


تعد مصر من أكرث دول العالم التى عرفت الحرف اليدوية منذ القدم، إال أن التطور الت�كنولوجي 
الكنز األثمن والرتاث األكرث  اليدوية هي  أدى إلى تواريها عن الساحة، لكن تبقى الصناعات 

ت�أثرًيا على مر العصور.

المجلس  كان   ولما   ، القطاع  هذا  ألهمية  منها  ادراًكا  المبادرات  من  العديد  الدولة  تبنت 
قام   فقد  اقتصادًيا  بالمرأة  بالنهوض  المعنية  الحكومية  الجهات  أحد  هو  للمرأة   القومي 
من  ابداع  مبادرة   ( االسكندرية  وبنك  االجتماعية  للتنمية  ساوي�رس  مؤسسة  مع   بالتعاون 
مصر ( الصدار كتالوج يعمل على مساعدة السيدات على فتح قنوات تسوي�ق لهن واالحت�كاك 
بداية  فى  صعوبات  واجهن  ممن  لبعضهن  نجاح  قصص  يتضمن  كما  المستهلكني،  بجمهور 

الطري�ق وهي قصص ملهمة الخريات كي يضعن قدمهن على أول طري�ق النجاح.

عند مطالعت�كم لهذا الكتالوج واقتنائ�كم 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 وتاري�خ هو مصدر فخر لنا جميًعا. وبذلك يتم تعزي�ز ثقتهن فى أنفسهن

ويمكنكم التواصل المباشر معهن من خالل أرقام الهواتف الموجودة  بالداخل،

فشكًرا لكم.

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 be inspiring for others to put their 

feet on the path to success.

When you read this catalogue, and buy one of the pieces it includes, you 
purchase a product made by 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 phone 
numbers in the catalogue.

Thank you.

Please note that the prices included in the catalogue are subject to change.

يرجى المالحظة أن األسعار المتضمنة في الكتالوج قابلة للتغي�ي.



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

د. مايا مرسي 
رئيسة المجلس القومي للمرأة - مصر

The National Council for Women is constantly aiming 
to provide the necessary means to ensure that women 
are productive, so that they accomplish self-reliance 
and fulfillment. Women are resourceful, they also have 
limitless potential to make use of their 
environment in order to encourage the 
growth of their capacity.

In this context, we are proud of the 
previous launch of the first edition of 
the catalogue “El Masrya”. It is the fruitful 
result of the partnership between the 
Nation Council for Women, the Sawiris 
Foundation for Social Development 
and ALEXBANK. We aimed in the first 
edition of “El Masrya” to shed light on 
the exceptional ability and creativity of 
Egyptian women through promoting 
their products to local and international 
markets.

We firmly believe in the creativity of 
Egyptian women, and that is why 
we are providing them with all the support inside and 
outside of Egypt. In this second, and newest, edition of “El 
Masrya”, more than 60 unique products are incorporated; 
they include, but are not limited to, Khayameiah, Oriental 
Clothing, Embroidery, products from Sinai and Chocolate 
products. These products are handmade by women 
from Egypt, as well as from different NGOs and private 
companies located in various Governorates such as Cairo, 
Giza, Alexandria, Sohag, Aswan, the Red Sea and South 
Sinai.

These product types are diverse and unique; they are 
made meticulously and with exceptional taste by Egyptian 
women who produce high-quality products that are able to 
compete in international markets.

Through this second edition of “El Masrya”, we want to 
convey the different ideas that include many creative 
products using raw materials that are of remarkable quality. 
We display the products of Egyptian women working with 
precision, skill and extraordinary taste, inspired by the 
Egyptian culture using locally sourced materials that are 
consistent with today’s age. 

We present to you the success of these entrepreneurs, 
pioneers and leaders, these shining inspirations are ideal 
examples for other women, encouraging them to take the 
first step to embarking on a path filled with giving and 
productivity.

السبل  كافة  بإتخاذ  خاصًا  إهتمامًا  للمرأة  القومى  المجلس  يولى 
والتدابري التى ت�كفل للمرأة أن ت�كون ُمنتجة ،قادرة على تحقيق ذاتها 
 .. لها  به من قدرة وكفاءة مشهود  ت�تمتع  ..وأن تستطيع است�ثمار ما 
اإلمكانيات  من  اإلستفادة  لتحقق  قدراتها  ورفع  دعمها  جانب  إلى 

ريادة  على  وتشجيعها   .. بيئ�تها  فى  المتاحة 
األعمال.

من  األول  اإلصدار  أطلقنا  اإلطار  هذا  وفى 
بني  فّعالة  لشراكة  ثمرًة   « »المصرية  كتالوج 
ساوي�رس  مؤسسة  للمرأة،  القومى  المجلس 
  .. اإلسكندرية  وبنك  االجتماعية،  للتنمية 
كتالوج  من  األول  اإلصدار  خالل  استهدفنا 
 .. قدرة  تميز..  على  الضوء  إلقاء  »المصرية«  
وإبداع المنتجة المصرية  .. سعينا إلى أن تصل 
المحلية  األسواق  إلى  الُمميزة  المنتجات  تلك 

و العالمية.

للمرأة  اإلبداعية  القدرات  بأن  منا  وإيمانًا 
كل  تلقى  أن  تستحق  المنتجة  المصرية 

من  الثانى  اإلصدار  نطلق   .  . والخارج  الداخل  فى  والتقدير  الدعم 
ت�تنوع  المستوى  رفيع  منتج   ٦٠ من  أكرث  ليتضمن  »المصرية«  كتالوج 
ومنتجات  السيناوية  المنتجات  التللى،  تراثية،  مالبس  خيامية،  بني  ما 
إنتاجها بأيادى فتيات وسيدات مصر، جمعيات أهلية  .. تم  الشوكوالتة 
الجيزه، اإلسكندرية،  وشركات خاصة على مستوى محافظات القاهره، 

سوهاج، أسوان، البحر األحمر، وجنوب سيناء.

 ت�تسم تلك الصناعات بتنوعها وتفردها من حيث اتقان الصنعة والذوق 
الرفيع .. ولذلك ت�كتسب الصناعات المصرية بأيادى منتجات مصر شهرة 
األسواق  فى  المنافسة  على  عالية  بقدرة  وت�تمتع   .. عالية  ومكانًة 

العالمية .

نطالع من خالل كتالوج » المصريه 2« مدى التنوع والرثاء فى األفكار .. 
المواد الخام الرثيّة المستخدمة .. وإبداع المنتجات .. نستعرض منتجات 
المصرى  الرتاث  من  مستوحاة  المصرية  المرأة  بأيادى  وإبداعات 
أيادى   .. العصر  ت�تماشى وروح  المحلية  البيئة  وبخامات معتمدة على 

عاملة من المرأة المصرية ت�تسم بالدقة والمهارة والذوق الرفيع. 

ليصبحّن قدوة ومثل أعلى  رائدات  ُمنتجات مبدعات  نجاح  نعرض قصص 
لديهّن  ملهمات   .. البداية  خطوة  يتخذن  كى  السيدات  من  لغريهّن 

مسرية مليئة بالعطاء واإلنتاج ونماذج إي�جابية تستحق أن تحتذى.

National Council for Women
المجلس القومي للمرأة
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Sawiris Foundation for Social Development

 مؤسسة ساوي�رس للتنمية االجتماعية

Women entrepreneurs can drive the country’s growth if they 
are economically empowered, receive better opportunities 
and have improved standing in global value chains. That 
was our primary driver when we partnered with the 
National Council for Women in issuing the first edition of 
“El Masrya”, which was aimed at economically empowering 
women, supporting our heritage and promoting Egyptian 
handicrafts.

Following the success of the first edition, which has 
encouraged a group of creative Egyptian women to 
complete their own projects, and has supported them in 
marketing their products as well as explore opportunities for 
competition in international markets; 
the Sawiris Foundation for Social 
Development welcomed the launch of 
the second edition of “El Masrya”, which 
includes 25 inspirational success stories 
of women from different governorates 
in Egypt who have the ambition to 
achieve their goals.

Empowering and supporting 
Egyptian women has been, and will 
always remain, one of the priorities 
of the Sawiris Foundation for Social 
Development. Over the past 17 years, 
we have supported many programs 
that seek to empower Egyptian 
women, provide them with quality 
education at different levels, in addition 
to supporting them via health and social care. Outstanding 
Egyptian women have also received a large share of the 
international and local scholarships provided by Sawiris 
Foundation. Furthermore, we have recognized the 
distinguished women writers through the Sawiris Cultural 
Awards.

We will continue to provide all possible means of support 
to ensure impact on the lives of Egyptian women, to enable 
them to exercise their rights and to trigger their capabilities 
more positively and productively. We are aware that in order 
to reach this end and meet the challenges that will arise, we 
require a comprehensive vision through pooled efforts and 
cooperation with our partners from the public and private 
sectors as well as civil society organizations. This approach 
is to empower women in the process of our development, 
and to enable them to serve their society efficiently.

نحن نؤمن أن رائدات األعمال يمكن أن يدفعن النمو االقتصادي للبالد إذا 
تم تمكينهن اقتصاديا وتحسني فرصهن ونتائجهن في سالسل القيمة 
المجلس  مع  شركاء  نكون  أن  سرورنا  دواعي  من  كان  لذا  العالمية، 
الذي  »المصرية«،  لكتالوج  األولى  الطبعة  إصدار  للمرأة في  القومي 
الرتاث وتعزي�ز  اقتصاديا وإحياء  المرأة  تم إطالقه بهدف دعم وتمكني 

قطاع الحرف اليدوية المصرية.

بعد النجاح الذي حققه اإلصدار األول، والذي كان له أثر كبري في تشجيع 
مجموعة من السيدات المصريات المبدعات على است�كمال مشاريعهن 
فرص  واست�كشاف  الفريدة  منتجاتهن  تسوي�ق  في  ودعمهن  الخاصة 

رحبت  العالمية،  األسواق  في  التنافس 
بأن  االجتماعية  للتنمية  ساوي�رس  مؤسسة 
ت�كون جزءا من اإلصدار الثاني لكتالوج المصرية، 
نجاح ملهمة لسيدات، من  الذي يضم 2٥ قصة 
يكفي  ما  لديهن  كان  مصر،  محافظات  مختلف 

من اإلصرار والطموح لتحقيق أهدافهن. 

 لقد كانت قضية تمكني ودعم المراة المصرية، 
مؤسسة  أولويات  رأس  على  ومازالت، 
 17 مدار  فعلى  االجتماعية،  للتنمية  ساوي�رس 
عاما قمنا بدعم العديد من الربامج والمبادرات 
المصرية،  المرأة  تمكني  إلى  تسعى  التي 
مختلف  في  لها  الجيد  التعليم  فرص  وتوفري 
المراحل التعليمية، باإلضافة إلى توفري خدمات 
الرعاية الصحية واالجتماعية. وقد كان للفتيات 

المصريات المتفوقات نصيبا كبريا من المنح الدراسية الدولية والمحلية 
الكاتبات  ت�كريم  المقدمة من مؤسسة ساوي�رس، كما حرصنا أيضا على 

والمبدعات المصريات المتميزات من خالل جوائز ساوي�رس الثقافية.  

أثر  إحداث  أجل  من  الممكن  الدعم  سبل  كل  توفري  في  نستمر  سوف 
حقيقي في حياة المرأة المصرية وتمكينها من كافة حقوقها وتفعيل 
نصل  لن  أننا  تماما  ندرك  ونحن  وإنتاجية.  إي�جابية  أكرث  بشكل  قدراتها 
الوثيق وتضافر جهود الشركاء،  التعاون  الغاية إال من خالل  إلى هذه 
أجل  من  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  والخاص  العام  القطاعني  من 
مواجهة التحديات والعوائق التي ت�تطلب رؤية شاملة من أجل تفعيل 
دور المرأة في عملية البناء والتطوي�ر وتمكينها من خدمة مجتمعها 

بكل كفاءة واقتدار. Eng. Noura Selim
Executive Director of SFSD

المهندسة نورا سليم 
المدير التنفيذي  لمؤسسة ساوي�رس للتنمية االجتماعية 

#سر قّوتك
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Ms. Laila Hosny
CSR & Sustainable Development 
Office Head-ALEXBANK

األستاذة ليلى حسني
رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية 

المستدامة -بنك اإلسكندرية

It is with great pride that we are featured once again in 
this special series of catalogues, in collaboration with the 
National Council for Women (NCW) and our strategic 
community partner; the Sawiris Foundation for Social 
Development (SFSD). As part of Intesa Sanpaolo Group, 
ALEXBANK firmly believes in coupling its commercial 
growth with the support and the constant enlargement 
of its community investments to assure a long-term and 
sustainable development. We aim to create a sustainable 
network for Shared Value creation, with the aim to 
transparently feed its social performance through activities 
in the field of financial inclusion.    
                                               
Since its last edition “El Masrya 1”, ALEXBANK has continued 
to shed light on marginalized women that have the 
potential to be an integral part of society, our successes 
have continued by providing more opportunities to those 
who lack them. We view women as 
pivotal players in today’s constantly 
evolving society, which is why we 
fully equip them with the necessary 
means towards sustainable economic 
empowerment. We offer financial 
literacy workshops to encourage 
more women to be part of the formal 
economy and help them create 
sustainable sources of income, we also 
give women of the creative economy 
different platforms to innovatively 
present Egyptian culture and heritage 
in their work through our flagship 
“Ebda3 men Masr” (EMM) initiative.  

In this edition, we want “El Masrya” 
to be a recognized brand and to symbolize the work of 
Egyptian women, in addition to creating a digital platform 
where everyone can have easy access to their work.

In line with our collaboration with the NCW, we have man-
aged to support several craftswomen in the marketplace. 
We aim to provide women with the right tools to enable 
them to operate in the entrepreneurial society effectively 

and successfully. “تاء المربوطة”, the NCW’s flagship initiative 
emphasizes the importance of empowering women and 
including them which comes hand in hand with EMM. We 
are happy to see that the efforts which have been poured 
into this initiative have played a pivotal role in empowering 
women from different governorates in Egypt and strive for 
more. 

إيمانًا منا بدور المرأة في المجتمع والمجال التنموي، نفخر بأن يكون 
مع  بالتعاون  مصرية،  كتالوجات  سلسلة  في  دورًا  اإلسكندرية  لبنك 
المجلس القومي للمرأة وشريكنا االسرتاتيجي في التنمية المجتمعية 
بوصفه  اإلسكندرية  بنك  أن  االجتماعية”.  للتنمية  ساوي�رس  “مؤسسة 
جزءا من مجموعة إنتيزا سان باولو يولي اهتماما بالدمج و التازر بني 
النجاح التجاري وتنمية وتطوي�ر است�ثماراته االجتماعية لضمان التنمية 

المستدامة علي المدي البعيد.  

القيمة  لخلق  مستدامة  شبكة  إنشاء  إلى  االسكندرية  بنك  يهدف 
المشرتكة، من اجل خلق القيمة المشرتكة والشمول المالي والتموي�ل 

المستدام وشفافية األداء في مجال العمل االجتماعي. 

منذ اصدارالمصرية 1 واصل بنك اإلسكندرية تسليط الضوء على النساء 
المجتمع،  من  مهما  جزءا  يكونوا  ان  القدرة  لديهن  الالت  المهمشات 
الذين  الولئك  الفرص  من  المزيد  بتوفري  مستمرة  الناجحة  وجهودنا  

يفتقرون لها. 

 نحن نؤمن بدور المرأة المحوري في مجتمع 
باستمرار، و لهذا نساهم في  المتطور  اليوم 
الضرورية  بالوسائل  كامل  بشكل  تجهيزهم 
نوفر  فنحن  المستدام،  االقتصادي  للتمكني 
المالية  األمية  محو  حول  تعليمية  عمل  ورش 
يكونوا  أن  على  السيدات  من  المزيد  لتشجيع 
ومساعدتهن  الرسمي  االقتصاد  من  جزًءا 
نوفر  كما  مستدامة،  دخل  مصادر  ايجاد  على 
اإلبداعي  االقتصاد  مجاالت  في  للسيدات 
اعمالهن  و  ابداعهن  ليعرضن  مختلفة  منصات 
خالل  من  المصري  والرتاث  الثقافة  مجال  في 

مبادرتنا الرائدة” ابداع من مصر”.

تجارية  عالمة  »المصرية«  ت�كون  أن  نريد  االصدار،  هذه  خالل  ومن   لذا 
معروفة وترمز إلى عمل المرأة المصرية، باإلضافة إلى إنشاء منصة 
رقمية تيسريا لوصول الجميع بسهولة إلى أعمالهن. فمن خالل تعاون 
بنك اإلسكندرية مع المجلس القومي للمرأة، تمكنا من دعم العديد من 
فهدفنا  المصري،  بالسوق  اليدوية  بالحرف  تعملن  الالتي  السيدات 
تزويد النساء باألليات المناسبة للسماح لهن بالعمل في مجتمع ريادة 

األعمال بفعالية وبنجاح. 

»تاء المربوطة” كمبادرة رائدة للمجلس القومي للمرأة )NCW( والتي 
مت�كاملة  المجتمع،  في  وإدماجها  المرأة  تمكني  أهمية  على  تؤكد 
وتعزز رؤية مبادرة إبداع من مصر كمبادرة من بنك اإلسكندرية.  يسعدنا 
أن نرى نتائج الجهود التي بذلت في هذه المبادرة تلعب دورا محوريًا 

في تمكني المرأة بمختلف محافظات مصر ونتطلع للمزيد مستقبال.

AlexBank
بنك اإلسكندرية

#سر قّوتك
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Fatma is a girl from Aswan who holds a vocational diploma 
in fashion. Married at the age of 18, she found herself a house-
wife with no job. She was determined to provide a better ca-
reer chance for her daughters and faced a lot of challenges 
to make them stay in school and receive a better education.

As her daughters grew up, she had to go back to work to 
provide for them. She decided to be trained in making “Arjun” 
products. “Arjun” is a palm extract that is used in many indus-
tries such as textile, lighting units and home accessories.

Fatma decided to buy a small loom and start weaving 
colorful “Arjun” threads with innovative designs.

With the support of her husband and children, and within 
a short period of time, Fatma began to expand, upgrade her 
tools and hire new people. She now has more than 20 people 
working with her.

The accumulated experience of Fatma made her capa-
ble of offering free training courses to women who want to 
learn and work in the Faculty of Specific Education, vocational 
schools, NGOs, training and rehabilitation centers.

“Palm Handicrafts” is the name of the brand which she 
chose because of her belief in the value of raw material and 
how “Arjun” was her first blossom of hope.

»فاطمة« بنت من أسوان حاصلة على دبلوم فني قسم 
بيت  وست  زوجة  سنة   18 عندها  وهي  نفسها  لقت  مالبس، 
مش بتشتغل، لكنها حبت تعوض كل أحالمها في بناتها ورفضت 

إنهم يتعلموا تعليم متوسط واتحدت الظروف. 

من  أكرت  في  تشتغل  تنزل  قررت  شوية  كربوا  بناتها  ولما 
دورة  تاخد  وفكرت  بتزيد،  اللي  احتياجاتهم  علشان  وظيفة 
النخيل  مستخرجات  من  جزء  وده  العرجون..  غزل  في  تدري�بية 
وحدات  زي  مفيدة  منتجات  تصنيع  في  واستخدامه  غزله  بيتم 

اإلضاءة واإلكسسوار المنزلي.

العرجون  وتغزل  تشتغل  وقررت  صغري  نول  جابت  فاطمة 
غزل  فكرة  تطوي�ر  في  وابتدت  األلوان،  وتشكل  بيتها  في 

العرجون بأفكار جديدة.

بدعم من زوجها وأوالدها وخالل فرتة قليلة، بدأت فاطمة 
بتشتغل  اللي  والناس  األدوات  وتزود  الصغري  مشروعها  ت�كرب 

معاها لحد ما وصل عدد أفراد الورشة ألكرت من 2٠ فرد.

غريها،  تعلم  تقدر  خلتها  اكتسبها  فاطمة  اللي  الخربة 
عايزة  اللي  للسيدات  مجانية  تدري�بية  ورش  تقدم  وبدأت 
الفنية  والمدارس  النوعية  الرتب�ية  كلية  في  وتشتغل  ت�تعلم 

والجمعيات ومراكز التدريب والت�أهيل.

»العرجون للمشغوالت اليدوية« هو اسم العالمة التجارية 
األصل  هي  الخامة  إن  مؤمنة  ألنها  لنفسها  اختارتها  اللي 

وهي اللي فتحتلها طاقة أمل ونور.  

فاطمه
ادريس محمد

FATMA
IDREES MOHAMED

[01] [02]

[03] 1 Men’s Cross Bag

شنطه كروس رجالى - جلد 
طبيعى / عرجون - جميع االلوان 

Color: Varies
Material: Genuine 
Leather / Palm Fronds

Price: EGP 360

2 Bag

شنطه - جلد طبيعى / عرجون - 
جميع االلوان

Color: Varies
Material: Genuine 
Leather / Palm Fronds

Price: EGP 650

3 Lamp

اباجوره - عرجون / خرز- خشب 
-  الوان طبيعيه 

Color: Natural Colors
Material: Palm Fronds 
/ Beads / Wood

Price: EGP 450

01121009982

1
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The “Tally” craft is one of the traditional crafts 
that was about to disappear from Egypt. It is the 
spinning of silver or gold yarns. But Magda, who lives 
in the island of “Shandawil” in Sohag, established 
the first workshop to revive traditional artifacts in her 
village, the most important of which is the Tally.

Only a few elderly people knew about the craft, 
so Magda searched for older women to learn from. 
And finally, in 1987, she founded her workshop. 10 
young women began to learn from her when she 
started, and that number increased to reach 200 
women today who are now learning and working 
with her.

Magda is proud to be one of the early heritage 
keepers on “Shandawil” Island, and she has 
participated in many exhibitions and traveled to the 
Netherlands to train Dutch girls on the craft of Tally.

”Shoghl Geddaty” (My Grandmothers’ Products) 
is the brand name of Magda which shows her 
appreciation to the great ladies and grandmothers 
who taught her and helped her revive the legacy 
of Tally. In the exhibitions in which she participates, 
Magda doesn’t just present her products but also 
works live with her hands in front of people in order 
to try to get them to know the art of Tally. Magda’s 
products are currently exported to France, the 
United States of America and Germany.

MAGDA
ABDEL 
RAHIM

 ماجده
عبد الرحيم

الرتاثية  الحرف  من  واحدة  »التلي«  حرفة 
مصر..  من  تختفي  إنها  وشك  على  كانت  اللي 
وهي غزل خيوط الفضة أو الذهب. لكن ماجدة 
اللي عايشة في قرية جزي�رة شندوي�ل بسوهاج 
الرتاثية  المشغوالت  إلحياء  مشغل  أول  أسست 

-وأهمها التلي- في قريتها.

 ماجدة دورت على سيدات كبار في السن 
عشان تقدر ت�تعلم وتعرف عن الحرفة اللي كانت 
 1987 سنة  قدرت   وفعاًل  تختفي،  قربت  خالص 
بدأت  شابات   1٠ بـ  بيها  الخاص  المشغل  ت�أسس 
المشغل  ودلوقتي  اتعملته،  اللي  تعلمهم 

بتاعها فيه أكرت من 2٠٠ فرد شغالني.

ماجدة فخورة بإنها بقت من حفظة الرتاث 
األوائل في جزي�رة شندوي�ل، وبإنها اشرتكت في 
أكرت من معرض وسافرت هولندا لتدريب البنات 

الهولنديات على تعليم حرفة التلي.

التجارية  العالمة  اسم  هو  جداتي«  »شغل 
الخاصة بماجدة واللي بيبني قد إيه هي مقدرة 
اتعلمت  اللي  والجدات  الكبار  السيدات  جميل 
على إيديهم وساعدوها في إحياء تراث التلي. 
في المعارض اللي بتشارك فيها، بتهتم ماجدة 
مش بس بعرض منتجاتها لكن كمان بتعمل عرض 
حي وتشتغل بإيديها قدام الناس عشان تحاول 
ماجدة  منتجات  التلي.  حرفة  على  الناس  تعّرف 

حالًيا بت�تصدر لفرنسا وأمريكا وألمانيا. 

2 1 Abayah

عبايه - خيوط فضه %70 - قماش تول 
قطن - الوان مختلفه

Color: Varies
Size: Free Size
Material: Silver Strings 
(70%) /  Cotton Tally

Price: EGP 5000

2 Tally Akhmim Shawl

شال اخميم - قطن يدوى مشغول 
تللى - الوان مختلفه

Color: Varies
Size: 80x200 cm
Material: Handmade 
Cotton Textile

Price: EGP 300

3 Tally Triangular Scarf

سكارف مثلث - تول قطن مشغول 
تللى وخرز - فضيxأسود / 

ذهبيXأسود

Color: Golden x Black /
Silver x Black
Size: 90x90 cm
Material: Cotton Tally / 
Beads

Price: EGP 250

 01229121772 
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اشتغلت  التخرج  بعد  الغردقة.  في  عايشة  ومازالت  اتولدت  أمينة 
في أكرت من مجال زي التسوي�ق العقاري والصرافة، لكنها طول الوقت 
كان مخليها  اليدوي  للعمل  القديم  حبها  إنها مش في مكانها.  حاسة 

طول الوقت بتفكر إنها قري�بة من ت�أسيس شغل خاص بيها.

من 4 سنني، وقبل ماتعرف هي ممكن تعمل إيه تحديًدا، وعلى مدار 
9 شهور بدأت تبني أوضة فوق سطوح بيتها بجزء من مرتبها علشان 
من  استقالت  دي  األوضة  ُبنا  ماخلصت  وبعد  الخاص،  شغلها  مقر  ت�كون 

شغلها وقررت تست�كشف مجاالت جديدة.

المشغوالت  لتصنيع  تدري�بية  ورشة  تحضر  علشان  القاهرة  نزلت 
الجلود  تعمل مزج بني  أمينة  الجلود. وقدرت  لتصنيع  النحاسية وورشة 

والنحاس في تصنيع منتج واحد.

»خان أمينة« هي العالمة التجارية الخاصة بيها اللي وصلت بالفعل 
الرتاث  من  تصميماتها  بتستلهم  أمينة  وأسرتاليا.  والكويت  ألمانيا 

المصري السيناوي والفرعوني والفالحي. 

Amina was born and lived in Hurghada 
her entire life. After graduating, she worked 
in multiple fields such as real estate and 
money exchange, but all along she felt that 
she was not in her right place. Her old pas-
sion for handicrafts made her believe that 
she was destined to build her own business.

4 years ago, before knowing what she 
was going to do, she began to build a small 
room on the rooftop of her house; a process 
that took her 9 months and a good lump of 
her salary. She wanted to create a headquar-
ters for her new business. Once the place 
was ready, she resigned from her job and 
decided to explore new areas.

She went to Cairo to attend a training 
workshop on making copper and leather 
products. Amina became capable of crea-
tively using leather and copper in manufac-
turing a single product.

“Khan Amina” is her unique brand which 
has already reached Germany, Kuwait and 
Australia. Amina’s designs are inspired by 
the Egyptian heritage of Sinai, the Pharaonic 
era and the countryside. 

3
1 Necklace - Oriental Motif 

كوليه موتيفات شعبيه -  جلد 
طبيعى - أخضر/ ازرق / بنى / 

هافان / كحلى / نبيتى / اسود

Color: Brown - Blue -
Green - Havan - Navy
Blue - Black - Maroon
Material: Genuine 
Leather

Price: EGP 230

2 Hand Painted Wallet

محفظه حريمى رسم يدوى - جلد 
طبيعى - بنى / ازرق / اخضر / 

هافان / كحلى/  اسود / نبيتى

Color: Brown - Blue - 
Green - Havan - Navy 
Blue - Black - Maroon
Size: 9.5x19 cm
Material: Genuine 
Leather

Price: EGP 320

3 Wall Frame (Darwish)

برواز حائط درويش - جلد طبيعىى / 
نحاس - أخضر/ ازرق / بنى / هافان / 

كحلى / نبيتى / اسود

Color: Brown - Blue -
Green - Havan - Navy
Blue - Black - Maroon
Size:  15x15 cm
Material: Genuine 
Leather / Copper

Price: EGP 320

01120955224

[01] [02]

[03]

AMINA HASSAN
أمينـــــــــــــة حسن 
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Heeby is a graduate of the Faculty of Art Edu-
cation, Minia University. She completed her Master’s 
Degree in Nubian beads, and her PhD is in African 
beads.

Since her youth, she loved painting and handi-
crafts, and when she entered university she was top 
of her class for 4 years. In addition to her academic 
career, she decided to work with her hands in mak-
ing beads embroidery. She organized workshops 
and training courses in Upper Egypt and Cairo to 
transfer her expertise to women in an attempt to 
revive the heritage of handicrafts.

She dreams of establishing an integrated com-
pany to manufacture handmade beads products. 
She participated in many exhibitions, and believes 
that each created piece is a work of art in itself. She 
is inspired by heritage in her designs, but she adds 
her own contemporary touch, which turns the piece 
into a complete and unique product.

To Heeby, success is the reach of her products 
worldwide and to penetrate foreign markets like the 
European, American and Gulf markets. Heeby’s aca-
demic and artistic journey is full of ambition, strug-
gle and success. She is still following her dream and 
enjoying her successful journey.

عملت  المنيا  جامعة  الفنية  الرتب�ية  كلية  خري�جة  هيبي 
الماجستري بتاعها في مشغوالت الخرز النوبي، وكملت الدكتوراة 

بشكل أوسع في مشغوالت الخرز األفريقي. 

من صغرها وهي بتحب الرسم ومهتمة بالشغل اليدوي، ولما 
قررت  سنني.   4 لمدة  دفعتها  على  األولى  كانت  الجامعة  دخلت 
مشغوالت  مجال  في  بإيدها  تشتغل  األكاديمي  شغلها  بجانب 
الخرز، باإلضافة إلى إنها بتنظم ورش ودورات تدري�بية في الصعيد 
اليدوية  المشغوالت  للسيدات وتعليمهم  لنقل خربتها  والقاهرة 

في محاولة إلحياء تراث الحرف اليدوية.

الخرز  مشغوالت  لتصنيع  مت�كاملة  شركة  بإنشاء  بتحلم  هي   
قطعة  كل  إن  وبتعترب  معرض،  من  أكرت  في  اشرتكت  اليدوي. 
وبتستوحي  بذاته.  وخاص  منفرد  فني  عمل  هي  بتنفذها 
تصميماتها من الرتاث لكن بتضيف لمستها الخاصة المعاصرة اللي 

بتخلي القطعة عمل فني مت�كامل وغري مكرر. 

مستوى  على  شغلها  انتشار  هو  النجاح  إن  شايفة  هيبي 
واألمريكي  األوروبي  السوق  زي  خارجية  أسواق  وفتح  عالمي 
وتعب  طموح  مليانة  والفنية  األكاديمية  هيبي  رحلة  والخليجي. 
مشوار  في  تسعى  قادرة  ولسة  حلمها  مكملة  ولسة  ونجاح 

نجاحها. 

HEEBY BEADS
WORK
 هيبى للخرز
الرتاثى

[01] [02]

[03]

1 Fayom Plates Necklace 
 عقد اطباق الفيوم - خرز عقيق

 واحجار شيه كريمه - احمر /
برتقالى / اصفر / زيتى / فريوزى

Color: Red - Orange 
- Yellow - Olive Green - 
Turquoise
Material: Agate Beads / 
Semi Precious Stones

Price: EGP 4,150

2 Necklace 

عقد احجبه - خرز زجاجى / خيوط 
قطنيه / احجار - اصفر / برتقالى / 

اخضر/ كحلى / لبنى / ابيض

Color: Yellow - Orange - 
Green - Navy Blue - Cyan 
- White
Material: Glass Beads / 
Cotton Strings / Stones

Price: EGP 3,950

3 Bag  

شنطه معينات - خرز زجاجى / جلد 
طبيعى - برتقالى / اصفر / اخضر / 

بنى / بيج

Color: Orange - Yellow - 
Green - Brown - Beige 
Material: Glass Beads / 
Genuine Leather

Price: EGP 1,860

01004662290 
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»أدها وأدوود« مبادرة بريعاها المجلس القومي للمرأة بهدف 
من  األصيلة  المصرية  اليدوية  الحرف  على  والمحافظة  الرتاث  إحياء 
االندثار. المبادرة بتست�كشف الحرفة ذات الهوية المصرية اللي ممكن 
سليم  بشكل  اليدوية  الحرفة  مهارات  لتعليم  وبتهدف  منسية،  ت�كون 
وُمتقن لتصنيع منتج عالي الجودة يحقق دخل مادي يوفر حياة كريمة 
لألسرة. بجانب الربح المادي، في كمان هدف مهم وهو رفع الوعي 
المصرية  السيدة  بيها  بتقوم  اللي  اليدوية  الحرفة  إن  المجتمعي 

شيء له قيمة معنوية مهمة.

الجمهورية  مستوى  على  مكان  من  أكرت  في  اشتغلت  المبادرة 
زي الفيوم وأسوان و منتجات سانت كاتري�ن -المعروضة في الكتالوج- 
ساهمت  الرب  رأس  في  غري  موجودة  مش  مهمة  حرفة  فيه  كمان 
جًدا  دقيق  تطري�ز  )شغل  »األويا«  حرفة  وهي  إحيائها  في  المبادرة 

على أطراف القماش(.

مجتمع  كل  داخل  من  قيادات  خلق  استهدفت  كمان  المبادرة   
يقدروا يتابعوا وي�رشدوا باقي السيدات ويساعدوهم. وقدرت مبادرة 
السيدات  تدعم  للمرأة  القومي  المجلس  برعاية  وأدوود«  »ادها 

بدورات تدري�بية عن كيفية إدارة المشروعات والتسوي�ق. 

“Adaha We Edoud” is an initiative by the National 
Council for Women to revive heritage and preserve orig-
inal Egyptian handicrafts. The initiative explores forgot-
ten Egyptian handicrafts and aims to teach techniques 
and skills on how to manufacture them properly to pro-
duce high quality products that generate income for 
families. In addition to the profit, there is a goal to raise 
the awareness of the community on handicrafts made 
by Egyptian women as well as their value.

The initiative took place in many locations across the 
country such as Fayoum ,  Aswan and products from St. 
Catherine that are currently included in the catalogue. 
In addition to that, the initiative played an important 
role in reviving the “Oya” craft in Ras al-Bar (a very deli-
cate embroidery made on the edges of cloth).

The initiative also aimed to create leaders within 
each community who can guide other women and 
help them. With the help of the National Council for 
Women, the initiative was also able to support wom-
en with training courses on project management and 
marketing.

5
1 Padded Embroidered 

Mobile Case
 جراب موبايل مقفول تطري�ز 

يدوى مبطن -
  جوخ / قطن / خرز - برتقالى / 

لبنى / كحلى

Color: Orange - Cyan 
- Navy Blue
Material: Cotton / 
Beads / Felt

Price: EGP 120

2 Embroidered Waist 
Bag

 حزام بمحفظه تطري�ز يدوى - 
جوخ / قطن / خرز  - رمادى / 

اسود /  احمر / لبنى / برتقالى

Color: Grey - Black - 
Red - Cyan - Orange
Material: Cotton / 
Beads / Felt

Price: EGP 350

3 Embroidered Earrings
  حلق تطري�ز يدوى - جوخ / قطن 

/ خرز- لبنى / برتقالى / اصفر 
/ وردى

Color: Cyan - Orange 
- Yellow - Rose
Material:  Cotton / 
Beads / Felt

Price: EGP 80

01282740593

Adaha We 
Edoud[02] [01]

[03]

 أدها
وأدوود
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ASHG
عشج

After getting married, Jihan moved to South Sinai with 
her husband for his new job, specifically the city of Ras Sudr, 
where she spent 22 years.

At the beginning of her new life in Sinai, the lifestyle 
was different than what she was used to in Cairo. But Jihan 
decided to have a presence among her neighbors and invest 
her time well.

The starting point was her attempt to help her new 
community by establishing an NGO to help the women of 
Sinai facilitate some official procedures such as marriage 
documents, birth and death certificates.

She was attracted by the colors of Sinai’s fashion and its 
handicrafts, and although she never knew how to sew before, 
she decided to learn. She founded a workshop and started 
working on the development of the traditional Sinai designs 
to make them more contemporary with the help of 4 women; 
the number of women reached more than 40 now.

“Ashg” is the trademark of Jihan, an abbreviation for 
“Abaya - Shawl - Jalabiya”. After penetrating the Gulf market, 
she dreams that the products of “Ashg” penetrate other 
international markets.

سيناء  جنوب  في  للسكن  جيهان  انتقلت  اتجوزت،  ما  بعد 
تحديًدا مدينة رأس سدر، وبقالها  علشان ظروف شغل جوزها.. 

هناك 22 سنة. 

الحياة  طبيعة  كانت  سيناء،  في  وجودها  بداية  في 
قررت  لكنها  القاهرة،  عن  ومختلفة  عليها  جديدة  السيناوية 
يكون ليها تواجد وسط جريانها ألنها كانت عاوزة تست�ثمر وقتها.

عن  الجديد  مجتمعها  لمساعدة  محاولتها  من  جت  البداية 
السيناويات  السيدات  لمساعدة  خريية  جمعية  ت�أسيس  طري�ق 
الزواج  عقود  توثيق  زي  الحكومية  اإلجراءات  بعض  وتسهيل 

وشهادات الميالد والوفاة.

اليدوية،  والمشغوالت  السيناوية  المالبس  ألوان  جذبها 
ورغم إنها مكانتش تعرف تمسك إبرة وخيط لكنها قررت ت�تعلم، 
وأسست مشغل وابتدت تطور التصميمات السيناوية التقليدية 
عشان تواكب العصر بمساعدة 4 سيدات وصل عددهم دلوقتي 

ألكرت من 4٠ سيدة.

»عشج« هو العالمة التجارية الخاصة بجيهان.. وهو اختصار 
منتجات  إن  وطموحاتها  أحالمها  جالبية«.   – شال   - لـ»عباية 
بالفعل  تصدر  قدرت  ما  بعد  الدولية  لألسواق  تطلع  »عشج« 

للسوق الخليجي. 

1 Backpack - Sinai 
Embriodery

شنطة ضهر تطري�ز سيناوى  - 
قطن - اسود فى الوان متعدده

Color: Varies
Size: 40x50 cm
Material: Cotton

Price: EGP 500

2 Mallas (Traditional 
Outfit)

ملس - حري�ر / شيفون  - جميع 
االلوان

Color: Varies
Size: Free Size
Material: Silk / Chiffon

Price: EGP 1,250

3 Abayah - Sinai 
Embriodery

عبايه سيناوى مفتوحه - كريب / 
قطن - جميع االلوان

Color: Varies
Size: free size
Material: Crepe / Cotton

Price: EGP 850

01001433283 - 01223345404
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When she got married and moved 
to Sinai with her husband, Hala was very 
impressed by the fashion and textiles 
of Sinai such as the cloaks, shawls and 
embroidery. She decided to make use 
of her stay and start a career in the field 
that she adored ever since she was a 
little girl.

She took a loan from the Social 
Fund for Development and started to 
establish her workshop. She invited 
some of Sinai’s women to start working 
together; she started with 5 members 
whom are now more than 50 people.

With the support of the European 
Union, the workshop, which was 
founded by Hala, was developed 
beyond a normal workshop. 
There were literacy classes and 
computer training workshops 
alongside the embroidery 
and tailoring trainings. Hala 
developed the basic design 
of the traditional Sinai cloak 
and expanded even further 
to manufacture home 
accessories. 

Hala sees that success 
is the satisfaction of the 
customer after buying 
the product, but the 
most joyous moment 
she recalls was when a 
client said that when she 
moves her hand on the 
embroidered fabric she 
feels like she’s shaking 
hands with everyone who 
participated in making it.

لظروف  سيناء  وراحت  اتجوزت  لما 
جًدا  أعجبت  هالة  جوزها،  شغل 
السيناوية  والمنسوجات  بالمالبس 
زي العباية السيناوي والشال وشغل 
التطري�ز، وقررت تستغل وجودها هناك 
في إنها تبتدي شغل في المجال اللي 

هي بتحبه من صغرها.

الصندوق  من  قرض  أخدت 
ت�أسيس  في  وبدأت  االجتماعي 
سيناويات  سيدات  وضمت  ورشتها 
 ٥ بـ  ورشتها  وبدأت  معاها،  يشتغلوا 
 ٥٠ من  ألكرت  العدد  وصل  وحاليا  أفراد 

فرد. 

األوروبي،  االتحاد  من  بدعم 
اتطورت  هالة  أسستها  اللي  الورشة 
بقى  بس  ورشة،  مجرد  ومبقتش  جًدا 
تدريب  وورش  أمية  محو  فصول  فيها 
التطري�ز  شغل  بجانب  الكمبيوتر  على 
شكل  من  طورت  هالة   . والتفصيل 
أكرت  وتوسعت  السيناوي  العباية 

لتصنيع اإلكسسوار المنزلي. 

رضا  هو  النجاح  إن  شايفة  هالة 
لحظات  أكرت  وإن  المنتج،  عن  العميل 
قالتلها  عميلة  لما  كانت  سعادتها 
قطعة  على  إيدها  بتمّشي  لما  إنها 
سلمت  إنها  بتحس  المطرزة  القماش 
على كل إيد اشتغلت في القطعة دي.

HALA 
ABDEL 
HAMIED

  هالة عبد
الحميد سيد

أحمد 
7

1 Chest Chair  - Sinai Style

كرسى سحاره شغل سيناوى - خشب 
زان / قطن - ألوان مختلفة X أسود

Color: Varies
Size: 37x45x55 cm
Material: Beech 
Wood / Cotton

Price: EGP 2,200

2  Abayah - Sinai Embriodery

عبايه شغل يدوى سيناوى - حري�ر - 
اسود / الوان مختلفه

Color: Varies
Size: 36-56
Material: Silk

Price: EGP 570

3 Poncho - Siani Embriodery

بانشو شغل يدوى سيناوى - حري�ر -  
ألوان مختلفة X أسود   

 

Color: Varies
Size: Free Size
Material: Silk

Price: EGP 550

01001036121
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The dream began with seven individuals who 
loved charitable work and volunteered in various 
charitable activities. One day, they decided that their 
dream for the future of girls and women in Egypt was 
greater than individual efforts, and that they needed 
institutional effort to achieve a better outcome. This is 
how “Our Future is Our Dream” was born in the city of 
6 October. 

The NGO, which has 150 employees and 
volunteers, focuses on raising the awareness of 
women in society through free seminars and medical 
convoys. It also strives to develop women’s practical 
skills in cooperation with the National Council for 
Women through arranging workshops for vocational 
training, tailoring, crochet, knitting and leather 
manufacturing. The National Council for Women also 
helped in providing opportunities for female trainees 
to participate in exhibitions.

Thanks to the income of products sold at 
exhibitions, the NGO was able to, in a record time, 
financially assist widows and divorcees, even though 
the NGO is not built on donations!

OUR DREAM IS 
OUR FUTURE (NGO)
جمعية
مستقبلنا حلمنا

بدأ الحلم بـ7  أفراد بيحبوا العمل الخريي وبيتطوعوا في أعمال خريية 
مختلفة لكن بشكل غري رسمي. وفي يوم قرروا إن أحالمهم لمستقبل 
محتاجني  وإنهم  أفراد  جهود  من  بكتري  أكرب  مصر  في  والسيدات  البنات 
جهد مؤسسي علشان يحققوا نتايج أحسن، فاتولدت جمعية »مستقبلنا 

حلمنا« في مدينة ٦ أكتوبر.

فيها  وبيتطوعوا  بيشتغلوا  اللي  األفراد  عدد  وصل  اللي  الجمعية 
دلوقتي لـ1٥٠ فرد بتشتغل على رفع الوعي عند السيدات في المجتمع 
عن طري�ق ندوات وقوافل طبية مجانية بتخدمهم، وكمان بتسعى لتنمية 
مهارات السيدات العملية عن طري�ق التعاون مع المجلس القومي للمرأة 
زي  اليدوي  للعمل  تدريب  ورش  وت�أسيس  المهني  التدريب  مجال  في 
الخياطة والكروشيه والنول وتصنيع الجلود، والمجلس القومي للمرأة 

كمان ساعدهم في توفري فرص للمتدربات لالشرتاك في المعارض.

قدرت  المعارض،  في  دي  المنتجات  بيع  من  المادي  العائد  بفضل   
لألرامل  مباشرة  مالية  مساعدات  تقدم  قياسي  وقت  في  الجمعية 

والمطلقات بالرغم من إنها غري قائمة على التربعات! 

8
1 Small Bag

شنطه صغريه - دك - جميع 
االلوان

Color: Varies
Size: 40x25 cm
Material: Dacron

Price: EGP 45

2 Large Padded Bag 

شنطه كبريه مبطنه  - دك  - 
جميع االلوان

Color: Varies
Size: 45x35 cm 
Material: Dacron

Price: EGP 65

3 Necklace

عقد - خرز لولى - جميع االلوان

Color: Varies
Material: Pearl 
Beads

Price: EGP 40

 01000189791
01129578849 
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من  أطفال  عندهم  كتري  أهالي  في 
أم  كانت  بولس  ماريان  لكن  اإلعاقة،  ذوي 
كرستيان  ابنها  ورا  فضلت  ألنها  مختلفة.. 
لحد ما اكتشفت موهبته اللي محدش كان 

واخد باله منها.. الرسم!

لما وصل لسن الشباب، ماريان وجوزها 
لليأس  ميستلمش  إنه  ابنهم  شجعوا 
اإلعاقة  ذوي  للشباب  الصعب  وللواقع 
في البلد، وشجعوه إنه يطورهوايته في 

الرسم ويحولها لمهنة يعيش منها.

يطور  بس  مش  كرستيان  قدر  وفعاًل 
عالقماش،  وي�رسم  الرسم  في  نفسه 
»بداية«  اسمها  لشركة  تجربته  حول  ده 
لضم  وبتهدف  اإلعاقة  ذوي  لمنتجات 
تعلم  على  وتشجيعهم  منهم  أكرب  عدد 
وتسوي�ق  اليدوي  العمل  وممارسة 

منتجاتهم. 

الحب  أرض  مؤسسة  مع  بالتعاون 
مشابهة،  ظروف  في  أفراد  برتعى  اللي 
كتري  وشباب  ومراهقني  أطفال  فيه  بقى 
بشكل  كرستيان  لورشة  زيارات  بريوحوا 
من  ويستفيدوا  يتعلموا  علشان  دوري 

تجربته. 

جاد  بشكل  بتسعى  »بداية«  دلوقتي 
ما  بعد  بالذات  أسواق دولية جديدة،  لفتح 
نشاطها امتد لدعم السيدات العامالت من 
اللي  منتجاتهم  توريد  طري�ق  عن  المنزل 
ممكن يرتسم عليها )زي الهدوم والشنط( 

للشركة عشان يرتسم عليها.

BEDAYA CRAFTSبدايه
Many parents have children with disabil-
ities, but Marianne Boules was different 
because she kept searching for the hid-
den talent of her son Christian till she dis-
covered it: Drawing!

When he became a young man, Mari-
anne and her husband encouraged their 
son not to surrender to despair and chal-
lenges faced by young people with dis-
abilities in the country, they encouraged 
him to develop his talent for drawing and 
make a living out of it.

Not only did Christian develop himself 
in drawing and painting on clothes, 
he created a company called “Bedaya” 
(Start) for the products of people with 
disabilities, the company is aimed at 
enrolling them in large numbers 
and encouraging them to learn 
and practice handicrafts and to 
market their products.

In cooperation with the 
“Land of Love Foundation”, 
which cares for individuals 
in similar circumstances, 
many children, adolescents 
and young people became 
regular visitors to Christian’s 
workshop so that they can 
learn and benefit from his 
experience.

“Bedaya” now actively seeks 
to open up new internation-
al markets, especially after its 
activities were extended to 
support women working from 
home. These women provide 
the company with their products 
such as clothes and bags to be 
painted on. 

9
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1 Hand Painted Bag
شنطه رسم يدوى - قطن / الوان اكريليك - 

جميع االلوان

Color: Varies
Material: Cotton / 
Acrylic Colors

Price: EGP 85

2 Mug + Notebook
ماج + نوت بوك - صينى - ابيض مطبوع الوان

جميع المقاسات

Color: Varies
Size: Varies
Material: Ceramic

Price: EGP 65
Price: EGP 32

3 Rectangular Cover & Cushion 
(Manually Printed)
مفرش مستطيل وخداديه ورق شجر مطبوع 
يدوى - قطن / الوان اكريليك - جميع االلوان

Color: Varies
Size: 45x115 cm
Size: 42x42 cm
Material: Cotton / 
Acrylic Colors

Price: EGP 210
Price: EGP 110

01270231335
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عملت  األحمر  الهالل  جمعية   ،1992 زلزال  بعد 
بيوتهم  اللي  الزلزال  متضرري  لتسكني  مبادرة 
في  السالم  بمدينة  النهضة  منطقة  في  انهارت 
السيدات  من  مجموعة  وبدأت  اإلسماعيلية.  طري�ق 
المتطوعات في الهالل األحمر في التفكري في تنمية 
إنشاء  تم  بالفعل  اللي  المدينة  في  الجديد  المجتمع 
مستوصف صحي ووضع بنية تحتية للخدمات األساسية 

فيها.

الوعي  رفع  على  يشتغلوا  المتطوعات  بدأت   
ثقافية  وتوعية  تدري�بية  دورات  وتنظيم  المجتمعي 
وتوفري خدمات رعاية صحية مت�كاملة، والحظوا إن فيه 
مادي،  دخل  مصدر  أي  معندهمش  كتري  وأسر  سيدات 
ألسر  النهضة  حي  مجتمع  تحوي�ل  في  التفكري  فبدأ 

منتجة.

لتعليم  تدري�بية  ورش  نظموا  يحصل،  ده  وعلشان 
الحرف اليدوية )اللي أهمها حرفة الخيامية( واتعملت 
مراكز ت�أهيل وتدريب لسيدات النهضة وتعليمهم حرف 
الخياطة والكروشيه والكليم  الخيامية زي  تانية بجانب 

العربي. 

الهالل األحمر تبنى المشروع وساهم في توفري 
فيه  مت�كامل  مجتمع  لخلق  المتاحة  اإلمكانيات  كل 
الخدمات األساسية زي التعليم والرعاية صحية ورعاية 
المسنني. عمر المبادرة دي أكرت من 2٦ سنة، وتم فيها 

تحوي�ل حي النهضة لمصنع كبري جوة البيوت.

»خيامية النهضة« نقطة نور بدأت من قلب المحنة 
ولسة قادرة تنور لكل اللي حواليها.

10
EGYPTIAN RED 
CRESCENT 
ASSOCIATION 
 جمعية الهالل
االحمر المصرى
(خيامية النهضه)

After the 1992 earthquake, the Egyptian Red Crescent 
Association launched an initiative to shelter the victims of 
the earthquake whose houses collapsed and began to re-
settle them in “Al-Nahda” neighborhood in Al-Salam city 
on the Ismailia road.

With the help of the Egyptian Red Crescent Associ-
ation’s volunteer ladies, civil development for the new 
community began. So far, a health clinic and the city’s 
infrastructure have been established. Raising community 
awareness, organizing training and cultural awareness pro-
grams, as well as providing integrated healthcare are still a 
work in progress.

It was noticeable that many women and families had 
no income. Therefore, the association thought of trans-
forming “Al-Nahda” community into productive families. 
Workshops on handicrafts training were organized; the 
most important of which is the Khayamiyah (a local em-
broidery craft).

In addition to that, rehabilitation and training centers 
for ladies were established to teach them crafts other than 
Khayamiyah such as tailoring, crocheting, Arab embroi-
dery and others.

The Egyptian Red Crescent Association is committed 
to providing all it takes to create an integrated community 
with basic services such as education, healthcare and care 
for senior citizens. Nowadays, after more than 26 years, the 
initiative transformed the city into a large factory operating 
from inside the houses The Egyptian Red Crescent Associ-
ation was a glimpse of light in the middle of an ordeal, and 
continues to shine and enlighten everyone around.

1 Khayamia Sqaure Table Cover - Arabic Motif
 مفرش طاوله مربع طراز عربى شغل يدوى - قطن 1٠٠% - الوان

مختلفه

Color: Varies
Size: 150x150 cm 
Material: Cotton 

Price: EGP 1,500

2 Modern Khayamia Bed Cover
مفرش سري�ر خياميه مودرن شغل يدوى - قطن 1٠٠% ابيض / 

الوان مختلفه

Color: Varies
Size: 260x140 cm
Material: Cotton

Price: EGP 3,000

3 Khayamia Square Table Cover - Pharonic 
Motif

 مقرش طاوله مربع طراز فرعونى زهرة اللوتس شغل يدوى -
قطن 1٠٠% - الوان مختلفه

Color: Varies
Size: 150x150 cm
Material: Cotton 

Price: EGP 2,000

01227404477
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بعد ما اتخرجت من كلية التجارة واتجوزت 
البيت فرتة طويلة، قررت نرمني  وقعدت في 
الفضية  بالمشغوالت  شغفها  تستعيد  إنها 
وتصميماتها. كانت البداية مع صديق بيستورد 
في  معاه  ت�تعاون  وقررت  الفضة  مشغوالت 
بس  البيع  فكرة  لكن  المستوردة،  الفضة  بيع 
عاوزة  كانت  اللي  لرنمني  ُمرضية  مكانتش 
تضيف ذوقها الشخصي وأفكارها للتصميمات.

 نرمني الحظت إن سر إعجاب الناس بالفضة 
المميزة وشكل  المستوردة هي تصميماتها 
بالفضة  ت�تشتغل  فقررت  النهائي،  المنتج 
المصري وتضيف بصمتها المميزة بمواصفات 

ومقاي�يس عالمية. 

»فضة خان« هي العالمة التجارية الخاصة 
للوصول  جدي  بشكل  بتسعى  اللي  برنمني 
للعالمية وفتح أسواق خارج مصر زي السوق 
إن  قناعة  عندها  هي  والخليجي.  األوروبي 
المستورد،  عن  جودة  يقل  ال  المصري  المنتج 
مادي  مكسب  مجرد  مش  النجاح  إن  وشايفة 
بصمتها  وإن  واالختالف  التميز  هو  لكن 

وروحها ت�كون في كل قطعة بتنفذها.

After graduating from the Faculty of 
Commerce, Nermeen got married and stayed at 
home for a long time. She decided to revive her 
passion for silver crafts and designs. She started 
with a friend with whom she cooperated to sell 
imported Silver, but the idea of selling wasn’t 
satisfactory to Nermeen who wanted to add her 
personal taste and ideas to the designs.

Nermeen noted that the secret behind 
people’s admiration of imported silver is their 
distinctive designs and the shape of the final 
product, so decided to apply the same concept 
using Egyptian silver and add her distinctive 
mark with international standards.

“Fadda (Silver) Khan” is the brand of Nermeen 
which relentlessly seeks to reach the world 
and open up markets outside of Egypt like the 
European and Gulf markets. She is convinced 
that the Egyptian product is not of lesser quality 
than the imported products, and that success 
is not just financial gain, but it is in excellence, 
uniqueness and adding your mark and spirit to 
each crafted piece.

11
FADDA 
KHAN

 فضه
خان

1 Set Of Necklace + 
Earrings

طقم شفتشى )كوليه + حلق( - 
فضه 925 / حجر البيس - فضى / 

كحلى

Color: Silver - Navy 
Blue
Material: Silver 925 
/ Lapis 

Price: EGP 1100

2 One Earring with Chains

حلق فرده واحده بسالسل - فضه 
925 / 3 حجر عقيق - ازرق / لبنى / 

اخضر 

Color: Blue - Cyan 
- Green
Material: Silver 925 
/ 3 Agate Stones 

Price: EGP 500

3 Seashell Necklace

سلسله صدف - فضه 925 / لولى

Material: Silver 925 
/ Pearls

Price: EGP 400

 01001402463
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Although she had a job at the 
embassy of a foreign country that 
many people dreamed to have, Hala 
decided to quit her job and pursue 
her childhood passion: artifacts!

With a profound interest in 
threads, Hala believes that her 
entire life was all about searching for 
unique threads that come together 
to make something beautiful; be it 
clothes or a dream.

She decided to start a business 
and start selling high-quality 
threads, a starting point 
which then developed into 
a small workshop with two 
employees for home and 
personal accessories. With 
products that are both 
practical and beautiful, 
Hala penetrated the 
Egyptian market and 
then the Arab and 
international markets. She 
displayed her products in 
many countries such as 
the UAE and France. 

After 10 years of 
launching “Handmade”, 
Hala was able to provide 
job opportunities for 40 
employees in her business 
and her ambitions and ideas 
are still strong. Hala never 
regrets that she has quit her 
office job and started her own 
business, “Handmade”.

رغم إنها كانت بتشتغل في سفارة أجنبية 
هالة  بيها،  متحلمش  كتري  ناس  وظيفة  في 
الحاجة  في  تشتغل  علشان  تستقيل  قررت 

اللي بتحبها من صغرها.. األشغال اليدوية!

هالة كانت دايًما مهتمة بجودة الخيوط، 
بتدورعلى  كانت  حياتها  طول  إنها  وحاسة 
الخيوط المميزة اللي لو اتوصلت ببعض تعمل 

حاجة حلوة.. سواء كانت هدوم أو أحالم! 

خيوط  بيبيع  مكان  تفتح  قررت  كدة  عشان 
في  بدأت  المكان  خالل  ومن  عالية،  بجودة 
لعمل  فردين  من  صغرية  ورشة  ت�أسيس 
بمنتجات  والشخصي.  المنزلي  اإلكسسوار 
عملية وشكلها حلوة في نفس الوقت، دخلت 
هالة السوق المصري وانطلقت منه للسوق 
العربي والعالمي وعرضت منتجاتها في دول 

كتري من ضمنها اإلمارات وفرنسا.

انطالق  من  سنني   1٠ وبعد  دلوقتي 
عمل  فرص  وفرت  هالة   ،2٠٠8 في  المشروع 
عندها  ولسة  شركتها،  في  موظف  لـ4٠ 
أبًدا  طموحات كتري وأفكار أكرت، ومش ندمانة 
والورق  والكمبيوتر  المكتب  سابت  إنها  على 
ومسكت اإلبرة والخيط علشان تنسج حلم كبري 

بإديها أو »هاند ميد«.

HANDMADEهاندميد 12

1 Cushion for Nuts (4 Cups) 

 مخدة مكسرات كروشيه 4 بوله   -  قطن 
/ نحاس - الوان مختلفه

Color: Varies
Size: 40x40 cm
Material: Cotton / 
Copper

Price: EGP 1,150

2 Footstool Round

كرسى مدور كروشيه صغري - قطن 
الوان مختلفه 

Color: Varies
Size: Diameter 40 
cm Height 35 cm
Material: Cotton

Price: EGP 1,320

3 Banquette Round

 كرسى مدور وحدات كروشيه   -  قطن - 
خشب زان - درجات االزرق / أخضر وموف

Color: Shades of 
Blue - Green - 
Purple
Size: Diameter 60 
cm - Height 40 cm
Material: Cotton / 
Wood

Price: EGP 1,870

01211592056 - 0237497242
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 نسري�ن خري�جة تجارة خارجية وعالقات دولية، 
وهي  للقاهرة  انتقلت  اللي  الشيخ  كفر  بنت 
إبرة  تمسك  تعرف  ماكنتش  سنتني  من  صغرية. 
للمجر  سفر  تجربة  لها  كان  بالصدفة  لكن  وخيط، 
انبهرت لما شافت سيدات في الميادين بيعملوا 

أشغال يدوية وتطري�ز.

مسكت  وبالفعل  ت�تعلم،  قررت  مارجعت  أول 
نفسها  وتعلم  تشتغل  وقررت  وخيط  إبرة  أول 
شغل  يعلموها  صنايعية  على  دورت  بنفسها. 
التطري�ز اللي أتقنته في وقت قياسي ألنها طول 

عمرها كانت تلميذة شاطرة.

المصري  الرتاث  من  بتستوحيها  تصميماتها 
القطعة  بتحّول  اللي  الخاصة  لمستها  وبتضيف 

مش  كدة  عشان  روحها،  من  لجزء  كدة  بعد 
بتطلع حاجة شبه التانية.

عالمة  بقى  دلوقتي  شغلها  إن  رغم 
ميد«  هاند  »نسري�ن  اسمها  تجارية 
وبيتعرض في دولة أوروبية زي هولندا 
لسة  نسري�ن  دلوقتي  لحد  وروسيا، 
في  عملتها  اللي  القطع  بكل  محتفظة 
بداياتها وكانت مليانة أخطاء وبتعتربها 
بتشوف  ألنها  عملتها..  قطع  أفضل 
فيها صربها واجتهادها وحلمها اللي 

نفسه يشوف النور.

Nisren is a graduate of the Faculty 
of Foreign trade and International 
Relations. She was born in Kafr El-Sheikh 
and moved to Cairo when she was 
young. Two years ago, she didn’t know 
how to hold a needle and string, but, 
when she traveled to Hungary she was 
impressed by the women’s handicrafts 
and embroidery work there.

Back home, she decided to learn 
embroidery and grabbed her first needle 
and thread. She searched for gurus to 
teach her and, being an A-student as 
always, mastered the technique in no 
time.

Her designs are inspired by the 
Egyptian heritage with an added touch 
that transforms each piece she creates to 
part of her soul. No piece is, accordingly, 
similar to the other.

Even though she currently has a 
brand name, “Handmade Nisren”, that 
is showcased in European countries like 
the Netherlands and Russia. She keeps 
all the pieces that she created when 
she began. These pieces were full of 
mistakes, but she still considers them 
the best pieces she created as they 
represent her patience, diligence and 
her dream that came true.

HANDMADE 
NISREN

هاند ميد
13نسري�ن

1 Runner
رنر - دك أو كتان - ألوان مختلفه

Color: Varies
Size: 2mx70 cm
Material: Dacron / 
Linen

Price: EGP 1200

2 Embroidered Cushion
خداديه تطري�ز يدوى - دك أو كتان 
- ألوان مختلفه

Color: Varies
Size: 45x45 cm
Material: Dacron / 
Linen

Price: EGP 300

3 Embroidered Cushion
خداديه تطري�ز يدوى - دك أو كتان 

- ألوان مختلفه 

Color: Varies
Size: 40x60 cm
Material: Dacron / 
Linen

Price: EGP 300

01224406331
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After graduating and for 18 years, Lamia has worked in the field of 
medical equipment. In her work, she met with foreign delegations, 
and she was always confused as to what to buy for them as souvenirs, 
especially if they were children.

Lamia noticed that there is no specific product that could be 
presented to foreign children as a gift or a souvenir for their visit to 
Egypt. So, the idea of making candy for tourism was born with designs 
from the Pharaonic era.

Statues, mummies and Pharaonic animals made of chocolate 
were designed by Lamia after a long study of ancient Egypt’s history. 
This study enabled her to capture the story of each animal and what 
it symbolizes in the ancient Egyptian civilization and print it on the 
boxes of chocolate. In addition, she printed a simplified and interesting 
booklet about ancient Egypt for children.

“Cleo Choco” is the brand name of this Pharaonic Chocolate, a 
combination of Cleopatra and Chocolate. Lamia has undergone 
a training course in the United States of America covering the 
manufacturing of chocolate, so the product is produced using 
international standards and specifications.

Her dream is that her products would spread in all museums 
of the world, because it is not just about a piece of chocolate, but a 
cultural product that represents the greatness of the ancient Egyptian 
civilization.

بعد التخرج ولمدة 18 سنة، لمياء اشتغلت في 
بتقابل  كانت  شغلها  في  الطبية.  المعدات  مجال 
وفود أجنبية، وكانت بتحتار لما تحب تجيبلهم هدايا 

مختلفة خصوًصا األطفال.

ممكن  معني  منتج  مفيش  إن  الحظت  لمياء   
لزيارته  تذكار  أو  كهدية  األجنبي  للطفل  يتقدم 
للسياحة  حلوى  تصنيع  فكرة  بدأت  هنا  ومن  لمصر، 

بتصميمات من العصر الفرعوني.

من  فرعونية  وحيوانات  ومومياوات  تماثيل 
طويلة  دراسة  بعد  لمياء  صممتها  الشوكوالتة 
تطبع  عشان  ورموزها  والتماثيل  الفرعوني  للعصر 
وبريمز  حيوان  كل  قصة  الشوكوالتة  علب  على 
إلى  باإلضافة  القديمة،  المصرية  الحضارة  إليه في 
الحضارة  عن  بيحكي  لألطفال  ُمبّسط  كتاب  طباعة 

الفرعونية بشكل شيق.

التجارية  العالمة  اسم  هو  شوكو«  »كليو 
من«كليوباترا«  مزي�ج  وهو  الفرعونية  للشوكوالتة 
بمقاي�يس  تصنيعه  بيتم  المنتج  و«الشوكوالتة«. 
دورة  خدت  لمياء  إن  خصوًصا  عالمية  ومواصفات 

تدري�بية في أمريكا في تصنيع الشوكوالتة.

هي بتحلم إن منتجها ينتشر في جميع متاحف 
قطعة  تصنيع  مجرد  مش  الموضوع  ألن  العالم، 
شوكوالتة قد ماهو منتج ثقافي بيعرب عن الحضارة 

المصرية القديمة وعظمتها.

LAMIA 
ABOUL FADL 

 لمياء ابو
الفضل

14
1 Yummy Mummy

يامى ماماى - شيكوالته 
باللنب 3٥% كاكاو اشكال 

ملوك وملكات قدماء 
المصري�ني/مغلفه فى تابوت 

من اللدائن أو بالكسي - 
ذهبى/بنى/بالكسى  

Color: Golden - Brown 
- Plexi
A Milk Chocolate 35% 
Cocoa in the form 
of Kings & Queens 
of Ancient Egypt / 
Packaged in a Plexi or 
Resin Sarcophagus

Price: EGP 120 (Resin)
Price: EGP 60 (Plexi)

2 Dates Chocolate

شيكوالته بالبلح -  بلح مطبوخ 
بطريقه مصريه قديمه / 

شيكوالته داكنه -
8٥٠ جرام

Size: 850 Grams
Material: Candied 
dates cooked 
according to an old 
recipe / dark chocolate

Price: EGP 150

3 Pharoo Bar

فارو بار - شيكوالته باللنب 
3٥% كاكاو  - 3 اصابع بالعلبه

Size: 3 Chocolate Fingers
Material: Milk Chocolate 
35% Cocoa.

Price: EGP 25/Box

01272222701
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MARAH
HANDMADE
مرح هاند ميد

هو  شغلهم  واللي  محظوظة،  شغلها  بتحب  اللي  الناس 
هوايتهم أصاًل يبقى أكيد شغلهم كله مرح! »مرح هاند ميد« مشروع 
ناهد أمني، خري�جة كلية التجارة جامعة عني شمس، اللي تحول لعالمة 

تجارية ألزياء مصرية بتستلهم الرتاث المصري الغني باختالفاته.

سواء كان صعيدي وال سيناوي وال فالحي، ناهد بتعترب كل قطعة 
كانت  ما  وبعد   .. يت�كرر  ومينفعش  بذاته  قائم  فني  عمل  بتصممها 
شغلها  وتبيع  معارض  في  تشارك  بقت  بس،  هي  هدومها  بتصمم 

أونالين.

عرب�ية  أسواق  في  منتجاتها  تعرض  إنها  هو  الجاي  ناهد  حلم 
وعالمية .. وت�كون في نفس الوقت بتنشر ثقافة وفن بلدها.

15

1 Khayamia Dress 

فستان خياميه - قطن - اسود 
/ اوف وايت

Color: Black - Off 
White
Size: Free Size
Material: Cotton 

Price: EGP 750

2 Mallas Cardigan

كاردجن ملس - قطن / حري�ر - 
الوان مختلفه

Color: Varies
Size: Free Size
Material: Cotton / Silk

Price: EGP 750

3 Dress
فستان - قطن / اينامني 
سيناوى  - ابيض / اسود

Color: White - Black
Size: Free Size
Material: Cotton / 
Etamin

Price: EGP 700

01227334436
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People who love their work are lucky, but those 
whose work is their hobby have a lot of fun! “Marah 
Handmade”; (‘Marah’ is Arabic for Fun) is the project 
of Nahed Amin (who graduated from the Faculty of 
Commerce) that turned into a brand of an authentic 
Egyptian fashion line inspired by the rich and diverse 
Egyptian heritage. 

Nahed’s designs are influenced by fashion trends 
across all of Egypt, from Upper to lower Egypt and 
Sinai; each design is one of a kind. Nahed dreams to 
penetrate Arab and International markets with her 
products which represent her country’s culture and 
art. 
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1 Embroidered 
Square Chair /Em-
broidered Square  
Cushion with Pom-
pom 

 كرسى مربع تطري�ز يدوى /
 خدديه مربعه مع بونبونات

 - خشب مدهون اسرت/تطري�ز
يدوى - كانفاس الوان مختلفه

Color: Varies 
Size: 45x50x50 cm
Size: 50x50 cm
Chair Material: Wood - 
Canvas
Cushion Material: Canvas

Price: EGP 1,650
Price: EGP 375

2 Table Cover / Wall 
Rug

 معلقه أو مفرش سفره - 
 تطري�ز يدوى - قطيفه مع

 خيوط اكريليك وحري�ر وثرمه -
الوان مختلفه

Color: Varies
Size: 150x150 cm
Material: Velvet / Acrilic 
Strings / Silk Strings

Price: EGP 1,850

3 Embroidered Bag
شنطه تطري�ز يدوى - كانفاس 

مع خيوط اكريليك - الوان 
مختلفه

Color: Varies
Size: 40x40 cm
Material: Canvas / 
Acrlic Strings 

Price: EGP 300

01118214242

Nahla inherited her love of tailoring from 
her mother. This love haunted her even after 
graduating from the Faculty of Law. She only 
worked as a lawyer for 6 months then decided 
to quit and pursue her passion.

She applied for a job at a fashion company 
and was accepted due to her talent and 
enthusiasm. She started to explore the 
professional side of her hobby and learn 
more. In a short time, she got a Diploma in 
Fashion Design and the company gave her 
the opportunity to work as an assistant 
to a famous English fashion designer, an 
experience that changed her life.

In 2003, Nahla volunteered at an NGO 
and was responsible for teaching women 
handicrafts such as embroidery as well as 
making bedclothes. This was the starting 
point of an idea to establish her own 
workshop for the manufacturing 
of home accessories with hand 
embroidery on bedspreads, 
pillows and curtains. Her 
two-person startup  is now a 
workshop with more than 
40 people.

“Nahla Soliman 
Designs” is her own brand 
and has already reached 
the markets of Germany, 
the United States of 
America, Canada and 
Dubai.

والحب  الخياطة،  حب  مامتها  عن  ورثت  نهلة 
ده فضل معاها ومسيطر عليها لدرجة إنها بعد ما 
شهور   ٦ غري  مقعدتش  الحقوق  كلية  من  اتخرجت 
عشان  تسبيه  وقررت  المحاماة  مجال  في  بس 

تشتغل في اللي هي بتحبه.

واتقبلت  أزياء  شركة  في  شغل  على  قدمت 
تست�كشف  وبدأت  وحماسها،  موهبتها  علشان 
الجانب االحرتافي من هوايتها وتدور عشان ت�تعلم 
أكرت، وفي خالل فرتة قصرية حصلت على دبلومة 
في تصميم األزياء والشركة أتاحت لها فرصة إنها 
مشهور..  انجليزي  أزياء  لمصمم  مساعد  تشتغل 

ودي كانت تجربة مهمة غريت حياتها.

من  واحدة  في  نهلة  اتطوعت   2٠٠3 في 
تعليم  عن  مسئولة  وكانت  الخريية،  الجمعيات 
وعمل  التطري�ز  زي  اليدوية  الحرف  السيدات 
ت�أسس  إنها  الفكرة  بدأت  هنا  من  المفارش. 
زي  المنزلي  اإلكسسوار  لتصنيع  الخاصة  ورشتها 
المخدات  المفارش وأكياس  اليدوي على  التطري�ز 
بقوا  بفردين  الخاصة  ورشتها  وبدأت  والستاير. 

دلوقتي أكرت من 4٠ فرد. 

»نهلة سليمان ديزاينز« هي العالمة التجارية 
األسواق  وصلت  بالفعل  واللي  بيها  الخاصة 

العالمية زي ألمانيا وأمريكا وكندا ودبي.

نهله16
سليمان

NAHLA
SOLIMAN 
DESIGNS 
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هل سهل ترجع تدور على حلم قديم؟ هانم قررت تعمل ده بغض النظر عن اإلجابة.. خري�جة 
الفنون التطبيقية اللي بسبب ظروف الجواز اضطرت تسيب شغلها في مجال الطباعة، رجعت 
وبدأت  القماش.  على  وخصوًصا  بالرسم  واهتمامها  شغفها  على  تدور  سنني   8 من  تاني 
تسعى لتحقيق حلمها بت�أسيس مطبعة خاصة بالرسم على المنسوجات والمالبس ومهتمتش 

بإن بقالها كتري بعيد عن السوق وفيه تحديات كتري قدامها. 

هانم أسست ورشتها الخاصة اللي تخصصت في التصميم والرسم اليدوي على المالبس. 
ت�تغلب عليها تدري�جًيا لحد ما شغلها بقى له عالمة  التسوي�ق كان مشكلتها األكرب، لكن قدرت 

تجارية اسمها »نوشا« ووصل للسوق األمريكية.

هانم شايفة إنك مش عيب أبًدا تبتدي بدري أو تقع في النص وترجع تقف على رجلك تاني 
طالما فيه إصرار وعزيمة.

Is it easy to revisit an old dream? 
Hanem decided to do so regard-
less of the answer. A graduate of 
Applied Arts who, due to marriage, 
had to leave her job in the printing 
business. 8 years later, she started 
pursuing her old passion and inter-
est in painting, with a special focus 
on textile painting. She began to 
strive to build her dream textile print 
house and she couldn’t care less for 
the fact that she had been ‘out of 
the business’ for so long neither that 
she had a lot of challenges in front 
of her.

Hanem established her own 
workshop that was specialized in 
designing and hand painting on 
clothes. Marketing her products 
was the biggest challenge, but she 
was able to gradually overcome that 
challenge and create a brand called 
“Nosha” that reached the American 
market.

Hanem believes that it is never 
too late to start or resume your jour-
ney after being forced to halt it, as 
long as you have enough determi-
nation and will. 

17

1 Hand Painted Poncho
بونشو رسم يدوى - قطن 100% - 

الوان مختلفه

Color: Varies
Size: Varies
Material: Cotton

Price: EGP 550

2 Hand Painted Jacket
 جاكيت جينز رسم يدوى - ألوان

مختلفه

Color: Varies
Size: Varies
Material: Jeans

Price: EGP 750

3 Hand Painted Shawl
شال رسم يدوى - قطن %100 - الوان 

مختلفه

Color: Varies
Size: Free Size
Material: Cotton

Price: EGP 450

01223434006
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Doaa was well known among her friends for her 
distinctive taste in colors. They always asked for her 
opinion and trusted her although she didn’t study 
anything related to the subject.

15 years after graduation, Doaa decided to set up her 
workshop for the manufacturing and design of special 
clothing for veiled women. After seeing that the veiled 
women in the Gulf, Turkey and elsewhere have a certain 
character and style, she decided to create a special 
Egyptian design with elegance and taste for Egyptian 
veiled women.

How do you make a lady look stylish in hijab? This is 
the question that Doaa was determined to answer since 
it is clear to her that hijab does not contradict elegance. 
“Roaa (visions) Hijab Wear” is the brand name chosen by 
Doaa for her products. It carries a unique vision for how 
women should wear hijab.

10 years is the age of her workshop and her presence 
in the Egyptian market. She believes that her interest 
in the local market and manufacturing a high quality 
product will lead her to the global market.

18
ROAA HIJAB 
WEAR
رؤى حجاب

في  ذوقها  إن  صاحباتها  بني  معروفة  عمرها  طول  كانت  دعاء 
فيها  وبيثقوا  دايًما  رأيها  بياخدوا  وكانوا  جًدا،  مميز  األلوان  تنسيق 

رغم إنها مادرستش أي حاجة ليها عالقة بالموضوع. 

الخاصة  ورشتها  ت�أسيس  دعاء  قررت  التخرج  من  سنة   1٥ بعد 
المحجبات  إن  بالمحجبات، ألنها شافت  بتصنيع وتصميم مالبس خاصة 
اللبس  في  معينة  وطريقة  طابع  لهم  وغريها  وتركيا  الخليج  في 
وقررت تسعى لخلق طابع مصري خاص له رونقه وذوقه في مالبس 

السيدة المصرية المحجبة.

 إزاي تخلي الست أنيقة بالحجاب؟ دا كان السؤال اللي بيشغل بال 
دعاء اللي شايفة إن الحجاب ال يتعارض مع األناقة. »رؤى حجاب« هو 
اسم العالمة التجارية اللي اختارتها دعاء لمنتجاتها وهو يحمل رؤيا 

وفلسفة خاصة في شكل وطريقة لبس الحجاب.

 1٠ سنني هو عمر ورشة دعاء وتواجدها في السوق المصري، 
هي مؤمنة إن اهتمامها بالسوق المحلي وصناعة منتج جيد ومتقن 

هيوصلها للعالمية.

#سر قّوتك

1 Dress
فستان - كتان - كاروه / مقلم 

/ ساده

Color: Plaid - Striped - 
Plain
Size: 38 to 54
Material: Linen

Price: EGP 550

2 Jumpsuit
سالوبيت - فسكوز - كاروه - 
مقلم - ساده/ الوان مختلفه

Color: Varies
Size: 38 to 56
Material: Viscose

Price: EGP 450

3 Blouse + Pants 
بلوزه + بنطلون - كريب - 

الوان مختلفه

Color: Varies
Size: Free Size
Material: Crepe

Price: EGP 370
Price: EGP 470

01062409303
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بتحب  وسهري  صغرها  من   
هوايتها  كان  الرسم  لكن  الموسيقى، 
بكلية  االلتحاق  الوالد  رفض  بعد  التانية 
فدخلت  الموسيقى.  دراسة  لها  ت�تيح 
نفسها  وكان  التطبيقية  الفنون  كلية 
الوالد  نصيحة  لكن  الديكور،  قسم  في 
طباعة  قسم  تدخل  خليتها  التانية  للمرة 

المنسوجات.

مع  جًدا  جيد  بتقدير  سهري  اتخرجت   
معيدة  اشتغلت  بعدها  الشرف،  مرتبة 
ما  لحد  التطبيقية  الفنون  كلية  في 

أصبحت أستاذ جامعي.

من  أكرت  في  مصر  مثَّلت  سهري 
اليدوي  السجاد  مجال  في  دولة   ٥٥
أكرت  على  وحصلت  النسجية،  والمعلقات 
من 32 جائزة محلية وعالمية في مجال 
إن  شايفة  هي  النسجي.  والعمل  الفن 
كل  وإن  والت�كامل  الخصوصية  هو  النجاح 
كل  في  الخاصة  بصمته  له  يكون  واحد 

قطعة فنية تخرج من تحت إيده.

SOHAIR OSMAN 
GALLERY

جالريى سهري 
عثمان 19

1  Wall Carpet 

معلقه سجاد يدوى - صوف خالص - 
درجات االزرق والبنى

Color: Shades of 
brown and Blue
Size: 140x140 cm
Material: Wool

Price: EGP 25,000

2 Wall Poster 

 silk screen لوحه جرافيك - ورق طباعه
- تدري�ج االزرق

Color: Shades of 
Blue 
Size: 90x90 cm
Material: Silk Screen

Price: EGP 10,000

3 Wall Carpet 

معلقه سجاد يدوى - صوف خالص 
- ابيض / اسود / رمادى  

 

Color: White - Black 
- Grey
Size: 140x140 cm
Material: Wool

Price: EGP 25,000

01223372085

#سر قّوتك
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Music used to charm her as a 
young girl, drawing was also one of 
her favorite hobbies. After her father 
rejected the idea of her learning Music, 
she entered the Faculty of Applied Arts 
and was aiming at the interior design 
department, but her father’s advice for 
the second time took her to the textile 
printing department.

Sohair graduated with high 
honors, after which she worked as 
a lecturer in the Faculty of Applied 
Arts until she became a university 
professor.

Sohair represented Egypt in 
more than 55 countries in the 
field of handmade carpets and 
textile pendants. She has won 
more than 32 local and 
international awards in the 
field of art and textile work. 
For her, success is all 
about personalization, 
integration and 
having your own 
mark in every 
piece of art that 
you make

#سر قّوتك
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حالًيا  وبتدرس  القاهرة  مواليد  من  ُسليما 
وهي  من  األمريكية.  الجامعة  في  بصرية  فنون 
بتحب  وكانت  والفن،  اليدوي  العمل  بتحب  صغرية 

تفّصل المالبس للعرايس بتاعتها.

تصميم األزياء هو حلمها وشغفها والطري�ق 
بتحاول  كمان  هي  فيه.  ت�كمل  نفسها  اللي 
ناحية  من  الخاص  مشروعها  إدارة  كيفية  تدرس 

من  أكرت  في  دورات  وخدت  واإلدارة  التسوي�ق 
ده  المجال  في  نفسها  تطور  علشان  مكان 

اللي ال غنى عنه ألي حد عايز ينجح.

قطع  بنفسها  بتصنع  ُسليما 
المالبس، وبت�تابع  وتصميمات مختلفة من 
ألنها  بإيدها  القطعة  تصنيع  مراحل  كل 

بتحب تعمل حاجة مختلفة ومميزة.

الداعمني  أول  كانوا  أسرتها 
ليها في شغلها ، وبرغم كدة أكرت 

من مرة خافت من الفشل، لكنها 
حلمها  تحقق  عشان  بتعافر 

طموحها  مشوارها..  وت�كمل 
مت�كامل  مصنع  ت�أسيس  هو 

أسواق  وفتح  لألزياء 
أوروبا  في  لمنتجاتها 

والخليج. 

Solyma was born in Cairo and is 
currently studying visual arts at the 
American University in Cairo. She used to 
love art and crafts ever since she was a 
little girl and she created clothes for her 
dolls by herself.

Fashion design is her dream, her 
passion and the road she wishes to take. 
She is also trying to learn how to manage 
her own project in terms of marketing 
and management, so she took a lot 
of courses in more than one place to 
develop herself and guarantee success. 

Solyma creates different pieces 
and designs of clothes, and follows up 
on all stages of manufacturing of the 
piece with her own hands because she 
loves making something different and 
distinctive. 

Her family was the first to support her 
in her new career, yet more than once 
she was afraid of failure. She is striving to 
achieve her dream and develop in her 
career. Her ambition is to establish an 
integrated fashion factory and penetrate 
markets for her products in Europe and 
the Gulf.

SOLYMA201ُسليما Beach Bag
 شنطة بحر  - قماش داك - بيج /

زيتى/ كحلى

Color: Beige - Olive Green 
- Navy Blue
Size: One Size
Material: Dacron

Price: EGP 850

2 Kimono
كيمونو - فيشنت - جالكسى /

كحلى / اسود 

Color: Galaxy - Navy Blue 
- Black
Size: Free Size
Material: Fishnet

Price: EGP 650

3 Dark Olive Socks with 
Handmade Roses

شراب - فيشنت - زيتى غامق / 
الوان متنوعه

Color: Varies
Size: Free Size
Material: Fishnet

Price: EGP 350

01000900297
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Like many NGOs, “Tawasol” carried out charity work such 
as fundraising for breaking the fast of the poor in Ramadan in 
2008. Yasmina Mohammed, one of the founders of the NGO, 
noted that the money was spent on projects with no sustainable 
benefit on the long-term for the people of the neighborhood, 
just like giving them fish instead of teaching them how to fish.

That’s why she decided to change the way she works so as to 
provide sustainable development to the community she serves, 
and this is when “Tawasol” (an NGO for the development of Istabl 
Antar) was born. The main goal of the NGO is to educate the 
community in the area, targeting mainly those who dropped 
out of school because of child labor. It provided them a place to 
learn reading and writing while at the same time learning other 
crafts such as tailoring, carpentry, copper industries, embroidery, 
Khayamiyah embroidery, crochet and marionette design. 
Gradually, the educational system extended to cover women’s 
literacy as well.

Besides these educational services, there was an interest in 
artistic development. The NGO established a small theater, choir 
and circus in the area. Children began to attend and perform, 
the thing that boosted their self-confidence the most was when 
they were rewarded. 

In cooperation with the Ministry of Health, the NGO was able 
to provide healthcare services to the people of the neighborhood 
by contracting doctors to provide various medical services, 
supplies and medicine at an affordable price. 

21
TAWASOL FOR 
DEVELOPING ISTABL 
ANTAR (NGO)
 جمعية تواصل لتنمية
اسطبل عنرت

زي جمعيات كتري، جمعية »تواصل« كانت بتعمل أنشطة 
خريية زي حملة تربعات إلطعام الصائمني في رمضان سنة 
2٠٠8، بس ياسمينة محمد، أحد مؤسسي الجمعية، الحظت 
إن الفلوس بيتم صرفها على المشاريع اللي زي دي من 
يعني  المنطقة،  ألهل  المدى  طويلة  فايدة  أو  عائد  غري 

مجرد بتدي الناس السمكة مش بتعلمهم الصيد.

علشان كدة قررت إنها تغري في طريقة شغلها بحيث 
وأسست  بتخدمه،  اللي  للمجتمع  مستدامة  تنمية  تقدم 
هدفها  اللي  عنرت«  إسطبل  لتنمية  تواصل  »جمعية 
الرئيسي هو التعليم المجتمعي في منطقة إسطبل عنرت، 
وتم استهداف المتسرب�ني من التعليم بسبب عمالة األطفال 
والحساب  والكتابة  القراءة  فيه  يتعلموا  مكان  وتوفري 
والنجارة  التفصيل  زي  حرفة  يتعلموا  الوقت  نفس  وفي 
والكروشيه  والخيامية  والتطري�ز  النحاس  على  والطرق 
التعليمي  النظام  امتد  وبالتدري�ج  الماري�ونيت،  وتصميم 

لمحو أمية السيدات كمان.

اهتمام  فيه  كان  دي،  التعليمية  الخدمات  وبجانب 
بتنمية الجوانب الفنية كمان.. فعملوا في منطقة إسطبل 
عنرت مسرح وكورال وسريك.. وبدأ األطفال يعملوا عروض 
للسريك والمسرح، وده خالهم يكتسبوا ثقة كبرية بنفسهم 

بالذات لما كانوا بياخدوا مكافآت مادية تشجيعية.

توفر  الجمعية  قدرت  الصحة،  وزارة  مع  وبالتعاون 
أطباء  مع  وت�تعاقد  المنطقة  ألهل  صحية  رعاية  خدمات 

إلجراء العمليات الجراحية وتوفري األدوية بمقابل رمزي.

#سر قّوتك

1 Embroidered 
Kaftan

قفطان مطرز -  كريب - 
اسود/ابيض

Color: Black - White
Size: Free Size  
Material: Crepe

Price: EGP 1,250

2 Tally Marionette - 
Aida
عروسه تطري�ز تللى ماري�ونت 

)عايده( - خيوط ٦٠% فضه / 
خشب / فايرب - اسود / فضى

Color: Black - Silver
Size: 45 cm
Material: Silver 
Strings (60%) - Wood 
- Fiber

Price: EGP 580

3 Embroidered 
Beach Bag & 
Bracelet

شنطة بحر تطري�ز يدوى + 
اسوره - كتان / نحاس - الوان 

مختلفه
فضى-ذهبى

Color: Varies

Color: Silver - Golden

Material: Linen / 
Copper

Price: EGP 700
Price: EGP 135

01273366781
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1 Hand Painted Wall 
Hanging Tableau 
and Chair

كرسى تابلوه رسم يدوى - 
خشب / الوان اكريليك -  جميع 

االلوان 

Color: Varies
Size: 45x90x5 cm
Material: Wood / 
Acrylic Colors

Price: EGP 4,500

2 Hand Painted 
Accessories and 
Serving Unit

وحدة تخديم واكسسوارات - 
خشب / الوان اكريليك - جميع 

االلوان  

Color: Varies
Size: 75x45x30 cm
Material: Wood / 
Acrylic Colors 

Price: EGP 5,500

3 Decoupage Hand 
Painted Chest 

سحاره ديكوباج رسم يدوى - 
خشب / ورق / الوان اكريليك 

- جميع االلوان 
 

Color: Varies
Size: 40x60x80 cm
Material: Wood / 
Paper / Acrylic Colors 

Price: EGP 10,500

01060362435
01221088257

#سر قّوتك
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Passant was born in Cairo. She studied 
at the Faculty of Fine Arts, Department 
of Architecture, and worked as an 
architect for 15 years in one the biggest 
firms around. After years of experience 
in architecture, she wanted to achieve a 
dream of her own.

“Yashmak for Integrated Solutions” was 
created by Passant to provide different 
home services, from the architectural 
design to the full finishing. She also began 
establishing a furniture factory to reduce 
her dependence and need for traders.

Passant has an eye for detail to the 
extent that she studied the science of 
energy to build her new factory on solid 
grounds. 

“Yashmak for Integrated Solutions” 
tries to create a tailored solution inspired 
by the spirit of each client, and one of the 
most important priorities and aspirations 
of Passant is to spread the culture of 
building a distinctive home from scratch 
and reviving the Egyptian heritage in a 
contemporary way.

After a while, Passant established 
an art academy to teach painting on 
furniture and woodwork using artistic 
and heritage-inspired techniques.

YASHMAK FOR
INTEGRATED
SOLUTIONS

 شركة يشمك
لالعمال المت�كامله

كلية  في  درست  القاهرة،  مواليد  من  بسنت 
واشتغلت  عمارة،  قسم  الجميلة  الفنون 
الشركات  أكرب  في  سنة   1٥ لمدة  مهندسة 
مجال  في  خربة  وبعد  الهندسية،  والمكاتب 
خاص  حلم  تحقق  حبت  المعمارية  الهندسة 
بتشغل  الوقت  طول  كانت  وفكرة  بيها 

تفكريها.

المت�كاملة«  فأسست شركة »يشمك لألعمال 
بداية  من  البيت  تجهيز  خدمات  بتقدم  اللي 
المفتاح،  تسليم  لحد  المعماري  التصميم 
ملحق  للعفش  مصنع  كمان  ت�أسس  وبدأت 
اعتمادها  من  تقلل  علشان  بالشركة 

واحتياجها للتجار.

بسنت بتهتم بالتفاصيل لدرجة إنها درست علم 
المصنع  بيه  وتبني  تطبقه  علشان  الطاقة 

بتاعها على أسس سليمة.

يناسب  متميز  لون  تبت�كر  بتحاول  »يشمك« 
أولويات  أهم  ومن  العميل،  وروح  شخصية 
المنزل  بناء  ثقافة  نشر  بسنت  وطموح 
الرتاث  وإحياء  الياء  إلى  األلف  من  المتميز 

المصري بشكل معاصر.

فنون  أكاديمية  أسست  بسنت  فرتة،  بعد 
القطع  وتصنيع  األثاث  على  الرسم  لتعليم 

الخشبية بشكل فني وتراثي.

22
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Yousra was born to an artistic family, yet she chose 
a unique form of art that wasn’t practiced by her family, 
that art is ceramic painting; the art that she was most 
attracted to. She decided to use it in making different 
products and pieces of art.

In 2010, Yousra took the risk and resigned from her 
job as an executive director of an organization to be fully 
devoted to making personal and household ceramic 
accessories. She had a challenge to make a product that 
is moisture resistant and that doesn’t change in color.

Her mother was the first supporter of her dream, and 
she established her own workshop to achieve it. Such a 
dream became part of her to the extent that she named 
the brand “Yousra Hussein”. The brand reached the Gulf 
market and some European markets.

Yousra’s designs carry the philosophy of returning to 
the grass-root level with the addition of a modern touch.

23
YOUSRA 
HUSSEIN
يسرا حسني

يسرا اتولدت في عيلة فنية، واتجهت لمجال مكانش معتاد في 
عيلتها في العمل اليدوي وهو عجينة السرياميك اللي استحوذت 
على اهتمامها وانجذبت ليها وقررت تعمل منها منتجات مختلفة 

وقطع فنية فريدة.

في 2٠1٠، يسرا عملت مغامرة وتخلت عن منصب مدير تنفيذي 
في مؤسسة وقررت ت�تفرغ بشكل كامل لتشكيل وتصنيع اإلكسسوار 

الشخصي والمنزلي من عجينة السرياميك، وكان عندها تحدي إنها 
تقدر تصنع منتج يقاوم الرطوبة ولونه ميتغريش. 

والدتها كانت أول الداعمني لحلمها، وأسست يسرا ورشتها 
الخاصة وبدأت في تحقيق حلمها اللي بقى جزء منها لدرجة إنها 

سمت العالمة التجارية »يسرا حسني« وقدرت من خاللها توصل 
للسوق الخليجي وبعض األسواق األوروبية.

تصميمات يسرا برتكز على حاجتني أساسيتني: الرجوع للجذور 
واألصول مع إضافة لمسة حديثة للقطعة الفنية.

#سر قّوتك

1 Pharaonic Necklace
عقد جعران فرعونى - عجينة 

سرياميك / كسر جاد - الوان 
مختلفه 

Color: Varies
Material: Polymer 
Clay / Jade

Price: EGP 350

2 Leaves Neckalce 
عقد اوراق الشجر - عجينة 

سرياميك / نحاس / كريستال 
- اخضر  

Color: Green
Material: Polymer 
Clay / Copper / 
Crystals

Price: EGP 250

3 Earrings + Neckalce 
- Arabic Style

حلق وعقد عربى - 
عجينة سرياميك / لولى 
مزارع / كريستال - الوان 

مختلفه 

Color: Varies

Material: Polymer 
Clay / Pearls / 
Crystals

Price: EGP 300

01202235592
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Randa’s dream was to study 
at the Faculty of Fine Arts, but her 
grades and other circumstances 
made her end up at the Faculty of 
Commerce, she later found work 
in the airline industry. Randa spent 
15 years of her life as a flight atten-
dant and then decided to quit her 
job to raise her daughter. When she 
stayed at home, she thought to re-
turn to her old passion, handicrafts, 
and pursue a career in fashion de-
sign and hand embroidery.

Before starting the actual work, 
she decided to study the market 
dynamics and the designs currently 
in the market because she wanted 
to make unique products. Randa’s 
designs are inspired by the environ-
ment and heritage of Egypt, but in 
a contemporary and unique way 
of her own. Her husband and 
daughter were the first sup-
porters of her dream and ca-
reer which began 5 years ago. 
“Zarkasha Design” is the brand 
name of Randa, who thinks 
that success is not just about 
being widespread or making 
a lot of money, but also to 
keep working and dreaming.

الفنون  كلية  تدخل  حلمها  كان  رندا 
خلوها  والظروف  المجموع  لكن  الجميلة، 
مجال  في  وتشتغل  التجارة  كلية  في  تدرس 
الطريان. 1٥ سنة قضيتهم رندا مضيفة طريان، 
ظروف  عشان  الشغل  تسيب  بعدها  وقررت 
لشغفها  ترجع  حبت  البيت،  في  بنتها.  ترب�ية 
لتصميم  واتجهت  اليدوي،  العمل  القديم، 

األزياء والتطري�ز اليدوي.       

قبل ماتبدأ الشغل الفعلي، قررت تدرس 
عايزة  كانت  ألنها  والتصميمات  السوق  شكل 
تعمل حاجة مختلفة ومتفردة. رندا بتستوحي 
لكن  المصري  والرتاث  البيئة  من  تصميماتها 
فني  عمل  هي  وتصميماتها  معاصر  بشكل 

خاص بيها.

ليها  الداعمني   زوجها وبنتها كانوا أول 
في حلمها ومشوارها اللي بدأ من ٥ سنني. 
التجارية  العالمة  اسم  هو  ديزاين«  »زركشة 
الخاصة برندا اللي شايفة إن النجاح مش بس 
إنها تفضل  االنتشار أو المكسب المادي، لكن 

تشتغل وتحلم.

ZARKASHA
DESIGN
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1 Ruffled Poncho 

بونشو كرانيش قصري - فسكوز 
قطن - تركواز / ابيض / اسود / 

احمر / فوشيا

Color: Turquoise - White Black 
- Red - Fuschia
Size: Free Size
Material: Cotton Viscose 

Price: EGP 750

2 Poncho

بونشو كت - فوال قطن  - 
برتقالى / فوشيا 

 

Color: Orange - Fuschia
Size: Free Size
Material: Cotton Voile

Price: EGP EGP 750

3 Embroidered Poncho

بونشو تطري�ز ورد - دانتيل قطن 
وقطن ليكرا - ابيض / اصفر /

بستاش / اسود
 

Color: White - Yellow - 
Pistache  Black
Size: Free Size
Material: Dentelle / Lycra 
Cotton

Price: EGP 850

01001218844
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مجال  في  بتشتغل  إسكندرانية  بنت  هالة 
إدارة األعمال، بس ده مكانش أول شغل تشتغل 
فيه. من صغرها وهي مهتمة بالرسم والتطري�ز 
سنة   13 سن  من  تشتغل  وبدأت  والخيط،  بالخرز 
وبتنتجها  بتنفذها  اللي  القطع  تبيع  إنها  في 

بإيديها.

شغلها  في  الرتكيز  من  فرتة  بعد  هالة 
للفن  وحبها  القديم  لشغفها  رجعت  الجديد 
عمل  من  أكرت  جربت  اليدوية.  واألشغال  والرسم 
على  اليدوي  الرسم  أكرت  وحبت  فني  يدوي 

المالبس.

الرتاث  من  تصميماتها  بتستوحي  هالة 
المجلس  مع  تعاونها  وبعد  والطبيعة،  المصري 
المعارض  في  تشارك  قدرت  للمرأة  القومي 

المختلفة بعالمتها التجارية »هالة فاشون«.

مصنع  ت�أسس  إنها  بتحلم  هالة  دلوقتي 
لتصنيع وتصميم المالبس بكل التفاصيل من األلف 

للياء والرسم اليدوي عليها. 

Born in Alexandria, Hala used to work 
in business management, but this was not 
her initial passion. As a child, she used to be 
interested in painting and embroidery with 
beads and threads. She started working 
at the age of 13 and sold the pieces she 
created with her own hand.

After a period gaining experience in 
business, Hala returned to her old passion 
and love for art, painting and handicrafts. She 
tried working with more than one handicraft 
and the one she liked the most was painting 
on clothes.

Hala’s designs are inspired by the 
Egyptian heritage and nature, and after her 
cooperation with the National Council for 
Women she was able to participate in various 
exhibitions with her brand “Hala Fashion”.

Now Hala dreams of establishing a 
factory for designing, manufacturing and 
painting clothes.

HALA 
FASHION

 هاله
فاشون
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1 Hand Painted 
Blouse
بلوزه رسم يدوى - قطن %1٠٠ 
/ الوان اكريليك - اسود / ازرق 

/ رمادى / ابيض / احمر

Color: Black - Blue - Grey - 
White - Red
Size: M - L - XL
Material: Cotton - Acrylic 
Colors  

Price: EGP 250

2  Hand Painted
 Blouse

بلوزه جينز رسم يدوى - 
جينز / احجار الفريوز / الوان 

اكريليك - ازرق غامق / ازرق 
فاتح 

Color: Dark Blue - Light 
Blue 
Size: M - L - XL
Material: Jeans - Fayrouz 
Stones - Acrylic Colors

Price: EGP 675

3 Cardigan
كاردجن - قطن %1٠٠  /
الوان اكريليك - جميع 

االلوان  

Color: Varies
Size: Free Size
Material: Cotton - Acrylic 
Colors

Price: EGP 330

01273177988
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