


Since ancient times, Egypt has been one of the world’s 
most famous countries known for handicrafts. Despite the 
technological advancement that has led to the overshadowing of 
these crafts, handicrafts remain the most valuable treasure and 

the most influential heritage throughout history.

Being aware of the importance of this craft, the Egyptian 
Government has adopted a lot of initiatives related to handicrafts. 
And since the National Council for Women has been entrusted 
with women’s economic advancement, it has collaborated with 
the Sawiris Foundation for Social Development and the Bank 
of Alexandria (their flagship initiative “Ebda3 Men Masr”) to 
design a catalogue to create marketing channels for women. The 
catalogue includes success stories for some of the women who 
have had difficulties at the beginning of their path. These stories 

can inspire others to initiate their own path to success. 

When you read this catalogue, and buy one of the pieces it 
includes, you purchase a product made with the hands of 
Egyptian women. The value of the purchased piece to the 
consumer is not only about ownership, but it is an authentic part 
of the heritage of a nation with roots and history that is a source 
of pride to us all; thus resulting in a boost to the women’s self-

confidence.

To get in contact with these inspiring women, kindly find their 
contact details in the catalogue.

Thank you.

اليدوية منذ القدم، إال أن  الحرف  التى عرفت  العالم  أكثر دول  تعد مصر من 
التطور التكنولوجي أدى إلى تواريها عن الساحة، لكن تبقى الصناعات اليدوية 

هي الكنز األثمن والتراث األكثر تأثيًرا على مر العصور.

كان  ولما  القطاع،  ادراًكا منها ألهمية هذا  المبادرات  العديد من  الدولة  تبنت 
المجلس القومي للمرأة هو أحد الجهات الحكومية المعنية بالنهوض بالمرأة 
اقتصاديا فقد قام بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية وبنك 
مساعدة  على  يعمل  كتالوج  إلصدار   ( مصر  من  إبداع  مبادرة   ) اإلسكندرية 
السيدات على فتح قنوات تسويق لهن واالحتكاك بجمهور المستهلكين، كما 
يتضمن قصص نجاح لبعضهن ممن واجهن صعوبات فى بداية الطريق وهي 

قصص ملهمة ألخريات كي يضعن قدمهن على أول طريق النجاح.

عند مطالعتكم لهذا الكتالوج و اقتنائكم قطعة من القطع التى يحتويها فقد 
اقتنيتم منتًجا مصنوًعا بأيدي سيدات مصريات. قطعة ليست فقط منتج يبحث 
عن مستهلك، لكنها جزء أصيل من تراث أمة لها جذور وتاريخ هو مصدر فخر لنا 

جميًعا. وبذلك يتم تعزيز ثقتهن فى أنفسهن.

يمكنكم التواصل المباشر معهن من خالل أرقام الهواتف الموجودة بالداخل.
شكًرا لكم.
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Women’s economic empowerment is one of Egypt’s foremost 

national priorities. The 2014 Egyptian Constitution laid the 

foundations for non-discrimination and equal opportunities for 

women, as well as provided many constructive legislative reforms 

to support women’s economic empowerment in the country.

The National Council for Women pays great attention to this topic, 

and has developed the “National Strategy for the Empowerment 

of Egyptian Women -2030”, which was announced as well as 

endorsed by Egypt’s President H.E.  Abdel Fattah El-Sisi. The 

strategy provides a framework for national policy and is a guiding 

document for the Egyptian government. It aims at developing 

women’s capabilities to increase their participation in the workforce 

and spreading the culture of entrepreneurship among them. The 

National Council for Women monitors the implementation of the 

strategy alongside ministries and relevant authorities.

This is in addition to the important 

role played by the Women Business 

Development Center in providing training, 

as well as advisory and networking services. 

Furthermore, the center exerts efforts 

to assist women entrepreneurs in the 

handicrafts sector to market their products. 

This is done through their participation in 

exhibitions, networking with the commercial sector and showcasing 

their products electronically. To date, 3 separate editions have been 

issued – boasting over two hundred products made by more than 

(70) creative and innovative Egyptian women from various Egyptian 

governorates.

After issuing three successful editions of “El Masrya”, I would like 

to extend my sincere thanks and appreciation to Sawiris Foundation 

for Social Development and ALEXBANK (Ebda3 men Masr - 

Initiative) for their fruitful cooperation in this field, as well as their 

endeavor in supporting the economic empowerment of Egyptian 

women.

The National Council for Women is keen to continue its efforts with 

its partners to support productive Egyptian women, highlighting 

their capabilities and innovations, and facilitating their products’ 

delivery to the local and global market. I am pleased to issue the 

fourth edition of “El Masrya” catalogue, 

which contains more than 50 products 

representing eight governorates (Cairo, 

Giza, Gharbia, Damietta, Sohag, Dakahlia, 

South Sinai and North Sinai), all of which 

represent success stories of women that are 

truly inspiring. 

 تعد قضية التمكين االقتصادى للمرأة واحدة      

الدستور أرسى  حيث  الوطنية،  األولوليات   من 

التمييز عدم  وأسس  قواعد   2014  المصرى 

من العديد  تحققت  كما  الفرص،   وتكافؤ 

التمكين لدعم  اإليجابية  التشريعية   اإلصالحات 

القومى المجلس  ويولى  للمرأة   االقتصادي 

 للمرأة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية، حيث أعد االستراتيجية الوطنية لتمكين

رئيس السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  وأقرها   2030 المصرية   المرأة 

مع تتسق  والتى  القادمة،  لألعوام  الحكومية  العمل  كوثيقة   الجمهورية 

خاص محور  وتتضمن   ،  ٢٠٣٠ مصر  ورؤية  المستدامة   التنمية   أهداف 

 بالتمكين االقتصادى للمرأة يهدف الى تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات

 العمل أمامها، وزيادة مشاركتها فى األعمال، ونشر ثقافة ريادة األعمال

 بين النساء، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذ االستراتيجية مع

 مختلف الوزارات والجهات المعنية.    هذا إلى جانب الدور الهام الذى يقوم

الخدمات من  العديد  يقدم  حيث  بالمجلس  المرأة  مهارات  تنمية  مركز   به 

قنوات فتح  الى  سعيه  على  عالوة  والتشبيك  واالستشارية   التدريبية 

 تسويقية واتفاقات تجارية مع الجهات الحكومية والشركات المعنية من أجل

اليدوية على تسويق منتجاتهن خاصة الحرف  السيدات صاحبات   مساعدة 

 بالمحافظات البعيدة والنائية من خالل اشراكهم في المعارض، وتشبيكهم

 مع القطاعات التجارية وتسويق منتجاتهن الكترونيًا من خالل سلسلة كتالوج

 “المصرية” والذى صدر منه ثالثة نسخ متميزة،

70  ) من  ألكثر  منتج(  (مائتى  من  أكثر   تضمنت 

من محترفة  مبدعة  منتجة  مصرية   )  سيدة 

 محافظات مصر المختلفة وبعد إطالق ثالثة نسخ

الشكر أتقدم بخالص  المصرية  كتالوج   ناجحة من 

ساويرس مؤسسة  النجاح  لشركاء   والتقدير 

 للتنمية االجتماعية وبنك االسكندرية (مبادرة ابداع من مصر( للتعاون المثمر

للمرأة االقتصادى  التمكين  قضية  دعم  نحو  وسعيهم  المجال..  هذا   فى 

   المصرية.ك

 وحرصًا من المجلس القومى للمرأة على مواصلة جهوده مع شركاؤه فى

 دعم المرأة المصرية المنتجة وإلقاء الضوء على قدراتها وابداعاتها وتسهيل

 توصيلها للسوق المحلى والعالمى .. يسعدنى أن أطلق النسخة الرابعة

لثمانية منتج ممثل   50 أكثر من  على  تحتوى  التى   “ “كتالوج مصرية   من 

 محافظات ( القاهرة والجيزة والغربية ودمياط وسوهاج والدقهلية وجنوب

ملهمات لسيدات  نجاح  قصص  جميعها  وتمثل  سيناء(،  وشمال   سيناء 

 جديرات بنشر ابداعاتهن حتى تحتذى بهن أخريات .. وتضم المنتجات حرف

 مختلفة مثل صناعة الجلود والكليم والخزف والمفروشات واالكسسوارات

 المنزلية والكروشيه والحلى والمكرمية والتطريز والخياطة والمنتجات الُمعاد

تدويرها و الطباعة على القماش.م

“The National Council 
for Women is keen to 

continue its efforts with 
its partners to support 
productive Egyptian 
women, highlighting 

their capabilities 
and innovations, 

and facilitating their 
products’ delivery to 
the local and global 

market.”
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Dr. Maya Morsy
President of the National Council for Women - Egypt

د. مايا مرسى
رئيسة المجلس القومي للمرأة - مصر
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Eng. Noura Selim
Executive Director of SFSD

م. نورا سليم
المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

Sawiris Foundation for Social Development is immensely proud 

to share that in April 2021, we will have completed 20 years of 

developmental work – during which we have spared no efforts 

in order to achieve a better reality for all Egyptians. Over the 

years, the foundation has invested nearly 2 billion EGP to support 

numerous economic, social and educational initiatives, which 

have positively affected the lives of more than 300,000 people 

across all of Egypt’s governorates.

Egyptian women have been, and continue to be, one of the 

most important target groups of the foundation’s projects and 

programs. Since the establishment of the foundation in 2001, 

we have worked tirelessly to increase women’s participation 

in all sectors, and to empower them 

economically, socially, and provide them 

with quality educational opportunities, 

helping them build inclusive, balanced, 

more equitable and productive societies.

In light of the challenges facing Egyptian 

women with the spread of COVID-19, the 

foundation was keen to cooperate with all 

parties from the public and private sectors, 

as well as civil society organizations, in 

order to improve the conditions of Egyptian women and support 

them and the members of their families. 

That being said, we are pleased to continue our cooperation with 

the National Council for Women (NCW) and ALEXBANK, for the 

fourth edition of “El Masrya” catalogue, in order to shed light on 

more inspiring stories and unique products made by innovative 

Egyptian women. 

Through this publication, I would like to thank all the artisans 

who managed to overcome difficulties and obstacles, and present 

their outstanding work that reflects the diverse Egyptian heritage 

– which we are tremendously proud to say is made in Egypt. I 

would also like to thank both the National Council for Women 

and ALEXBANK. Moreover, I reaffirm 

our commitment to remain an active 

partner in development in Egypt, and to 

work side by side with our partners to 

contribute towards positive change in our 

societies. Together, we look to the future 

with much confidence and hope for even 

more achievements that promote equal 

opportunities for all groups of Egyptian 

society.

ساويرس مؤسسة  تكون   2021 أبريل   بحلول 

 للتنمية االجتماعية قد أتمت 20 عاما من العمل

تّدخر خاللها لم  المستدامة،  التنمية   في مجال 

لكافة أفضل  واقع  تحقيق  سبيل  في   جهدًا 

األعوام مدار  فعلى  المصري.  الشعب   فئات 

2 يقرب من  ما  المؤسسة  استثمرت   الماضية 

 مليار جنيه مصري في دعم العديد من المبادرات االقتصادية واالجتماعية

 والتعليمية، التي استطاعت أن تؤثر في حياة أكثر من 300 ألف مواطن،

في مختلف محافظات مصر.ك

مشاريع من  المستهدفة  الفئات  رأس  على  المصرية  المرأة   وتأتي 

 ومبادرات المؤسسة، فقد عملنا - منذ إنشاء المؤسسة في عام 2001

وتمكينها القطاعات،  جميع  في  المرأة  مشاركة  مستوى  رفع  على   - 

شاملة مجتمعات  بناء  أجل  من  وتعليميا،  وصحيا  واجتماعيا   اقتصاديا 

 .ومتوازنة وأكثر مرونة وقدرة على معالجة ومواجهة األزمات.ن

 وفي ظل التحديات التي تواجه المرأة المصرية مع انتشار فيروس كورونا

 المستجد، حرصت المؤسسة على التعاون مع كافة الجهات من القطاعين

النهوض بأوضاع المدني من أجل  المجتمع   العام والخاص ومؤسسات 

الجائحة، أثار  للتخفيف من  أسرتها  وأفراد  المصرية، ودعمها هي   المرأة 

 وتمكينها من الحصول على فرص عادلة ومتكافئة في سوق العمل تثبت

 من خاللها قوتها وكفاءتها في كافة المجاالت الحياتية كشريك رئيسي

عنه يمكن االستغناء  المصري ال  المجتمع   في 

أو استبداله.م

التعاون أن يستمر  دواعي سرورنا  كان من   لذا 

 مع المجلس القومي للمرأة وبنك اإلسكندرية،

 للنسخة الرابعة على التوالي، في إصدار كتالوج

 إلصدار النسخة الرابعة على التوالي من كتالوج

الملهمة، القصص  من  المزيد  على  الضوء  إلقاء  أجل  من   “المصرية” 

رائدات أصبحن  مصريات  مبدعات  بأيدي  المصنوعة  الفريدة   والمنتجات 

التراث روح  تعكس  التي  اليدوية  الحرف  فنون  من  العديد  في   أعمال 

 المصري األصيل والمتنوع في مختلف المحافظات المصرية.م

 ومن خالل هذا اإلصدار، أود أن أتقدم بالشكر لكل رائدات األعمال الالتي

المتاحة الموارد  واستخدمن  والعقبات،  الصعاب  كافة  تحدى  من   َتمكّن 

 لتقديم أعمالهن اإلبداعية المتميزة التي نفخر أنها صنعت في مصر. كما

وبنك للمرأة  القومي  المجلس  من  لكل  بالشكر  أتقدم  أن  أيضا   أود 

 اإلسكندرية، وأؤكد التزامنا بأن نظل شريكا فاعال في التنمية على أرض

 مصر، وأن نعمل جنبا إلى جنب من أجل اإلسهام في إحداث تغيير إيجابي

المصرية. للمرأة  والتمكين  الدعم  من  المزيد  وتقديم  مجتمعاتنا،   في 

 معكم نتطلع إلى المستقبل بكثير من الثقة ونأمل في تحقيق المزيد من

اإلنجازات التي تعزز تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع المصري.ك

“Through this 
publication, I would 
like to thank all the 

artisans who managed 
to overcome difficulties 

and obstacles, 
and present their 

outstanding work that 
reflects the diverse 
Egyptian heritage 

– which we are 
tremendously proud to 
say is made in Egypt.”
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ALEXBANK takes pride in its long-term partnership with the 

National Council for Women, a partnership falling under the 

umbrella of the bank’s flagship initiative for women empowerment 

“Ghalya”.  Ghalya was launched during the 35th edition of the 

Women Economic Forum )WEF), which took place for the first 

time in Egypt on the 4th of March, 2020 under the auspices of 

the president Abdel Fattah el Sisi. “Ghalya” is proudly endorsed 

and driven by the bank’s strategic partner; the National Council of 

Women (NCW) and its national women empowerment initiative 

مربوطة“  supporting and empowering Egyptian women and ”تاء 

local female entrepreneurs. Moreover, it is a platform for multiple 

initiatives that aim to empower women in the fields of Education, 

Employment, Social and Economic Empowerment, Health and 

Wellbeing, and Eliminating Violence Against Women. 

At ALEXBANK, we are proud of our collaboration with our 

strategic partner Sawiris Foundation for Social Development (SFSD) 

and the launch of the 4th edition of NCW’s 

El Masrya Catalogue. Through the Masrya 

Catalogue, ALEXBANK’s flagship initiatives 

“Ebda3 men Masr” and “Ghalya” meet on 

a common ground to fulfill their objectives 

to support female handicrafts artisans, 

showcase their products and stories and provide access to direct 

sales opportunities. In this edition, we feature 23 female-led 

handicrafts businesses from 8 Egyptian governorates.

The creative economy in Egypt has been severely affected by 

the COVID-19 pandemic, resulting in most artisans struggling 

to sustain their businesses. In this regard, EMM joint forces with 

SFSD and JUMIA online platform and responded very quickly (June 

2020) by launching one of the biggest handcrafts official stores 

in Egypt’s named: Ebda3 men Masr. This year and in celebration 

of 2021’s Women’s Month, EMM Store on Jumia has proudly 

onboarded NCW powered by the International Labor Organization 

(ILO); providing exposure to their women crafters “تاء مربوطة”.

I leave my last words to reflect the impact that EMM and Ghalya 

strive for with a testimonial from one of the initiatives’ users, a 

talented entrepreneur in the crochet craft: Fatma Wareth and 

I quote her say “In the presence of the COVID-19 crisis, local 

artisans’ innovation and creativity remained. 

“Ebda3 Men Masr” by ALEXBANK and 

SFSD  succeeded together in managing the 

crisis by launching the “Ebda3 Men Masr” 

online store on the Jumia website, where 

sales and production lines continued.” 

بنك اإلسكندرية بشراكته طويلة األمد مع  يعتز 

تندرج شراكة  وهي   ، للمرأة  القومي   المجلس 

المرأة لتمكين  الرائدة  البنك  مبادرة  مظلة   تحت 

النسخة تم اطالق “غالية” خالل   “غالية”، حيث 

 الخامسة و الثالثين من المنتدى االقتصادي للمرأة         ، وهو حدث تم

 إطالقه  ألول مرة في مصر في الرابع من مارس 2020 برعاية الرئيس عبد

الفتاح السيسي.م

 - للبنك  االستراتيجي  الشريك  وقيادة  بتأييد  فخر  بكل  “غالية”   تحظى 

 المجلس القومي للمرأة – و مبادرته الوطنية لتمكين المرأة  تاء مربوطة

المحليات. عالوة النساء المصريات ورائدات األعمال   “ة”  لدعم وتمكين 

 على ذلك، فهي تمثل منصة لمبادرات متعددة تهدف إلى تمكين المرأة

االقتصادي و  االجتماعي  والتمكين  والتوظيف  التعليم  مجاالت   في 

   والصحة والرفاهية و القضاء على العنف ضد المرأة.م

 ببنك االسكندرية نحن فخورون بتعاوننا مع شريكنا االستراتيجي مؤسسة

الرابعة من كتالوج النسخة  للتنمية االجتماعية         و إطالق   ساويرس 

 المجلس القومي للمراة “كتالوج المصرية”. عبر كتالوج المصرية، تلتقي

على “غالية”  و  مصر”  من  “إبداع  اإلسكندرية  لبنك  الرئيسية   المبادرات 

مجال في  الفنانات  الحرفيات  لدعم  أهدافهما  لتحقيق  مشتركة   أرضية 

 الحرف اليدوية وعرض منتجاتهن وقصصهن وتوفير الوصول إلى فرص

اليدوية للحرف  مشروًعا   23 نعرض  اإلصدار،  هذا  في  و  المباشر،   البيع 

تقودها سيدات من 8 محافظات مصرية.م

 االقتصاد اإلبداعي في مصر تضرر بشدة من

أدى مما  المستجد،  كورونا  فيروس   جائحة 

 لصعوبات كبيرة واجهت الحرفيين للحفاظ علي و

هذا في  و  الحرفية،  مشروعاتهم   إستدامة 

 الصدد  انضمت مبادرة ابداع من مصر بالشراكة مع مؤسسة ساويرس

 للتنمية اإلجتماعية و منصة جوميا للتسويق اإلكتروني لإلستجابة بسرعة

للحرف الرسمية  االلكترونية  المتاجر  أكبر  أحد  الطالق   2020 يونيو   منذ 

 اليدوية في مصر باسم: متجر إبداع من مصر.ا

ابداع من مصر ، فان متجر   2021 لعام  المرأة  العام واحتفااًل بشهر   هذا 

منظمة من  بدعم  للمرأة  القومي  المجلس  بانضمام  يفخر  جوميا،   علي 

فنانات الحرفيات  السيدات  علي  التعرف  فرصة  لتقوية  الدولية،   العمل 

“التاء المربوطة”.م

 و أترك كلماتي األخيرة لتعكس التأثير الذي تسعى مبادرة إبداع من مصر

المبادرات، تلك  من  المستفيدات  أحدي  من  بشهادة  أجله،  من  غالية    و 

منها ونقتبس  وارث،  فاطمة  الكروشيه:  فن  في  موهوبة  أعمال   رائدة 

وإبداع ابتكار  أن  إال  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  أزمة  “رغم   قولها: 

 الحرفيين المحليين قد أستمر، وقد نجح بنك اإلسكندرية من خالل مبادرته

إدارة في  االجتماعية  للتنمية  ساويرس  مؤسسة  و  مصر”  من   “إبداع 

 األزمة من خالل إطالق متجر “إبداع من مصر” عبر اإلنترنت على موقع

جوميا، حيث ساهم في  إستمرار المبيعات و اإلنتاج الحرفي”.م

“The Masrya Catalogue 
demonstrates the 

merged efforts of all 
partners to support 
local artisans and 
preserve Egyptian 

heritage through the 
art of handicrafts.”

(SFSD)

(WEF)

9

Ms. Laila Hosny
Head of CSR & Sustainable Development Office 
- ALEXBANK

ليلي حسني
 رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة

- بنك االسكندرية
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Merit Amon, named after the most beautiful princesses of the 

Pharaohs, and founded by Shaimaa Hamdy, an ambitious girl 

from Sohag who has always had a dream of opening her own 

store and creating beautiful crochet pieces, is a business that 

specializes in crochet dolls, carpets and crochet Amigurumi. And 

because she is a girl from Upper Egypt who is who is proud of her 

origins, she chose the name of Princess Meritamen, whose statue 

in Akhmim in Sohag is the most beautiful statue of a woman in 

the world.

The challenge was to get out of the house, and after taking many 

courses and trainings on how to survive as a business, as well as 

teaching others how to create crochet, she finally founded her 

business after 15 years.  

In the beginning, Shaimaa’s work was mainly traditional crochet 

pieces and stitches, but with time she started to work on herself 

and started learning and browsing the internet for new stitches 

and she began to use other crochet needles. She then started to 

make the Amigurumi dolls, teddy bears and carpets, which are 

all 100% handmade. And because her ambition and passion are 

beyond any limits, Shaimaa dreams of training visuallly impaired 

people to make crochet stitches with larger needles and threads. 

Shaimaa is taking it step by step, but every step she takes is a 

milestone.

Merit Amon Store
ميريت آمون ستور

1
SOHAG
سوهاج 01143521044

سوهاج  بنت  الصعيدية  اختارت  الفراعنة،  أميرات  أجمل  اسم  على 

-شيماء حمدي- اسم البراند الخاص بيها لتصميمات العرايس والسجاجيد 

اسم  فاختارت  جًدا  بأصولها  مرتبطة  وألنها  واإليموجرامي،  بالكروشيه 

األميرة »ميريت آمون« اللي يعتبر تمثالها الموجود في أخميم بسوهاج 

هو أجمل تمثال إلمرأة في العالم.

قصة شيماء هي قصة نجاح وتحدي ألنها بدأت تشتغل الكروشيه اللي 

اتعلمته من جدتها وزوجة عمها وهي عندها تسع سنين، وفضلت أكتر من 

15 سنة بتشتغله كهواية ألن أهلها كانوا رافضين تماًما إنها تبيع منتجاتها 

أو تبقى دي شغلتها، لكن مع إصرار كبير من شيماء بدأت مشروعها من 

وتسويق  وبيع  الكروشيه  على  تانية  بنات  بتدريب  وبدأته  سنين  خمس 

منتجاتهم. 

في  التقليدي  التراثي  الكروشيه  على  شيماء  شغل  كان  البداية  في 

الصعيد زي طواقي المزارعين والصعايدة، ومع الوقت قدرت عن طريق 

اإلنترنت إنها تطور شغلها وتعمل عرايس إيموجرامي ودباديب وسجاجيد 

كاملة معمولة يدوي. وألن طموحها وشغفها ملوش حدود شيماء بتحلم 

إنها تعمل تدريبات للمكفوفين على شغل الكروشية ألنه بقى في خيوط 

وإبر كبيرة تقدر تخليهم يشتغلوه باللمس وبسهولة.

Mandala Bedspread

 مفرش سرير مانداال -  خيوط قطن
- ألوان مختلفة

Color : Varies
Height : 150 cm x 150 cm
Material : Cotton Yarn

Price : EGP 850

Circular Crochet Rug

 سجادة دائرية كروشيه - خيوط مكرمية
- الوان مختلفة

Color : Varies
Size : 90 cm × 90 cm
Material : Macrame Cords

Price : EGP 850

Amigurumi Doll

 عروسة ايموجرومى -  خيوط قطن
- ألوان مختلفة

Color : Varies
Height : 55 cm
Material : Cotton Yarn

Price : EGP 400

https://www.facebook.com/meret.amon.store/
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When there is a will, there is a way. This has always been Yusriya’s 

motto that kept her moving forward and motivated.

Born and raised in Zefta province in Al-Gharbia Governorate, 

Yusriya Abdel Rahman followed her dreams and never gave up. 

She loved drawing on papyrus ever since she was young, and she 

took advantage of her hobby and began to teach the girls in her 

village, and sell her work at touristic places like Al Hussein and 

even in Luxor and Aswan.

When her father died, Yusriya had to give up her dream and look 

after her father’s trade. After a while she took the charcoal trade 

to Hurghada and opened a shop there where hotels were her 

main client. This led her to think of returning to her handicrafts 

passion and revive handicrafts. She started selling handmade 

carpets and pottery to hotels and tourists, and from here she 

began to think of opening a handicraft education center. In 2006, 

Yousria was able to fulfill her dream and open an educational 

center for handicrafts in Sharm El Sheikh, which included 17 

handicrafts and 65 workers.

She named the center after her family, Mahrous Sons - Heritage 

Revival Center. Her biggest challenge was to educate as many 

girls as possible to work on their own businesses, in addition 

to teaching children and foreigners. With the lack of tourists in 

Sharm El-Sheikh, Yousria decided to participate in exhibitions of 

handicrafts to sell her products. The first exhibition for her was 

“Diarna”, among the productive families participants, where she 

became popular in Cairo and began to deal directly with clients. 

Yusriya’s unique edge is her drawings over pottery, which earns 

her a lot of positive feedback, especially from foreigners. She also 

adds a glaze which turns pottery into ceramics. 

Yousrya dreams to invade the world with her products while 

competing with Morroccon products that have better prices due 

to the availability of the raw materials. Yousriya’s products are 

sold because of their unique designs as well as drawings, which 

have a distinctive character, whether in the materials used or the 

drawings engraved on them.

Awlad Mahrous
(Heritage Revival Center)

شركة أوالد محروس 
(مركز إحياء التراث)

2
01004001325
01223580201

SOUTH SINAI
جنوب سيناء

اليدوية،  بالصناعات  المشهور  زفتى  مركز  تحدًيدا  الغربية؛  محافظة  بنت 

من  البردي  ورق  على  الرسم  هوايتها  كانت  اللي  الرحمن  عبد  يسرية 

صغرها، واستغلت إتقانها لهوايتها وبدأت تعلمها لبنات قريتها، وكانت 

بتنزل بنفسها تبيع شغلها في أماكن سياحية زي الحسين واألزهر وقدرت 

تبعته كمان األقصر وأسوان.

الفحم كان كلمة السر في حكاية يسرية، لما اضطرت تتابع شغل والدها 

في الفحم أثناء تعبه، وفتحت محالت فحم في الغردقة وكانت بتتعامل 

تاني،  من  اليدوية  الصناعات  تحيي  إنها  ففكرت  هناك،  كتير  فنادق  مع 

تفكر  بدأت  هنا  ومن  والسياح،  للفنادق  وفخار  يدوي  سجاد  تبيع  وبدأت 

اليدوية. وفي ٢٠٠6 قدرت يسرية  الحرف  لتعليم  إنها تفتح مركز  يسرية 

تحقق حلمها وتفتح مركز تعليمي للحرف اليدوية في شرم الشيخ، اللي 

مشروعها  ومن  وعاملة،  عامل   65 معاها  وبقي  يدوية،  حرفة   17 ضم 

بأيادي  كهدايا مصرية مصنوعة  تاني  تنتشر  اليدوية  المنتجات  رجعت  ده 

محلية.

مركزها  على  محروس«  »أوالد  اسم  يسرية  أطلقت  عيلتها  باسم  تيمًنا 

التعليمي، وكان التحدي األكبر ليها هو تعليم أكبر عدد ممكن من البنات 

أطفال  لتعليمها  باإلضافة  بيهم،  الخاص  مشروعهم  يعملوا  عشان 

الشيخ قررت يسرية تشترك  السياح في شرم  وأجانب. ومع قلة توافد 

تشارك  معرض  أول  وكان  منتجاتها،  لبيع  اليدوية  للحرف  معارض  في 

فيه هو »ديارنا« ضمن المشتركين في األسر المنتجة، ودي كانت بداية 

انتشارها في القاهرة وتعاملها المباشر مع عمالء أكتر، وده اللي شجعها 

الفخار بإضافة رسومات يدوية عليها مستوحاة من  إنها تطور من قطع 

الطبيعة، وإضافة مادة »الجليز« اللي بتحول قطعة الفخار لخزف.

حلم يسرية إن منتجاتها تغزو العالم وتنافس منتجات المغرب العربي اللي 

بتنافس  يسرية  منتجات  األولية.  الخامات  لتوّفر  السعر  بأفضلية  بتتمتع 

ده بتقديم تصاميم فريدة ومميزة سواء في نوع المادة المستخدمة أو 

المواد  في  مميز سواء  طابع  له  ألنه  عليها.  منقوشة  اللي  الرسومات 

المستخدمة أو الرسومات اليدوية المنقوشة عليها.

2 Pieces Set (Bowl/Plate)

 طقم 2 قطعة )بولة/طبق( - فخار
- أزرق/ألوان مختلفة

Color : Blue/Varies
Diameter: 30 cm/ 35 cm
Material : Clay

Price : EGP 350/375

3 Pieces Set (Plate/Coffee Cup/
Mug)

 طقم 3 قطع )طبق/فنجال قهوة/مج(
- فخار - أزرق

Color : Blue
Material : Clay

Price : EGP 375/75/105

Moroccan Tajine

طاجن مغربي - فخار - أزرق/أسود

Color : Blue/Black
Diameter: 25 cm
Material : Clay

Price : EGP 450

https://www.facebook.com/HeritageNeighborhoodCenter/
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An authentic brand created by a passionate Egyptian. Esraa 

Fathi, an Egyptian designer who has always loved drawing and 

designing since she was a kid, decided to polish her skills and 

widen her knowledge after high school by joining The Faculty of 

Fine Arts, where she learned more about our Egyptian and Islamic 

cultures and became fascinated by the geometric shapes.

After graduation, Esraa worked with several fashion design 

companies where she tried to implement the Egyptian designs 

she loved with modern clothing in order to appeal to the market. 

However, after a while she decided to start her own business, and 

fulfill her own dream. 

That’s when Alf wa Noun was created - Egyptian designs with a 

modern flair. She decided to focus on home decor and accessories 

as it has room for expansion and creativity. Alef wa Noun’s first 

product was cushions, and then a lot of product lines followed. 

Alef wa Noun sells table mats and runners, scarves, garments, 

and lately wall paintings, lighting units and small furniture items. 

Esraa customizes colors to fit to her clients’ needs. Alef wa Noun 

started selling their products in bazaars, then showcased them 

in galleries in Cairo and Alexandria and through their online 

channels, especially after the pandemic. 

Esraa joined many exhibitions in Bahrain, Dubai and Amsterdam 

and also Maison & Objet in Paris. But the one Esraa is proudest 

of is Want Design, a platform dedicated to promoting design 

and fostering the local and international creative community 

throughout the year taking place during New York Design week, 

in which she was nominated by the American Embassy in Cairo 

among 13 other designers to showcase her designs, which 

received amazing feedback from its visitors.

Alef wa Noun designs and colors are inspired by our Egyptian 

heritage and Islamic culture. It has a unique selling proposition 

and personality. Esraa is dreaming of promoting Egyptian products 

in new markets worldwide.

Esraa Fathy
إسراء فتحى

3
GIZA
الجيزة 01092653337

بدأت  لما  صغيرة  وهي  موهبتها  على  األول  الشاهد  كانت  عرايسها 

الفنون  كلية  دخلت  إسراء  لما  الموهبة  واتطورت  مالبسها،  لها  تصمم 

الجميلة وبدأت تعرف أكتر عن األلوان ودرجاتها ودمجها مع بعض، وأثناء 

سنين الجامعة، كانت إسراء بتحب تروح مكتبات كتير تتفرج على كتب التراث 

عصر  من  أكتر  في  كانت  اللي  القديمة  المالبس  وتصميمات  القديمة 

فقدرت تربط بين التصميمات دي والرسم وتكنيك التطريز.

وفي  التخرج،  بعد  شركة  من  أكتر  في  أزياء  مصممة  إسراء  اشتغلت 

الموديالت  على  القديمة  التطريز  طريقة  تطور  بتحاول  كانت  ده  الوقت 

بشكل عصري ويبقى مناسب أكتر لوقتنا ده، ودي كانت أول خطوة لبداية 

مشروعها »ألف ونون« اللي قررت إنه يبقى مالوش عالقة بالمالبس 

ومختص أكتر بإكسسوارات البيت، كان أول منتج هو الكوشنز »الوسائد« 

وكانت بتشارك بيه في البازارات والمعارض الصغيرة، ومن إعجاب الناس 

بالمنتج وتصميمه وألوانه كان حافز كبير إلسراء إنها تكبر مشروعها فبقى 

ومعلقات  مفارش، سكارفات، شنط،  زي  كتير   منتجات  دلوقتي  بيضم 

ووحدات إضاءة، وبتعرضها في جاليريهات كتير في القاهرة وإسكندرية، 

ودلوقتي بتشارك في معارض الحرف  اليدوية الكبيرة زي تراثنا، وكمان 

قدرت تصدر أكتر من أوردر للخارج باإلضافة لمشاركتها في معارض كتير 

في دول مختلفة زي باريس وامستردام والبحرين ودبي.

اختيارها ضمن 1٣ مصمم  تم  لما  إسراء  بيه  بالفخر حست  كبير  إحساس 

مصري للمشاركة في »أسبوع التصميم بنيويورك«، ونال شغلها إعجاب 

فيها  مصر  إن  مصدقين  مكانوش  ألنهم  العالم،  أنحاء  كل  من  الزوار 

التصميمات  إن  بتحلم  إسراء  كدة  عالية، عشان  وكفاءة  بجودة  مصممين 

أكبر،  العالم، وإن »ألف ونون« يبقى  المصرية توصل ألبعد مكان في 

ومعروف أكتر وله أكتر من منفذ بيع خاص بيه.

Embroidered Wall Hanging معلقة 

مطرزة - قطن

Size : 125 cm × 100 cm
Material : Cotton

Price : EGP 3,000

Cushion

خدادية - قطن

Size : 45 cm x 45 cm
Material : Cotton

Price : EGP 500

Embroidered Poncho

بانشو مطرز - قماش كريب

Size : Free Size
Material : Crepe Fabric

Price : EGP 700

https://m.facebook.com/Alefwanoun/
https://www.instagram.com/alefwanoun/


18 19

Asmaa Attya as a kid was not interested in handcrafts and 

stitching, but she loved to read, color and draw. Asmaa started 

working on decoupage by chance. She knew nothing about the 

process and was self-taught using Youtube videos. She started 

to send the items she made in the beginning to her friends and 

family to get feedback from them and develop her skills and 

talent. She then reached a stage where she had to start her own 

business after three years of learning and developing, as she 

realized that she loved working with decoupage, and was making 

very unique pieces.

Al Fardous Art was named after Asmaa’s mother who was a 

great person and would have been very proud of her, plus, it is a 

unique name. The style of her pieces is a mix between modern, 

contemporary and classic art. The most selling motif is Fatma’s 

palm, and the coasters are the most selling product. Her products 

are mainly sold in exhibitions, fairs and bazaars.

Asmaa started to give online courses to women who want to start 

their business, find their passion or even learn a skill that would 

help them redecorate their homes. 

Asmaa is mostly proud of the feedback of people who don’t 

believe that her pieces are decoupage, they think they are 

painted. However, she is always put down by other people who 

don’t know the value of handmade art and only think of its 

materialistic side, also some of the challenges she faces is selling 

online as people always want to see and feel the pieces.

El Fardous Art
الفردوس آرت

4
01092451522

CAIRO
القاهرة

مهنة  وتسيب  حياتها  شكل  تغير  إنها  أسماء  قررت  سنين   6 تقريًبا  من 

التدريس وتفكر إنها تشتغل في حرفة يدوية. وبعد تجارب في أكتر من 

حرفة اكتشفت نفسها في فن الديكوباج. وقدرت خالل أول سنتين إنها 

تعلم نفسها بنفسها كل حاجة عن الديكوباج من خالل مشاهدة فيديوهات 

وتعرضها  بسيطة  منتجات  في  تجرب  وابتدت  وأدوات  خامات  وشراء 

أو  كورسات  أي  تحضر  ما  غير  ومن  وأصدقائها.  وجيرانها  قرايبها  على 

بيها  الخاص  البراند  وتأسس  الديكوباج  صناعة  تحترف  إنها  نجحت  ورش 

اللي  والدتها  وتقديًرا إلسم  وفاًءا  كدة  واللي سمته  آرت«،  »الفردوس 

قامت برعاية األسرة بعد وفاة والدها وهي في سن صغير.

تابلوه  كان  عليها  والخير  السعد  وش  وكانت  أسماء  باعتها  قطعة  أول 

لبنت إفريقية، بدأت من بعده تشارك في معارض كتير وتبيع منتجاتها. 

وبمساعدة أوالدها عملت صفحة على السوشيال ميديا تقدر تعرض من 

كورسات  خيرية في  تشارك مع جمعيات  ابتدت  وكمان  المنتجات  خاللها 

كورونا؛  وبسبب  ومؤخًرا؛  ديكوباج،  يشتغلوا  إزاي  الناس  فيها  تعلم 

تدريبات  عمل  هدفه  زون«  ارت  »فري  جروب  زميلتها  بمساعدة  أسست 

أونالين لتعليم الديكوباج بشكل مجاني عشان يقدروا يفتحوا من خالله 

أبواب رزق جديدة لناس تانية.

لشغل  الناس  بعض  تقدير  عدم  أسماء هي  بتواجه  اللي  التحديات  أكبر 

أو  خشب  قطعة  مجرد  إنها  قطعة  أي  مع  والتعامل  اليدوية،  الصناعات 

ورق، في حين إنها بتشوف إن بيع المنتج المعمول باإليد هو بيع للفكرة 

وبيع لجزء من روح الصانع مش مجرد قطعة، خصوًصا إن تكنيك أي حرفة 

أي مكون سري ألن  اإلنترنت ومفيش  له عن طريق  بقى سهل توصل 

إيدك  حرفة هو  أي  الوحيد في  السري  المكون  لكن  متاحة  كلها  الخامات 

وصنعتك وروحك، وده اللي بيميزك.

Make-up Organizer

 منظم مكياج - خشب         
ألوان متعددة

Color : Varies
Size : 40 cm × 20 cm × 15.5 cm
Material : MDF Wood

Price : EGP 550

Accessories Box

 صندوق لألكسسورات - خشب         
ألوان متعددة

Color : Varies
Size : 30 cm × 20 cm × 8 cm
Material : MDF Wood

Price : EGP 300

Tray

  صينية تقديم - خشب         
ألوان متعددة

Color : Varies
Size : 26 cm × 15.5 cm × 150 cm
Material : MDF Wood

Price : EGP 100

MDF

MDF

MDF

https://www.facebook.com/El-Fardous-Art-394923657669151/
https://www.instagram.com/elfardous_art/
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Sepia is a reddish brown color which was used by 

Leonardo Davinci a lot. Davinci was a renaissance painter 

who changed the face of art, among other fields. Thus 

came the name of the brand, as Sepia’s main objective is 

to revive Egyptian heritage and culture through its creative 

Egyptian designs.

Sepia was founded by five ambitious girls, Yara, Darine, 

Manar, Yara and Dina. They met in college, the Faculty of 

Fine Arts in which they had the same major and got to be 

partners on a collage project on which they were required 

to come up with a product that reflects the Egyptian 

Heritage. They worked together and used and combined 

a lot of materials like leather, copper, threads and more. 

They were all inspired by the rich Egyptian Heritage and 

the products were all so beautiful they decided they 

have to start their own project. The girls had only one 

goal in mind; reflecting Egypt in every piece. It started by 

Sepia Jewellery
سيبيــــــــا

5

sketching the jewelry designs then sending them to special 

silver workshops to be manufactured then they were sold 

by order through their social media pages.

Diversity and sustainability were really hard especially with 

the current events, However they overcame those two 

challenges by studying, researching and perseverance. 

One of the moments that made them very proud and felt 

they are moving in the right direction is when one of their 

clients told them that she was recognised as an Egyptian 

in a conference abroad, by the jewelry she was wearing 

which was of course by Sepia. 

Sepia aims to maintain the Egyptian identity, through 

designing jewellery inspired by symbols of the Egyptian 

heritage. In SEPIA they believe that our heritage doesn’t 

only belong to museums and books but also our lives and 

in every Egyptian home.

01126936692
CAIRO
القاهرة

خمس بنات جمعهم حلم واحد وقدروا ينفذوه لما اتجمعوا في قسم 

الديكور بكلية الفنون الجميلة، اتعرفوا على بعض في مشروع التخرج 

وقدروا  التراث،  منتجات مستوحاة من  منهم تصميم  وكان مطلوب 

الجلود  زي  مختلفة  بخامات  منتجات  ويصمموا  مشروعهم  ينفذوا 

والنحاس والخيوط.

»Sepia« هو اسم مشروعهم، وهو درجة من اللون البني اللي كان 

كان  لوحاته؛ وألنه  دافنشي في  ليوناردو  الرسام  بيستخدمها  دايما 

من أهم فناني عصر النهضة ، قرروا يستخدموا اسم sepia  لتحقيق 

بليوناردو.  تيمًنا  القديم  المصري  والتراث  الحضارة  وإحياء  حلمهم 

المشروع بدأ بشوية رسومات للُحلي مستوحاة من دراستهم لتاريخ 

ولما  متخصصة،  ورش  في  ينفذوها  واتفقوا  المصرية،  الحضارة 

شافوها بعد التنفيذ قرروا يعرضوها على مواقع السوشيال ميديا، 

2 Pieces Set (Earrings/Choker) 

 طقم 2 قطعة )حلق/عقد( - جلد
طبيعى/نحاس مطلى ذهب - بنى/
ذهبى

Color : Golden/Brown
Material : Golden Plated Copper/
Genuine Leather  

Price : EGP 300/600

2 Pieces Set (Necklace/Earrings)

 
 طقم 2 قطعة )كوليه/حلق( - نحاس
مطلى ذهب - ذهبى

Color : Gold
Material :Golden Plated Copper

EGP 1,200/400

Earrings

حلق - نحاس مطلى ذهب - ذهبى

Color : Gold
Material : Golden Plated Copper

Price : EGP 500

وبعد التخرج قدروا ينزلوا معارض كتير ويتواصلوا مع الناس أكتر، 

وحالًيا منتجاتهم بتتباع في جاليري في الزمالك بجانب األونالين.

لـ »Sepia«  لكنهم قدروا  االستمرار كان تحدي كبير أوي بالنسبة 

المشروع  إلدارة  أكتر  ويتعلموا  يدرسوا  قرروا  لما  يستمروا 

اللي  المواقف  أهم  ومن  جًدا،  معاهم  فرق  وده  وتسويقه 

بتسعدهم لما قطع الُحلي بتعجب الناس وتبقى مهتمة تعرف 

التراث  من  حكاية  قطعة  كل  ورا  ألن  إيه  من  مستوحاة  القطعة 

المصري القديم.

https://www.facebook.com/SepiaDesigns/
https://www.instagram.com/sepiajewellery/
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When creativity meets talent. Al Glala Silver is a pure Egyptian 

brand founded by the two talented sisters Doha and Amira. They 

loved jewelry and jewelry making ever since they were little kids 

when they used to make jewelry out of beads. As they grew older 

their passion grew with them so they decided to follow their 

passion and created their very own brand for making jewelry and 

they named it Al Glala, which is a precious Egyptian gemstone.

At the beginning they had a financial challenge which kept them 

from opening their own store or buying the necessary machines 

and materials to execute their designs. They overcame these 

challenges by selling online and doing their designs at the local 

silver workshops where they were astonished by the craftsmanship 

of Egyptian workers, their talent and attention to detail.

‘She Can’ for entrepreneurship bazaar was a turning point in Al 

Glala’s path, and after the bazaar they decided to widen their 

collection, target different sets of audiences, and showcase 

in galleries. What truly made them proud is the appearance of 

celebrities like Sherine Reda, and Sham, Asala’s daughter, wearing 

Al Glala.

Al Glala Silver works on more than one line of products, there is 

calligraphy, modern designs, and deigns inspired by nature, one 

can also find imported Thai and Indian silver jewelry.

Amira and Doha are always developing, enhancing, learning and 

expanding. They aim at reviving the Egyptian craftsmanship in 

handmade silver.

Glala Silver
جاللة
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01091920906
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من صغرهم وهما شركا في كل حاجة، أميرة وضحى مش مجرد أختين 

هواياتهم ودراستهم كانت زي بعض، ال دي كمان موهبتهم وطموحهم 

بنفسهم اإلكسسوارت  زمان يصمموا  اللي خالهم من  كان واحد، وده 

اللي بيلبسوها، سواء كانت مجرد خرز لما كانوا أطفال أو معدن ونحاس 

لما كبروا ودخلوا كلية الهندسة؛ ومن وقتها قرروا إن الموضوع يخرج من 

مرحلة الهواية لالحتراف، وإنه يعملوا براند »جاللة سيلفر« اللي بيقدموا 

من خالله تصميمات عصرية وراقية بالفضة واألحجار، وعشان كدة اسم 

البراند بيدمج حجر الجاللة بمعدن الفضة.

ينزلوا ويدوروا  عائق قدام حلمهم، فبدأوا  المحدود مكنش  المال  رأس   

على ورش الفضة اللي تقدر تنفذ لهم تصميماتهم بأفضل شكل ممكن، 

السوشيال  على  بقطعة من خالل صفحتهم  ويسوقوا شغلهم قطعة 

ميديا لمدة سنة كاملة، بعد كده نزلوا معارض وبازارات يعرضوا فيها قطع 

أكتر وأكتر، لحد ما وصلوا دلوقتي إن منتجاتهم ليها مكان ثابت في عدد 

لبسوا  عامة  وشخصيات  فنانات  في  وكمان  والجاليريهات،  األماكن  من 

الفنانة  بنت  وشام  رضا،  شيرين  زي  سيلفر«  »جاللة  من  إكسسوارات 

أصالة نصري.

تناسب  عشان  اتجاه  من  أكتر  في  ماشية  سيلفر”  “جاللة  تصميمات 

االقتباسات  على  بتعتمد  إكسسوارات  عندهم  فهتالقي  األذواق،  كل 

غير  ده  الطبيعة،  من  مستوحاة  تانية  ومنتجات  العربي،  بالخط  المكتوبة 

تشجيع  كان  منه  جزء  بالتحديد  للفضة  واختيارهم  المودرن.  التصميمات 

بيحاولوا  دايما  اللي  الفضة،  وورش  اليدوية  والحرف  المصرية  للصناعة 

بيهم،  الخاص  والبيزنس  البراند  إنهم يطوروا  من خالل شغلهم معاهم 

وخدوا  اتعلموا  إنهم  خالل  من  كان  لكن  فراغ  من  ده محصلش  والتطور 

حيز  من  يخرجوا  وقدروا  األعمال،  وإدارة  التسويق  مجال  في  كورسات 

ويكونوا  كبيرة،  براندات  بشغلهم  وينافسوا  االحتراف،  لحيز  الهواية 

مميزين ومتفردين بإنتاجهم.

Necklace

سلسلة - فضىة مصري - فضى

Color : Silver
Material : Egyptian Silver

Price : EGP 350

3 Pieces Set (2 Rings/Braclet)

 طقم 3 قطع )2 خاتم/انسيال( - فضىة
مصري - فضى

Color : Silver
Material : Egyptian Silver

Price : EGP 300/150/320

2 Pieces Set (Ring/Braclet)

 طقم قطعتين )خاتم/انسيال( - فضىة
مصري/فضة هندي - فضى

Color : Silver
Material : Egyptian Silver/Indian Silver

Price : EGP 350/320

https://instagram.com/glala.silver?igshid=slwkctp7fvgf
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Eman has always been a fan of fashion and styling thanks to 

her mother and grandmother who were always designing their 

own dresses, styling their clothes and up to speed with the latest 

trends back then.

After marriage and having kids, Eman wanted to build a career 

for herself and follow her passion. She attended some fashion 

courses and diplomas which opened her eyes to a whole new 

spectrum of possibilities. She was chosen by Soucha Mlihigue, 

a tuniasian fashion designer among five other girls to go to 

Lebanon for a competition by MBC4 in which she was advised by 

Zohier Mourad to work on Ready to Wear Fashion. 

After some searching and researching Eman decided to start her 

collection with modern Abbayas and praying outfits as they were 

the most sold items in the Egyptian market. Combining dreams 

and ambition is how “Fashionita” was established. Fashionita is a 

mixture between Western and Eastern clothes, from modernized 

Abbayas to Middle Eastern tops, everything is available and 

affordable at Fashionita. 

Eman is now working on more unique, non-traditional clothing 

items besides the basic wear, and at the same time she is teaching 

styling and fashion courses for kids in the Heliopolis Library. What 

makes Eman proudest is teaching kids with disabilities how to 

design clothes and style them, and helping them become ready 

for their first fashion show and creating a collection, which is 

based on their own creative ideas.

Fashionita
فاشونيتا

7

CAIRO
القاهرة 01094490799

01223579955

إيمان  حاجة  أول  كانوا  ديكور،  كمهندسة  مامتها  وشغل  جدتها  أتيليه 

تفتح عينيها عليها وهي صغيرة، وده اللي حببها في الموضة وتصميم 

المالبس. ومساعدتها في اختيار مالبس حماتها الفنانة خيرية أحمد في 

بعض  مالبس  في  ليها  العصفوري  تغريد  المخرجة  واستشارة  أدوارها، 

أعمالها، كانت أول خطوة إليمان في إنها تحقق حلمها كمصممة أزياء.

حلم إيمان إنها تسافر وتدرس فاشون برة مصر اتحقق بس جوة مصر، 

وقدرت  األزياء،  تصميم  لتعليم   ”career gates“ مدرسة  افتتاح  تم  لما 

 Italian“ إيمان تلتحق بيها وتدرس وتتعلم فيها، وبعدها درست كمان في

لما  المهنية،  إيمان  حياة  التحول في  fashion academy”. وكانت نقطة 

اختارها المصمم التونسي »سوشا« من ضمن 5 بنات مصريات يشاركوا 

في مسابقة في لبنان، وكان من ضمن حكام المسابقة المصمم اللبناني 

العالمي »زهير مراد« اللي ساعد إيمان كتير في مسيرتها المهنية بأفكاره 

وشغله االحترافي.

إيمان  بدأته  واللي  »فاشونيتا«،  مشروعها  بداية  كانت  سنين   6 ومن 

بيه  تبدأ  منتج  أول  وكان  للمنتجات،  المصري  السوق  احتياجات  بدراسة 

إيمان مشروعها هو اإلسداالت والعبايات، ودلوقتي بقت بتعمل القطع 

األساسية في دوالب كل بنت، زي القميص والبنطلون بس بتصميمات 

مريحة في اللبس وتناسب المرأة المصرية من كل الفئات، وبدأت كمان 

يبقى عندها قطع من تصميمها في أتيليهات، ومحافظات كتير.

 career“ في  التصميمات  تعليم  ألستاذة  طالبة  من  إيمان  وإتحولت 

وهي  الجديدة،  مصر  مكتبة  في  الموضة  بتعلم  كانت  وكمان   ،”gates

صاحبة فكرة دخول تعليم الفاشون لألطفال في »كيدزانيا« وإعادة تدوير 

ذوي  من  أطفال  تعلم  إيمان  وقدرت  جديدة.  لقطع  القديمة  المالبس 

االعاقة وتعمل مالبس من أفكارهم، وهتبدأ تعمل ليهم خط إنتاج وبيع 

منتجاتهم قريب جًدا.

Skirt

جيب - ستان - أسود

Color : Black
Sizes : S/M/L
Material : Satin

Price : EGP 450

Shirt

قميص - جبردين - أسود/أبيض لولي

Color : Black/Pearly White
Sizes : S/M/L
Material : Gabardine

Price : EGP 250

Shirt

قميص - جبردين - أسود/أبيض

Color : Black/White
Sizes : S/M/L
Material : Gabardine

Price : EGP 200

https://www.facebook.com/FashionitaNash/
https://www.instagram.com/fashionita__boutique/?r=nametag
http://www.fashionita-eg.com/
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NG Crafts doesn’t only support creativity but also supports women 

to be stronger, happier and independent. Engy Moataz’s mentor 

was her grandmother. Engy enjoyed handcrafts and made a lot of 

pieces which were featured in her school fairs, which made Engy 

very proud as she was one of the very few who mastered crochet 

in primary school and got a lot of positive feedback. In secondary 

school she made crochet clothes for herself, sadly when she 

joined the Faculty of Medicine she couldn’t balance between her 

demanding studies and her hobby, so she paused for a while.

In 2017, Engy decided that the pause has gone on for too long 

and that she should start doing what she loves before it was 

too late. The challenge was a full time job that she couldn’t just 

leave, a husband and a two months old baby that needed her 

24/7. After a lot of thinking she began racing against time to put 

together her collection with high quality stitches, finishing and 

unique designs so she can join an event for handcrafts in only 

six months. She hired highly skilled women to help her with the 

execution while she was guiding and monitoring the process.

Engy struggled with growing her business while keeping her 

full time job as a pharmacist as well as taking care of her baby. 

Two years later and after a lot of studying and market research, 

Engy finally figured out the objective of NG Crafts.  She knew 

that this project is not only for profit but also for supporting and 

empowering women in need by providing jobs for them with 

fair pay; availing psychological support for cancer patients and 

survivors, and teaching handcrafts to children with disabilities as 

well as women in rural areas.

NG Crafts sells home decor items like cushions, shelves, wall 

hangers, plant hangers, table runners, handbags, and Macramé.

NG Crafts
ان جى كرافتس
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01149720460
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صيدالنية وعندها ابن؛ وجدتها هي معلمتها األولى لألعمال اليدوية بكل 

بتشارك في  وكانت  إنجي،  تشتغلها  حاجة  أول  كان  والكروشيه  أشكالها 

للمرحة  وصلت  ولما  االبتدائية،  مدرستها  في  الفنية  بقطعها  معارض 

ماقدرتش  إنجي  لنفسها،  الشخصية  مالبسها  بتصنع  بقت  الثانوية 

تنسى هوايتها بالرغم من تحقيقها خطوات مهمة في الصيدلة وشغلها 

في وزارة الصحة  في مكتب الوزيرة، إال إنها بجانب شغلها كطبيبة بدأت 

البيزنس الخاص بيها » NG Crafts« في ٢٠17؛ وبدأت تدور على سيدات 

تشتغل معاها كروشيه، وبعد 6 شهور من بداية المشروع قدرت تشارك 

بمنتجاتها في المعارض ألول مرة.

تسيب  فقررت  ومشروعها،  إنجي  حياة  في  النقلة  كانت   ٢٠19 ديسمبر 

التفاصيل  كل  عن  كتيرة  أماكن  في  كورسات  وتاخد  وتدرس  شغلها 

منتجاتها  فطورت  محتاجه؛  السوق  واللي  بتاعها  البيزنس  تنجح  اللي 

الشنط،  الوسائد،  زي  منتج  أكتر من  للمكرمية وبقى في  الكروشيه  من 

النباتات، وخصصت جزء من مشروعها لدعم  الُمعلقات، وحامل أصيص 

السيدات المصابات بالكانسر عن طريق ورشة كل أسبوع في مستشفى 

بهية لتعليمهم حرفة تكون مصدر رزق ليهم وتساعد في تحسين حالتهم 

النفسية وتمكينهم اقتصادًيا.

األقصر كانت محطة مهمة جًدا في المشروع، وهناك إنجي قدرت تعلم 

٢٠ سيدة، و15 ولد وبنت من الصم والبكم بالرغم من خوفها في البداية 

من الخطوة دي، إال إنها عرفت تتفاهم معاهم وتحببهم في الحرفة وكانوا 

بيقلدوا حركات إيديها وبقوا بيعرفوا يقروا باترونات؛ وده سبب إن إنجي 

دلوقتي بتعلم فئات أكتر زي ذوي اإلعاقة ومحاربات الكانسر والسيدات 

رد ألي  عندها  وبقي  وبتدمجهم معاها في مشروعها؛  الدخل  محدودي 

حد بيسألها هي سابت شغلها ليه وده ألنها عندها هدف ودور كبير في 

المجتمع.

Macrame Shelf Hanger

معلقة أرفف مكرمية - قطن/خشب - بيج

Color : Beige
Size : 50 cm x 70 cm
Material : Cotton/Wood

Price : EGP 670

Macrame Bag

شنطة مكرمية - قطن/خشب

Color : Beige/Off White
Size : 35 cm x 20 cm
Material : Cotton/Wood

Price : EGP 750

Macrame Plant Hanger

معلقة نباتات مكرمية - قطن - بيج

Color : Beige
Size : 30 cm x 80 cm
Material : Cotton

Price : EGP 450

https://www.facebook.com/ngcraftss/
http://instagram.com/ng_crafts


30 31

Hala Anwar, the accidental painter, loved drawing when she was 

a kid but as she grew older she didn’t find her passion in drawing 

so she pursued a different path when she was attracted to dolls 

and dolls making, she took a carpentry workshop to know how to 

make and move them.

Afterwards, Hala didn’t know that she would fall in love with 

painting and painting on fabrics when she first joined a workshop 

on painting techniques and was praised by her professors for 

her taste and combinations. This made her very happy and she 

started to paint at home which led to the second coincidence in 

Hala’s path, when her sister insisted to take her paintings to a 

gallery in which they were sold out in a week.

Only then did she decide to open her own business, and agreed 

with a number of galleries to sell her paintings. A year after that 

the third coincidence took pace, where Hala’s sister signed her up 

for a Khayamiya workshop in which she found her new passion; 

the workshop lasted for 8 months. However, Hala is still learning 

how to create Khayamiya Art. Hala started to create Khayamiya 

paintings which were a big hit at the galleries.

Now, all her work is about threads and fabrics, even the paintings 

she creates are made of bits and pieces of fabrics.  She became 

fascinated by this art and is excelling at it.

Hala is inspired by our rich Egyptian Folk Art’s patterns, colors and 

characters. She is always searching for creative ideas to keep her 

paintings fresh while integrating Khayamiya stitches in order to 

keep them colorful and different.

Elfan Khet
الفن خيط

9
01122923622
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الصدفة كانت بطلة حكاية هالة في احترافها لعمل لوحات فنية بالقماش 

هالة  شافت  لما  األولى  بصدفتين،  الحكاية  بدأت  للخيامية،  وشغلها 

الطريقة  تتعلم  عشان  تروحها  وقررت  اللوحات  لشغل  ورشة  عن  إعالن 

واألسلوب، وبشهادة ُمعلميها كانت هالة متميزة جًدا في شغلها طول 

إنها  أصرت  أختها  لما  كانت  التانية  الصدفة  أما  بعدها.  وما  الورشة  مدة 

تروح تحضر ورشة عمل عن تعليم صناعة الخيامية، ورغم إن هالة مكنتش 

عشان  راحت  إنها  إال  بالخيامية،  مهتمة  كانت  وال  للفكرة  أوي  متحمسة 

ترضي أختها، وكانت النتيجة إنها دلوقتي بقالها أكتر من 8 شهور وهي 

بتشتغل منتجات الخيامية وبحرفية عالية.

أو  القماش  قصاقيص  من  اللوحات  عمل  كهواية  بدأ  اللي  الموضوع 

وعرضت  هالة شجعتها  أخت  ما  بعد  تاني  شكل  خد  القديمة،  المالبس 

إنه يعرضه ويبيعه ويكون أول  لوحاتها على جاليري وعجبه الشغل وقرر 

منفذ لعرض شغلها للنور، وده شجعها إنها تتعامل مع جاليريهات لعرض 

شغلها.

هالة حريصة دايًما إن أفكار شغلها تكون ُمستلهمة من الفن الشعبي، 

وطول الوقت بتدعم ده من خالل زيارتها للمتاحف والمعارض اللي بتركز 

على الفنون الشعبية عشان تطلع منها بأفكار جديدة للوحاتها، ده غير إن 

شغلها على الخيامية بيدفعها إنها الزم تتعلم التطريز؛ إلن في تفاصيل 

كتير مش هينفع تتعمل بالقماش لوحده، لكن ده أكيد تحدي مش هيكون 

النجارة في فترة من فترات حياتها عشان  البنت اللي اتعلمت  كبير على 

كانت مهتمة بتصنيع العرائس الخشب.

Nature Wall Frame

 لوحة منظر طبيعى - قماش دك
- سكرى

Color : Off White
Size : 23 cm × 23.5 cm
Material : Duck Fabric

Price : EGP 170

Man from Upper Egypt Wall 
Frame

 لوحة رجل صعيدى - قماش دك
- رمادى

Color : Grey
Size : 25 cm × 24 cm
Material : Duck Fabric

Price : EGP 160

Embroidered Accessories Box

 صندوق مطرز لالكسسوارات - قماش
قطن - رمادى

Color : Grey
Size : 25,5 cm × 40 cm
Material : Cotton

Price : EGP 600

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%AE%D9%8A%D8%B7-100240728102429/?ti=a
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Hana Ibrahim went and found sunshine where there wasn’t any. 

When she joined the Faculty of Applied Arts, she was always 

searching for notebooks and sketching notes that are suitable for 

her, but her search always ended in vain as there weren’t any. So, 

she decided to make them.

Hana’s block notes and sketching books were always covered 

by Folk Art paintings that were admired by her colleagues. After 

graduation she worked as a graphic designer but this was never 

satisfying for her. She then decided to open her own business 

when a big bookstore and stationary asked to market her block 

notes on their stands, under the name Hana Designs. Afterwards 

more places were asking for Hana Designs block notes which 

led to the mass production step. The production line therefore 

expanded, and Hana Designs is now selling block notes, sketching 

books, stationary and home accessories.

In 2010, Hana attended a workshop with the Ministry of Industry 

and Trade for craftsmanship development in which she was 

exposed to a number of handicrafts but she fell in love with 

Khayamiya art, which became part of her products design later 

on.

Hana worked as a consultant for handicrafts development in Al 

Darb El Ahmar area in Cairo. She trained the women there on 

Khayamiya Art and stitches and they were so good at what they 

were doing that their work is now competing with the biggest 

names in the market. Hana Designs is exported to France, 

Germany, and some Gulf countries and was presented in many 

exhibitions in Washington, Bahrain and France.

Hana is really proud of her team and their brand ownership, 

especially the Khayamiya ladies who are always concerned with 

producing high quality products and remaining creative.

Hana Designs
هنا ديزاينز

10
01008661598

CAIRO
القاهرة

مجال  في  طريقها  إبراهيم  هنا  شقت  ومدروسة  ثابتة  بخطوات 

الفنون  بكلية  دراستها  أثناء  قدرت  اللي  وهي  أل؟!  وليه  التصميمات، 

بروح  رسم  واسكتشات  نوتس  بلوك  تعمل  إعالن  قسم  التطبيقية 

وبعد  الدراسة،  خالل  الشخصي  استخدامها  عشان  شعبية  فلكلورية 

ديزاينر،  أكتر من شركة تصميمات كجرافيك  تخرجها اشتغلت »هنا« في 

وخدت منتجاتها ونزلت عرضتهم على مكتبات ديوان وعجبتهم جًدا وطلبوا 

منها تنتج لهم؛ وهما بدورهم يسوقوا المنتجات، وخطوة بخطوة إنتاجها 

وصل ألماكن بيع كبيرة في مجال األدوات المدرسية والجامعية، ومن ِهنا 

تنفذ  فبدأت  تانية،  خامات  على  تصميماتها  وتدّخل  تطور شغلها  فكرت 

تصميماتها على أخشاب أو صواني أو أقمشة ومعلقات على الحوائط، 

وإعالن  دعاية  وشركة  اسمها  بيحمل  براند  دلوقتي  عندها  بقى  ما  لحد 

خاصة بيها كمان.

وفي طريق موازي ومهم جًدا في حياتها، في ٢٠1٠ حضرت »هنا« ورشة 

إنها  فرصة  لها  وُأتيحت  التقليدية،  الحرف  تطوير  عن  الصناعة  وزارة  مع 

تتعرف على حرف يدوية كتيرة لكن عينيها اتعلقت جًدا بالخيامية، وقررت 

إنها تضيف شغل الخيامية للبراند بتاعها واللي كان بدأ شغله من ٣ سنين، 

وبالفعل اتعاونت مع أفضل حرفيين في مجال الخيامية في الفترة دي.

ولما اتطلب من »هنا« كاستشارية إنها تكون مسئولة عن تطوير الحرف 

فكرت  حاجة  أول  كانت  القاهرة،  في  األحمر  الدرب  منطقة  في  اليدوية 

فيها هي تعليم وإشراك السيدات في شغل الخيامية، والحقيقة إنهم 

مخذلوهاش وال مرة، بالعكس شغل »هنا ديزاينز« بيتطور يوم بعد يوم 

خارج مصر،  براندات  ينافس  إنه  والتصميمات، ووصل  األلوان  من حيث 

وتم تصديره لدول كتير زي فرنسا وألمانيا وبعض دول الخليج وشاركت بيه 

هنا في معارض في البحرين وفرنسا وواشنطن.

3 Pieces Printed Set (Large Tray/
Small Tray/Box)

طقم مطبوع 3 قطع )صينية كبيرة/
صينية صغيرة/صندوق( - خشب/
بليكسى - ألوان مختلفة

Color : Varies
Size : 30 cm × 40 cm
20 cm × 30 cm
19 cm × 25 cm × 12cm
Material : Wood/Plexi

Price : EGP 400/350/450

Pen Case

مقلمة - بوليستر - ألوان مختلفة

Color : Varies
Size : 15 cm x 23 cm
Material : Polyester

Price : EGP 70

2 Pieces Printed Set ( Puff/
Circular Cushion)

 طقم مطبوع 2 قطعة )بوف/وسادة
 مستديرة( - بوليستر/حشو فوم - ألوان
مختلفة

Color : Varies
Height 45 cm/Diameter 60 cm
Diameter 80 cm
Material : Polyester/Foam Padding

Price : EGP 950/600

https://www.instagram.com/hanadezins/
https://www.facebook.com/HanaDezins/
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Kendaka, turning trash into treasures. An ancient Nubian word 

for the strong, independent and brave queen. Kendaka was 

chosen in a brainstorming session by the group of women who 

are working on the project, so Hana and Catherine decided that 

this would be the name of their brand, representing the strong, 

independent queens who are producing unique artistic pieces 

through upcycling.

Hana, a Spanish Egyptian with her Swiss partner, Catherine, were 

concerned by the extinction of Egyptian handicrafts as well as 

excessive waste. So they came up with Kendaka, an upcycling 

brand with a huge social responsibility. The talented group of 

women use glass, plastic and fabrics which are collected from the 

trash and create beautiful upcycled pieces, thus reducing waste, 

reviving handicrafts, and enhancing their talent.

Kendaka was founded in 2019, and since then it has taken part 

in every big handicrafts exhibition and this had a great impact on 

the brand as they received a lot of positive feedback and were 

able to develop and enhance themselves accordingly. Kendaka 

aspires for a sense of ownership by the ladies working on the 

pieces, which is indeed reflected in every step those women take 

in creating a product. 

One of the moments that they were really proud of was when 

they were sold out in the famous DEO Bazaar in spite of their 

booth placement. They are also proud of Badr Community as 

Kendaka was able to create a true community in Badr City by 

getting people together to work on the project. The community 

in Badr City is mostly formed of people who come from different 

backgrounds and places around Egypt, so they long for a 

connection between them, and this connection was found in 

Kendaka.

Kendaka.Upcycles
كنداكا

11
01063666139

CAIRO
القاهرة

من زمن طويل أطلقوا على ملكات النوبة اسم »كنداكا« عشان يعبروا عن 

النجاح. ولما هناء وكاترين فكروا في  قوة المرأة ومكانتها وقدرتها على 

اسم لمشروعهم اللي قايم على كتاف سيدات وبنات، وجمعوهم عشان 

يختاروا بنفسهم اسم المشروع، رفعت واحدة من البنات  إيديها واقترحت 

العامالت  من  واحدة  كل  عن  ُمعبر  البراند  يكون  عشان  »كنداكة«،  اسم 

بالمشروع بوصفها ملكة (كنداكة( مستقلة بذاتها.

رجعت  لما  ابتدت  فكرته  سويسري،  إسباني  مصري  مزيج  هو  »كنداكا« 

وكان   ،  ٢٠1٣ في  مصر  تعيش في  إسبانية  ونص  مصرية  النص  هناء 

شاغلها جًدا موضوع القمامة الموجودة في كل الشوارع، وقابلت كاترين 

البنت السويسرية المهتمة بالعمل على إعادة تدوير المخلفات، ففكروا 

مع بعض إزاي ممكن يعملوا منتجات يدوية عالية الجودة باستخدام خامات 

من القمامة. وكان رهانهم على مدينة »بدر« إنها تكون مكان الورشة إلنها 

منطقة معزولة وبعيدة عن قلب القاهرة رهان ناجح؛ ألنهم نجحوا في إنها 

متكونش مجرد ورشة شغل للسيدات ولكنها أصبحت مكان بيكونوا فيه 

صداقات وبيقدموا الدعم لبعض.

الحرف  معارض  في  بتشارك  »كنداكا«  ومنتجات   ٢٠19 مارس  ومن 

اليدوية، وكان لمنتجاتهم من القماش ليها نصيب األسد من المبيعات، 

طريق  عن  والستات  األفراد  تجاه  المجتمعية  بمسئولياتها  بتقوم  وكمان 

توفير فرص عمل بعائد مادي مناسب، ومسئولية بيئية تجاه األرض اللي 

منتجات  في  وصياغتها  المخلفات  تدوير  إعادة  خالل  من  عليها  عايشين 

صالحة لالستخدام.

Candle Lantern

فانوس بشمعة - زجاج معاد تدويره/
فخار/شمعة - أبيض/أخضر/بنى

Color : White/Green/Brown
Height: 150 cm
Material : Upcycled Glass/Clay/Wax

Price : EGP 75
3 Pieces Basket Set

 طقم سالل 3 قطع - قماش معاد
استعماله - ألوان مختلفة

Color : Varies
Diameter : 18 cm
Diameter : 23 cm
Diameter : 27 cm
Material : Upcycled Fabric

Price : EGP 400

Small Circular Bag

 شنطة دائرية صغيرة - قماش معاد
استعماله/جلد صناعى - ألوان مختلفة

Color : Varies
Diameter : 18 cm
Material : Upcycled Fabric/Artificial 
Leather

Price : EGP 300

http://www.kendaka.co/
https://m.facebook.com/kendaka.upcycles
https://www.instagram.com/kendaka.upcycles/
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Khayal 2000 is painting our art history. Mai Kaddah is a talented 

painter who has fallen in love with drawing during her childhood. 

She used to go and paint with her neighbor, and since then, her 

neighbor knew how talented she was and advised her to refine 

her talent by taking some drawing courses, which she did. In 

college she majored in Egyptology, which surprisingly served her 

talent drastically. She was excited by the creativity, variety, and 

brilliance behind our ancestors’ wall drawings and engravings. 

She decided to do her Masters in Art and Islamic Architecture, 

which was another on point choice as it made her see Egypt from 

a whole different perspective. After graduation, she knew she 

was not made for the corporate life, so she started searching for 

something related to her talent and passion and at the same time 

fit into the market needs.

She found out that our historical art pieces sold in bazaars and 

Khan Al Khalili are very repetitive, duplicated, and limited. She 

looked into her old paintings, painted new ones, designed 

some pieces, and took photographs of others in order to come 

up with a new creative collection from our historical treasures. 

Her products included wrapping paper, cards, mugs, trays, 

table cloths, placemats and more. Khayal 2000 is sold mainly in 

renowned stationeries.

Khayal 2000
خيال 2000

12
0223806696

CAIRO
القاهرة

في جنينة بيت جارتها الرسامة بحي المعادي، اكتشفت مي حبها للرسم 

وبدأت من سن صغير ترسم لوحات بألوان الزيت، فاشتغلت على تنمية 

اآلثار  كلية  دخلت  ما  بعد  حتى  كتير،  رسم  كورسات  وأخدت  موهبتها 

أكتر عن  اللي ساعدتها تلف محافظات مصر وتعرف  بالجامعة األمريكية 

تاريخ البلد. وده حفزها إنها تعمل ماجيستير فن وعمارة إسالمية عشان 

تتعرف أكتر على تاريخ مصر اإلسالمي اللي وظفته في مشروعها »خيال 

 .»٢٠٠٠

لما كانت مي بتزور المساجد األثرية وبتشوف الزخارف والكتابات الموجودة 

على الحيطان وقد إيه هي ُمهَملة، جاتلها فكرة مشروعها وقررت تبدأه 

في استديو صغير في جنينة بيتها. واستخدمت لوحاتها وصورها اللي 

صورتها في جوالتها في أكتر من تصميم، وكان أول منتج يطلع للنور هو 

ورق لف الهدايا اللي لسه مكمل معاها لحد دلوقتي في منتجاتها، اللي 

للطباعة  باإلضافة  »أكواب«  وماجات  وصواني  كروت  وضمت  اتطورت 

على األقمشة زي مفارش السفرة. 

اشتغلت مي مع شركات كتير، وكان أول مشروع تشتغل عليه هو رسم 

كان  كتير  أماكن  مع  واشتغلت  المدارس،  كشاكيل  على  ديزني  أشكال 

عندهم تقدير لفكرتها واهتمام بمنتجاتها، ودي كانت خطوة مهمة ومحفزة 

لمي اللي كان كل اهتمامها إنها تقدر تعبر عن تراثنا وتاريخنا الفرعوني 

وخصوًصا  مصر  في  أكتر  ناس  مع  تشتغل  خالها  وده  واإلسالمي، 

الجمعيات النسائية.  

Tray

صينية - خشب/MDF - ألوان متعددة

Color : Varies
Height: 45 cm x 33 cm
Material : Wood/MDF

Price : EGP 420

Table Cloth

 مفرش سفرة - بوليستر - ألوان
متعددة

Color : Varies
Height: 250 cm x 150 cm
Material : Polyester

Price : EGP 650

Mug

مج - بورسلين - ألوان متعددة

Color : Varies
Material : Porcelain

Price : EGP 110

https://www.instagram.com/may_kaddah
https://m.facebook.com/may.kaddah
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Minimalist, functional, simple and to the point, that’s what Noun 

Designs is all about. Nourane Hassan has always been enchanted 

by the artists in her family since she was a kid and wished she 

could be one herself when she grows up. She has always been 

into crafts and crafting but didn’t realize her passion until college, 

which she realized by chance.

She was asked to do a project on pottery so she started to study 

and research everything there is to know about it, the tools, the 

origin, where it is manufactured, etc… She even visited Al Fayoum 

as it is famous for hosting the most prominent pottery artists, and 

also went to Masr Al Adeema to check out the merchants and 

dealers who are in the market of pottery. She finished her project, 

but wasn’t finished with pottery and the art behind it.

In 2015, she was chosen by her university professor to assist 

with a workshop on prototyping with different materials, the 

workshops included prototyping with ceramics, pottery, and 

mainly anything that can be molded. So she spent three years 

studying and teaching, which opened her mind to a whole new 

spectrum of ideas.

When she posted her very first production on social media, she 

was showered by comments and likes and people who were 

interested and wanted to buy her products. Only then did she 

decide to create her brand of tableware and sets, where she then 

went viral.

December 2015 was the official launch for Noun Designs, 

which was supported by an organization who markets for new 

designers. After which Nourane started to go local and sell her 

products in bazaars in Zamalek where foreigners who appreciate 

her products were located. 

She then started selling online and now has her own rented 

working space from which she can handle sales, deals, new 

orders and designs. In 2018, Noun Designs was among the 

strongest brands in Africa and got really nice feedback in terms of 

quality, authenticity and designs. 

Noon Designs
ن ديزاينز

13
01062223636

CAIRO
القاهرة

فيها  اتعلمت  بعد سنين  نوران،  دماغ  في  ديزاينز«  »نون  فكرة  اتكونت 

تفاصيل كتير عن الصناعات اليدوية للفخار. وما بين مصر القديمة والفيوم 

رحلتها  للحرفة، وكملت  تقنيات مختلفة  اتعلمت فيها  نوران سنة  قضت 

لما اشتغلت ٣ سنين في ورش صغيرة للصناعات اليدوية المعتمدة على 

بتعلم  كانت  وخاللها  للجامعة،  تابعة  كانت  والجبس  السيراميك  خامات 

إنها تكمل في نون ديزاينز من  اللي أصرت نوران  الفكرة  وتتعلم، ودي 

خالل تنظيم ورش لتعليم الصناعات اليدوية.

أسرة نوران الفنية بالفطرة أثرت على توجهاتها بشكل رئيسي، اتولدت 

الداخلية،  العمارة  لفنون  دارس  وأب  التعبيرية  للفنون  دارسة  نوران ألم 

وكانت  الفنية،  التصميمات  بمجال  وعم  األزياء  بمجال  بيشتغل  وخال 

شايفة طول الوقت األلوان بتحاوطها باختالف الخامات والمنتجات فكان 

هدفها من وهي صغيرة إنها تكون شبه الناس دي لما تكبر.

السوشيال  على  ليها  مجموعة  أول  نوران  عرضت   ٢٠15 نهاية  وفي 

ميديا، وشاركت بعدها في معرض بحديقة األسماك بالزمالك وحققت 

مبيعات كبيرة، ومن هنا ابتدت تبيع أونالين وبعدها وفرت وسائل تانية 

للبيع المباشر. وفي ٢٠18 شاركت نوران في منتدى الشباب اإلفريقي 

بشرم الشيخ، وعرضت منتجاتها ضمن مجموعة من أكبر منتجي الصناعات 

اليدوية في قارة إفريقيا.

Mug

مج - خزف - تركواز/برتقالى/أسود/
كحلى/بيج

Color : Turquoise/Orange/Black/Navy 
Blue/Beige
Size: 9 cm x 7 cm
Material : Ceramic

Price : EGP 220

3 Pieces Bowl Set (Large Bowl/
Small Bowl/Plate)

 طقم بولة شوربة )بولة كبيرة/بولة
صغيرة/طبق( - خزف - أزرق/أسود/
أحمر/روز

Color : Blue/Black/Red/Rose
Height: 13 cm × 8.5 cm
11 cm × 7.5 cm
Diameter 18 cm
Material : Ceramic

Price : EGP 270/245/225

3 Pieces Coffee Set (Coffee Cup/
Plate/Turkish Coffee Pot)

 طقم قهوة 3 قطع )فنجال/طبق/كنكة(
- خزف - تركواز/برتقاليى/أصفر

Color : Turquoise/Orange/Yellow
Size: 6 cm × 6 cm
Diameter 12 cm
6.5 cm × 9.5 cm
Material : Ceramic

Price : EGP 550

https://www.facebook.com/noondesigns.eg/
https://instagram.com/noondesigns.eg?igshid=1b5i98nayv22d
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It all started in 2010, when Gozour Foundation for development 

was founded. One of its programs is economic empowerment, 

which focuses on marginalized women, who receive vocational 

skills as well crafts training. After receiving this training, the 

program supports these women in the marketing and selling 

process in exhibitions and fairs. 

The problem was low sales, even the items that were sold fetched 

a really low price, which didn’t help these women nor supported 

them financially. When the team got together, they figured out 

that the cause of these problems was poor designs, low quality, 

wrong display areas and a wrong clientele base. 

Salil was the answer to their problems, and it was then founded 

as part of Gozour Foundation to support, train and develop 

those women and prepare them to compete professionally in 

the market. Salil is the scion, that part of the plant that has the 

flowers or the fruits. So Gozour is the plant’s roots, as in knowing 

the root cause of the problem, and Salil is finding a fruitful 

solution.

Salil has a very unique design and taste, the women who work 

on the collections are trained to have an eye for colors, quality, 

designs and stitches. They create what the market needs and 

loves. We have our own product line like tote bags, laptop and 

makeup bags, clutches, and home accessories. 

We used to sell our products in bazaars, fairs and exhibitions, 

especially the ones done in embassies, and we also took part in 

company team building occasions and events, before we built our 

online platform, from which people can now make orders.

Passant Mokhtar is highly proud of the brand as people get 

impressed with the products, and occasionally don’t believe they 

are handmade, she also becomes very proud when people meet 

the women behind those art pieces.

Salil
ساليل

14
01200086083

CAIRO
القاهرة

سليل هو الثمرة اللي اتولدت جوا مؤسسة جذور للتنمية من سنتين على 

إيد مؤسستها بسنت مختار المهتمة بتعليم السيدات المهمشات وربات 

البيوت حرف زي الخياطة والتطريز  لمساعدتهم على المعيشة وإدراجهم 

من  ألكتر  للسيدات  احترافية  تدريبات  طريق  عن  كان  وده  المجتمع.  في 

منتجات  يعملوا  عشان  والتصميم  األلوان  يختاروا  وإزاي  للتطريز  طريقة 

خاصة بيهم من غير التدخل أو تحديد شكل التطريز، فكانت كل سيدة بتبتكر 

رسمة خاصة بيها.

الشنط القماش المطرزة كانت أول منتج لسليل وكانت كل شنطة عليها 

تطريز غير مكرر من ذوق السيدات العامالت في المشروع، اللي اتطور 

الالبتوب،  حافظات  الماكياج،  شنط  زي  أكتر  منتجات  في  وبقى  بسرعة 

الشنط واكسسوارات البيت وكانت كل قطعة بتحمل تطريز مختلف ومميز 

وفريد.

Laptop Case

 شنطة الب توب - قماش دك/جلد
طبيعي - برتقالي/بيج/أحمر

Color : Orange/Beige/Red
Size: 38 cm × 46 cm
Material : Duck Fabric/Genuine 
Leather

Price : EGP 450

Make-up Bag

شنطة مكياج - قماش جينز - رمادي/
اصفر/موف/أخضر

Color : Grey/Yellow/Purple/Green
Size: 25 cm × 20 cm
Material : Denim

Price : EGP 300

Table Runner

رانر - قماش دك - بيج

Color : Beige
Size: 50 cm x 200 cm
Material : Duck Fabric

Price : EGP 750

بسنت دايًما بتفتخر بمشروعها وبالسيدات العامالت معاها في كل مرة 

قطعة  اى  مفيش  ألن  بيها،  مبهورين  ويبقوا  منتجاتهم  بتشتري  الناس 

تعبت  اللي  السيدات  على  ويتعرفوا  الفرصة  تيجي  لما  وكمان  مكررة، 

واشتغلت القطع دي من خالل المعارض اللي بيشارك فيها سليل بشكل 

دايم.

https://salilstore.com/
https://instagram.com/salil.egy?igshid=1ny3kw2in0wwi
https://www.facebook.com/salil.brand.1
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Funny, outgoing and super talented, Rania Helal was inspired by 

her mother’s artistic side. Rania started combining and testing 

how materials react when handled in a certain way.

Rania was swept away by the different materials like copper, 

leather and fabrics, when she joined the Faculty of Applied Arts. 

The ability of copper to be shaped in endless formations and how 

leather can be burned to form amazing shapes and styles, made 

Rania discover her passion, combining leather and copper to 

create beautiful pieces of art.

Rania joined the workforce as a graphic designer for years, 

before she was triggered to pursue her dream when the Ministry 

of Culture invited her to showcase her artistic products in an 

exhibition which was unusual practice by the Ministry, to do an 

exhibition for unknown artists and for copper jewelry. From then 

on, Rania decided to start her own business as the sales as well as 

the feedback during the exhibition were impressive; she resigned 

and started her journey. 

Rania Helal Designs struggled for three years, until finally a beam 

of light appeared through the darkness. She was chosen by the 

UN as a consultant for urban communities, and worked with 

the Wadi El Gemal community. The workshop had to come up 

with a project for the community over there on which they can 

depend for earning a living using natural leather. This was a huge 

challenge considering the very basic materials they had back then; 

they only had the flame on which they made their coffee. This 

gave her the idea of burning copper on leather, and this was the 

milestone that flipped the whole thing over and the brand started 

to take its first steps towards success.

The main idea was to come up with motifs and incorporate them 

with leather by burning. She started to creatively use motifs 

from communities like Nubia, Wadi El Gemal, Siwa, and Saint 

Cathrine, and called this collection ‘Safari’, as it resembles a 

journey with jewelry through the wonderful places in Egypt. Rania 

Helal Designs is sold in her own workshop, galleries, exhibitions 

and bazaars.

Rania Hilal Designs
تصميمات رانيا هالل 
15

01006809890
CAIRO
القاهرة

حبها للرسم من صغرها وتأثرها بمامتها  فنانة النسجيات بوزارة الثقافة، 

قسم  التطبيقية  الفنون  كلية  فدخلت  موهبتها  تنمي  إنها  رانيا  شجع 

الزخرفة. وخالل دراستها كانت مهتمة بالرسم على الجداريات وإنها تعرف 

تقدر  عشان  خامة  كل  معالجة  وأساليب  المستخدمة  الخامات  بين  الفرق 

تحقق بيها أعمالها الفنية.

وبالرغم إنها بعد تخرجها اشتغلت جرافيك ديزاينر في شركات كتير، وقدرت 

تحقق نفسها في المجال ده إال إنها قررت تستقيل وتبدأ مشروعها، وده 

بعد ما قدمت عينات من شغلها لوزارة الثقافة وقرروا يتبنوها، ودخلت 

معرض كبير بشغلها على النحاس وحققت مبيعات كبيرة وقتها. فبدأت 

مشروعها وكانت في البداية بتعتمد على المعارض والبازارات للتسويق، 

لحد ما بقى عندها ورشة وجاليري خاص بيها وبتصدر شغلها برة كمان.

النحاس كان أول خامة تستخدمها رانيا في صناعة منتجاتها وبعدها الجلد، 

وبعد ما احترفت الشغل على الجلد وقدرت تدمج فيه األلوان من خالل 

مع  كاستشاري  ورشتها  أثناء  الجلد،  في  ودمجه  القماش  على  التطريز 

األمم المتحدة في وادي الجمال بسيناء؛ كان مطلوب منها تنفذ مشروع 

النحاس  تسخين  فكرة  تبتكر  فقدرت  هناك  الموجودة  البدائية  باألدوات 

وتطبع بيه على الجلد وقدروا يطلعوا إنتاج للورشة؛ وبدأت رانيا تستخدم 

الطريقة دي في منتجاتها الجلدية في كوليكشن »سفاري« المستوحى 

من األماكن الحدودية زي سيوة والنوبة وسانت كاترين.

أجنبية زي فرنسا  أكتر من دولة  بالرغم من مشاركتها في معارض في   

ناس  بيه  وتفيد  مصر  جوة  تكمل مشروعها  إنها  رانيا  وقبرص؛ صممت 

تانية معاها، وده عن طريق االستعانة بسيدات بيوت من محافظة الجيزة 

المصممين  النحاس  لمصنعي  باإلضافة  المنتجات،  تطريز  على  تشتغل 

ألعمالها النحاسية.

Handmade Embroidered Shawl/Embroidered 
Bag
شال مطرز ومنسوج يدويا/شنطة مطرزة - جلد طبيعى/
فسكوز - أصفر/تركواز

Color : Yellow/Turquoise
Sizes : 80 cm × 200 cm 
26 cm × 20 cm × 8 cm
Material : Genuine Leather/Viscose

Price : EGP 400/1,000

Portefeuille

بورتفيه
/جلد طبيعى/توكة مطلية ذهب
حجر عقيق - كحلى

Color : Navy Blue
Sizes : 30 cm × 21 cm × 6 cm 
Material : Genuine Leather/
Gold Plated
Accessory/Agate Stone

Price : EGP 1,000

Necklace/Bangle/Ring/Earrings

 عقد/أسورة/خاتم/حلق
 نحاس مطلى ذهب/حجر البيس - 
ذهبى

Color :Golden
Material : Gold Plated Copper/Lapis 
Lazuli

Price : EGP 1,100/600/400/500

https://www.facebook.com/RaniaHilalDesigns/
https://www.instagram.com/rania.hilal/?hl=en
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Rasha may not have fulfilled her family’s dream, especially her 

father’s, of becoming a doctor, but she fulfilled her own dream 

and secured her children’s future when she decided to quit her 

job as a graphic designer after 18 years, and start her own project 

with the help of her husband. 

Rasha’s study of applied arts and her work as a graphic designer 

helped her create the designs with which she started her project of 

printing on mugs. Rahsa then bought her first printing machines 

and started working after the huge success of her first batch. She 

continued with new designs, colors and shapes and started to 

create better quality, all of this with only a small printing machine 

which made all of this possible.

Each and every piece designed by Rasha has a special and a 

unique state, hence the name Status, which is sold through her 

social media pages. Status grew every day and Rasha opened her 

own shop. Now, Rasha dreams of more growth and a factory 

with more machines to print and design more products with the 

highest possible quality. 

Despite the Coronavirus pandemic and its impact on some 

businesses and projects, it was the reason for the popularity 

of “Status” online, in which the sales increased and more 

people knew the brand, and this helped Rasha to participate in 

exhibitions such as Torathna.

Status
ستايتوس

16
01222435554
0226900467

CAIRO
القاهرة

إنها  في  والدها  وخصوًصا  أسرتها  حلم  تحقق  ماقدرتش  تكون  يمكن 

لما  تأمين مستقبلهم،  في  والدها  خذلتش  ما  لكنها  زيه،  دكتورة  تطلع 

قررت تسيب شغلها كجرافيك ديزاينر؛ اللي استمرت فيه 18 سنة، وتبدأ 

التطبيقية  للفنون  رشا  دراسة  جوزها.  بمساعدة  بيها  الخاص  المشروع 

وشغلها كجرافيك ديزاينر ساعدها في ابتكار التصميمات اللي بدأت بيها 

مشروعها بالطباعة على المجات.

إنها  في  رشا  حفزت  اللي  المجات،  هي  المشروع  انطالق  نقطة  كانت 

تشتري ماكينة طباعة خاصة بيها، وتبدأ تصمم وتطبع أشكال ورسومات 

أكتر من خالل تغيير األلوان ودمجها، ولما شافت إعجاب الناس بشغلها 

والقماش  الخشب  زي  أكتر  خامات  على  تشتغل  قررت  وتصميماتها، 

بماكينة  ده  وكل  عالية،  بجودة  أكتر  منتجات  وتنتج  والسيراميك،  والزجاج 

الطباعة الصغيرة اللي اشترتها وبدأت بيها المشروع، وده سبب فخر رشا 

بمشروعها وتفوقها فيه.

كل قطعة كان بيتطلب من رشا تصميمها، كانت بالنسبة لها حالة خاصة، 

مواقع  على  أونالين  بدأ  اللي   ”status“ المشروع  اسم  طلع  هنا  ومن 

بيها  الخاص  تفتتح مكانها  المشروع وقدرت رشا  السوشيال ميديا. وكبر 

اللي بتعرض فيه منتجاتها، وألن طموحها ملهوش حدود رشا لسة بتحلم 

إنها تكبر شغلها ويكون عندها مصنع كبير بمعدات وماكينات أكتر وأكبر.

الكورونا وتأثيرها على بعض األعمال والمشاريع، إال  وبالرغم من جائحة 

المنتجات  أونالين ضمن مشاريع   ”status“ كانت سبب في شهرة إنها 

السوشيال  أكبر من مستخدمي  لعدد  مبيعاته ووصوله  وزيادة  اليدوية، 

ميديا، وده ساعد رشا تشارك في الفترة الحالية في معارض زي »تراثنا«، 

“I make this“و

Printed Trays (Large/Small)

صينية تقديم مطبوعة - خشب - ألوان مختلفة

Color : Varies
Sizes : 30 cm × 40 cm
20 cm × 30 cm
Material : Wood

Price : EGP 320/225

3 Pieces printed Set (Table Cloth/2 Cushions)

 طقم مطبوع 3 قطعة )مفرش/2 خدادية( - جبردين -
 ألوان مختلفة

Color : Varies
Sizes : 70 cm × 90 cm
40 cm × 40 cm
Material : Gabardine

Price : EGP 450

2 Piece Set (Islamic prayer rug/box)

قطيفة/فيبر/خشب - ألوان مختلفة 

Color : Varies
Sizes : 70 cm × 110 cm
Material : Velvet/fiber/wood 

Price : EGP 350

طقم 2 قطعة )سجادة صالة/صندوق(

https://www.facebook.com/statusprintinghouse-107336381090426/
https://www.instagram.com/status.printing.house/
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Patchouli desires to inspire. Patchouli is an Asian name for a 

rare unique oil used by the Hippies in the 60’s. It all started 

when Shahdan, one of the founders, was preparing her home 

to be married and was searching for colorful and trendy home 

accessories. The ones that she would always find were either too 

expensive, too traditional, or made with low quality. So Shahdan 

met with Nihal, the other partner, and agreed to put their love 

of furniture and home decor into action. Patchouli produces 

authentic colorful beddings, trendy dining rooms, home-ware 

and unique decorative home items. 

The project started with a lot of painting, drawing and sketching, 

the designs were inspired by different cultures around the globe. 

The bohemian style prevailed in their products with its modern, 

cheerful and rare designs which are able to target young female 

millennials and Gen Z, who make up 40% of the population.

Patchouli offers house hacks and latest trends on different types 

of interior designs, how to choose the right accessories for your 

home interiors whether its bohemian, hippie-inspired, boho-chic, 

new modern, contemporary or Scandinavian and from where 

to buy it. They work through partnerships with small businesses 

and entrepreneurs who offer the same complementing styles as 

Patchouli.

Patchouli aims to be a leading, influential and inspiring 

social business – by boosting the handicrafts industry, while 

empowering artisans and unemployed women to improve their 

economic situation and create a sustainable, positive change in 

our community.

Patchouli Home
باتشولى هوم

17
01014734761
01223119561

CAIRO
القاهرة

البيت واكسسواراته،  شهدان ونهال بنتين صحاب جمعهم حبهم لفرش 

اليدوية؛  الحرف  عن  البعد  كل  البعيد  وشغلهم  المختلفة  دراستهم  رغم 

األسر  بتدعم  اللي  النسائية  الزهراء  جمعية  في  متطوعين  كانوا  لكنهم 

بتحب  الناس  وبيشوفوا  كتير  معارض  في  معاها  وبيشتركوا  المنتجة، 

تشتري إيه، ومن هنا فكروا ليه ما يبقاش عندهم مشروعهم الخاص بيهم 

بجودة  المصري،  السوق  اللي مش موجود في  فيه  ويقدروا يصمموا 

عالية وبسعر مناسب لكل الناس.

المشروع بدأ من سنة ونصف، لما شهدان كانت بتستعد للزواج وبتجهز 

اصطدمت  لكنها  ومبهجة،  عصرية  اكسسوارات  تشتري  ومحتاجة  بيتها 

بأسعار مبالغ فيها أوقات، وأوقات تانية بمنتجات جودتها مش مناسبة، 

نهال  صديقتها  على  عرضتها  ولما  المشروع،  فكرة  دماغها  في  فنورت 

رحبت جًدا وبدأوا المشروع بالرسم والطباعة على المفروشات بتصميمات 

مستوحاه من ثقافات مختلفة من كل دول العالم، وكان النمط البوهيمي 

اللى  والنادرة  والمبهجة  العصرية  بتصميماته  منتجاتهم  السائد في  هو 

للبراند فكروا  يختاروا اسم  لما فكروا  الصغير، عشان كدة  الجيل  بيناسب 

زيت  اسم  وهو   ”patchouli“ يسموه  وقرروا  مميز،  يكون  اسم  في 

عطري أسيوي مميز جًدا ونادر ألنهم حسوا إنه بيعبر عن الفكرة اللي في 

دماغهم.

أهداف  أهم  من  كان  اليدوية  بالحرف  العامالت  السيدات  تمكين 

خاص  جاليري  يفتحوا  ونهال  شهدان  قررت  كدة  وعشان   ،”patchouli”

بيهم جنب شغلهم األونالين، ويدمجوا معاهم شركاء يعرضوا منتجاتهم 

ويساعدوهم في تحقيق حلمهم، وهو إن أي حد يقدر يالقي كل اللي 

بيدور عليه ومتناسق مع بعضه في مكان واحد، ودلوقتي بقى معاهم 

النمط  تحت  كلها  بتندرج  واللي  العصرية  منتجاتهم  بيعرضوا  شريكة   15

 .patchouli home“ البوهيمي، والمشروع بقى اسمه

5 Pieces Bed Set (Bed Sheet/4 
Cushions)

 طقم سرير 5 قطعة )مالية/4 خداديات(
- قطن/ستان - سادة/منقوش

Color : Plain/Patterned
Sizes : 220 cm × 240 cm
75 cm × 55 cm
Material : Cotton/Satin

Price : EGP 1,100

Knitted Bed Throw

 مفرش سرير تريكو - قطن/أكريليك -
باذنجانى/أبيض/نبيتى/أسود/بنى

Color : Aubergine/white/crimson/
black/brown 
Sizes : 220 cm × 220 cm
Material : Cotton/Acrylic

Price : EGP 900

3 Pieces Dining Set (2 Cushions/
Table Runner)

 طقم سفرة 3 قطعة )2 خدادية/مفرش
رانر(- قطن/قطن مخلوط - أوف وايت/
أزرق/أصفر

Color : Off White/Blue/Yellow
Sizes : 50 cm × 50 cm
220 cm × 50 cm
Material : Cotton/Blended Cotton

Price : EGP250/one - EGP 450

https://www.instagram.com/patchouli.egy/
https://www.facebook.com/groups/patchouli.egy/
https://www.facebook.com/patchouli.egy/
https://patchouli-eg.com/
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A graduate of the Faculty of Fine Arts, Decoration Department, 

Shaima Adly fell in love with Mosaic the moment she saw it, as 

it comes in so many colors and shapes and can be used to create 

endless designs and masterpieces. 

And because she was so ambitious and full of energy when she 

left her job after 8 years to look after her sick son, she couldn’t sit 

still and she started decorating her home with some handmade 

crafts like coasters, small tables and mosaic walls. Then she 

started to expand and send some products to friends and get 

their feedback. When she got a lot of positive reviews, Shaimaa 

decided to open her own business and immediately created a 

social media page and agreed with a gallery to sell her products. 

The brand’s name was chosen by Shaimaa as she loved how 

onions were so important and useful in many different ways in 

ancient Egypt, as they were used in cooking with its high nutrition 

value and in healing with it’s high curing powers… etc. The 

mutual factor between the brand and the onions is “clay” as 

Glass Onion uses mainly clay Mosaic and Onions are planted in 

Clay.     .

 
Shaimaa is a fan of combining and mixing between materials like 

glass, wood, copper and many more. However, her main goal is 

for people to benefit from each and every piece they buy from 

her. She doesn’t want her clients to only use her products as 

decorative pieces, that’s why she expanded her product line and 

added a lot of items that can be regularly used such as lighting 

units and tables. The biggest challenge in Shaimaa’s life is to 

remain a good role model in her children’s eyes and to succeed 

in her pursuit.

Glass Onion
جالس أونيون

18
01091613079

CAIRO
القاهرة

حب  في  وقعت  عدلي  شيماء  الديكور  قسم  الجميلة  الفنون  خريجة 

الموزاييك من وسط خامات كتير أوي اتعلمتها أثناء دراستها؛ بسبب ألوانه 

وأشكاله المختلفة اللي فتحت لشيماء أفكار كتير ومختلفة في تصميمها 

للمنتجات. 

اضطرت شيماء إنها تقعد في البيت شوية بسبب مرض ابنها الشديد، 

وألنها متعودة على الشغل ألكتر من 8 سنين كمهندسة ديكور، معرفتش 

تقعد من غير شغل فبدأت تعمل حاجات هاند ميد في بيتها زي كوسترات، 

وترابيزات صغيرة، واشتغلت موزاييك على حوائط البيت. بعد كدة فكرت 

بمساعدة  فبدأت  الخاص؛  مشروعها  تبدأ  وتجرب  شوية  الدنيا  تطور 

صديقتها إنها تنفذ منتجات مكنش الهدف منها البيع أو التجارة، لكن لما 

إنتاجها نال إعجاب المحيطين قررت تعمل صفحة على فيسبوك لعرض 

شغلها، وكمان قدرت تنزل تعرض منتجاتها في جاليريهات وبازارات.

”Glass Onion” كان هو االسم اللي اختارته شيماء لمشروعها وصفحتها، 

وده ألن منتجات شيماء كلها من الموزاييك الطيني اللي جاي من األرض 

الستخدامه  المصريين  القدماء  بزراعته  بيهتم  كان  واللي  البصل،  زي 

في أكتر من وصفة غذائية أو عالجية وهو نبات بيتزرع في طين األرض 

مباشرة؛ فمن هنا جت فكرة اسم المشروع.

ماتبقاش  وإنها  بتنفذها  اللي  بالقطع  الناس  تفيد  إنها  حلم شيماء  كان 

مجرد ديكور وبس، فقررت تعمل منتجات مختلفة زي الترابيزات ووحدات 

اإلضاءة وتضيف ليها خامات مختلفة زي النحاس والخشب، ولما القطع 

دي بتتباع بتبقى من أهم اللحظات في حياة شيماء اللي بتستمد منها 

القوة إنها تكمل في مشروعها، ألن أكبر تحدي في حياتها هو إنها تبقى 

أم ناجحة ألوالدها وتقدر تستمر في مشروعها وتنجحه.

Side Table

 ترابيزة - موزاييك/خشب/نحاس

Sizes : 45 cm × 45 cm × 50 cm
Material : Mosaic/Wood/Copper

Price : EGP 3,500

African Design Hook

عليقة تصميم أفريقى - موزاييك/خشب/نحاس

Sizes : 22 cm × 38 cm 
Material : Mosaic/Wood/Copper

Price : EGP 850

Mirror

مرايا - نحاس/زجاج

Sizes : 20 cm × 20 cm 
Material : Copper/Glass

Price : EGP 1,000

https://instagram.com/GlassOnionSH
https://www.facebook.com/695979880847835?referrer=whatsapp
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An adventure with great risk made it all possible. A husband 

and wife (Walaa and Essam) decided to leave their daily job and 

open their own project to lead a better life. In the beginning 

they studied the industry, the know-how, and the market needs. 

Then they went to Foah City in Kafr El Sheikh, which is the most 

famous city for the craft of Kilim. They found that it is on its way 

to extinction, so they gathered the professional Kilim crafters and 

started using simple drawings to attempt to revive the craft and 

to test the market in 2015.

Step by step Egyptian handmade Kilim started to grow from a 

page on Social Media to its own shop in Cairo, to exporting their 

work to countries all over the world, like America, Australia and 

Pakistan. 

Kilim is known for its traditional drawings, designs, and colors. 

In an attempt to remain distinctive, Walaa worked on developing 

the patterns to fit the modern trends in furniture and home decor 

while preserving Kilim’s character and essence. Her goal was to 

attract more of the younger generation with designs that fit their 

taste, and prices that appeal to their budgets. This strategy is 

also applied on the exported Kilim as they take into account the 

country’s color and material preferences, and choose the designs 

that reflect the culture and the people of that country. 

Egyptian Handmade Kilim

كليم يدوى
19

01011187886
CAIRO
القاهرة

مغامرة ومخاطرة كبيرة خدتها والء وزوجها عصام لما قرروا إنهم يسيبوا 

شغلهم في الشركات كموظفين ويبدأوا مشروعهم الخاص إلنتاج الكليم 

اليدوي »Egyptian Handmade Kilim« برأس مال صغير، فنزلوا يشوفوا 

ويعرفوا أنواع الكليم وتفاصيل صناعته ويدرسوا احتياجات السوق.

المتميزة بصناعة  الشيخ،  كفر  بمركز فوه في  رأس عصام  ومن مسقط 

الكليم من قديم األزل، كانت انطالقة المشروع  في ٢٠15، فنزلوا شافوا 

ما  بعد  الكليم  حرفيين في صناعة  أفضل  يلموا  وابتدوا  هناك،  الورش 

كان معظمهم ابتدى يسيب الحرفة، ويتجه ألعمال تانية وده أدى إلندثار 

والء  بترسمها  كانت  بسيطة  وتصميمات  وبرسومات  تدريجًيا.  الصناعة 

من  يسوقوا  ميديا  السوشيال  على  صفحة  عملوا  الحرفيين،  وينفذها 

خاللها شغلهم، وخطوة بخطوة كّبروا رأس المال وفتحوا مكان خاص بيهم 

جميع  دولة في   ٣8 موجود في  بقى  دلوقتي  القاهرة، وشغلهم  في 

أنحاء العالم، زي أمريكا وأستراليا وباكستان.

شغل  يبقى  وعشان  التقليدية،  وتصميماته  برسوماته  معروف  الكليم 

والء مميز عن غيره، كان شغلها الشاغل هو تطوير التصميمات ألشكال 

شبابية عصرية وألوان تناسب األثاثات المودرن الحديثة، وبأسعار تناسب 

الوقت  نفس  في  وتبقى  الشباب  فئة  تجذب  فبالتالي  الفئات،  كل 

اإلنتاج  في  بيراعوه  دايًما  اللي  وده  تراثي،  كمنتج  الكليم  على  حافظت 

اللي بيتم تصديره لباقي الدول في إنه يكون ُمصمم مخصوص لثقافة 

وأقطان  كتان وأصواف  بين  ما  الخامات  وتفضيالته في  الشعب هناك 

وقطيفة، وكمان  تراعي األلوان المفضلة للسكان في البالد دي.

Handmade Kilim

كليم يدوي - صوف/قطن - ألوان مختلفة

Color : Varies
Sizes : Varies
Material : Wool/Cotton

Price : EGP 500/m

Village Wall Hanging

لوحة القرية - صوف/قطن - ألوان مختلفة

Color : Varies
Sizes : 85 cm × 120 cm
Material : Wool/Cotton

Price : EGP 3,500

3 Pieces Set (3 Village Wall Hanging)

صوف/قطن - ألوان مختلفة 

Color : Varies
Sizes : 50 cm × 50 cm
Material : Wool/Cotton

Price : EGP 1,500

طقم 3 قطع )3 لوحة القرية

http://www.instagram.com/handmadekilim_eg
http://www.facebook.com/handmadekilim
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Nermine Soliman, who is a fan of recycling and handcrafts, 

graduated from the Faculty of Science and worked for 15 years 

in pharmaceutical companies, but was never satisfied with her 

career and was always searching for her passion. She ran into 

Mongy Khattab, who is one of the most talented professionals 

working in Macramé. He has been working in the field for 40 

years, ever since the craft was popular in the 80’s. Mr. Mongy 

taught Nermine everything about Macramé and its art, and 

Nermine was fascinated. 

Some of the women who were training with Mr. Mongy had an 

unfortunate incident with one of the merchants they dealt with 

and Nermine witnessed this incident, which made her determined 

to open up a business that would support, train and protect these 

women’s rights and money.  

Mano is Portuguese for Hands, and Brazil is the origin of 

Macramé, hence the name Mano Macramé, to lend a helping 

hand to those who need it. It started with 3 women and now, 

Mano Macramé has 2 workshops in Mahala City and Khayrallah 

in Cairo, with 10 women working on the team. 

Mano Macramé was mainly displayed in exhibitions, fairs and 

bazaars but they needed to expand to get more orders and sales 

which means that more women will join, which will result in more 

support being offered. So, the products are now sold in galleries 

as well as exhibitions around the year. 

A moment Nermine is highly proud of was when she was on a 

business trip during preparations for a huge exhibition, and she 

came back on the date of the exhibition to find that her team had 

everything planned and executed perfectly in a way that exceeded 

her expectations. She felt that this team will always have her 

back, exactly like she has theirs.

Mano
مانو

20

AL GHARBIA 
الغربية 01012001010

من مدينة المحلة بمحافظة الغربية خرجت تجربة »مانو« لمنتجات المكرمية 

تكبر  نيرمين  خاللهم  قدرت  سنين،   6 من  حامد  نيرمين  أسستها  واللي 

المشروع اللي بدأ بورشة واحدة فيها ٣ بنات وتوصلهم لورشتين، واحدة 

منهم في المحلة فيها 1٠ بنات، والتانية في عزبة خير الله في القاهرة 

العلوم  كلية  نيرمين في  دراسة  الرغم من  كمان. وعلى  بنات   1٠ وفيها 

مجالها  تغير  قررت  إنها  إال  سنة،   15 حوالي  أدوية  شركة  في  وعملها 

وتشتغل حاجة بتحبها وكان اختيارها للمكرمية بالصدفة البحتة.

وأثناء  خطاب،  منجي  المكرمية،  فن  أستاذ  قابلت  لما  كانت  السر  كلمة 

حضورها ورشة معاه لتدريب السيدات المعيالت بالمحلة، حصل موقف 

كان أول طوبة في مشروعها لما احتاجوا لعربية تنقل طلبية منتجات لمحل 

ستائر كبير، وتطوعت نيرمين إنها تنقل الشحنة بعربيتها، لكن لما وصلوا 

حصل خالف بين التاجر والستات على األسعار واضطروا يبيعوها بسعر 

ثابت  دخل  يأمن  فكرت في مشروع  هنا  ومن  عليه.  المتفق  من  أرخص 

للسيدات العامالت بالمكرمية من خالل توفير مواد بجودة أعلى، وتتحمل 

البرتغالى  االسم  اسم  عليه  وأطلقت  والبيع.  التسويق  عمليات  هي 

»مانو« ومعناه »يد«؛ وهي لغة البرازيل اللي بتعتبر أصل فن المكرمية 

في العالم.

البنات، فعرضت  لتسويق وبيع شغلها وشغل  الطرق  نيرمين كل  جربت 

الشغل في معارض كتير داخل وخارج مصر زي ألمانيا وباريس، وأكتر حاجة 

بتخليها تحس بالسعادة هي إنها قدرت تساعد ناس كتير غيرها وتغير في 

حياتهم بشكل إيجابي.

Mandala

مانداال - جوت - ألوان متعددة

Color : Varies
Sizes : Varies
Material : Jute

Price : EGP 1,500

Macrame Cushion

خدادية مكرمية - قطن- ألوان متعددة

Color : Varies
Sizes : Varies
Material : Cotton

Price : EGP 425

Puff

بوف - مكرمية - ألوان متعددة

Color : Varies
Sizes : Varies
Material : Macrame

Price : EGP 3,000

https://www.instagram.com/manogallery_/
https://www.facebook.com/manoforhandcraft
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The joy of handicrafts is similar to the joy you get when you hold 

your newborn in your hands, as every piece you finish is like your 

new born baby. When Yosra became a mother she had to leave 

her steady job as a dentist to attend for her newborn, which gave 

her the chance to go back to the handicrafts she loved. She came 

across some information and videos over the internet explaining 

the art of decoupage and she was immediately hooked.

She took the jars she had at home and started creating 

decoupage. She was known for her good taste, and her first jar 

was immediately sold after she finished it, especially after adding 

some flowers to it which turned it into a beautiful simple vase. She 

created a group on social media and started selling her products. 

She began with some glassware, then went for small wooden 

pieces, side tables and then she started working on coffee corners 

which were a big hit, and her idea of decorating them with old 

singers like Fayrouz and Om Kalthoum was booming. She then 

took a course which made her more daring and she started to 

add more products to her collection like coasters, tissue boxes 

and more. 

And because the beginnings are always important, Yosra never 

forgot her first customer who, without knowing, gave her the 

first boost which encouraged her to continue and excel in her 

small project.

Yosra Corner
يسرا كورنر

21

DAKAHLIA
الدقهلية 01068609135

اللي  المولود  زي  بتكون  بتنتجها  قطعة  كل  إن  اليدوي  الشغل  متعة 

بيتولد على إيدك، ولما جربت يسرا األمومة واضطرت تاخد أجازة وضع 

من شغلها كطبيبة أسنان عشان ترعى مولودتها، صحيت جواها موهبة 

من  وكروشية  تطريز  بتعلمها  كانت  اللي  جدتها  عن  ورثتها  كانت  قديمة 

اإلنترنت،  على  الديكوباج  فن  عن  كالم  يسرا  قرات  وبالصدفة  صغرها، 

واستهواها إنها ترجع لموهبتها وتشتغل بإيديها مرة تانية خصوًصا إنها 

كانت اتدربت على الرسم بعد تخرجها من الكلية مباشرة.

ومن مكان إقامتها في المنصورة، بدأت يسرا تستخدم البرطمانات الزجاج 

الفارغة في مطبخها وتضيف عليهم ورود وأشكال على ذوقها وتعرضها 

إعجاب  كوليكشن  أول  ونال  أقاربها،  ووسط  ميديا  السوشيال  على 

واستحسان كل اللي شافوه؛ فبدأت تتعرف كمان على شغل الديكوباج 

 ، Coffee Corners باستخدام األخشاب واشتغلت على كذا شكل من الـ

العمالء، وتعمل علب  بناء على طلبات خاصة من  وكمان تصمم حاجات 

للمناديل وكوسترات.

وألن البدايات دايما بتكون مهمة، يسرا مبتنساش أبًدا أول واحدة اشترت 

طريقها  تكمل  إنها  شجعتها  تقصد  ما  غير  من  ألنها  قطعة  أول  منها 

خالها  ديكوباج  كورس  وخدت  أكتر  نفسها  على  واشتغلت  ومشروعها 

بتصممها عشان  لكل قطعة  بالطلب  الخشب  خامات  وتشتري  أكتر  تتجرأ 

متتحملش تكلفة عالية في طلبات أخشاب كبيرة.

Coffee Corner

ركن قهوة - خشب - شامبين

Color : Champagne Color
Sizes : 40 cm × 60 cm
Material : Wood

Price : EGP 1,600

Coffee Set

طقم قهوة - خشب/نحاس - ألوان مختلفة

Color : Varies
Sizes : 40 cm × 25 cm
Material : Wood/Copper

Price : EGP 600

Box

صندوق - خشب - ألوان مختلفة

Color : Varies
Sizes : 20 cm × 25 cm
Material : Wood

Price : EGP 280

https://www.instagram.com/yosracorner/
https://www.facebook.com/Yosra-corner-102052858243417/
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Nada Talaat was born and raised in Damietta, the city of 

craftsmanship and furniture art. She has always been passionate 

about wood art and furniture design, so she worked in furniture 

factories and companies where she learned the know-how, the 

market needs and the field’s techniques. Nada wanted to execute 

her own designs with her own vision, so she left her job, followed 

her dreams and started her own project. 

After coming up with her first prototype, she went to a gallery 

in Zamalek, Cairo, to present it to them and they agreed to sell 

her pieces. In 2015, Nada Talaat Designs was founded with very 

little revenue, up until 2018 when she settled in Cairo and started 

designing products to be sold online.

Nada works on product development and enhancement through 

many aspects, among which is the merging between wood and 

copper, drawings and paintings as well as shells and embroidery. 

Despite all the setbacks and challenges, Nada is proud of her 

progress, but this doesn’t mean that she is completely satisfied, 

and she will continue developing and enhancing.

Nada Talaat
ندا طلعت

22

DAMIETTA
دمياط 01094921000

دهب«مين  تقله  يستاهل  إنما  إنه خشب في خشب في خشب،  »مع 

فينا ما يعرفش قصة بينوكيو وتأثيره في حياة صاحبه! بينوكيو كمان كان 

ديكور  الجميلة قسم  الفنون  كلية  من  اتخرجت  لما  ندى  على  الخير  وش 

جامعة اإلسكندرية، ورجعت مسقط رأسها »دمياط« مركز تصنيع األثاث 

في مصر، واشتغلت مصممة في مصنع اسمه بينوكيو لألثاث ٣ سنين، 

اتعلمت فيه إزاي تعمل قطعة أثاث بكل تفاصيلها ودمجها بالتراث اللي 

كانت مهتمة بيه ندى من أيام الكلية.

حلم ندى كان إنها تعمل قطع أثاث مختلفة بتصميمات خاصة بيها، فقررت 

تسيب شغلها وتدور على نجارين يساعدوها في فكرتها، وقدرت تعمل 

نموذج مبدئي للتصميمات اللي في دماغها، ونزلت بيها القاهرة تعرضها 

»تراث«،  جاليري  قرر  وبالفعل  الزمالك،  منطقة  في  جاليريهات  على 

وجاليري »F&G« يعرضوا لندى شغلها.

فترة  كل  وكانت   ،  ٢٠15 من  اسمها  بيحمل  اللي  مشروعها  ندى  بدأت 

بترجع تشتغل في مصانع أثاث عشان تقدر تصرف على مشروعها. لحد 

القاهرة وبدأت تطور فيه وتصمم منتجات  ٢٠18 لما استقرت ندى في 

الجاليريهات  جديدة وتبيعها أونالين على صفحتها على فيسبوك وفي 

والمعارض، وقريب جًدا هيبقى ليها موقع إلكتروني لبيع منتجاتها.

القاهرة كانت مصدر سعادة لندى ألنها أتاحت ليها فرص كتير في مجالها، 

وخليتها تنتشر أكتر ومبيعاتها تزيد أكتر والبراند بتاعها يكبر وده بيبسطها 

أكتر في مشروعها، وتدمج حرف يدوية مختلفة في  جًدا وبيخليها تطور 

منتجاتها بشكل معاصر، زي الرسم والتطريز على القماش ودمجهم مع 

والصعوبات  المراحل  من  وبالرغم  والصدف،  النحاس  وكمان  الخشب، 

قادرة  وإنها  جًدا بمشروعها  بيها بس هي فخورة  ندى عدت  اللي  الكتير 

تكمل وتتطور أكتر.

Coasters

قواعد أكواب - خشب/ألوان - أوف وايت/وردى/أخضر

Color : Off White/Pink/Green
Sizes : Diameter 9 cm
Material : Wood/Poster Colors 

Price : EGP 190

Octagon Tray

صنية ثمانية - خشب/أكريليك - بندقى

Color : Hazel
Sizes : 40 cm × 40 cm
Material : Wood/Acrylic 

Price : EGP 790

Bookmark

فاصل كتاب - خشب/نحاس/خيط - أسود

Color : Black
Sizes : 15 cm × 1.5 cm
Material : Wood/Copper/Threads 

Price : EGP 130

http://www.instagram.com/nadatalaat.home
http://www.facebook.com/NadaTalaat.home
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Born and raised in Arish City, Sinai, Fawzya has always loved 

the Bedouin heritage of textile and handicrafts with its colors, 

patterns and spirit. She learned its techniques from her school but 

its secrets and tricks were told by the ladies in her family.

In 2002, Fawzya opened her own shop of unique textile and 

handicrafts pieces with the Bedouin essence for visitors of Arish, 

as it was accustomed to take back some gifts and souvenirs. 

Unfortunately, Arish lost its summer visitors after the 25th of 

January revolution, so Fawzya’s business was affected badly 

and she began to search for other options to revive it. In 2014, 

she took a loan from The Micro, Small and Medium Enterprises 

Development Agency to start the Bedouin Heritage Protection 

Association. 

The association opened up her eyes towards new possibilities 

and challenges. Fawzya chose to hire and support single mothers 

and unprivileged families while benefiting from the support 

and opportunities provided by the Ministry of Social Solidarity 

to display her work in exhibitions held in Cairo and other 

governorates. She then created a Facebook page to target new 

clientele and grow her client base.

Fawzya is trying by all means to overcome the marketing obstacles 

facing her. However, when she sees how happy and unique her 

clients feel when they wear her pieces, she feels that all the hard 

work is really paying off.

Association of Bedouin 
Heritage Protection

جمعية حماية التراث البدوى
23

NORTH SINAI
شمال سيناء 01060143173

مهتمة  حياتها  قضت  العيسوي،  فوزية  العريش  مدينة  بنت  السيناوية 

البدوي  مصر  تراث  بتحمل  اللي  اليدوية  والمشغوالت  بالمنسوجات 

عشان تحافظ على الهوية الخاصة ألهل سيناء، وتقدم من خالله للزوار 

والمصيفين أجمل هدايا وتذكارات مميزة يفتكروا بيها العريش وأهلها.

أسرتها،  ومن  المدرسة  من  والتطريز  النسج  فن  فوزية  اتعلمت  ما  بعد 

فتحت في ٢٠٠٢ محل صغير تحت بيتها تعرض فيه شغلها وتسوق له، 

وفعاًل كانت فترات الصيف من كل سنة هي أكبر فرص بتحقق فيها أرباح، 

لكن بعد ٢٠11 الوضع اتغير كتير في العريش وعدد المصيفين بقى قليل 

جًدا وحركة البيع أصبحت شبه منعدمة، وكان الزم فوزية تدور على وسائل 

بديلة عشان حلمها ومشروعها يكمل.

تاخد  إنها  فوزية  قررت   ،٢٠14 فيها سنة  فكرت  عبقرية  فكرة  خالل  ومن 

قرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 

وتأسس »جمعية حماية التراث البدوي« عشان تساعد أسر وعائالت كتيرة 

من خالل تشغيل السيدات المعيالت بالعريش على المشغوالت اليدوية 

حدود  خارج  معارض  في  منتجاتهم  وتسويق  السيناوي،  الطابع  ذات 

من  تستفيد  إنها  الجمعية  تأسيس  من  التاني  هدفها  وكان  المحافظة، 

مساعدة الشؤون االجتماعية في توفير فرص للمشاركة في المعارض 

واأليام المفتوحة اللي بتتعمل في القاهرة وفي محافظات تانية. وما 

اكتفتش بكدة بس؛ ال دي كمان حاولت تجذب جمهور السوشيال ميديا؛ 

فعملت صفحة تعرض من خاللها شغلها وشغل سيدات الجمعية، عشان 

تواجه مشكلة تسويق شغلها اللي بتعتبرها أكبر عقبة وتحدي بيواجهوها 

فرحة  بتشوف  لما  عينيها  في  بتهون  دي  التحديات   كل  لكن  دلوقتي. 

الناس اللى بتشتري وتلبس منتجاتها.

Bag

شنطة - قطن - أسود

Color : Black
Sizes : 40 cm × 50 cm
Material : Cotton

Price : EGP 250

Sinai Embroidered Vest

جيليه تطريز سيناوى - قطن - أسود

Color : Black
Sizes : XL
Material : Cotton

Price : EGP 500

Triangular Shawl

شال مثلث - قطن - سكرى

Color : Off White
Sizes : Width 150 cm
Material : Cotton

Price : EGP 500

https://www.instagram.com/tourath_sinai/
https://www.facebook.com/Tourath-sinai-110706324144205/
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يمكنكم زيارة متجر »ابداع من مصر« االلكتروني، اول متجر للحرف اليدوية على 
منصة جوميا، من خالل الرابط التالي:

To explore more beautiful products, please visit “Ebda3 men 
Masr”, the first online store for handicrafts on Jumia: 

https://www.facebook.com/ebda3menmasr/
https://instagram.com/ebda3menmasr?igshid=187a4kiqn9t19
https://www.jumia.com.eg/ar/ebda3-men-masr/



