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  واسالیب للمواجھةصناعة أدوات المائدة البورسلین في مصر  دیدات تواجھ ھت

Threats facing Tableware Porcelain Industry of Egypt and an approach to combat 
  

  د منى محمود شمس الدین اسماعیل
 جامعة حلوان – لفنون التطبیقیھكلیة ا مدرس دكتور بقسم الخزف

  
  :Abstractملخص البحث 

وق د ، تعد الصناعات السیرامیكیة في مصر ذات أھمیة كبیرة لما تساھم بھ في االقتصاد الق ومي بمنتجاتھ ا المتنوع ة
نشطت مؤخرا صناعة البالط الخزفي وأصبحت أكثر انتشارا وربحیة وأقبل المستثمرین ورجال األعمال على ف تح 

، خزفیة وذلك لمؤثرات اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة مختلف ةمصانع جدیدة النتشار استخدام السیرامیك والبالطات ال
م ا س بق وأص بحت بع ض مص انعھ مھ ددة  بینما تراجعت صناعة البورسلین وھي صناعة لھا تاریخ في مصر ع ن

بالغلق وذلك ألسباب عدیدة داخلیة وخارجیة ومن اھمھا المنافسة التي تواجھھا من مثیلھا الصیني رغ م المح اوالت 
وك ذلك اھ تم البح ث بع رض وتحلی ل ، بھا الدولة لمواجھة ھذه الظاھرة والتي ستذكر فیما البحث  تفص یلیا التي تقوم

ومناقشة كال من التكنولوجیا المستخدمة  في صناعة البورسلین وتم عرض وتحلیل التص میم ف ي م ن خ الل اختی ار 
، ح  الي لتص میم أدوات المائ  دة بمص  راثن ین م  ن أش ھر مص  انع أدوات المائ دة البورس  لین بمص ر كنم  وذج للوض ع ال

المعوقات والمشكالت التي تواجھھا ھذه الصناعة بمصر ف ي محاول ة ، وكذلك اظھار الفرص المتاحة لھذة الصناعة
م  ن الباح  ث بع  رض الوض  ع الح  الي والق  اء الض  وء عل  ى مقترح  ات للخ  روج م  ن ھ  ذا الوض  ع لص  ناعة البورس  لین 

  . بمصر  

  :Keywordsالكلمات الدالة   
  البورسلین 

Porcelain  
  الصناعات السیرامیكیة  
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  التصمیم 

Design   
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  :Introductionمقدمة 
تسھم الصناعات السیرامیكیة بتنوعاتھا المختلفة في الدخل القومي  

تیش دلیل تف(، ٢٠٠٢طبقا الحصائیة %  ٧المصري بنسبة 
وھي صناعة لھا تاریخ بمصر فلقد ) ٢٠٠٢/صناعة السیرامیك

صناعة البورسلین بمصنع للخزف فى حلوان أقامھ  بدأت
حیث ، وھو إیطالى اقام فى مصر وكان ینتج قطعا فنیة» سورناجا«

قام بإحضار رسامین من الخارج لینقلوا الرسومات على قطع 
ذلك ثم أقامت ھدى  البورسلین من المتاحف اإلسالمیة  ونجحوا فى

شعراوى مصنعا للخزف فى منطقة روض الفرج، أنتج مجموعة 
  .من روائع الخزف االسالمى

التى » الشركة العامة لصناعة الخزف والصینى«ویعد إنتاج 
أقامتھا الدولة أول إنتاج حقیقى من صناعة البورسلین فى مصر 

ھیر وجاء بعد ذلك مصنع المثال الش .باستعمال مادة الكاولین
الذى كان یحلم بإنتاج بورسلین حقیقى ینافس » فتحى محمود«

فى اإلسكندریة یتمیز  مصنعاالمستورد وأقام أوالده من بعده 
وتوالت المصانع بعد ذلك  .باإلنتاج المتفرد في التصمیم والجودة 

مثل مصنع الغندور باشا ومدكور وأوالده وغیرھم، لیزداد اإلنتاج 
  .ات الفاخرة ویصبح فى متناول الجمیع المعروض من ھذه النوعی

  :Objectivesف البحث اھدا
دراسة  اسباب تراجع صناعة أدوات المائدة بمصر  - ١

 .البورسلین 
  .طرح مقرحات الزدھار ھذه الصناعة مرة أخرى  - ٢

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
تراجع صناعة البورسلین في مصرعن مثیالتھا من الصناعات  -

 . السیرامیكیة 

  : ض البحث فر
ن فرصة النھوض بصناعة أدوات المائدة البورسلین ممكنة ا - ١

  .المصري یجاد میزة تنافسیة للمنتجبتطویر التصمیم واالنتاج وا

  :Methodologyمنھج البحث 
  وصفي تحلیلي 

       
  ٢٠٠٢نسبة مساھمة الصناعات السیرامیكیة في الدخل القومي المصري)  ١(شكل رقم 

  :في مصر )  السیرامیك(انتاج البالط الخزفي 
  ٢٠٠٦:٢٠١٠في مصر وصل للقیم التالیة خالل السنوات من )  السیرامیك(توضح االحصائیات ان انتاج البالط الخزفي 
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  )٢٠١٠:  ٢٠٠٦(ط الخزفي من عام انتاج البال)  ١(جدول رقم 
انتاج السرياميك في 

  مصر
بالنسبة للعالم %   )مليون مرت مربع( ٢٠١٠  )مليون مرت مربع( ٢٠٠٩  )مليون مرت مربع( ٢٠٠٨  )مليون مرت مربع( ٢٠٠٧  )مليون مرت مربع( ٢٠٠٦

)٢٠١٠-٢٠٠٩(  
٢٢٠  ٢٠٠  ١٦٠  ١٤٠  ١٢٢  2.3 

  

 
  )٢٠١٠: ٢٠٠٦(العالقة بین انتاج البالط الخزفي وكمیة االنتاج من )  ١(رسم بیاني رقم 

                                                      

الذي وصل الى  ٢٠١٢المائدة البورسلین  أدواتوبالمقارنة بانتاج 
ملیون  ٢٢٠ال  ٢٠١٢انتاج البالط في عام وصل ، طن ٥٤٤٠

مما یدل على تقدم انتاج صناعة أدوات المائدة عن ، ٢متر
  . البورسلین 

  
 

  :انتاج أدوات المائدة البورسلین قي مصر  )١-١(
طبقا للجھاز المركزي للتعبئة واالحصاء نستعرض تدرج االنتاج  

للفترة الزمنیة من    باالشكال االتیة موضحكما ھو 
من عام ، ٢٠٠١: ١٩٩٨من عام ، ١٩٨٤:١٩٩٢معا

٢٠١١:٢٠١٢   
  )١٩٩٢/ ١٩٨٥/٩١،١٩٨٩؛٨٤/٨٨(   االنتاج االجمالي من الخزف و الصیني لعام ) ٢(جدول رقم 

وحدة   املنتج
  الكمية

  لالجمالي%   مجموع القطاعني  **قطاع خاص   قطاع عام  السنة
 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية

االدوات 
 المنزلیة

  طـــــن
،،  
،، 

٨٤/٨٥  
٨٩/٨٨  
٩٢/٩١  

٣٤٥١  
٤٣٠٦  
٣٧٨٧  

٥٢٣٦  
٢٠٦١٠  
٢٨٩٢٧  

٤٧٠  
١٤٤٧  
٢١٧٠  

٢٨٤  
٧٩٤٩  

١٧٣٦٠  

٣٩٢١  
٥٧٥٣  
٥٩٥٧  

٥٥٢٠  
٢٨٥٥٩  
٤٦٢٨٧  

٥٫٩  
٢  

١٫٢  

١٠٫٢  
١٤٫٧  
١٠٫٥  

  )٢٠٠١/ ٢٠٠٠، ٢٠٠٠/ ٩٩، ٩٨/٩٩( : لعام  منتجات الخزف و الصیني : لصناعة  االنتاج الفعلي)٣(دول رقم ج
  جموعامل  **قطاع خاص   قطاع عام لكميةا وحدة  السنة  االصناف املنتجة

 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية 
  ٩٨/٩٩ االدوات المنزلیة

٩٩/٢٠٠٠  
٢٠٠٠/٢٠٠١ 

  بالطن
  بالطن
 بالطن

٢٤١١  
٢٢٨١  
١٧٧٩  

٢٠٥٨١  
١٩٦٥٤  
١٣١٣١  

٤٦٦  
٢٨٥٢  
٧٤٣٩  

٢٣٣٢  
١٥٦٨٤  
٤٠٩١٢  

٢٨٧٧  
٥١٣٣  
٩٢١٨  

٢٢٩١٣  
٣٥٣٣٨  
٥٤٠٤٣  

  )2012 -2011 ( لعام  منتجات الخزف و الصیني : لصناعة  االنتاج الفعلي )٤(جدول رقم 
  مجموع القطاعني  القطاع العام  القطاع الخاص  البيان

  كمية        قيمة  قيمة  كمية  قيمة  كمية
  ٦٨٩٦٩    ٥٤٤٠  ٢٢٩٣٢  ١٦٩٨  ٣٦٠٣٧  ٣٧٤٢   

 
 )٢٠١٠: ١٩٨٤(یوضح العالقة بین كمیة انتاج الخزف والصیني بالقطاع العام للسنوات ) 2(رسم بیاني رقم 
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 )٢٠١٠: ١٩٨٤(یوضح العالقة بین كمیة انتاج الخزف والصیني بالقطاع الخاص للسنوات ) 3(رسم بیاني رقم 

  
  )٢٠١٠: ١٩٨٤(یوضح العالقة بین كمیة انتاج الخزف والصیني لمجموع القطاعین الخاصو العام للسنوات ) ٤(رسم بیاني رقم 

  
ومما سبق من االحصائیات والرسوم البیانیة  توضح مدي التھدید 

باالنخفاض الواضح في معدالت االنتاج  الصناعةالقائم لھذه 
  .لألعوام االخیرة 

 الة في مجال أدوات المائدة البورسلین العم )١-١(
ُعد من الصناعات المھمة في  إن صناعة أدوات المائدة البورسلین ت
مصر لما تقوم علیھ من تنوع في  استخدام وسائل التكنولوجیا 

في العمالة وھذه  كثافةالحدیثة واألسالیب التقلیدیة التي تحتاج الى 
لنامیة التي تعاني من الصناعة تعتبر من أنسب الصناعات للدول ا

و طبقا الخر احصائیة للجھاز المركزي للتعبئة واالحصاء .البطالة
فان عدد العمالة في صناعة ادوات المائدة من   ٢٠١٢لعام 

  :البورسلین كالتالي 
  یوضح العمالة في مصانع البورسلین) ٥(جدول رقم 

عدد  البیان
 المنشآت

جملة 
 المشتغلین

اوانى و ادوات المائدة او المطبخ 
 او صینىادوات  منزلیة من بورسلین و

٤  1079  
 

  
ذلك باالضافة الى شركات القطاع الخاص التي تصل فیھا العمالة  

مما یدل ، عامل تقریبا ٢٥٠٠الى  ٢٠١٥للشركة الواحدة في عام 
وأن انھیار ھذه ، ان ھذه الصناعھ تسھم في تشغیل األیدي العاملة

القوى العاملة  علىھا یؤثر سلبا الصناعة أو اغالق أحد مصانع
 .ویزید من نسبة البطالة المتوقعة 

دات  التي تواجھ صناعة أدوات المائدة البورسلین یالتھد) ٢(
   :بمصر 

یمكن أن نذكر ثالث مخاطر رئیسیة تھدد صناعة أدوات المائدة من 
  :البورسلین فى مصر ھي 

  ظاھرة اإلغراق  -١
 تقلید المنتجات  -٢
 التھریب  -٣

بالغة الضرر  البحث على ظاھرة االغراق لما لھا من آثاروسیركز 
 على صناعة أدوات المائدة البوسلین بمصر بشكل كبیر 

  : تعریف االغراق ) ١-٢(
بیع السلعة المستوردة التي   )Dumping (والمقصود باإلغراق   

لھا مثیل محلي بسعر یقل عن سعر بیعھا في سوق الدولة المصدرة 
عر یقل عن تكالیف إنتاجھا أو بیعھا بأسعار متفاوتة لھا، أو بیعھا بس

  في أسواق دول مختلفة
و تنبع أھمیة ھذا الموضوع من أن اإلغراق یھدد الصناعة المحلیة 

كما أن لھ أثارا شدیدة الخطورة ، بالضرر أو القضاء علیھا تماما
زیادة العجز في المیزان : علي االقتصاد القومي و یتمثل أھمھا في 

 وتوضح. اري و بالتالي لھ اثر سلبي علي میزان المدفوعات التج
االتفاقیة انھ یسمح بفرض رسوم مكافحة إغراق تساوي ھامش 
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الفرق بین سعر التصدیر  ( ) Dumping Marging(  اإلغراق
من % ٢و في حالة ما یكون ھذا الھامش اقل من ) و القیمة العادیة 

ھذا و قد یكون الدعم .  سعر التصدیر تعتبر حالة اإلغراق الغیة
ً في سعر بیع السلعة  ً من أسباب اإلغراق ألنھ یسبب انخفاضا سببا

. عن مثیلتھا في الدولة المستوردة مما یسبب إغراق السوق المحلي
اإلغراق لھ تعریفات عدیدة أخرى تدور كلھا حول محور واحد ھو 

یكون الھدف من  سعريأن اإلغراق عبارة عن عملیة تمییز : 
 . ئھا القضاء علي الصناعة المحلیة و احتكار السوقورا

و یختلف الضرر الناجم من اإلغراق علي حسب نوع ھذا 
اإلغراق، و بالرغم من وجود أنواع مختلفة من اإلغراق و لكنھا 

 :  تنصب جمیعا في ثالثة محاور
 Sporadic or Occasionalاإلغراق المؤقت أو العارض  - ١

dumping)  (ئض أو مخزون أو ركود حیث وھي حالة فا
تباع المنتجات بأي سعر للتخلص من المخزون و ھذا النوع 

 .یمكن إھمالھ لضآلة آثاره
 Persistent or Permanent (اإلغراق الدائم أو المستدیم  - ٢

dumping(   ویحدث ذلك بتمتع منتج ما بوضع احتكاري في
   نبيولكنھ یواجھ منافسة شدیدة في السوق األج، السوق المحلي

و لكي یحقق ھذا ، و یرغب المنتج في زیادة أرباحھ الكلیة
الھدف یلجأ إلى التمییز السعري و ال یمكن أن یستمر طویال في 

رضا (  . تلك السیاسة إال إذا كان مصحوبا بسیاسة دعم حكومي
 )٢٠٠٤/دمحم

 Predatory or Aggressive (اإلغراق المدمر أو الھجومي  - ٣
dumping   (قیام منشأة محلیة كبیرة بالبیع في  و یحدث عند

وفي نفس الوقت تباع نفس ، الداخل بأسعار احتكاریة مرتفعة
 Rock– السلعة في السوق الخارجي بسعر مخفض للغایة

bottom price  بقصد إزاحة و إبعاد المنتج المحلي . 
و یعتبر اإلغراق المدمر أكثر أنواع اإلغراق خطورة علي 

حت اتفاقیة مكافحة اإلغراق للجھات االقتصاد القومي و سم
المتضررة بالتقدم بشكوى إلى الجھات المسئولة عن التحقیق، و 

على ضوء مفھوم لكي تستمر تلك الجھات في تحقیقاتھا علیھا 
االتفاق الذي انتھت إلیھ منظمة التجارة العالمیة بشأن الدعم 

  )٢٠٠٤/رضا دمحم( .واإلجراءات التوجیھیة 
  : لتصدي لھا ااالغراق في مصر واجراءات ظاھرة ) ١-١-٢(

مصر لیست الدولة الوحیدة التى فرضت رسوم إغراق على 
وأدوات المائدة الصینى، فقد قامت دول  البورسلینوارداتھا من 

االتحاد األوروبى بفرض رسوم إغراق على وارداتھا من أدوات 
وصلت المائدة المصنوعة من البورسلین ذات المنشأ الصینى و

كما قامت دول مثل ، ٪ على القیمة اإلجمالیة٥٨نسبة الرسوم إلى 
إندونیسیا ومالیزیا بفرض رسوم، وھناك دول مثل البرازیل 
واألرجنتین وجنوب أفریقیا وكرواتیا تدرس فرض رسوم، وإذا 

فسنجدھا قد  ٢٠١٠نظرنا إلى صادرات الصین لدول العالم عام 
ً و  ٧٨٥نحو ملیون و ٢٠١١ ألف طن، وعام ٨٩٣سجلت ملیونا

ألف طن عام  ٥٠٠ألف طن، وسجلت الصادرات ألوروبا وحدھا 
ألف طن إلى مصر، وھناك تخوف شدید أن یتم  ٢٧، ونحو ٢٠١٢

توجیھ الفائض لدى أوروبا إلى السوق المصریة لذا أصبح 
ً تجدید رسوم اإلغراق على الواردات الصینیة، ویجب أن  ضروریا

المصانع المحلیة المنتجة والتى تتمتع تكون ھناك حمایة لجمیع 
 .منتجاتھا بمیزات تنافسیة تفوق مثیلتھا من المستورد 

البد أن یعرف المستھلك أن ھناك شركات فى الصین قائمة  -
ً على شراء منتجات الفرزین الثالث والرابع الصینیة بأسعار  أساسا

، ثم تقوم بتدویره وإعادة تصدیره إل ً ى مصر أقل من التكلفة كثیرا
ً عن أسعار بلد المنشأ  ، وھي »الصین«بأسعار مغرقة تقل كثیرا

منافسة غیر عادلة للصناعة المحلیة، كما أن ھناك تجار یقومون 
على إغراق السوق المحلیة بالمنتجات الصینیة، وال یتوقف األمر 
عند ذلك بل یقومون بسرقة العالمات  التجاریة والرسومات 

لمصریة ویقومون بتقلیدھا، ولقد تقدَّمت الممیزة لبعض المنتجات ا
الشركة المصریة األلمانیة للبورسلین ببالغ للنائب العام، ضد 
ستوردى أدوات المائدة من البروسلین والتى تقوم باستیراد  ُ م
رة أو بدون شھادة المنشأ وطرحھا  ّ زو ُ شحنات بشھادة منشأ م

أدى إلى و الذى .بالسوق المصریة بطریقة تضر بالصناعة الوطنیة
ملیون جنیھ على خزینة الدولة منذ عام  ٦٠٠ملیارات و ٥ضیاع 
تقدمت المصانع الوطنیة  ٢٠٠٣و في عام . وحتى اآلن ٢٠٠٣

للبورسلین ببالغ إلى جھاز مكافحة الدعم واإلغراق جراء ما تعانیھ 
بسبب ما تقوم بھ الصین من إغراق األسواق ببضائعھا مما كان لھ 

ض المبیعات واإلنتاج واألرباح وقلة موارد أبلغ األثر في انخفا
ولقد قام  جھاز .المصانع الوطنیة وزیادة مدیونیاتھا أمام البنوك

الدعم واإلغراق ببحث ھذه الشكاوى بمعرفة خبراء الجھاز 
المصریین واألجانب وبعد التحقق من حدوث اإلغراق وثبوت 

ر الضرر الجسیم الذي لحق بالصناعة الوطنیة صدر قرار وزی
بفرض رسم إغراق مالئم  ٢٠٠٣لسنة  ٨٧التجارة الخارجیة رقم 

لمدة خمس سنوات على واردات أدوات % ٢٦٨للضرر قدره 
المائدة من البورسلین من الصین، وقد تحدّد الضرر مقارنة 
بانخفاض أسعار بیع الصادرات الصینیة في مصر عن أسعار 

لمحلیة بسبب بیعھا في الصین ومدى الضرر الواقع على الصناعة ا
ذلك اإلغراق باعتبار أن األخیر من الممارسات الدولیة الضارة 

مة بموجب اتفاقیة  ّ حر ُ   )٢٠١٣/صالح السعدنى(". الجات"الم
لجأ العدید من المستوردین إلى محاوالت للتھرب  ٢٠٠٣ومنذ عام 

من أداء رسم اإلغراق وذلك عن طریق االتفاق مع المصانع 
جھا إلى مصر ولكن عن طریق تھریبھ الصینیة لتصدیر نفس إنتا

إلى دول الجوار مثل مالیزیا وتایالند وھناك یتم تزویر شھادات 
المنشأ على أنھا مالیزیة أو تایالندیة ثم یعاد تصدیر المنتج إلى 
مصر ھروبا من أداء رسم اإلغراق المستحق للخزانة العامة للدولة 

جھاز مكافحة  وعلیھ تقدمت الصناعة الوطنیة بشكوى أخرى إلى.
الدعم واإلغراق لمواجھة ھذا التحایل، حیث إن بعض ھذه البالد 
مثل مالیزیا ال تمتلك مصانع إلنتاج البورسلین أساسا وقد أثبتت 
اإلحصاءات الرسمیة تزاید صادراتھا إلى مصر من أدوات المائدة 
مقابل انخفاض صادرات الصین إلى مصر بعد صدور قرار وزیر 

و قامت وزارة التجارة الخارجیة .یة المنوه عنھ التجارة الخارج
بفرض رسم إغراق على منتجات البورسلین الواردة من مالیزیا 

لمدة خمس  ٢٠٠٦لسنة  ١وتایالند بموجب القرار الوزاري رقم 
  .سنوات انتھت بالفعل ولم تجدد 

وفي محاولة أخرى من الدولة للتصدي لتلك الظاھرة التي مازالت 
ن والتي أدت إلى إجھاض قرار اإلغراق الصادر مستمرة حتى اآل

من الدولة ذات السیادة وضیاع ملیارات الجنیھات على خزانة 
الدولة تمت إضافة البند الثاني من الملحق الثالث لالئحة االستیراد 

والذي  ١٣/١٠/٢٠٠٥بتاریخ  ٧٧٠الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
المصنع مطبوعین ینص على ضرورة أن یكون بلد المنشأ واسم 

على جمیع وحدات المنتج المستورد ومغطاة بطبقة من الجلیز 
ا عالیا حتى یستحیل محوھا ووضع ) مادة زجاجیة( ً ومحروقة حریق

ومما سبق یتضح ان  .اسم بلد منشأ آخر ال یخضع لرسم اإلغراق
االغراق من اھم التھدیدات والمخاطر التي تتعرض لھا صناعة 

سلین في مصر ،ولقد اتخذت الدولة اجرائتھا أدوات المائدة البور
وباستمرارھا في ھذه الخطوات ، السابقة لمواجھة ھذه الظاھرة

  )٢٠١١/رشا شقویر(. تحمي ھذه الصناعھ من االنھیار 
 تكنولوجیا االنتاج لصناعة البورسلین في مصر ) ٣(
  : التكنولوجیا  المستخدمة  في مصانع البورسلین بمصر ) ١-٣(

الیب االنتاج مابین األسالیب التقلیدیة والحدیثة داخل تتنوع أس
مصانع انتاج أدوات المائدة البورسلین بمصر وتتفاوت نسبة كمیة 

، االنتاج لكل طریقة حسب امكانیات كل مصنع المادیة والبشریة
فھناك معوقات في استخدام التكنولوجیا الحدیثة لعدم وجودامكانیات 

اكینات الحدیثة وعدم توفیر التدریب مادیة و صیانة واھتمام بالم
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الجید لمستخدمیھا فتجد بعض المصانع تعتمد بشكل أساسي على 
الطرق التقلیدیة في التشكیل بینما توجد مصانع تعتمد بشكل نسبي 

وفیما یلي یعرض البحث كال من . على التكنولوجیا الحدیثة 
ب لالنتاج االسالیب التقلیدیة والحدیثة في محاولة الیجاد أیھا أنس

  .بمصر 
 :اسالیب االنتاج التقلیدیة ) ١-١-٣(

  -:  (Casting slip)التشــكیل بالصب 
یتم تحضیر معلق طینة وھومزیج أو خلیط من الماء والطین مع 

ویصب المعلق الطینة في قالب ، إضافة مواد أخرى مثل المشتتات
،  Plaster of Paris مصنوع الجبس الذي یسمى عجینة باریس

  -: وقف جودة المنتجات الخزفیة المنتجة بالصب علىوتت
، تجفیف القوالب، وتحضیرھا) الجبس(جودة عجینة باریس 

وذلك ، وغیرھا من العوامل المختلفة مثل انتظام سمك قطع القالب
وھناك نوعان من ، لضمان امتصاص متجانس لجمیع قطع القالب 

طینة ھنا تصنع األشكال بصب : الصب المصمت ) ١(- :الصب 
ویجب ، الصب في القالب وتترك فیھ إلى أن تتشكل غیر مفرغة

: الصب المفرغ ) ٢(، تعویض منسوب الطینة في القالب باستمرار
وفیھا یتم صب الطینة السائلة في القالب وتترك لفترة قلیلة من 

ثم یفرغ الزائد ویتكون لدینا ، الزمن حسب نوع الطینة والقالب
وكلما زادت مدة الصب كان جدار الشكل ، جدار الشكل من الطینة

   .أكثر سمكاً 
  :التشكیل اآللي بالسادف 

حیث یوجد أنواع لنظم التشكیل باستخدام نماذج السادف من الصاج 
حیث یراعى في إعداد نموذج ، لتشكیل المنتج الخزفي المطلوب

ویكون التشكیل إما ، مقطع السادف السمك الطیني المراد تطبیقھ
كما ، (Jiggering & Jollying)و من الخارج من الداخل أ

  .تستخدم رؤوس ساخنة من الصلب في ھذه الطریقة
  :التشــكیل بالبثق  -١

ھي عملیة ضغط للطفلة اللدنة إلنتاج عمود من الطفلة یمكن 
ً للطول المطلوب بواسطة سلك بینھ مسافات    تقطیعھ تبعا

لي أو من خالل وجمیع الطرق التقلیدیة لالنتاج یمكن أن تتم بشكل آ
وفي االأشكال التالیة توضح كال من الطرق ، العمالة البشریة
  : التقلیدیة لالنتاج 

  
  قوالب الصب) ١(شكل 

  
بالسادف  التشكیل) ٢(شكل رقم 

  من الخارج

  
  التشكیل بالسادف من الداخل)  ٣(شكل رقم 

  
  عملیة الصب) ٤(شكل رقم 

  
  تغطیس الجلیز) ٥(شكل رقم 

  :أسالیب االنتاج الحدیثة ) ٢-١-٣(
 The die( نظام ال تستخدم التكنولوجیا الحدیثة كال من 

system (وھو جسم  مصنوع من  في  الصب األیزوستاتیكي
سالن وتدفع فیھ حبیبات البور، و یكون الجسم مثقب البولي یوریثین

رطوبة و یتم دفع الحبیبات بھواء مضغوط سریع % ٣- ٢شبھ جافھ 
 HIGH(الصب بالضغط العالي وكذلك یستخدم تقنیة ، ثابت

PRESSURE CASTING( ، في البدایة یتم ضخ طینة الصب
اثناء  )مادة صمغیة(في التجویف في قالب راتنجي ) طینة سائلة (

الصب كما ھو  الملو یكون في زیادة تدریجیة في ضغط طینة
 :موضح في األشكال التالیة 

  

  
  الصب األیزوستاتیكي) ٦(شكل رقم 

      
 high pressure(الصب بالضغط العالي ) ٧(شكل رقم 

casting(  
حیث ) spray glazing machine( وتستخدم ماكینة رش الجلیز 

یتم تطبیق الجلیز  بفوھات ثتائیة وتكون الماكینة مزودة تجفیف 
 وحرارة قبل التطبیق 
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  ماكینة رش الجلیز)  ٨(شكل رقم 

 Article rim(الرتوش التشطیب وعمل  كما یتم استخدام منظومة 
finishing system ( والتي بھا یتم تقلیص دور الجانب البشري

 ) العمالة(

  
  

  
  ماكینة عمل الرتوش ) ٩(شكل رقم      

ان مصر كدولة نامیة تعاني من نسبة بطالة مرتفعة وتحتاج الى 
واستخدام التكنولوجیا الحدیثة الذي یرفع ، یدي العاملةتوظیف األ

فالتنوع بین ، من جودة المنتج ومن حجم االنتاج یقلل ھذه العمالة
األسالیب التقلیدیة والحدیثة مھم في وضع مصر االقتصادي 

الن االعتماد الكلي على أسالیب ، ووجود نسبة البطالة المرتفعة
كما أن  .البطالة وال یعالجھااالنتاج الحدیثة یزید من مشكلة 

یناسب بعض الشركات من الالتكالیف الباھظة لالنتاج الحدیث قد 
حیث التكلفة فقد یصل عمل  القالب الواحد  جنیھ مصریا 

الف شامال التصمیم والخامات بخالف الماكینة التى  ٤٠٠٠٠٠
  .یور  ٣٠٠٠٠تصل 

 :  نماذج من  تصمیم أدوات المائدة البورسلین  المصریة  -٤

سیتعرض البحث لنموذجین من اشھر المصانع المصریة وأكبرھا 
بعرض نبذه ، وأعرقھا في صناعة أدوات المائدة البورسلین بمصر

عن الشركة وكذلك عرض نماذج من التصمیمات المتواجده على 
  : الموقع االلكتروني  الرسمي للمصنع كما یلي 

فتحي (رسلین الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البو)  ١- ٤( 
  : ) محمود

المثال العالمي ” فتحي محمود “  ١٩٨٠أسس ھذه الشركة عام 
ومن ( الذي تزین تماثیلھ میادین وشوارع القاھرة واإلسكندریة 

وھو اسم ) أشھرھا تمثال عروس البحر أمام مكتبة اإلسكندریة 
بارز في عالم الفن والصناعة والذي تبنى فكرة تطویع الفن 

صناعة حتى یصل الفن للمالیین وقد كان لھ الفضل في لالرتقاء بال
تأسیس صناعة الخزف بمصر وقد قاده فكره وحسھ الفني إلى 
تأسیس اكبر شركة لصناعة البورسلین بالشرق األوسط وھى 

تھدف الشركة  . الشركة المصریة األلمانیة لصناعة البورسلین
رسلین طبقا المصریة األلمانیة إلى إنتاج أدوات المائدة من البو

للمواصفات القیاسیة العالمیة ألغراض االستخدامات المنزلیة 
والفندقیة والسیاحیة باإلضافة إلى إنتاج التماثیل الفرعونیة 

 .والفازات
تعتبر الشركة المصریة األلمانیة للبورسلین ھى أكبر منتج فى 

راك (مصر وأكبر منتج فى المنطقة العربیة ویأتى بعدھا مصنع 
ً بمعدل  ١٧تنتج   حیث ) ىاإلمارات ألف قطعة  ١٥٠ألف طن سنویا
 ً وتقوم بالتصدیر إلى العدید من دول العالم » طناً  ٥٥«یومیا

بأوروبا وفرنسا وألمانیا وتركیا وبلجیكا وتوزع فى دول الخلیج  
٪ ویتم ٣٠ایضا وتصل معدالت التصدیر لألسواق الخارجیة 

  .٪ للسوق المحلیة٧٠توجیھ 
كة  بإنشاء مصنع لتصنیع المادة الخام الرئیسیة وقد قامت الشر

ملیون جنیھ بعد استیرادھا   ٣٠للبورسلین بتكلفة استثماریة بلغت 
یورو للطن، وأصبحت تصنع فى  ٥٠٠و ٤٠٠بأسعار تتراوح بین 

٪ من قیمتھا للدخل ٥٠المصریة األلمانیة، ما أدى إلى توفیر 
انى یعاونھ عدد من القومى، وكذلك قامت الشركة بتوفیر خبیر ألم

الخبراء المصریین ومھمتھم إجراء عملیات البحث والتطویر فى 
  .الخامات الجدیدة

فبدال من استیراد ورق الدیكالة ، بالفعل الصناعة ولقد تطورت
یورو وكان معدل االستھالك   ٥وكان یصل ثمن الفرخ الواحد إلى 

ً إلنتاج ورق الدی ١٥٠ ً تم انشاء مصنعا كالة ألف فرخ سنویا
بتكلفة تصل » الرسومات المزخرفة التى یتم لصقھا على األطباق«

ً لالسطمبات بتكلفة  ٣٥إلى   ١٠ملیون جنیھ، كما تم انشاء مصنعا
مالیین جنیھ، وكان یتم استیرادھا من ألمانیا وھذا یدل على وجود  
عملیات تطویر مستمرة لمواكبة التطور الھائل الذى یطرأ على 

ً بع د اآلخر، یضاف إلى كل ما سبق انھ تم اضافة الصناعة یوما
عدد من اآلالت وتحدیث الماكینات والتى تعمل بنظام الروبوت، 
وذلك عن طریق كبرى الشركات المنتجة لھذه الماكینات  فأصبحت 

ماكینة برس وھى أكبر تشكیلة ماكینات بمصنع  ٣١الشركة تمتلك
وفیما یلي  .)٢٠١٣/صالح سعدني (واحد فى المنطقة العربیة 

  عرض لمجموعة من منتجات الشركة المصریة األلمانیة وتحلیلھا 
  : نماذج لتصمیم بعض المنتجات للمصریة األلمانیة ) ١-١-٤(

  الشكل                                                     
  

  )١٠(شكل رقم 

الشكل 
  والنسب

الفئة   الزخرفة  اللون
  املستهدفة

شكل دائري 
  واسطواني 

 

بورسلین   دیكال   أبیض 
  فنادق 

  
  )١١(شكل رقم 

شكل مربع 
وھرمي 

  ناقص

بورسلین   ال یوجد  أبیض
  فنادق 
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  )١٢(شكل رقم 

تشكیل   أبیض  شكل دائري
بارز 
  للسطح

بورسلین 
  فنادق

  ومنزلي 

  
  )١٣(شكل رقم 

شكل دائري 
  واسطواني

  فنادق  ال یوجد  أبیض

  
  )١٤(شكل رقم 

أطباق 
دائریة 
ومربعة 
مسطحة 

  وعمیقة

ألوان 
أصفر، 
أخضر 
،أحمر، 

  أزرق فاتح

  منزلي  ال یوجد

  
  )١٥(شكل رقم 

أشكال 
  اسطوانیة

  فنادق  ال یوجد  أبیض

  
             )                  ١٨(شكل رقم )                ١٧(شكل )              ١٦(شكل رقم     

مربع مستقیم 
االضالع، 
ومنحني 
  االضالع

دیكال   أبیض
ذھب  

  وبالتین  

  منزلي

      
  )٢١(شكل                          )٢٠(شكل              )        ١٩(شكل 

أشكال مربع 
ومستطیل 

وشكل 
  عضوي 

  منزلي  دیكال   أبیض

  
 تحلیل تصمیم منتجات المصریة األلمانیة  ) ٢-١-٤(

تظھر  عالقات متزنة بین األشكال واألحجام مجموعة المنتجات  
وھناك  عالقة متزنة ، كما تتمیز ببساطة الشكل، والقیم السطحیة

إلى الكل الذي  وبالنسبةعض  بین قیمة األجزاء بالنسبة لبعضھا الب
شكال ھندسیة بسیطة وذات خطوط وتظھر مجموعة أل، تكونھ

 .خارجیة واضحة سھلة في إدراكھا تتمیز بالبساطة والحداثة 
أي ، ویتحقق األداء الوظیفي في البراد بشكل المصب وزاویة میلھ

جودة  وفي ھذه المجموعة تتضح فیھا، وضعھ بالنسبة لجسم البراد
من خالل النسب والعالقات بین أجزاء البراد، مما یؤدي إلى األداء 

، سھولة االستعمال واألمان أداء وظیفي جید  یظھر فیھ كال من 
وتؤدي كل من ھذه ، تتنوع وظیفة األطباق بین مسطح و عمیقكما 

تتمیز ھذه المجموعة . المجموعة وظیفتھا  في احتواء الطعام 
شكال التقلیدیة حتى في استخدام بالبساطة والحداثة والبعد عن األ

ویمكنھا أن تلبي احتیاجات طبیقات مجتمعیة ، اللون والزخارف

ربما تفتقد الى وجود شكل ممیز ، مختلفة كتذوق جمالي ووظیفي 
  .للشركة أو ھویة وطابع خاص 

  )شیني(الشركة العامة لمنتجات الخزف والصینى )٢-٤(
إحدى الشركات التابعة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصیني 

للشركة القابضة للصناعات المعدنیة التابعة لوزارة االستثمار 
بجمھوریة مصر العربیة ینحصر نشاط الشركة فى أنتاج تشكیلة 

واألدوات  البورسلینكبیرة من المنتجات تتضمن أدوات المائدة من 
وسیرامیك األرضیات والحوائط ) أطقم الحمامات ( الصحیة 

وتقع . ا تقوم الشركة بطحن الخامات وبیعھا للغیربالجلیز كم
مصانع الشركة وإدارتھا بشارع شركات البترول بمنطقة مسطرد 

  محافظة القلیوبیة وعلى مساحة 
و مصنع األدوات المنزلیة من البور سلین ینتج أطقم المائدة بأشكال 
مختلفة للمنازل كما ینتج أطقم البورسلین للفنادق الكبرى بمصر 

من أطقم  الشركةجھا وللقرى السیاحیة وتشتھر منتجات وخار
المائدة بقوه تحملھا وعدم تأثیر األدوات المعدنیة فیھا أثناء الطعام 
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ً ویتم تصدیر  كما یتم إنتاج الفازات والتحف فى ھذا المصنع أیضا
عدد العاملین . من أنتاج ھذا المصنع لبعض الدول األوربیة % ١٠

. ملیون جنیة  ١٠٠یمة المبیعات السنویة إجمالي ق.  ٥٨٠بالشركة 
جمیع منتجات الشركة مطابقة للمواصفات العالمیة المؤكدة 

بشھادات من جھات اختبار مختلفة والشركة حاصلة على عالمة 
   • ISO 9001/ 2000 الجودة و شھادة الجودة

)http://www.sheeni-egypt.com(  
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    :تحلیل تصمیم المنتجات )  ٢-٢-٤(

تظھر  عالقات واضحة وبسیطة  بین األشكال مجموعة المنتجات  
، وتم مراعاة النسب بین األجزاء والكل، واألحجام والقیم السطحیة

)  مثلث، مربع، دائرة(شكال الھندسیة األساسیة وھي مجموعة األ
رجیة واضحة سھلة في إدراكھا تمیل الى األشكال وذات خطوط خا

ویتحقق األداء الوظیفي من خالل أداء  .التقلیدیة المتعارف علیھا  
تتنوع وظیفة األطباق كما ، وفي، الوظیفة بسھولة مع تحقیق األمان

وتؤدي كل من ھذه المجموعة وظیفتھا  في ، بین مسطح و عمیق
تقلیدیة وكذلك الزخارف اال  وبالرغم أن األشكال. احتواء الطعام 

ان یتمیز المصنع بوجود البورسلین ذو الزخارف ذات الطابع 
وان احتاجت الى التطویر بحیث أن ) المصري القدیم(الخاص 

یكون شكل اآلنیة أو الطبق أیضا مستوحى من المصري القدیم 
وكذلك یمكن استخدام ألوان مستوحاه أیضا ، ولیست الزخارف فقط

وبھذا یحقق المصنع تمیزا في ، المصریة القدیمةمن الحضارة 

http://www.sheeni
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تصمیمھ عن غیره ویستھدف فئة السیاح في مصر أو یصدر 
  .المنتجات ذات الطابع الممیز 

  : Results نتائج البحث
 :تتراجع صناعة البورسلین بمصر لالسباب التالیة  -١
ظاھرة االغراق والتي تعد أحد النتائج السلبیة التفاقیة الجات  -

الحكومیة لمواجھتھا مازالت مشكلة قائمة ورغم المحاوالت 
 .خاصة في مجال أدوات المائدة البورسلین 

الن مصر دولة نامیة فاستخدام أسالیب االنتاج التقلیدیة ھو  -
األفضل لحل مشكلة البطالة وللتغلب على األسعار الباھظة 

 .مما یؤثر على جودة وحجم االنتاج ، للماكینات الحدیثة
ع في تصمیم منتجات أدوات المائدة عدم وجود ھویة وطاب -

  .المصریة یمیزھا عن غیرھا من الدول 

 :Recommendationsتوصیات البحث 
ان یھتم القائمین على الصناعة بایجاد ھویة وطابع خاص للمنتج 
المصري من أدوات المائدة البورسلین وذلك یمكن أن یكون من 
خالل عمل مؤتمرات أو مسابقات لتطویر التصمیم داخل 

 . ة المؤسسات الصناعی
دعما مادیا لھذه الصناعھ والمساھمة في سن  الحكومةأن توفر 

التشریعات التي تعمل على تشجیع ھذه الصناعھ وازدھارھا لما لھا 
من أھمیة في تشغیل االیدي العاملة واألخد بكل مایلزم لمواجھة 

  .    ظاھرة االغراق
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