzoli 
software platforms, analyses 
cotton’s trash content to optimise 
machinery set up. It can be 
applied wherever there is a flow 
of material in a pipeline.

MARZOLI DIGITAL SPINNING 
INNOVATION

ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
FOR A 4.0 
SPINNING MILL
An, integrated management can be enabled 
by YarNet, through which users can easily 
manage the entire Marzoli spinning process 
directly from their PC

Integrated spinning technology

This is possible thanks to an innovative engineering concept of full mechanical and logical 
integration of every machine of the spinning unit.
These solutions disclose all their potential in terms of superior flexibility and efficiency, 
supported, for the first time in textile industry, of technological paradigms of M2M and M2H.

Marzoli Machines Textile
A Camozzi Group Company

Marzoli Machines Textile S.r.l.
Via Sant’Alberto, 10  

25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) - Italy
Tel. +39 030 73091
www.marzoli.com

Benefits

Efficiency FlexibilityProductivity

INNOVATE THE VERY
CONCEPT OF SPINNING SECTION

ADV-Spinning Section_21x15cm_ENG.indd   1 08/10/21   10:13

https://en.marzoli.camozzi.com
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ع السـريع..!!

عـالء شـديد
alaa@khoyout.com 

من  ● أجواء  هناك  أن  اشعر 
أزمة  من  اإلفاقة«   « تماثل 
العاملين  على  تسيطر  كورونا 
في الصناعة واألجهزة المعنية 
العودة  في  يرغب  الكل  بها، 
لإلنتاج، وابرز دليل على ذلك 
استيتش  ايجي  معرض  شعار 
الحالية،  المتميزة  دورته  في 
وهو #راجعين_نشتغل_تاني.. 
المعرض  افتتاح  بصراحة 
كبرى  وتواجد  للغاية،  مميز 
العالمية  الشركات  وكالء 
صناعة  في  المتخصصة 
الماكينات.. يؤكد أن ما يجري 
رغبة  من  الراهن  الوقت  في 
في العمل والتطوير يؤكد أننا 
جديدة  مرحلة  أعتاب  على 

المصرية. للصناعة  واعدة 

الجديدة  ● التجارية  العالمة 
الشركة  منتجات  لتسويق 
 « بـ  تسميتها  تم  القابضة 
إللهه  يرمز  ما  وهو   .. نيت« 
 .. القديمة  النسيج في مصر 
للحضارة  ويرمز  مميز  األسم 
ان  في  أمل  وكلي  المصرية، 
الجديدة  العالمة  تسويق  يتم 
في األسواق المحلية والعالمية 
احترافي  بشكل  السواء  على 
متفائل  وبصراحة  ومتكامل.. 
التسويقية  بالكفاءات  للغاية 
هذا  عن  المسؤولة  الجديدة 

التوفيق.. كل  اآلن..  األمر 

من  ● الجاري  الشهر  نهاية 
نتائج  إعالن  يتم  أن  المتوقع 
االقطان  زراعة  تجارب 
قصيرة التيلة في مصر والتي 
تجري في مناطق صحراوية.. 
المتوافرة  المعلومات  حسب 
مبشرة  النتائج  أن  األمر  عن 
هذه  أن  المعروف  جًدا، 
الثاني  للعام  تجري  التجارب 
زراعة  نجاح  التوالي،  على 
هذه االقطان في مصر سوف 
يكون له مردود ايجابي للغاية 
في احد من فاتورة استيرادها 
عليها  واالعتماد  الخارج  من 

محلًيا..  الصناعة  في 

هيئة التنمية الصناعية أكدت  ●
لها  تابعة  لجنة   46 وجود 
الصناعية  المناطق  لحصر 
وسحبها في حال أي » تسقيع« 
وهام،  مطلوب  أمر  لها.. 
أيضا  أهمية  هناك  ولكن 
معلومات  توفير  يتم  ان  في 
متكاملة عن األراضي المتاحة 
الصناعي..  لالستثمار 
المطالبة  هذه  وراء  والسبب 
من  العديدة  االستفسارات 
المستثمرين حول هذه  جانب 
المختلفة. وأماكنها  األراضي 

مكتب  مدير  قنديل،  ياسمين  أكدت 
للصناعة  العربية  األلمانية  الغرفة 
مشاركة  باإلسكندرية،  والتجارة 
مشروع  مبادرة  تنفيذ  في  الغرفة 
ميد  “تكس  النسيج  قطاع  تنمية 
االتحاد  من  الممول  آاليانسيز” 
 2.8 قدرها  بميزانية  األوروبي 
مليون يورو، والتي تستمر في تقديم 
مساعداتها الفنية والتقنية للشركات 
.2022 أغسطس  حتى  المصرية 

عن  صادر  بيان  في  وأوضحت، 
إحدى  هي  المبادرة  أن  الغرفة 
المشترك  التعاون  برنامج  مشاريع 
األبيض  البحر  لحوض  الحدود  عبر 
االتحاد  يموله  والذي  المتوسط، 
يورو  ماليين   208 بقيمة  األوروبي 
ويطبقه على مستوى 14 دولة بهدف 
للشركات  جديدة  فرص  تقديم 
ومصممي  والمتوسطة  الصغيرة 
المالبس  عمل  وورش  األزياء 
وكذلك  المتوسطة،  الصغيرة/ 
المنسوجات  بصناعة  النهوض 

الجاهزة. والمالبس 
وأضاف البيان أن البرنامج يعد أكبر 
ينفذها  الحدود  عبر  للتعاون  مبادرة 
أداة  بموجب  األوروبي  االتحاد 

الجوار األوروبية، بهدف خلق منطقة 
وابتكارية،  تنافسية،  أكثر  متوسطية 

واستدامة. وشمولية، 
األلمانية  الغرفة  أن  إلى  ولفت 
هي  والتجارة  للصناعة  العربية 
الشريك المصري في تنفيذ أهداف 
“تكس  النسيج  قطاع  تنمية  مشروع 
العديد  المشروع  يقدم  حيث  ميد”؛ 
والمصانع  للشركات  الفرص  من 
المنسوجات  قطاع  في  المصرية 
والمالبس الجاهزة بالمدن الساحلية 
فنية  مساعدات  وكذلك  المصرية، 
لالرتقاء  للشركات  مجانية  وتقنية 
والنسيج،  الغزل  بصناعة  والنهوض 

والقدرة  االبتكار  تعزيز  وبالتالي 
الوصول  إمكانية  ويتيح  التنافسية 
جانب  إلى  جديدة،  أسواق  إلى 
الشركاء  الشركات من  توسيع شبكة 
التجاريين. ونوه بأن الغرفة األلمانية 
الماضية  الفترة  خالل  نظمت  قد 
مؤتمًرا في اإلسكندرية خالل الفترة 
من 27 إلى 30 سبتمبر الماضي ضم 
المشروع  خبراء  من  فريق  خاللها 
المهتمة  المصرية  الشركات  وكذلك 
على  للتعرف  للمشروع  باالنضمام 
المبادرة  في  المشاركة  تفاصيل 
وكيفية  منها  االستفادة  وطرق 
مساعدة تلك الشركات في النهوض 

والمالبس  المنسوجات  بصناعة 
الجاهزة.

التعاون  وزيرة  أن  بالذكر  جدير 
قد  كانت  المشاط  رانيا  الدولي 
تم  أنه  الماضي  مايو  في  أكدت 
في مصر ضمن  23 مشروعاً  تنفيذ 
عبر  المشترك  التعاون  برنامج 
المتوسط  البحر  لحوض  الحدود 
التابع لالتحاد األوروبي خالل الفترة 
من 2014-2020. وأضافت المشاط 
تعزيز  هو  البرنامج  من  الهدف  أن 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
اإلقليمية المستدامة، والتي قد تعزز 
قيمة  وتثمن  الحدود  عبر  التكامل 
باإلضافة  المشاركة،  البلدان  مناطق 
المشتركة  التحديات  مواجهة  إلى 
مشيرة  البلدان،  منها  تعاني  التي 
المشتركة  الضخمة  التحديات  إلى 
ارتفاع  بسبب  المنطقة  تواجه  التي 
المناخ  تغير  ومخاطر  البطالة  نسبة 

التحديات. من  وغيرها 
المنفذة  المشروعات  أن  وأكدت 
الحدود  عبر  التعاون  برنامج  ضمن 
لالتحاد  التابع  المتوسط  لحوض 
األمم  ألهداف  تستجيب  األوروبي 
الـ17. المستدامة  للتنمية  المتحدة 

المشروع ممول من االتحاد األوروبي بقيمة 2.8 مليون يورو

الغرفة األلمانية تشارك في مشروع تنمية قطاع 
النسيج حتى أغسطس القادم

نشرة غير دورية تصدر عن
خيوط للتسويق
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على  لجنة   46 الصناعية  للتنمية  العامة  الهيئة  شكلت 
مستوى الجمهورية لحصر كافة األراضى التابعة للهيئة، 

المستغلة. غير  المساحات  وسحب 
للتنمية  العامة  الهيئة  رئيس  الزالط  محمد  اللواء  قال 
التطوير  عمليات  فى  تشهد طفرة  الهيئة  إن  الصناعية، 
. معها  التعامل  فى  المستثمرين  على  والتسهيل  حاليا 

وأوضح، خالل االجتماع الذي عقدته جمعية مستثمري 
السادس من أكتوبر لبحث مشكالت المستثمرين، إنه تم 
لسرعة  الصناعية  األراضى  على  الوالية  جهات  توحيد 
من  مكونة  لجنة  تشكيل  وتم  األراضى،  تراخيص  إنهاء 
األراضى  تراخيص  لتوحيد  المختلفة  الهيئات  رؤساء 
الجمهورية  مستوى  على  لجنة   46 وتشكيل  الصناعية، 

الصناعى. النشاط  أراضى  مساحات  لحصر 

على  الرقابة  هيئة  رئيس  جابر  اسماعيل  اللواء  كشف 
جنيه  مليون   120 تخصيص  والواردات  الصادرات 
مركزية  معامل  توجد  بحيث  المعامل  تطوير  الستكمال 
فى كل القطاعات، وتتابع الهيئة تطبيق قرار 43، الخاص 
بتسجيل المصانع األجنبية الموردة لمصر، لحماية المنتج 
المحلي  للسوق  رديئة  منتجات  دخول  وعدم  الوطنى 

الصناعة. وحماية 
على  حصلت  بالهيئة  المطابقة  وحدة  أن  واضاف: 
الشركات  منح  على  قادرة  وهى  العالمية،  األيزو  شهادة 
لمساعدتهم  للمنتجات  سنوات   3 لمدة  تستمر  شهادة 
والمنسوجات  المالبس  قطاعات  أبرزهم  التصدير  على 

وغيرها.  المنزلية  واألجهزة 
مشيًرا إلى قيام الهيئة بتطوير أعمالها لخدمة المصنعين 
إلكترونية  منظومة  استحداث  إلى  الفًتا  مستمر،  بشكل 
للسجالت  موقعها  على  اإلنتاج  بمستلزمات  يتعلق  فيما 
بُعد  عن  المواعيد  وحجز  اإلجراءات  لتنفيذ  التجارية 
والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة 

للمستثمرين.
جميع  فى  متكامل  بشكل  طورت  المعامل  أن  وتابع 
الهيئة  وتمتلك  الواردات،  معظم  لتغطية  التخصصات 
لمساعدة  القدرة  ولديها  القطاعات  كافة  فى  معامل 
التى تستهدف كافة  المواصفة  المستثمرين على تحقيق 
تطابق  كى  المنتجات  جودة  وتحسين  العالمية  األسواق 

المواصفات”. كافة 

46 لجنة لحصر األراضى التابعة للتنمية الصناعية

120 ملــــيون جنيه لتطــوير معامل الفحص 
بـ"الرقابة على الصادرات"
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ثانيا انواع االقمشة الرائجة في 
 /  2021 العام  هذا  وشتاء  خريف 

2022
قماش التول ● 

التي  األقمشة  بين  من  هو  التول 
القت رواج واسع في مجموعات ربيع 
طابع  إضفاء  في  كفيل  وهو  وصيف 
القماش  هذا  الشكل  على  رومانسي 
التصاميم  مختلف  في  تداخل 
أّنه رافق  كالفساتين وغيرها، ورأينا 
جّذابة  للمسة  التنانير  كبير  بشكٍل 

وحالمة.
قماش الصوف ● 

األقمشة  بين  من  حتماً  هو  الصوف 
وهذا  الخريف،  في  األساسية 
الموسم رأينا أن اعتماده من الرأس 
بين  من  هو  القدمين  أخمص  حتى 
خريف  في  جداً  الرائجة  الصيحات 
2021؛ سواء من خالل تنسيق تصميم 
الصوف  من  سفلي  آخر  مع  علوي 
ال  القماش،  بهذا  فستان  ارتداء  أو 
تترددي في تبني هذه الصرعة لطلة 

وعصرية. دافئة  مريحة  
قماش الترتر ● 

البراقة  بالحبيبات  المزّين  القماش 
برز بقوة في مجموعات خريف 2021 
منذ  ترافقنا  زالت  ما  الموضة  هذه 
مواسم عدة لتضفي رونقاً خاصاً إلى 
إطالالتِك النهارّية أو المسائية على 
حّد سواء إن كنِت مرأة تحّبين لفت 
إليِك،  األضواء  كل  وتسليط  األنظار 
فال تترّددي ولو للحظة في تبّني هذه 
دون  من  ستوصلِك  التي  الصرعة 

إلى هدفِك. شّك 
قماش الجلد ● 

الموضة  متتبعات  من  كنِت  إذا 
فبالطبع الحظِت أن القماش الجلدي 
عّدة،  مواسم  منذ  يرافقنا  زال  ما 
من  الجلدية  المالبس  أصبحت  إذ 
القطع األساسية في خزانة الشتاء. 
هذا  برز   ،2021 خريف  موسم  في 
القماش ورأينا أن اعتماده من الرأس 
حّتى أخمص القدمين رائج جّداً، لذا 
الصيحة  هذه  تبّني  في  تترّددي  ال 

نوعها. من  وفريدة  جريئة  لطلة 
قماش الفرو ● 

لهذا  رواجاً  األقمشة  أكثر  من 
قّدمه  وقد  الفرو،  هو  الموسم 
المصممون في مجموعاتهم وأدخلوه 
في مختلف التصاميم منها السترات، 
القمصان وحتى  الواسعة،  المعاطف 
إطالالتِك  انقلي  األكسسوارات. 
الشتوية إلى مستوى آخر من األناقة 

اآلن الصيحة  هذه  واعتمدي 
واخيرا قماش المخمل )القطيفة(

عروض  اجتاح  المخمل  قماش 
فتداخل   2022-2021 وشتاء  خريف 
المعاطف  السترات،  الفساتين،  في 
والسراويل ليمنح كل َمن ترتديه لوك 
يجمع بين األنوثة، الرقي واألناقة في 
القماش  هذا  كذلك،  عينه.  الوقت 
تمنح  التي  التفاصيل  بين  من  هو 

فاخرة. لمسة  التصاميم 

األقمشة  نقشات  أبرز  ثالثا 
هذا  وشتاء  لخريف  واألزياء 

2022  /  2021 العام 
الكفيلة  التفاصيل  من  النقشات هي 
آخر  مستوى  إلى  القطعة  لنقل 
إليها.  وممّيزة  مرحة  لمسة  وإضافة 
طبعات  أن  رأينا   ،2021 خريف  في 
مختلفة برزت في هذا الموسم، منها 
ما يّتسم بالستايل الكالسيكي، أخرى 
بالجرأة... وأخرى  المرح  باألسلوب 

نقشة شعار دار األزياء.
نقشة هندسية ● 

مربّعات، مثلثات وغيرها... الطبعات 
خريف  في  بقّوة  رائجة  الهندسية 
لمسة  إلضافة  اعتمديها   .2021
الموسم. هذا  مالبسك  إلى  حيوّية 

نقشة المربعات ● 
سواء كانت بمربّعات كبيرة أم صغيرة، 
برزت  موحّدة،  أم  متعّددة  بخطوط 
خريف  موسم  في  المربّعات  نقشة 
مختلف  إلى  تداخلت  حيث   2021
التنانير،  الفساتين،  سواء  القطع 
ال  وغيرها.  المعاطف  السترات، 
الصيحة  هذه  تبّني  في  إذاً  تترّددي 

. لكالسيكّية ا
نقشة جلود الحيوانات ● 

من  معنا  تنتقل  الحيوان  نقشة 
إلى موسم خريف  السابقة  المواسم 
نقشة  من   2022-2021 وشتاء 
وغيرها،  الزيبرا  البقرة،  الفهد، 
كاّفة  لتزّين  الحيوان  نقشات  تعّددت 
بلمسة  أيضاً  مالبسك  التصاميم 
آن. في  عصرية  وإّنما  كالسيكّية 

نقشة الهاوندستوث ● 
هل تذّكرِك هذه الصيحة بالمالبس 
تعتمدها  كانت  التي  القديمة 
خزانتها  إلى  أسرعي  إذاً  والدتِك؟ 
ألن  تملكه،  ما  تدوير  وأعيدي 
 Houndstooth الهاوندستوث  نقشة 
والمعروفة أيضاً باللغة الفرنسية بالـ

متينة  مكانة  لها   ،  Pieds de Poule
رأيناها   .2021 خريف  صيحات  في 
وخريف   2019 خريف  موسم  في 
هذه  أيضاً  تبرز  هي  وها   ،2020
األزياء عّدة  السنة حيث قّدمت دور 
باللونين  أتت  بها،  تتمّيز  تصاميم 
أنها  إلى  إضافة  واألسود،  األبيض 

صغيرة. وتارًة  كبيرة  تارًة  برزت 
 ● Pinstripes نقشة الـ

حقبة  من   Pinstripesالـ نقشة 
موسم  في  مجّدداً  تبرز  التسعينيات 
التي  الطبعة  هذه   .2021 خريف 
ترتكز على الخطوط الرفيعة للغاية، 
في  لتساهم  البدالت  في  تداخلت 
آن. في  وعصرى  أنيق  لوك  منحِك 

اتجاهات الموضة لخريف وشتاء 2021 - 2022
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مكملة  الكورونا  أبينا   أم  شيئنا 
معانا مش هتمشي قريب، وعشان 
نرجع  و  عليها  نتأقلم  الزم  كده 
نرجع  و  احتياطتنا  ناخذ  نشتغل، 
نشتغل،  الدنيا ما بتوقفش علشان 
اللي عجبني  وده  و ال حاجة،  حد 
ولهذا  ستتش،  ايجي  معرض  في 
اللي  للمنظمين  مني  كبيرة  تحية 
قرروا وسط الظروف الصعبة انهم 
يعملوا المعرض و تحية للعارضين 
و  المعرض،  ينزلوا  قرروا  اللي 
و  عرض  مساحات  على  يصرفوا 
كنت  أنا شخصيا  دعاية،  و  ديكور 
المعرض،  رايح  نازل  أنا  و  سعيد 
اللي  الناس  بالعارضين و  مبسوط 
سعيد  شفتهاش،  ما  كثير  بقالي 
المعرض  في  بيلفوا  اللي  بالزوار 
سعيد  العارضين،  مع  وبيقعدوا 
المعرض  في  اللي  بالطلبة  جدا 
دورة  يحضروا  جايين  اللي 
الديجيتال،  الطباعة  عن  تدريبية 

داخل  مرة  ألول  بتقام  دي  الدورة 
النقط  من  برضه  وده  المعرض، 
عملوا  اللي  للمنظمين  االيجابية 
وقت  في  المعرض  في  اضافات 

. صعب
اللي الحظتها  الحاجات  من احلي 
تصميمات  عليها  اللي  الحيطة 
التصمميات  في مسابقة  الفائزين 
و الناس اللي واقفة بتاخذ سيلفي 
دي  كل  الفايزين.  تصميمات  مع 
راجع  السوق  أن  بتقول  مؤشرات 
في  إيدنا  نحط  كلنا  والزم  ثاني 
بالعافية  لو  ونزقه حتي  إيد بعض 

يرجع.   علشان 
البلد كلها بتتحرك و بتحاوا تطور 
كبيرة  بمشروعات  و  تحتية  ببنية 
في  كبيرة  مبالغ  عليه  بيتصرف 
وقت صعب حتى المشروعات دي 
بتحصل في مجال الغزل و النسيج 
و  كبيرة  بمشروعات  والمالبس 
في  االنتاج  ماكينات  في  بتطوير 

مسبوق. غير  شكل 
الخاص  الجناح  في  أن  يسعدني 
جناح  قدامنا  يكون  أن  بخيوط 
 ECH المسوقين للشركة القابضة
Egyptian Cotton Hub _اللي كنا 
عملنا حوار معاهم في عدد خيوط 
محترمة  مجموعة  فات،  اللي 
تطور  أنها  بتسعي  خبرة  عندها 
الفكر و االنتاج و التسويق علشان 
كنا  الصناعة  في  لمكانة  نوصل 
جايين  زمان،  من  فيها  نبقي  الزم 
التطورات و هما  أيه  الناس  يوروا 
هيقدروا  وازاي  أيه  على  ناووين 

المحلية. الصناعة  يفيدوا 
و  عليهم  عدوا  المعرض  في  لو 
تقدروا  إزاي  كمصنعين  شوفوا 

خدماتهم. من  تستفادوا 
ايدنا  نحط  الزم  كلنا  ثانية  مرة 
كلنا  شعارنا  ويكون  بعض  ايد  في 
#راجعين_ المعرض  شعار  زي 

.. ني. نشتغل_ثا

#راجعين_نشتغل_ثاني

أحمد املغالوي
Meghalawi@khoyout.com

المجمعة  المالية  القوائم  كشفت 
عن  األقطان،  لحليج  العربية  لشركة 
العام المالي الماضي )2021-2020(، 
 68.2 بنسبة  الشركة  خسائر  تراجع 
في المئة، وأوضحت الشركة في بيان 
بلغ  خسارة  صافي  سجلت  لها  أنها 
يوليو  بداية  منذ  جنيه  مليون   47.46
2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 
خالل  خسائر  جنيه  مليون   149.5

له. السابق  المالي  العام 
وارتفعت مبيعات العربية حليج خالل 
إلى  لتصل  الماضي  المالي  العام 
1.27 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 

1.08 مليون جنيه خالل العام المالي 
له. السابق 

المستقلة  المالية  القوائم  وكانت 
قد  األقطان  لحليج  العربية  لشركة 
 35.73 بلغ  ربح  صافي  عن  كشفت، 
 2020 يوليو  بداية  منذ  جنيه  مليون 
حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 15.31 
مليون جنيه أرباحاً خالل العام المالي 
السابق له. وتراجعت مبيعات العربية 
الماضي  المالي  العام  خالل  حليج 
بنهاية  جنيه  مليون   31.7 إلى  لتصل 
يونيو، مقابل 38.08 مليون جنيه خالل 

له. السابق  المالي  العام 

تراجع خسائر العربية لحليج األقطان 
السنوية بنسبة 68 في المئة

للغزل  وبولفارا  العربية  شركة  قالت 
تشغيل  إعادة  تدرس  إنها  والنسيج، 
جنيه،  مليون  بتكلفة  الثالثة  الواحدة 
والتي كانت تعمل وتحقق خسارة وتم 

بوقفها. قرار  اتخاذ 
أن  لها  بيان  في  الشركة  وأضافت 
يعتبر قيمة مضافة بجانب  التشغيل 
ج  صالة  مصنع  إلى  الثانية  الوحدة 
الماكينات  تجديد  تم  الذي  الجديد 
كفائتها  ورفع  جديدة  غيار  بقطع 
وكل  الجديد  العنبر  مباني  وتجهيز 
ذلك من أجل زيادة إنتاجية الشركة، 
ما ينتج عنه تعظيم اإليرادات لتغطية 

الشركة. مديونيات  وسداد 
وكانت شركة العربية وبولفارا للغزل 
النصف  خالل  حققت  قد  والنسيج 
صافي  الجاري،  العام  من  األول 
خسائر خالل الفترة بلغ 6.88 مليون 
 10.11 بلغت  خسائر  مقابل  جنيه، 
من  الفترة  نفس  خالل  جنيه  مليون 

الماضي. العام 
خالل  الشركة  إيرادت  وارتفعت 
لتسجل   2021 من  األول  النصف 
بـ14.35  20.36 مليون جنيه، مقارنة 
من  ذاتها  الفترة  خالل  جنيه  مليون 

.2020

العربية وبولفارا تدرس إعادة تشغيل 
وحدة إنتاجية بتكلفة مليون جنيه
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