


Accelerating Industry Innovation 
Through Collaboration
Be a part of the world’s largest textile and garment technology 

exhibition. Together we will shape the future of textiles and lead 

sustainable change in our world.

If you are a start-up with 

innovative solutions for the 

textile industry, apply now 

for the CEMATEX  grant at 

www.itma.com which covers 

100% of stand rental and 

construction fee!

Start-Up Valley

//  Apply for Stand Space Now  //
Learn more about what ITMA has to offer.

Visit itma.com/whyexhibit/m22ko or scan the QR code below. 

Show Owner CEMATEX Associations Show Organiser Connect With Us 

@ ITMA2023

ACIMIT (Italy)

AMEC AMTEX (Spain)

BTMA (United Kingdom)

GTM (Netherlands)

SWISSMEM (Switzerland)

SYMATEX (Belgium)

TMAS (Sweden)

UCMTF (France)

VDMA (Germany) T: +65 6849 9368

E: info@itma.com

NEW

Exhibitors*

45 Countries
Visitorship*

136 Countries
Gross Exhibition 

Space*

1,717 105,298 220,000m2

*ITMA 2019 Statistics

TRANSFORMING 
THE WORLD  

OF TEXTILES

http://www.itma.com
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نشرة غير دورية تصدر عن
خيوط للتسويق

رئيس مجلس ا&دارة وصاحب ا&متياز
أحمد المغالوي

رئيس التحرير
عـالء شـديـد 

متابعة وتنسيق
أسماء جمال الدين 

إدارة التحرير
وليد عرابى 

لبنى إسماعيل
شيماء الشناوي

إخراج فني
معتصم محمد

إدارة التوزيع 
امانى سيد

تصوير
سيد عمر

محمد جميل

مكتب القاهرة 
خيوط للتسويق

20 ش السد العالي - المعادي
ت: 01113168516

01552204972
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Follow us  

اخبار عالمية
تعاون Adidas اQلمانية و Prada ا&يطالية 

 NFT مع

الدولة
العشرة الكبار في سوق الصناعات 

النسجية خالل العام 2021

مقاالت فنية
االختيار اQمثل Qقمشة المالبس 

الرياضية.. الجزء الثاني

معارض
14 شركة مصرية تشارك في فعاليات معرض 

الماجيك شو Magic Show الس فيجاس

موضوع الغالف
مطالب بدراسة «أوجاع» الصناعة جراء قرار 

االعتمادات المستندية.!

بمنتهى الصراحة
توتو على كبوتو



آلية صدور القرارات االقتصادية .. كيف ولماذا؟

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

قــال لــي وصوتــه ينطــق صدقًــا: لمــاذا ال يتــم اعتبارنــا شــركاء، ويتــم اســتطالع 
ــرار  ــم إصــدار أي ق ــل أن يت ــر قب ــة والتصدي ــي الصناع ــن ف ــا متخصصي ــا بوصفن أرائن
»مصيــري« مثــل االعتمــادات المســتندية، فقــد يكــون لنــا رأيــا يســاهم فــي دعــم القــرار  
وتعظيــم آثــاره اإليجابيــة، ومــن ثــم  تالفــي أي » منغصــات« قــد تتولــد عنــه فــي حــال 

ــي. ــق الفعل التطبي
ــة  ــى االســتثمار والعمــل والمســاهمة فــي عجل ــم فقــط التشــجيع عل ــم أضاف:لمــاذا يت ث
ــي  ــا ف ــم مراجعتن ــي وال يت ــاد الوطن ــيرة االقتص ــي مس ــاهمة ف ــم المس ــن ث ــاج وم اإلنت
القــرارات، والتــي المفتــرض انهــا فــي صالــح الجميــع، ثــم تنفــس بعمــق وقــال: ) ثــم 
ــا يمثــل دعــم  ــر الوظائــف والرواتــب للعامليــن معن أليــس اســتمرارنا فــي العمــل وتوفي
لالقتصــاد الوطنــي،أي أنــه حتــى ولــو كانــت آرائنــا ضــد القــرار فهــي فــي النهايــة لصالــح 
الــكل(. تحصلــت علــى رؤيتــه ولــم أعــرف مــاذا أعلــق عليهــا ، فالرجــل يتحــدث بمنتهــى 
ــاز  ــن الجه ــؤولين ع ــد المس ــى أح ــا إل ــت به ــد، وذهب ــي آن واح ــاطة ف ــدق والبس الص
ــال شــك،  ــي ب ــرار  مــدروس ويراعــي مســيرة االقتصــاد الوطن ــد أن الق ــي، فأك المصرف
وتمــت دراســته وفقــا لمــا يمــر بــه العالــم فــي الوقــت الراهــن، ولكــن علــى الجميــع أن 
يــدرك أننــا نســعى لنفــس الهــدف الذيــن يرغــب فيــه رجــال الصناعــة؛ وهــو اســتمرارية 
ــت  ــة.. قل ــوق العالمي ــراق الس ــر واخت ــى التصدي ــدرة عل ــاج والق ــل واإلنت ــيرة العم مس
لــه: الهــدف واحــد ولكــن  أســلوب التطبيــق قــد يحتــاج إلــى مراجعــة.. قــال: األمــر فــي 
النهايــة  متــاح للتقييــم ، وال شــك أننــا نســتجيب فــي حــال وجــود أي آثــار غيــر مرغــوب 
فيهــا.. ثــم فــي النهايــة هنــاك قنــوات تواصــل مســتمر مــع رجــال الصناعــة، بدليــل عندمــا 
ــا.. المهــم أن  ــة وعــالج أي أســباب ورائه ــوم بالتواصــل والمراجع ــة نق تظهــر أي أزم

تطمئــن النــاس اننــا معهــم وال نســعى إال  الســتمرارية مســيرة العمــل واإلنتــاج.
ــة  ــي مرحل ــا ف ــول أنه ــن الق ــجية يمك ــات النس ــة الصناع ــن أروق ــة بي ــواء الراهن األج
إعــادة ترتيــب األوراق، ولكنهــا لــن تســتغرق وقتـًـا طويــاًل، فلــم يكــن قــرار االعتمــادات 
المســتندية جديــًدا بــل واالرتفاعــات التــي مــر بهــا ســعر الصــرف ذاتــه لــم يكــن جديــًدا 
ــم  ــه اآلن، ث ــة لمــا هــو علي ــى مســتويات متقارب ــد حــدث أن صعــد ســعر الصــرف إل فق
عــاود االنخفــاض تدريجيًــا، والمهــم اآلن هــو مواصلــة العمــل واإلنتــاج كونهمــا الســبل 
الكفيلــة الســتعادة االســتقرار للصناعــة، وانتظــار  انتهــاء األزمــة العالميــة مــع انتهــاء 

الحــرب الراهنــة.
فــي كل األحــوال .. مــرت علــى هــذه الصناعــة طــوال تاريخهــا أزمــات عديــدة بعضهــا 
يتعلــق بالداخــل وبعضهــا بالســوق العالميــة، ولكــن الفــرق الراهــن أن هنــاك دعــم 
وتجــاوب مــن قيــادة الدولــة ومســؤوليها مــع الصناعــة ورموزهــا لتهيئــة األجــواء للعمــل 

واإلنتــاج فــي حــال ظهــور أي مشــكلة أو أزمــة مــن أي نــوع. 

وأخيرا..
أتقــدم بالشــكر والتقديــر لألســتاذ احمــد المغــالوي وألســرة مجلــة خيــوط علــى مســيرة 
عمــل اســتمرت فــي رحابهــا لمــا يقــارب العشــرين عاًمــا، كانــت مميــزة بالرقــي 
واألســلوب المثالــي فــي تقديــم وجبــة دســمة للصناعــات النســجية ممــا جعلهــا المجلــة 
األولــى فــي هــذا الشــأن، وبالتالــي اصبــح الزًمــا أن يكــون هنــاك تحــدي جديــد بالنســبة 
لــي علــى المســتوى الشــخصي، الســتكمال مســيرة عملــي اإلعالمــي فــي مــكان أخــر.. 

ــز..  ــا المتمي ــة وفريقه ــذه المؤسســة اإلعالمي ــا به ــي ســيظل معلقً وإن كان قلب
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عم “رفا” رجل ال يتوقف عن النميمة، 
النسجية،  خاصة عن أحوال الصناعات 

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

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

عم رفا

اخبار

شغل كبير وعالي أوي..!
اليومين اللي فاتوا أول ما الكبار اتحركوا الدنيا أصبحت أحلى و أجمل، 
قالها عم رفا وتحصل على نفس عميق.. قلت له: يا سالم يا عم رفا، 
عشان  الصناعة  في  الكبار  تحالف  أوي  عجابني  قال:  ده،  الكالم  أيه 
موضوع االعتمادات المستندية والتأخير بتاع المواد الخام للصناعة، قلت 

بصراحة مجهود متميز جدا، قال بس ياريت يفضلوا كده مش بس ساعة 
الخطر الكل يتجمع ولما ينتهي الخطر ده الناس كلها تنافس بعض حتى 
ولو ضد الناس التانية، قلت: يعني أيه. قال عم رفا الناس في الصناعة 
عارفه بقه مش الزم أفسر، بس ربنا يهدي والكل فعال يكون أيد واحدة. 

أيه يا جماعة الغزل ماله..!!
احنا بلد القطن وعندنا أكبر مصنع للغزول في العالم، صح، قلت أه يا 
عم رفا، اشمعنى، قال: طب ليه أسعار الغزول مش عاوز تهدى شوية، 
يقولوا  ومرة  القطن،  عشان  تقول  الناس  مرة  مستقرة،  مش  األسعار 
عشان البيه األخضر، وانا في عقل بالي بقول أخضر أيه وأحمر أيه .. 
احنا محتاجين ننظم نفسنا بس ، عشان عندنا كل حاجة مش ببتتوظف 

صح، قلت: يمكن يا عم رفا، قال لي : كالم في سرك لو الدنيا هتكون 
مترتبة صح، أحنا ممكن في موضوع الغزل ده نكون في مكان تاني 
رفا،  عم  يا  يارب  قلت:  كمان،  والتصدير  والسوق  األسعار  خالص، 
قال: الء أن شاء هللا خير، بالذات مع حكاية التوسع في زراعة القطن 

قصير التيلة.. وهللا الخير جاي ...!

مسؤول الجمارك تقالن على الناس ليه..!
سمعت من يومين حكاية غريبة كده، قلت: حكاية أيه يا عم رفا، قال: 
لو  وبتقوله  الجمارك  مسؤول  كلمت  التصدير  عن  المسؤولة  الكبيرة 
سمحت عاوزين نعمل اجتماع عشان نشوف حل للتأخير في الموانئ، 
فيه  وال  بيعدي  الوقت  ان  والمشكلة  قريب،  هللا  بإذن  قال  المسؤول 
فلوس  يعني  ديه  المسائل  في  التأخير   ، ليه  حاجة، طب  وال  اجتماع 

إضافية وتكلفة تانية زيادة بتروح لشركات اجنبية الناس مأجرة منها 
الكونتيرات، قلت: وبعدين يا عم رفا، قال: الكبار كلهم بيتكلموا معاه 
المركزي  ديه زي  المشكلة  لحل  معاهم  اتفق  انه  نعرف  لعل وعسى 
المصري كده، بس ياريت بسرعة ألن الناس مش ناقصة تكلفة زيادة، 

وال اية يا مسؤول الجمارك .. منتظرين كلنا...!

http://www.nobeltex-gies.com


http://www.nobeltex-gies.com
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عالمية

اخبار
توقعات بنمو صافي مبيعات 

  Abercrombie & Fitch
األمريكية بنسبة 4 الى 6 في 

المئة

Abercrombie & Fitch 
Expectation of 6% Revenue 

Increase

 Abercrombie & Fitch توقعــت شــركة 
أرتفــاع صافــي المبيعــات للربــع الرابــع مــن 
المئــة  فــي   6 إلــى   4 بنســبة   2021 العــام 
مقارنــة بصافــي مبيعــات 2020 البالــغ 1.122 
مليــار دوالر ومســتقر إلــى 2 فــي المئــة مقارنــة 
بـــ 1.185 مليــار دوالر فــي عــام 2019 ، ممــا 
ــتمر.  ــي المس ــي الرقم ــم األمريك ــس الزخ يعك

صــرح Fran Horowitz – الرئيــس التنفيذي 
ــيرة  ــر لمس ــعوره بالفخ ــن ش ــًرا ع ــركة معب للش
ــع انحــاء  ــي جمي ــا ف ــة الشــركة وعمالئه مواجه
العالــم لإلضرابــات التــي عانــت منهــا األســواق 
خــالل جائحــة كوفيــد19، ممــا يؤكــد أن شــركته 
ــل  ــى دخ ــق أعل ــح لتحقي ــق الصحي ــى الطري عل

تشــغيلي ســنوي.
ــب  ــز مــن جان ــى أن االســتقبال المتمي مشــيًرا إل
ــي  ــدة ف ــة الفري ــركة للثق ــات الش ــالء لمنتج العم
ــد دعــم األداء  ــة، ق ــة التجاري المنتجــات والعالم
والفســاتين  الجينــز  منتجــات  فــي  المتميــز 
ــى  ــاظ عل ــم الحف ــة ، ومــن ث والســترات الصوفي
اســتمرارية تســويقها وفقــا لمــا هــو مخطــط لــه.

تعاون Adidas األلمانية 
NFT اإليطالية مع Prada و

ADIDAS and Prada Cooperate with NFT

األلمانيــة  الرياضيــة  المالبــس  عمــالق  بــدأ 
األزيــاء  ودار   Adidas Originals
اإليطاليـــة Prada تعاونهمــا الثالــث فــي تقنيــة 
Metaverse. وهــو تعــاون طمــوح هــو األول 
مــن نوعــه فــي NFT. أشــارت الشــركتان إلــى 
أن هــذا المشــروع يجمــع المشــاركين مــن جميــع 
ــم والعمــالت المشــفرة  أنحــاء الموضــة والتصمي
للمشــاركة فــي إنشــاء عمــل فنــي رقمــي واســع 
. Re-Nylon النطــاق مســتوحى مــن مجموعــة
 Prada و   Adidas مــن  كل  وســتدعو 
عمالئهمــا للمســاهمة بصــور فريــدة فــي مشــروع 

المفتــوح، حيــث ســيتم   Metaverse NFT
ــي مــن مصــادر  ــي 3000 عمــل فن ــم حوال تقدي
ــى  ــا عل ــكل NFTs وتجميعه ــى ش ــع عل المجتم
شــكل بالطــات فــي NFT مــن خــالل شــكل 
صممــه  واســع  نطــاق  علــى  مجمــع  واحــد 
ــي ،  ــان الرقم ــهير والفن ــي الش ــج اإلبداع المبرم
Zach Lieberman. المشــاركة في مشــروع 
 Adidas for Prada إلعــادة مصــدر NFT
ــا ، وســيحتفظ المســاهمون بحقــوق  مجانيــة تماًم
ــة  ــى بالطــات NFT الفردي ــة عل ــة الكامل الملكي

ــم. الخاصــة به
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في اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة المالبس والمفروشات المنزلية
محمد عبد السالم: لدينا خطة مرنة لمواجهة المتغيرات الحالية 

وندعو كافة الجهات للتعاون مع الغرفة
The Chamber of Garments Have a Plan to Face Current Changes

ــة  ــة صناع ــس غرف ــالم رئي ــد الس ــد عب ــد محم أك
اتحــاد  والمفروشــات-  الجاهــزة  المالبــس 
الصناعــات المصريــة أن الوضــع االقتصــادي 
الحالــي يســتوجب تعاونــا مــن الجميــع لعبــور 
االزمــة الحاليــة مثلمــا حــدث خــالل أزمــة كورونــا 
ــه العالميــة، مشــيًرا إلــى أمتــالك الغرفــة  وتداعيات
خطــة مرنــة تســتوعب وتراعــي كافــة المتغيــرات 

المحليــة والدوليــة الكبيــرة.
جــاء ذلــك علــى هامــش انعقــاد الجمعيــة العموميــة 
العاديــة للغرفــة مضيًفــا أن خطــة الغرفة  تســتهدف 
زيــادة القــدرة التنافســية للقطــاع وتطويــره مــن 
خــالل عــدة  محــاور مــن اهمهــا العمــل علــى 
ــدم القطــاع ومــن بينهــا  ــات تق ــة بعــض معوق إزال
اثــار القــرارات اإلداريــة األخيــرة للحكومــة نتيجــة 
ــاد  ــع اتح ــيق م ــك بالتنس ــة وذل ــرات العالمي المتغي
ــة  ــة الجهــات الحكومي ــة وكاف الصناعــات المصري
ــل  ــة العم ــى مواصل ــة إل ــة باالضاف ــة بالدول المعني
ــواء  ــن بالقطــاع س ــاءة العاملي ــاع بكف ــى االرتف عل

ــر خاصــة مــع  ــام بالتصدي ــا واالهتم ــا أو إداري فني
زيــادة اعــدد اعضــاء بالغرفــة والذيــن مــن المتوقــع 
ــة  ــع بنهاي ــى 7 االالف مصن ــم إل ــل عدده أن يص
العــام الحالــي.  وشــدد علــى أن الغرفــة تقــوم 
بتنفيــذ تدريبــات وورش عمــل فــي كافــة المناطــق 
الصناعيــة وفــي كافــة المحافظــات وتلبيــة مطالــب 
بالتعــاون  واستشــارات  تدريبــات  مــن  القطــاع 
ــة  ــدة وكاف ــة المعتم ــة المشــروعات الدولي ــع كاف م
دعــم  إلــى  باالضافــة   . المتخصصــة  الجهــات 
و تنظيــم المعــارض لالعضــاء بالغرفــة ســواء 
ــب  ــار طال ــس اإلط ــي نف ــة. وف ــة أو خارجي داخلي
ــاع  ــي االجتم ــاركين ف ــن المش ــة م أعضــاء الغرف
بالعمــل علــى اســتيراد الماكينــات الحديثــة لزيــادة 
بتدريــب  التكلفــة، واالهتمــام  االنتــاج وخفــض 
العمالــة الفنيــة فــي كافــة تخصصــات القطــاع 
والتــي تــؤدي إلــى زيــادة جــودة االنتــاج بدايــة مــن 
المــدارس الفنيــة المتخصصــة وتطويرهــا مناهجها 

ــا. ــل حالًي ــات ســوق العم ــع متطلب ــم م لتتالئ

برانتو مصر: اطالق منصة 
)BRANTU Trade( دعًما 

لصناعة المالبس الجاهزة وربط 
المنتجين محلًيا باألسواق 

التصديرية

Brantu Trade to Connect 
Factories with Export Markets

محلية

اخبار

التجــارة  منصــة  »برانتــو«  شــركة  أعلنــت 
اإللكترونيــة الســويدية، المتخصصــة فــي مجــال 
خططهــا  عــن  واألزيــاء،  المالبــس  صناعــة 
الطموحــة بمضاعفــة حجــم أعمالهــا بعــد تحقيــق 
الماضيــة  الفتــرة  خــالل  مثمــرة  نتائــج  الشــركة 
ــن  ــر م ــف الكثي ــا يضي ــة مم ــوق المصري ــي الس ف
الســوق  فــي  الجــودة  ورفــع  اإلنتــاج،  فــرص 
المحليــة، خاصــة وان حجــم الصناعــة المصريــة 
فــي  المضــي  إلــى  الســويدية  الشــركة  دفــع 
رقمنــة صناعــة المالبــس واألزيــاء فــي مصــر.
صــرح  محمــد رزق مســؤول المنصــة فــي الســوق 
المصريــة أن لــدى الشــركة رؤيــة طموحــة لنصبــح 
أكبــر كتالــوج منتجــات جاهــزة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا، لتجار التجزئــة والعالمات 
التجاريــة، بمــا يمكــن مــن التوســيع نطــاق التجــارة 
علــى مســتوى العالــم، مضيًفــا أن هنــاك ســعى 
دائــم  إليجــاد واقــع جديــد لصناعــة المالبــس، مــن 
ــى تكامــل  ــي تركــز عل خــالل خدمــات الشــركة الت
العمليــة التجاريــة بيــن األســواق المحليــة والعالميــة، 
ــا المتطــورة، واالســتفادة مــن  باســتخدام التكنولوجي
ــة،  ــارة اإللكتروني ــهده التج ــذي تش ــل ال ــو الهائ النم
حيــث مــن المتوقــع أن تحقــق معــدل نمــًوا مرتًفعــا 
خاصــة وأن هنــاك جهــود مصريــة رســمية لتعزيــز 
التحــول الرقمــي عبــر القطاعــات االســتراتيجية. 
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رامـــى عبـــد الحميـــد

ramyabdlhamid@gmail.com

يأتــي  اللوتــس  فــي زهــرة  والرمــز 
لتلــك  القديــم  المصــري  تأمــل  مــن 
الزهــرة، فوجــد فيهــا رمــزا عميقــا 
الخلــق، وهــي قصــة  يحكــي قصــة 
انبثــاق  علــى  جوهرهــا  فــي  تقــوم 
ــال  ــة وخــروج الجم ــن الظلم ــور م الن
اإللهــي علــى شــكل زهــرة لوتــس مــن 

الوحــل.
ــي لهــذا العمــل  ــا جــاءت فكرت مــن هن

الفنــي الزخرفــي تحــت عنــوان )ميــالد 
ــرة  ــك الزه ــاء لتل ــو إحي ــس( وه اللوت
مــن جديــد بــكل مــا تحمــل مــن معنــى 
ــن االف  ــا م ــود إلين ــد وتع ــز لتول ورم
الســنين الــى هــذا الوقــت المعاصــر 
بشــكل زخرفــي جديــد محــور يتناســب 
شــكل  فــي  الحالــي  العصــر  مــع 
متوالــي وتــوازي لتنبثــق وتولــد كل 
ــكل  ــرع وهي ــن ف ــب وم ــن قل زهــرة م

وكأنهــم  وتســبقها  تليهــا  زهــرة  كل 
ــم لتعلــن  زهــرة واحــدة فــي ميــالد دائ
عــن وجودهــا بــكل قــوة بــال نهايــة فــي 
زمــن انتهــت منــه زخــارف الحضــارة 

ــل. ــري األصي ــراث المص والت
اللــون  وأهمهــا  األلــوان  وجــاءت 
هــذا  يكــون  أن  وتعمــدت  األخضــر 
اللــون هــو البطــل األول واألساســي 
بالعمــل وذلــك ألننــا نجــد أن اللــون 

عنــد  )وادج(  يســمى  األخضــر 
ــاء  ــة والنم ــا للخصوب ــة مرادف الفراعن
ــد.. أمــا عــن  ــاة مــن جدي وإعــادة الحي
عنــد  اســمه  فــكان  األصفــر  اللــون 
ــود..  ــي الخل ــت( ويعن ــة )كنج الفراعن
لذلــك اعتمــدت اســتخدام هــذه األلــوان 
فقــط لتوكيــد معنــى وفكــرة العمــل بمــا 
ترمــز وتــدل عليــه بهــذه الحضــارة 

العمالقــة.

ميالد اللوتس
كانت زهرة اللوتس من أهم الرموز الدينية والدنيوية وأكثرها شيوعا في مصر القديمة، وأكثرها داللة على الجمال والحياة والبعث.

والحــظ المصريــون القدمــاء ورأوا أن زهــرة اللوتــس تبقــى مغمــورة فــي الليــل لتظهــر مــرة أخــرى فــي صبــاح اليــوم التالــي تمامــا مثــل الشــمس وهــذا 
هــو الســبب فــي أنهــم ربطــوا زهــرة اللوتــس بالتجديــد.



For further information visit us at
www.oerlikon.com/polymer-processing

Innovation starts with Creativity

“ We have been consistently 
inspiring the global manmade 
fiber industry with disruptive, 
sustainable innovations for over 
100 years.” 
 
Georg Stausberg  
CEO, Oerlikon Polymer Processing Solutions 

As a pioneer of the manmade fiber industry founded in 1922, always 
oriented on the guiding stars of innovation and technology leadership 
within a global market environment – this is us, the 
Oerlikon Barmag of today.  

A strong entrepreneurial spirit and boundless creativity have shaped 
us. We are proud of our entire global workforce. The creative utilization 
of its experience and knowledge potential in close collaboration with 
high-performance partners, suppliers and services providers is the key 
to our sustained success. We focus on close cooperation with our cus-
tomers, offering them market-oriented innovations and services. These 
are based on interdisciplinary, team-oriented development work and 
high-quality production procedures.  

In the future, we will continue to constantly question established pro-
cesses and break down conventional procedures and ways of thinking. 
Because innovation starts with creativity. And we actively promote these 
with our multicultural and open corporate culture.  
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the modular 
all-rounder 
Our new ring- and compact-spinning 
machines – the direct path to a 
successful future. 
Choose between different drafting 
systems, compact and yarn systems. 
Benefit from the powerful cutting- 
edge technology and our modular 
solutions. Take the step into the future 
with modern machine intelligence.
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 Create perfect 
ring yarns.
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ZIMMER AUSTRIA Digital Printing Systems - Floor Covering division is the expert in carpet and pile substrate printing 
machinery. Their experience covers a span of 6 decades in carpet printing. The digital printing aera started when ZIMMER 
introduced the first computer controlled, valve-based jet printer more than 45 years ago. This revolutionary development 
is the base of the CHROMOJET carpet printer generation, which still holds a strong position in today’s carpet printing.  

COLARIS which is the high-resolution 
printer for today’s market needs 
was introduced in 2013 to the 
carpet industry. With its unsurpassed 
technology in printing low and 
medium pile carpets, no matter 
what construction they are made off, 
COLARIS has become a legend within 
few years only.  
Ready-made solutions can be 
provided for a wide range of products, 
incl. contract and residential carpets, 
rugs, mats, tiles, made of tufted, 
nonwoven or even woven PA and 
PES substrates. Additionally, ZIMMER 
AUSTRIA provides print lines for wool, 
acrylic and cationic PES fiber-based 
flooring products. 
Small to medium tile and mat 
production in 2.2 m width, including 
an option for web shop integration, 
or wall to wall carpets at up to 5.2 m 
width and a capacity of 4 linear meters 
a minute – ZIMMER AUSTRIA Digital 

Printing Systems is the solution provider 
for any such challenge. Engineering 
and manufacturing the print line as 
per your requirements is the aim. No 
matter whether you chose ZIMMER 
AUSTRIA as your general supplier 
for a complete line, or you want to 
incorporate existing or domestic 
machinery in combination one of their 
printer brands, ZIMMER AUSTRIA claims 
to offer most cost-effective solution for 
your needs. 
CHROMOJET and COLARIS print lines 
are the right choice when looking for 
contract carpet printing, for public 
transport and aeronautic flooring 
applications. Additionally, COLARIS 
printers are also offered for high-end 
upholstery fabrics and transport fabric 
applications.
CHROMOJET print lines are known for 
high-capacity production on high pile 
tufted carpets. The COLARIS print line 
generation is the high-resolution print 

option for almost any kind of carpet 
and blanket or upholstery substrate. 
COLARIS can cope with nonwoven 
PES substrates as well as with low 
and medium pile woven and tufted 
carpets of velour or loop construction. 
The COLARIS model is the first choice 
of our customers when it comes 
to printing of heavy weight woven 
carpets and upholstery fabrics. 

COLARIS & CHROMOJET – THE FIRST CHOICE 
FOR CARPET AND RASCHEL BLANkET PRINTING

COLARIS Print Line CHROMOJET Printer

Ready-made solutions can be 
provided for a wide range of 
products, incl. contract and 
residential carpets, rugs, mats, 
tiles, made of tufted, nonwoven 
or even woven PA and PES 
substrates.
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 ... 2022
عودة إلى 
ماض أنيق

وتنتهى موضة 2021 بما حملته من تناقضات 
كثيرة بين ألوان ساخنة وأخرى ناعمة.. وبين 

كالسيكيات القرن العشرين وصيحات الكاجوال.. 
كانت موضة الصراع على البقاء أمام وباء 

كورونا.. والحبس اإلجباري لمصممي األزياء في 
العالم.. وتأتى إلينا موضة 2022 بما هو أكثر ثباتًا 

واتزانًا.
تنطلق الموضة لهذا العام 2022 مع أجواء الشتاء 

الباردة، فتُطلق معها صيحات المعاطف الطويلة على 
الفساتين والجيبات القصيرة ومتوسطة الطول، وقد 

تكون أى منها جلدية ذات ألوان كالسيكية مثل البنى 
الغامق واألسود أو نقشات جلد الحيوان، مع ارتداء 
الجوارب الثقيلة واألحذية ذات الرقبة العالية عودة 

بنا إلى موضة السبعينيات من القرن الماضى.



15ابريل 2022 | خيوط

تتألــق موضــة 2022 بالحنيــن إلــى الماضــى حيــث 
العــودة إلــى األقمشــة المنقوشــة بالمربعــات ونقــوش 
والمطبوعــة  والتمســاح  النمــر  كجلــد  الحيوانــات 
ــى  ــك" pied de coq والت ــدم الدي ــة بـــ "ق المعروف
أكثــر مــا يميزهــا تعانــق اللــون األبيــض مــع األســود.
بالنقــوش  أيضــا   2022 شــتاء  موضــة  تتميــز 
العريضــة الطوليــة التــى تتوســطها الــورود، ونقــوش 
أخــرى بالــورود خاصــة ذات اللــون األحمــر الداكــن 

علــى أرض ســوداء أو داكنــة.
ــب إال أن  ــى القري ــره بالماض ــا نذك ــا زلن ــذا م كل ه
ــه تأتــى مســتحدثة مــع عــدم مراعــاة التناســق  اطاللت
فــى معظــم األوقــات ليكســر رتابــة الماضــى بجنــون 
الحاضــر وســرعته وعــدم اكتراثــه بــكل مــا هــو 

ــب. رتي
القصيــرة  الجيــب   2022 قائمــة موضــة  تتصــدر 
)ســواء مينــى أو ميكــرو( والمطبوعــات المميــزة 
وخامتــى الجلــد والجينــز كنمــط أساســى لهــذا العــام.. 
العاليــة، أو صنــدل  الرقبــة  الحــذاء ذى  ويضيــف 
الملفوفــة  والشــرائط  األربطــة  ذى  )المصــارع( 
علــى الســاق، وقــد تصــل كال الرقبــة أو الشــرائط 
ــع  ــرأة بجمي ــا للم ــا وأنيق ــرا جذاب ــة- مظه ــى الركب إل
مســتوياتها وفقــا للمراحــل العمريــة أو االجتماعيــة 
ــيكى. ــع كالس ــت أو ذات طاب ــة كان ــرأة العملي أو الم
ورغــم أن خامــة الجينــز لهــا دورهــا فــى الحيــاة 
العمليــة والــزى الكاجــوال، إال أن ربيــع وصيــف 
ــة  ــرا مــن هــذه المكان ــزا أكب 2022 أعطــت لهــا تمي
ــى اســتخدامها فــى مناســبات ذات قيمــة  ــد تصــل إل ق
الشــيفونات  مــع  الســهرة  مالبــس  إلــى  لتضــاف 
وأقمشــة الدانتيــل المطــرزة. أمــا صباحــا، فتعتبــر 
قطعــة الجينــز ســواء كانــت جيــب أو بنطلــون أو 

جاكيــت هــى مــن األساســيات التــى تضفــى قــدرا مــن 
ــى  ــة إل ــود، اضاف ــر الجم ــالق وكس ــة واالنط الحيوي

القطــع المنقوشــة أو ذات اللــون الواحــد.
ويأتــى كل مــن ربيــع وصيــف 2022 لتتربــع علــى 
التــى  الرومانســية  القطيفــة  ألــوان زهــرة  عرشــه 
ــا  ــى، يليه ــر والبرتقال ــون األصف ــات الل ــع بدرج تتمت
مــذاق الليمــون الــالذع مــا بيــن األصفــر واألخضــر 
الليمونــى، ثــم تأتــى مجموعــات مــن األلــوان الجريئــة 
الســاخن  والــوردى  واألخضــر  األرجوانــى  مثــل 
واألحمــر الداكــن تصاحبهــا اكسســوارات بســيطة 

ــة. للغاي
الجديــد  بالعــام  الخاصــة  االتجاهــات  مــن  العديــد 
ــكار موضــة  ــد ابت ــل أعي ــا، ب ــدة بطبيعته ليســت جدي
العقــود الماضيــة، وبخاصــة موضــة ال »70« مــن 
ــا  ــع بعضه ــع م ــذه القط ــم ه ــرن الماضــى. تصمي الق
بصــورة غيــر نمطيــة وغيــر متوقعــة هــو مــا جعلهــا 

ــام 2022. ــدة لع ــة جدي ــدو كموض تب
وطالمــا كانــت للبدلــة الكالســيكية رونقهــا فــى كل 
الموضــات، إال أنهــا تتميــز هــذا العــام باســتخدام 
خامــة الجينــز بالكامــل، أو مــن الجلــد كلهــا، اضافــة 
إلــى التايــورات بنفــس الخامــات هــذه أو قــد يتــم عمــل 

ــا. تنســيق بينهم
العديــد  فــي  الجرافيكيــة  المطبوعــات  اتجهــت 
مــن األشــكال فــي عــام 2021، مــن مطبوعــات 
الشــطرنج إلــى الزخــارف الفنيــة والزهــور التقليديــة، 
إلــى  الموضــة  تتجــه   ،2022 لعــام  بالنســبة  أمــا 

أكبــر.  بشــكل  الملونــة  الهندســية  المطبوعــات 
ذات  المالبــس  وتعنــى   )cut-outs( الـــ  ويتعبــر 
ــات  ــات والجيب ــواء البنطلون ــة س ــى األقمش ــع ف القط
وظهــر  الصــدر  صطعــات  أو  البلــوزات  وأكمــام 

الفســتان، هــو اتجــاه مميــز هــذا الموســم بشــكل أنيــق 
ــى موضــة  ــا الســابق. وترتق ــا كم ــس عبثي ــق ولي منم
الكماليــات  مــن  جماليــة  لمســات  بإضفــاء   2022
ــدو  ــع لتب ــر الالم ــيط، وكالترت ــلوب بس ــرز بأس كالخ

ــاء. ــا مس ــر رونق ــس أكث المالب
أم  كانــت  كبيــرة  النقــاط  ذات  المطبوعــات  أمــا 
ــام،  ــذا الع ــية له ــة أساس ــى ليســت طباع ــرة، ه صغي
المــرأة  لترتــدي  اســتحياء  علــى  قُدمــت  لكنهــا 
ــاط البيضــاء مــع  ــون األســود ذى النق فســتاًنا مــن الل

بســيطة. مناســبة  اكسســوارات 
وبالعــودة إلــى األلــوان الفوســفورية فقــد يبــدو أن العام 
ــذه  ــطوع، ه ــة الس ــة فائق ــام الحقيب ــيكون ع ــادم س الق
الحقائــب تضفــي علــى نفســها لوًنــا مميــًزا، ســواء كان 
ــل  ــدة أو ذى كت ــة المحاي ــات اللوني ــزى ذى الدرج ال
لونيــة بذاتهــا، وتعتبــر الحقيبــة ذات الحجــم الصغيــر 
الجانبيــن،  مــن كال  والــدوران  لالســتطالة  المائــل 
ــرز موضــات 2022.  ــة االســطوانية مــن أب والحقيب
ــى الماضــى هــى  ــودة إل ــن الع ــة م ــم تســلم األحذي ول
األخــرى، فنجــد ظهــور موضــة »صنــدل المصارع« 
ــة، وأيضــا  ــى الركب ــد تصــل إل ــى ق ذى األربطــة الت
تتميــز باأللــوان الفوســفورية الالمعــة. كمــا تعــود بنــا 
ــة  ــاع )القبقابي ــة االرتف ــة عالي ــب العريض ــى القوال إل
ــوب ذات أشــكال هندســية  الشــكل( وأخــرى ذات كع
ــع  ــم يمن ــا.. ول ــوال جذاب ــة ط ــرأة العصري ــح الم تمن
هــذا مــن االبقــاء علــى القوالــب العريضــة المنخفضــة 

ــا مريحــا.  ــح شــعورا رياضي لتمن
وكل مــن الجاكيــت الجلــد القصيــر مــع جيــب قصيــرة 
مــن الجينــز أو العكــس، مــع الحــذاء ذى الرقبــة 
ــد  ــى الســاق، ال تحي ــة أو األربطــة الملفوفــة عل العالي

ــة. ــة والجاذبي ــا األناق عنهم
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معرض أزياء بكلية الفنون التطبيقية حول
"دمج جماليات الفن اإلسالمية في األزياء المعاصرة"

خيوط

ــات الفــن اإلســالمي  ــد معــرض جمالي ــة مؤخــًرا عق ــة الفنــون التطبيقي شــهدت كلي
فــي األزيــاء المعاصــرة، وهــو المعــرض الــذي أقامــه طــالب الفرقــة الثانيــة بقســم 
المالبــس الجاهــزة برعايــة أ.د. ميســون قطــب عميــد الكليــة ، و أ.د. شــريف عبــد 
الســالم وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم والطــالب ، و أ.د. ضحــي الدمــرداش رئيــس 
ــدة  ــس والمعي ــم المالب ــس، وبإشــراف د. شــرين الســبكي أســتاذ تصمي قســم المالب

األســتاذة: آيــة داود.
تمثلــت فكــرة المعــرض حــول اســتخدام الفــن اإلســالمي كمصــدر إلهــام لتصميــم 
ازيــاء معاصــرة مواكبــة اتجاهــات الموضــة العالميــة لالزيــاء لعــام 2023-2022 

وتناســب  الفئــة العمريــة مــن -20 30 عاًمــا. 
ــل  ــة والكالســيكية والكوكتي ــس العملي ــن طــراز المالب ــا بي تنوعــت التصميمــات م

والســهرة للمــرأة بمــا تحملــه مــن تنــوع فــي الخامــات واأللــوان والتقنيــات 
الزخرفيــة بشــكل معاصــر.

و قــام الطــالب بتحليــل كل مــن اتجاهــات الموضــة العالميــة المعاصــرة مــن حيــث 
الطــرز المتنوعــة والخامــات واأللــوان والتقنيــات الزخرفيــة وجماليــات الفــن 
ــات  ــل جمالي ــرأة تحم ــات معاصــرة للم ــكار تصميم ــا البت ــج بينه اإلســالمي والدم

ــن اإلســالمي.  الف
ولقــد اســتحوذ المعــرض علــى تقديــر الحاضريــن لــه حيــث اشــادوا بتميــز األفــكار 
التصميميــة وإبــداع الطــالب فــي الدمــج بيــن جماليــات الفــن اإلســالمي  بأنواعهــا 
المختلفــة الكتابيــة والنباتيــة والهندســية باإلضافــة إلــى العمــارة اإلســالمية وحداثــة 

الطــرز الملبســية وتنوعهــا بالتصميمــات.
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موضوع الغالف

ايه المشكلة ؟!.. في بداية اصدار قرار االعتمادات المستندية، كان 
االستثناء وفقا لإلجراءات الحكومية هو العمل على تسهيل استيراد المواد 

الخام الخاصة بالصناعة، والتي بدونها قد تصاب عجلة اإلنتاج بالتوقف أو 
التباطئ، وبالتالي الخسائر ستكون أكبر سواء على المستوى االقتصادي 
أو حتى على المستوى االجتماعي خاصة ان توقف اإلنتاج يعني البطالة 

وتراجع المعروض من السلع في السوق المحلية. 
المدهش أن هناك كبار رجال الصناعة أنفسهم أيا كان التخصص اإلنتاجي 

يتحدثون عن مشكلة تراجع ما لديهم من مواد خام، ويطالبون بسرعة 
التحرك للعمل على حل المشاكل المتعلقة بهذا األمر حتى ال يحدث السيناريو 

األسوء، ممثاًل في توقف عجلة اإلنتاج.
إال أن المشكلة أعمق في قطاع الصناعات النسجية، فلقد تسببت قرارات 

االعتماد المستندي في توقف البضائع في الموانئ لمدد قاربت على الشهر 
انتظاًرا لإلفراج عنها، منها مواد الصباغة والغزول. 

ولقد أشار أحد رجال الصناعة في مجال األصباغ مؤكًدا بالحرف الواحد أن 
هناك مواد تحتاجها الصناعة ليست متوافرة منذ فترة طويلة نتيجة ما مرت 
به حركة التجارة العالمية أثناء حائجة كورونا .. والمشكلة أصبحت أصعب 

مع قرار االعتمادات المستندية، فما الحل. .؟!

القرار يمثل أزمة الستيراد الماكينات اإلنتاجية 
وتوفير مستلزمات اإلنتاج للمصانع المحلية.

مطالب بدراسة "أوجاع" الصناعة 
جراء قرار االعتمادات المستندية.!



19ابريل 2022 | خيوط

بداية األزمة محليًا
نتيجــة لألزمــة العالميــة الراهنــة التــي يمــر بهــا 
الروســية  الحــرب  جــراء  العالمــي  االقتصــاد 
ــع  ــري برف ــزي المص ــك المرك ــام البن ــة، ق األوكراني
ســعر الفائــدة بواقــع 100 نقطــة أســاس،وتم تخفيــض 
قيمــة الجنيــة ألكثــر مــن 15 فــي المئــة األمــر الــذي 
ــي  ــكل دوالر ف ــى 18.29 ل ــل إل ــعر يص ــل الس جع
بدايــة القــرارات، ونتــج عــن هــذا االمــر ارتفــاع 
الســعرية،  المســتويات  لنفــس  الجمركــي  الــدوالر 
األمــر الــذي يعنــي ارتفــاع تكلــة اســتيراد المــواد 
ــاع  ــم ارتف ــن ث ــوال، وم ــكل األح ــة ب ــام الصناعي الخ
بالنســبة  المحليــة  الســوق  فــي  واالســعار  التكلفــة 

للمنتجــات النهائيــة بــدون شــك. 
ولقــد فّســر البنــك المركــزي تلــك الخطــوة وقــال 
ــاع أســعار الســلع األساســية  إنهــا جــاءت نتيجــة ارتف
ــي  ــات ف ــن االضطراب ــد م ــج عــن المزي ــة النات الدولي
سالســل التوريــد، والضغــوط التضخميــة المحليــة.
البعــض رأى أن إجــراءات المركــزي ســوف  تســهم 
مــن  ويعــزز  المصريــة،  الصــادرات  زيــادة  فــي 
تنافســيتها داخــل األســواق الخارجيــة نظــًرا لرخــص 
ســعرها، بالمقارنــة مــع مثيالتهــا الخارجيــة ، واآلخــر 
ــا فقــط طالمــا ثمــة مشــاكل  رأى أن هــذا األمــر نظرًي
تواجــه الصناعــة المحليــة، إال أنــه بعــد ســاعات قليلــة 
ــا تصاعــدت  ــل به ــدأ العم ــرارات وب مــن صــدور الق
الشــكاوى مــن تأخــر صــدور االعتمــادات المســتندية، 
ــف  ــي مختل ــاج ف ــة اإلنت ــا أصبحــت عجل ــي معه والت
المجــاالت الصناعيــة ومنهــا الصناعــات النســجية فــي 
وضــع ســلبي، ممــا دفــع رؤســاء الغــرف الصناعيــة 
تقــوم  الجاهــزة  للمالبــس  التصديــري  والمجلــس 
ــة. ــه بحــل المشــكلة الراهن ــب في ــان تطال بإصــدار بي
المجلــس  رئيســة  بشــارة  لويــس  مــاري  قالــت 
التصديــري للمالبــس الجاهــزة، لخيــوط .. أن الدعــوة 
ــة  ــس غرف ــدي رئي ــد المرش ــدس محم ــا المهن ــام به ق
الراهنــة  لمناقشــة األوضــاع  النســجية  الصناعــات 
بمشــاركة  الدكتــور محمــد عبــد الســالم رئيــس غرفــة 
المالبــس الجاهــزة والمفروشــات ، حيــث تــم عقــد 
اجتمــاع بمشــاركة هانــي ســالم ممثــاًل عــن المجلــس 
التصديــري للمفروشــات، لبيــان مــا يمكــن القيــام بهــا 
لحــل األزمــة التــي تســبب فيهــا قــرار االعتمــاد، وتــم 
اصــدار بيــان طالبــوا فيــه بإيجــاد حــل لألزمــة خاصــة 
وانــه مــع اســتمرارها ســوف تتوقــف بعــض المصانــع 
ــك  ــظ البن ــتجابة محاف ــى اس ــيًرا إل ــاج.. مش ــن اإلنت ع
المركــزي المصــري للبيــان مشــدًدا علــى البنــوك 
اإلجــراءات  انهــاء  ســرعة  علــى  العمــل  المحليــة 
المتعلقــة باســتيراد مــواد الخــام للصناعــات النســجية، 
ــاوالت  ــاك مح ــازال هن ــارك، فم ــؤولي الجم ــا مس أم
تجــري معهــم للعمــل علــى عقــد اجتمــاع معهــم لبيــان 

التســهيالت التــي ســيتم العمــل عليهــا لســرعة االفــراج 
عــن شــحنات المــواد الخــام؛ حتــي ال تتكبــد المصانــع 
تكاليــف إضافيــة تتعلــق بإيجــار الحاويــات التــي يتــم 

ــة . ــركات األجنبي ــح الش ــدوالر لصال ــا بال تحصيله
وحــول تأثيــر تراجــع ســعر الجنيــة أمــام الــدوالر 
مــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى زيــارة الصــادرات، 
قالــت مــاري لويــس: األزمــة الراهنــة تواجــة سالســل 
األمــداد العالميــة، ومــن ثــم حصــد  أي اثــار إيجابيــة 
فــي هــذا الشــأن األن مســتبعده، قــد يكــون هنــاك آثــر 
ــة،  إيجابــي ولكــن فــي حــال اســتقرار الســوق العالمي
ــل  ــه قب ــت علي ــا كان ــى م ــارة إل ــة التج ــودة حرك وع

ــة. ــة الراهن ــية األوكراني ــة الروس األزم

مشكلة استيراد الماكينات
احــد وكالء الماكينــات الصناعيــة – رفــض ذكــر 
ســعر  تراجــع   ، والقلــم  بالورقــة  قــال:  اســمه- 
ــتيراد  ــة اس ــاع تكلف ــي ارتف ــدوالر يعن ــام ال ــة أم الجني
ــة  ــات الالزم ــا الماكين ــن بينه ــاج وم مســتلزمات اإلنت
لتحديــث الصناعــة المحليــة، إضافــة إلــى أن قــرارات 
ــى مســتوردي  ــا عل ــل عبًئ االعتمــادات المســتندية تمث
للماكينــات  المنتجــة  العالميــة  الشــركات  ووكالء 
ــة  ــأت الصناع ــم المنش ــة، خاصــة وان معظ الصناعي
تعمــل وفــق مبــدأ الدفــع باألجــل، اآلن كيــف ســيكون 
الوضــع مــع ضــرورة تدبيــر متطلبــات قــرار االعتماد 
المســتندية، فمــا ســيحدث هــو ارتفــاع فــي أســعار 
الماكينــات ، إضافــة إلــى تراجــع عمليــات اســتيرادها 
ــم  ــن ث ــا، وم ــد منه ــة بالجدي ــة المحلي ــم الصناع ودع
مســتوى الجــودة للمنتــج النهائــي ســوف يتراجــع 
نتخيــل  ان  ولنــا  األجنبــي،  المثيــل  مــع  بالمقارنــة 

ــة.  ــوق العالمي ــي الس ــة ف ــبة للمنافس ــع بالنس الوض
وأضــاف: هنــاك حاجــة إلــى دراســة آثــار تطبيــق 
األثــار  لتفعيــل  الكفيلــة  الســبل  ودراســة  القــرار 
شــأنها  مــن  التــي  الســلبيات  وتالفــي  اإليجابيــة 
ــاج ككل،  ــة اإلنت ــة للصناعــة وعجل ــي أزم التســبب ف
فالمشــكلة فــي حــال اســتمرارها ســتؤدي إلــى تراجــع 
الصــادرات التــي تمثــل فــي ذاتهــا احــد مــوارد العملــة 
الصعبــة، فكيــف يكــون الحــال إذا كان هــدف القــرار 
الحفــاظ علــى مــا لدينــا مــن عملــة صعبــة وفــي نفــس 
الوقــت تتســبب فــي تراجــع الحصيلــة المتوقعــة منهــا 

ــادرات ..! ــالل الص ــن خ م

االكسسوارات
محمــد العامــري مســتورد إلكسســوارات المالبــس 

الجاهــزة أكــد أن هنــاك تباطــئ شــديد فــي حركــة 
ــة،  ــة الراهن ــة العالمي ــة األزم ــة نتيج ــارة العالمي التج
والتــي معهــا حــدث نمــو غيــر مســبوق فــي األســعار، 
ورغــم ذلــك هنــاك مشــكلة فــي توافــر الطلبيــات، 
فمــا يجــري األن حــدث فــي أعقــاب بــدء انتهــاء 
ان  وقبــل  كوفيــد19،  لجائحــة  الســلبية  التأثيــرات 
ــي، ظهــرت  ــرات بشــكل نهائ ــم تجــاوز هــذه التأثي يت

ــة. ــة الراهن األزم
ونتيجــة لتراكــم هــذه التأثيــرات، تراجعــت القــدرة 
علــى تدبيــر مســتلزمات الصناعــة، فــي وقــت ارتفــع 
ســعر الطلبيــات ذاتهــا، وهنــا اصبحنــا نعيــش موقــف 
ــراءات  ــه إال باج ــل ل ــد ح ــة، وال يوج ــغ الصعوب بال
اإلنتــاج  مســتلزمات  الســتيراد  حقيقــة  تســهيالت 
بحيــث يكــون لهــا األولويــة فــي التســهيالت المطلوبة.
اضافــة إلــى تشــجيع االســتثمارات فــي التخصصــات 
الصناعيــة التــي يتــم اســتيراد منتجاتهــا مــن الخــارج 

ــزة..  ــس الجاه ــا اكسســوارات المالب ومنه

إجراءات البد منها.
ــرارات  ــد ان ق ــق أك ــام توفي ــر االقتصــادي هش الخبي
االعتمــاد المســتندية للحفــاظ علــى احتياطــي الــدوالر 
أمــر ضرورًيــا فــي ظــل خــروج اســتثمارات دوالرية 
ــن  ــد م ــن العدي ــن م ــا ولك ــر وحده ــن مص ــت م ليس
دول العالــم وذلــك للعــودة إلــى مالذاتهــا اآلمنــه، 
ــذا  ــن ه ــرارات، ولك ــن الق ــل ع ــم كان البدي ــن ث وم
ــا  ــم تطبيقه ــى يت ــا بمعن ــون موقًت ــد وان يك ــر الب االم
ــم  ــم يت ــة، ث ــة الراهن حتــى يتــم عبــور األزمــة العالمي
إعــادة النظــر فــي القــرارات وفقــا للواقــع االقتصــادي 

ــي. العالم
وأضــاف: أن مــا تــم مــن ارتفــاع لســعر الــدوالر 
يمثــل تصحيًحــا ألوضــاع ســابقة فقــد كان هنــاك 
ارتفــاع مماثــل لســعر الــدوالر خــالل العــام 2016، 
وتــم تجــاوز هــذا االمــر مــن خالل زيــارة الصــادرات 
ومحفــزات االســتثمار والتــي تســببت فــي تراجــع 
ــا  ــذا م ــا، وله ــعار محلًي ــدوء األس ــدوالر وه ــعر ال س
يجــري هــو تصحيــح ســوف يعقبــه هــدوء واســتقرار 
ــة االســتيراد  ــى مواصل ــدرة عل ــم اســتعادة الق ومــن ث
طبيعــي،  بشــكل  اإلنتــاج  مســتلزمات  فــي  ولكــن 
مشــيًرا إلــى أن زيــادة الصــادرات تتطلــب قاعــدة 
صناعيــة قويــة، وخطــط تحــوي تواريــخ وأرقــام نمــو 
مســتهدفة يتــم العمــل علــى تحقيقهــا بالفعــل، فالبــد أن 
نتعامــل مــع قضايــا الصناعــة بنــوع مــن الفنيــة، وبمــا 
يحقــق تدعيــم االقتصــاد وتحســين الميــزان التجــاري.

البد للنظر إلى قرارات المركزي على أنها وقتية ، ويمكن مراجعتها مع عبور 
االقتصاد العالمي لألزمة الراهنة.
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brands’ for the year 2025. It is essential 
for us to “create capacity” along with 
performance in order to achieve this. 
It is required to invest in automation in 
order to continue making excellent 
products in an environment where 
competition and costs are increasing. 
Increasing capacity with automation 
will become very important for us. 
We will undertake very serious works 
in the capacity of revolutionize for 
the digital field. Sustainability is one 
of our top priorities. We are talking 
about sustainability in every subject. 
Sensitivity on the subject of people and 
environment is especially important 
for us. We have great responsibilities 
towards the environment and 
nature. We have serious goals in this 
area on the way to 2025. We will 
reduce our carbon footprint. We are 
targeting to recycle and reuse 70 
percent of the water we use both in 
Turkey and Egypt. Beside this, we will 
devote a significant amount of time 
and budget to human and leader 
development. We are required to be 
a ‘human development’ company 
that I have mentioned in Egypt. We 
will be supporting our 2025 strategy 
with a strong performance and 
career planning system and talent 
development and retention works.
“Our export target for 2025 is 250 
million dollars.”
Stating that Egypt has always 
given him a completely different 
excitement and energy, Sankaya 
said, “Currently, Jade Textile is one 
of the most important ready-made 
clothing companies in Egypt due to 
the employment it provides and the 
exports it performs. We are at a point 
to be proud of when looking at from 
this point of view that is required to be 
proud of. We are adding great value 
to the country. In 2021, our export 
from the country reached 145 million 
dollars. We have a target to increase 
our exports to 250 million dollars in 
2025. We have a young, dynamic 
and strong staff at Jade Textile. Our 
facilities are ready to grow and we are 
also financially strong. We established 
one of the world’s leading paint shops 
2 years ago.”
Sankaya continued as follows: “We 
are sending our ready-made apparel 

products to the American market, 
especially for Nike and Under Armor 
brands, from our facilities in Egypt. 
Egypt is a strategic investment for us. 
The American market is a huge market. 
The free trade agreement between 
Egypt and America is very important 
and you have the opportunity to sell 
duty-free goods there. Egypt has 
positioned the ready-made apparel 
industry as a priority sector within its 
growth targets until 2030. We are also 
setting up our growth moves in line 
with this strategy. Our employment in 
the country has reached 7 thousand 
500 people. Thus, we have become 
one of the largest employment 
opportunities provided by a Turkish 
company abroad under a single 
roof. Our goal is to reach 12 thousand 
employees. We are believing in Egypt’s 
potential and aiming to grow further in 
the region in the next phase with an 
additional investment of $100 million. 
As Jade, we have achieved a 3-fold 
increase in export and employment 
values in the last 5 years. In the next 
3 years, we will have doubled both 
exports and workforce. Although 
there have been political problems 
between Egypt and Turkey in the past, 
we are close societies whose peoples 
have lived together for centuries and 
have established family and business 

ties. This is what matters to us. The 
government also needs the workforce 
we have created as a sector. We will 
not slowdown and we will grow bigger 
in Egypt. Coups have occurred in the 
country. Although many international 
companies left Egypt at that time, 
we, as Jade, have continued our 
investments. We continue our work 
without slowing down. We have 
carried the kindergarten service, 
which we realized and continued in 
Bursa in 1988, to our Ismailia facility 
in Egypt. The kindergarten service 
of Yesim, which is set an example in 
many international platforms, is also a 
first for the Egyptian industry and the 
production area where the facility 
is located. In addition, we have also 
launched the “Gender Equality and 
Economic Empowerment of Women” 
unit within the facility. We are aiming 
to spread the culture of gender 
equality in Ismailia through the unit. 
In line with our global vision, we are 
trying to align the good practices we 
have implemented in all our other 
facilities, especially in our factories in 
Egypt, with those in our Bursa central 
facility. This is the requirement of being 
a global company. The trainings to 
be carried out in this unit will return as 
social benefit in the medium and long 
term”.
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Jade Textile, a subsidiary of Yesim Group, which started its production journey in Egypt in 2008 
to produce for the American market, is making a distinguished name for it with the successes 
it has achieved and the projects it has implemented. Jade, which has succeeded in being 
Egypt’s largest ready-made  apparels exporter for the last four years, is planning to reach 
12 thousand employees by 2025, increasing its exports to 250 million dollars and making an 
additional investment of 100 million dollars with the strategy workshop it held.

Jade Textile, which started its 
production journey in Egypt after the 
first facility commissioned in 2008 in 
Alexandria, Egypt and realized the 
third production facility in Ismailia in 
2019 after the second facility in Cairo, 
has achieved a serious growth and 
development curve in the region. 
Jade, which has achieved the 
success of being the “Biggest ready-
to-wear - apparel exporter” for 4 
consecutive years and added Tommy 
Hilfiger to the brands it produces from 
the region according to the results of 
“2021 Egyptian Apparel Exports”, has 
determined the strategies and plans 
for 2025 with the strategy workshop 
held in Cairo with the slogan “Vision 
2025, Transformation has begun”.
Jade Textile strategy workshop, which 
was organized last September under 
the leadership of Yesim Group Co 
CEO Selim Sankaya, has brought 
together the senior executives of the 
Group. Egyptian and Turkish teams 
has had the chance to make various 
comparisons and improvements by 
sharing their projects in the workshop 
organized to determine Jade Textile’s 
strategies for 2025 and to draw the 
Group’s future roadmap. 
Selim Sankaya, Yesim Group Co CEO, 
who stated that they continue to 
work with the title of “Production for 
world brands, at world standards”, 

has stated that they prioritize the 
philosophy of “people first” in 
every step they take. Sankaya, 
who stated that they left 2021 
behind as a growth-oriented year 
where losses were compensated 
after a challenging 2020, has 
stated that they maintain their 
upward momentum in production 
and exports within the scope of their 
future targets. Sankaya said that “we 
are producing in 2 more countries, 
Egypt and Moldova apart from our 
facilities in Turkey. Egypt has become 
an important production and solution 
center for world-famous brands. We 
are making our future plans visible by 
holding strategy workshops both in 
Turkey and Egypt in order to further 
establish our presence in the region. 
We held our strategy workshop in 
Turkey in 2020 and the one in Egypt in 
the past months. We have achieved 
significant success by sticking to the 
main strategies we have set forth with 
the workshop we held in 2016 and 
we focused on brands with strategic 
growth potential such as Lacoste, 
Ralph Lauren and Under Armor. 
Furthermore, we have achieved the 
growth we targeted in Turkey, Egypt 
and Moldova. It slowed down our 
pace in 2020, when the pandemic 
was effective, but with our high 
performance, we achieved a growth 

of 45 percent in the Group in 2021” by 
emphasizing that the operations they 
carry out in Egypt create added value 
for Turkey as well.
“We will undertake very serious works 
in the capacity of revolutionize for the 
digital field.”
Emphasizing that, as of the current 
point, they have established an 
integrated structure in Egypt and 
can provide faster service to their 
customers with short delivery times, 
Sankaya continued as follows: We 
set out again with similar strategies 
today and keep expectations of 
customers on the foreground. We 
do not thing to add new customers 
to our existing customers. Despite 
the demand coming from the large 
strategic customers both in Turkey and 
Egypt, we certainly do not include 
this in our program at the moment. 
Our strategy is to build capacity and 
add value to them by focusing on 
our current customers. We renewed 
our target of ‘being the strategic 
production partner of the world 
brands’ as ‘strategic production and 
indispensable partner of the world 

YESIM INCREASED ITS TARGET IN EGYPT 
WITH JADE TExTILE 

“We will undertake very serious works in the 
capacity of revolutionize for the digital field.”
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معارض

مفكرة

4 – 6 يوليو تكس وورلد 2022
باريس، فرنسا

صناعة الموضة
Texworld 2022
Paris, France

Fashion Industry
Tel.: +33 1 55 26 89 89

visitorservice@france.messefrankfurt.
com

https://texworld-paris.fr.messefrankfurt.
com/paris/en.html

12 - 14 يوليو سبين اكسبو نيويورك 2022 – 
الواليات المتحدة االمريكية

االبتكار في الغزول واالقمشة
Spinexpo New York 2022- USA - 

Innovation in yarns & fibers
Contact person: Karine Van Tassel

kvt@spinexpo.com
info@spinexpo.com

https://www.spinexpo.com/new-york/

27 – 29 يوليو انتكس ثاوث اشيا سريالنكا 
2022 - كولومبو، سريالنكا -  تكستايل سورسينج

Intex South Asia Srilanka 2022 - 
Colombo, Sri Lanka - Textile Sourcing

Tel.: +) 91(-)22( 40376700 - 30
intexfair@worldexindia.com

https://sl.intexsouthasia.com/

7 – 10 أغسطس سورسينج ات ماجيك الس 
فيجاس 2022 – كندا - المجتمع العالمي 

للمصنعين والموردين ومقدمي الخدمات
 SOURCING at MAGIC Las Vegas 2022

Canada
 Global community of manufacturers,

suppliers, and service providers
Tel.: +1 )218( 740-6873

sourcing@fashionresource.com
www.sourcingatmagic.com

26 – 28 أغسطس اندكس فير مومباي 2022 – 
مومباي ، الهند - معرض تجاري دولي 

 Index Fair Mumbai 2022 – Mumbai, India
- Leading international trade fair

Tel.: +91 22 26879081 / 82
marketing@ueindia.com

www.indexfairs.com

8 – 11 سبتمبر اي جي ام – اسطنبول، تركيا 
– المعرض الدولي  السابع والعشرون لماكينات   

المالبس وقطع الغيار والصناعات الفرعية
IGM 2022 – Istanbul, Turkey - 27th 
International Garment Machinery & 

Spare Parts And Sub-Industry Exhibition
Tel.: +90 212 876 75 06

sales@igmexhibition.com
www.igmexhibition.com/english

18 – 20 سبتمبر اي تي ام اف انيوال كونفيرنس 
2022 – دافوس ، سويسرا - المنتدى الدولي 

للصناعات النسيجية
ITMF Annual Conference 2022 - Davos, 
Switzerland - An international forum for 

the world’s textile industries
Tel.: +41-44 283 63 80

secretariat@itmf.org
www.itmf.org/conferences/annual-

conference-2021

07.2208.2209.22

mailto:visitorservice@france.messefrankfurt.com
mailto:visitorservice@france.messefrankfurt.com
https://texworld-paris.fr.messefrankfurt.com/paris/en.html
https://texworld-paris.fr.messefrankfurt.com/paris/en.html
mailto:kvt@spinexpo.com
mailto:info@spinexpo.com
https://www.spinexpo.com/new-york/
https://sl.intexsouthasia.com/
mailto:sourcing@fashionresource.com
https://www.sourcingatmagic.com/en/contact.html
mailto:marketing@ueindia.com
https://www.indexfairs.com/
mailto:sales@igmexhibition.com
https://igmexhibition.com/english/
https://www.itmf.org/conferences/annual-conference-2021
https://www.itmf.org/conferences/annual-conference-2021
http://www.biancalani.com


WE MAKE COLORS

Head Office: 5th Settlement, New Cairo, Egypt.
Tel: 9188-211-0122 / 0326-800-0100
www.foudagroup.com

على مدار خمسون عام9 تقدم شركة الغربية للكيماويات أفضل
ا4صـباغ - الكيماويات - المواد المساعدة
لعمالئها في صناعة النسيج في مصر

http://elgharbia.com/


Factory: Block 124 Chemical Industrial Zone, 3rd settlement, New Cairo, Egypt 
Head office: 5th settlement new cairo, Egypt. 
Tel: +2026783472 - 73
Mobile: +201008000326
E-mail: info@kimix-eg.com

TECHNOLOGY OF TEXTILE AUXILIARY 
AND CHEMICALS 

PRETREATMENT

DYEING

FINISHING

PRINTING

www.kimix-eg.com

http://www.kimix-eg.com/


As wind and water forge nature,
our AIRO®24 open-width continuous 
tumbler endlessly processes your fabrics, 
shapes them and moulds them,
tames them and naturally improves their 
quality while drying them, giving them 
an appeal that makes them unmistakable!

BIANCALANI srl via Menichetti 28, 59100 PRATO ITALY I ph +39 0574.54871 I contacts@biancalani.com www.biancalani.com
AGENT FOR EGYPT: NOBELTEX I Nayla El Tawil I ph +2 02 33035744 33041642 (CAIRO) I

+2 03 4841093 4876220 4860961 (ALEXANDRIA) I mob +1 604 3697331 I ntawil@nobeltex-gies.com

INSPIRED
BY NATURE

AIRO 24®

The Antelope Canyon (USA Southwest,
Navajo land east of Page, Arizona)
is formed during million of years 
because of the erosion of the sandstone 
from the water and of the wind.

http://www.biancalani.com
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األقطــان  لحليــج  العربيــة  الشــركة  ســجلت 
ــذ  ــه من ــون جني ــغ 26.34 ملي ــح بل ــي رب صاف
ــمبر الماضــي،  ــة ديس ــى نهاي ــو حت ــة يولي بداي
الفتــرة  خــالل   692 بلغــت  أربــاح  مقابــل 
ــت  ــي الماضــي، أرجع ــام المال ــن الع نفســها م
الشــركة ارتفــاع أرباحهــا إلــى انخفــاض تكلفــة 
ــاض  ــة، وانخف ــي المئ ــبة 18 ف ــات بنس المبيع
المصاريــف التمويليــة بنســبة 14 فــي المئــة ، 
وزيــادة عائــد أذون الخزانــة بنســبة 300 فــي 

ــة. المئ
بينمــا حققــت الشــركة صافــي خســائر بلــغ 
437 ألــف جنيــه منــذ بدايــة يوليــو حتــى نهايــة 
ســبتمبر الماضــي، مقابــل 4.71 مليــون جنيــه 
خســائر خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام المالــي 

الســابق لــه.

وفقــا للمؤشــرات الماليــة المجمعــة لشــركة 
كابــو،   - والمنســوجات  للمالبــس  النصــر 
المالــي  العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل 
الجــاري، فقــد تحولــت  مــن الخســائر إلــى 
الربحيــة، حيــث حققــت صافــي ربــح بلــغ 
5.44 مليــون جنيــه خــالل الفتــرة مــن يوليــو 
إلــى ديســمبر الماضــي، مقابــل خســائر بقيمــة 
ــن  ــة م ــرة المقارن ــه بالفت ــون جني 14.49 ملي
العــام المالــي الماضــي، فقــد ارتفعــت مبيعــات 
العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل  الشــركة 
المالــي الجــاري لتصــل إلــى 166.82 مليــون 
جنيــه، مقابــل مبيعــات بلغــت 122.29 مليــون 
ــي  ــة مــن العــام المال ــرة المقارن ــي الفت ــه ف جني

الماضــي.

اســتحوذت شــركة دايــس للمالبــس الجاهــزة، 
علــى نســبة 100 فــي المئــة فــي تكســيل رنــت 
بلــس، وبلغــت قيمــة الصفقــة 2 مليــون جنيــه..
ــد حققــت  ــت دايــس للمالبــس الجاهــزة ق وكان
صافــي ربــح بلــغ 19.02 مليــون جنيــه منــذ 
ــبتمبر الماضــي،  ــة س ــى نهاي ــر حت ــة يناي بداي
ــه  ــون جني ــت 56.56 ملي ــائر بلغ ــل خس مقاب

خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي.
وارتفعــت مبيعــات الشــركة خــالل التســعة 
أشــهر إلــى 1.1 مليــار جنيــه بنهايــة ســبتمبر، 
مقابــل 837.67 مليــون جنيــه خــالل الفتــرة 

نفســها مــن العــام الماضــي.

2 مليون جنيه 5.44 مليون جنيه26.34 مليون جنيه
قيمة صفقة استحواذ دايس على نسبة 

100 في المئة في تكسيل رنت بلس
ربح العربية لحليج األقطان منذ بداية 

يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي
صافي ربح كابو خالل الفترة من يوليو 

إلى ديسمبر الماضي

http://www.thebes-int.com


THE FAMILY 

GETS BIGGER

SERIES

HIGH VOLUME MASS PRODUCTION

24ب شارع أنور المفتي، الدور السابع، فيال 76، مدينة نصر، القاهرة، مصر، رقم بريدى 11371
تليفون: 22613472 - 24054280 - 22613462 202+

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

http://www.thebes-int.com
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الصيــن: تحتــل المرتبــة األولــى بيــن دول العالــم 
ــى  ــة عل ــس لألســواق الدولي ــد المالب ــث توري مــن حي
الرغــم مــن وجــود العديــد مــن المشــكالت االقتصاديــة 
ــة  ــدول الغربي ــدة وال ــات المتح ــع الوالي ــة م والتجاري
األخــرى. ففــي العــام 2020 ، بلغــت قيمــة صــادرات 
 137.4 واإلكسســوارات  المالبــس  مــن  الصيــن 
مليــار دوالر ، أي بتراجــع بلــغ نســبته 8.6 فــي المئــة 
مقارنــة بالعــام الســابق عليــه، ومــع ذلــك تعافــى ســوق 
التجزئــة للمالبــس الوطنــي فــي الصيــن ببــطء ووصل 
اإلحصــاءات  اشــارت  حيــث  إيجابــي.  نمــو  إلــى 
وتكنولوجيــا  الصناعــة  وزارة  عــن  الصــادرة 
المعلومــات الصينيــة )MIIT( أن صــادرات المالبــس 
الصينيــة مجمعــة بلغــت 209.48 مليــار دوالر مــن 
ينايــر إلــى نوفمبــر 2021 ، مســجلة نمــًوا بنســبة 

ــة.  ــي المئ 7.7 ف
ــة الثانيــة بيــن  بنجالديــش: احتلــت بنجالديــش المرتب
كبــار دول العالــم المصــدرة للعــام 2021، حيــث 
ــجية 23.99  ــات النس ــن المنتج ــا م ــت صادراته بلغ
مليــار دوالر، بنســبة ارتفــاع بلغــت 30.3 فــي المئــة 
ــوجات  ــادرات المنس ــت ص ــام 2020.. بلغ ــن الع ع
13.27 مليــار دوالر، بنســبة ارتفــاع بلغــت 32.89 
ــد  ــزة فق ــس الجاه ــادرات المالب ــا ص ــة، أم ــي المئ ف
ارتفعــت بنســبة 42.71 فــي المئــة حيــث بلغــت 

4.08 مليــار دوالر.
ــبب  ــش الس ــي بنجالدي ــارة ف ــؤولي التج ــع مس وأرج
ــالل  ــجية خ ــات النس ــادرات المنتج ــاع ص وراء ارتف
العــام 2021، إلــى العمــل الجــاد والمرونــة الشــديدة 
فــي تلبيــة الطلبيــات التصديريــة إضافــة إلــى ثقــة 
العمــالء فــي العالــم فــي الصناعــات النســجية فــي 

بنجالديــش.
فيتنــام: وفًقــا لبيانــات مكتــب اإلحصــاء العــام ، حققــت 
ــار دوالر  ــة 22.6 ملي ــجية الفيتنامي ــادارت النس الص
فــي عــام 2021. بعــد فتــرة مــن الضــرر الــذي 
ــا  ــد19، بعدم ــة كوفي ــراء جائح ــة ج أصــاب الصناع
قامــت الحكومــة فــي فيتنــام بالتركيــز علــى الصناعــة 
ــة  ــون الصناع ــة، لتك ــى الزراع ــاد عل ــل االعتم وتقلي

ــي. ــية لالقتصــاد الفيتنام ــزة األساس ــة الركي بمثاب
التركــي  اإلحصــاء  معهــد  لبيانــات  وفًقــا  تركيــا: 
ووزارة التجــارة، صــدرت تركيــا مالبــس جاهــزة 
مقابــل   ، دوالر  مليــار   13.36 بقيمــة   )RMG(
10.63 مليــار دوالر صــادرات فــي الفتــرة المقابلــة 

مــن عــام 2020.. أشــار اتحــاد مصــدري المالبــس 
شــهدته  الــي  النمــو  أن   )IHKIB( إســطنبول فــي 
صناعــة المالبــس الجاهــزة خــالل العــام 2021 يعــود 
إلــى الثقــة فــي سالســل التوريــد التركيــة إضافــة إلــى 
ــت  ــت عان ــي وق ــة ف ــواق األوروبي ــن األس ــرب م الق
ــف  ــاع تكالي ــن ارتف ــة م ــارة العالمي ــة التج ــه حرك في
الشــحن والخدمــات اللوجســتية، ممــا جعــل المنافســة 

ــة.  ــات التركي ــح المنتج ــل لصال تمي
العــام 2020 ، بلغــت صــادرات  المكســيك: فــي 
المكســيك مــن المالبــس وإكسســواراتها 3.32 مليــار 
دوالر، بينمــا فــي الفتــرة مــن ينايــر إلــى أكتوبــر 
2021 ، صــدرت المكســيك مــا قيمتــه 2.30 مليــار 
دوالر مــن المالبــس الجاهــزة إلــى الســوق األمريكــي 
وحــده.. ويعــود نمــو الصــادرات المكســيكية مــن 
المالبــس الجاهــزة إلــى الســوق األمريكيــة لالتفاقيــات 
التجــارة الثنائيــة بيــن البلديــن والتــي تمنــح نفــاذ 

المنتجــات المكســيكية دون أي رســوم جمركيــة. 
المغــرب: فــي العــام 2019 ، صــدر المغــرب مالبس 
ــس  ــل المالب ــار دوالر، وتمث ــة 3.6 ملي ــزة بقيم جاه
ــة  ــادرات الصناعي ــن الص ــرة م ــة كبي ــزة حص الجاه
المغربيــة، وهــي الحصــة التــي مــن المتوقــع حــدوث 
ــًرا مــن النمــو لهــا مــع اإلنتهــاء مــن خطــة  قــدًرا كبي
ــة  ــا الحكوم ــي اطلقته ــاع والت ــر القط ــث وتطوي تحدي
المغربيــة خــالل األعــوام الماضيــة ومــن المنتظــر ان 

ــام 2025. ــول الع تنتهــي بحل

مصــر: ارتفعــت الصــادرات المصريــة مــن المالبــس 
ــة خــالل العــام 2021   ــي المئ الجاهــزة بنســبة 41 ف
ــار دوالر.  ــة الصــادارت 2.49 ملي ــث بلغــت قيم حي
جــاء نمــو الصــادرات مــن المالبــس الجاهــزة جــراء 
ــة والتســويقية  ــات الترويجي ــن الخدم اطــالق عــدًدا م
التســويق  أدوات  لتنميــة  المبــادرات  مــن  وعــدًدا 

ــدري. ــي لمص اإللكترون
الســلفادور: حققــت صــادرات ســلفادور خــالل العــام 
ــاءات  ــا لإلحص ــار دوالر، وفق ــغ 1.5 ملي 2020 بل
ــة..  ــي المئ ــت 30.6 ف ــاع بلغ ــبة ارتف ــمية، بنس الرس
ــو العنصــر األساســي  ــة ه ــل التشــطيب والحياك ويمث
الــذي تقــوم عليــه الصناعــة في هــذه الدولــة، باإلضافة 
ــة والمنســوجات، إال  ــاف الصناعي ــة األلي ــى صناع إل
أنهــا قامــت فــي الفتــرة األخيــرة بالتوســع فــي انتــاج 

ــة. المالبــس الرياضي
فــي  الصناعــة  أعمــدة  أحــد  القطــن  يمثــل  بيــرو: 
ــاج  ــهد إنت ــة ش ــة الماضي ــوام القليل ــرو، إال ان األع بي
كبيــًرا  تطــوًرا  الجاهــزة  والمالبــس  المنســوجات 

األقطــان. مــن  المتميــز  لمحصولهــا  اســتغالاًل 
ــا لإلحصــاءات الرســمية للعــام 2021،  تايالنــد: وفق
تــم تصديــر مــا يقــرب مــن ســبعة مالييــن قطعــة 
مالبــس لــألوالد والرجــال، ومــن المعــروف أن هــذه 
ــة  ــع األقمش ــي تصني ــزة ف ــرة متمي ــك خب ــة تمتل الدول
الرســمية  غيــر  والمالبــس  الرياضيــة  والمالبــس 

ومالبــس األطفــال والمالبــس النســائية.

العشرة الكبار في سوق الصناعات النسجية خالل 2021
وفقا لإلحصاءات الدولية الصادرة عن منصة statista و Textile Today حول مسيرة تجارة الصناعات النسجية الدولية خالل العام 2021، وهو 
العام الذي يمثل استمراًرا للتأثيرات السلبية التي عانت منها التجارة العالمية جراء جائحة كوفيد19، فقد جاءت البلدان العشرة الكبار في تجارة الصناعات 

النسجية والمالبس الجاهزة وفقا للتالي: 



ســانتونى  شــركة  مــن  اصــدار  احــدث  هــى 
لموديــل الميلتــون ٣ فتلــة والمصممــة خصيصًا 
علــى  الربــط  فتلــة  ظهــور  عيــوب  لتالفــى 
فــى  الموجــود  العيــب  وهــذا  القمــاش  وجــه 
نفــس الموديــل للشــركات المنافســة والــذى 
ــن  ــى مرحلتي يســتلزم معــه دخــول القمــاش عل
مــن الصباغــة او اســتخدام نفــس خيــط الوجــه 
للربــط ممــا يزيــد مــن تكلفــة اإلنتــاج وعليــه فقــد 
أصبحــت شــركة ســانتونى اول شــركة إلنتــاج 
ــم الحــل  ــرى تقــوم بتقدي ــات التريكــو الدائ ماكين
األمثــل لتالفــى هــذا العيــب الشــائع فــى هــذا 

الموديــل

Zenit F2

الماكينة موديل

 GOAL
 SINGLE

 CYLINDER

الماكينة موديل

ماكينــة الجــورب المــزودة بجهــاز تقفيــل البــوز - 
الشــك  بطريقــة  التقفيــل  تفــوق  بجــودة 

التقليديــة
غــرزة -  مــع  جــدا  عاليــة  بجــودة  جــورب ســادة 

لهــا  مثيــل  ال  فوطــة 
خمســة او ســتة الــوان علــي الســطر ممــا - 

التصميمــات  فــى  عاليــة  مرونــة  يتيــح 
مجموعــة تغذيــة رئيســية او مجموعتيــن مــع - 

ضمــان ثبــات الجــودة 
عاليــة -  كفــاءة  وذو  مــرن  تصميــم  برنامــج 

التطبيــق   وســهل 
برنامــج تشــغيل ذكــي وذو كفــاءة عاليــة فــى - 

ضبــط الغــرز 
حركــة -  لضبــط  متكامــل  حساســات  نظــام  

لخيــط  ا
حساسات حماية علي الكامات - 
امكانيــة عمــل جميــع انــواع الجــوارب ســادة - 

وفــي  االثنيــن  بيــن  مدمــج  او  فوطــة   او 
ــه  كل الحــاالت يمكــن اضافــة التصميــم بحري
كاملــة وباجمالــي الــوان  يصــل الــي ٢٠ لــون 

مختلــف  فــى الجــورب الواحــد

 تتميز باآلتى: 

الخبرة و الثقة رفيق الطريق

كارل مايــر هــي الشــركة الرائــدة فــي صناعــة 
المفتــوح مــن ٨٠ عامــًا النســيج  ماكينــات 

ماكينــة  فــى  أبتكاراتهــا  أحــدث  قدمــت  وقــد 
 ) باليكــرا  الهايــدى   ( منهــا  الخامــات  متعــددة 

المفروشــات و  القطيفــة  وخامــات 

ونحــن علــى أتــم إســتعداد لزيارتكــم لمزيــد مــن 
المعلومــات عــن إمكانيــات هــذه الماكينات

HKS 3-M

الماكينة موديل

القاهرة:
تليفون: 37612496 - 37612498 - 33355425 (00202)

فاكس: 37612497 (00202) ص-ب: 13 العجوزة
بريد إالكرتوىن:

15 شارع نادى الصيد - املهندسني - اجلزية

office@shafei-egypt.com

56 شارع عبد املنعم سند - اكمب شزياراألسكندرية:
تليفون: 5911252 - 5911248 (00203)

alex@shafei-egypt.comبريد إالكرتوىن:

محسن عبد السالم الشافعى

توكيالت جتارية وإستيراد وتصدير

صباغة وتجهيزنـسيـــج ( مفتوح - دائرى )
معدات ومستلزمات
المالبس الجاهزة

mailto:office%40shafei-egypt.com?subject=
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تقرير

سعر الدوالر
ومــع انــدالع الحــرب الراهنــة .. قامــت االســتثمارات 
األجنبيــة الســاخنة بالخــروج مــن البلــدان الناميــة 
الناشــئة ومــن بينهــا مصــر بحًثــا عــن مــالذ آمــن مــن 
اآلثــار المترتبــة علــى الحــرب، إضافــة إلــى أن قيــام 
البنــك الفيدرالــي األمريكــي برفــع أســعار الفائــدة 
علــى الــدوالر وهــو القــرار الــذي أشــار إلــى القيــام 
بــه عــدة مــرات متتاليــة فــي حــال الضــرورة للتعامــل 
ــذب  ــر عنصــر ج ــة، اعتب ــرب الراهن ــار الح ــع آث م
ــة مــن االســتثمارات التــي تســعى وراء  لهــذه النوعي
الربــح بأقــل قــدر ممكــن مــن المخاطــر..!، وهــو 
األمــر الــذي أدي إلــى تراجــع االحتياطــي الــدوالري 
ــاًرا ؛  ــى 37 ملي ــزي المصــري إل ــك المرك ــي البن ف
وعليــه ارتفــع ســعر صــرف الــدوالر. ومــن الطبيعــي 
ــة  ــه تمــر األســواق المصري مــع تراجــع ســعر الجني
ســواء  األســعار  فــي  ملموســة  تضخــم  بموجبــه 
ــة  ــة للصناع ــام الالزم ــواد الخ ــعار الم ــبة ألس بالنس
والتــي معهــا يعنــي ارتفــاع التكلفــة اإلنتاجيــة، ومــن 
ــن  ــراً م ــة عــدداً كبي ــع األوضــاع الراهن ــد تدف ــم  ق ث

ــى. ــع المحل ــى التصني ــتوردة إل ــركات المس الش

دراسة وتكامل
ــس  ــة بمجل ــة الصناع ــد لجن ــار تع ــس اإلط ــي نف وف
النــواب دراســة تفصيليــة بشــأن تعميــق التصنيــع 

تفاقــم  بعــد  الصــادرات  معــدل  وزيــادة  المحلــى، 
ــم  ــن ث ــة، وم ــية األوكراني ــرب الروس ــات الح تداعي
تحســين عمــل  بشــأن  للحكومــة  مقترحــات  تقديــم 
القطاعــات الصناعيــة، ومــن المتوقــع أن تعــرض 
ــة  ــرة التجــارة والصناعــة والهيئ ــى وزي الدراســة عل
العامــة لالســتثمار خــالل فتــرة قريبــة، ومــن المنتظــر 
ــى  ــل الصناع ــق التكام ــات لتحقي ــن مقترح أن تتضم
بيــن المشــروعات الصغيــرة والشــركات الكبيــرة 
اإلنتــاج،  مســتلزمات  مــن  احتياجاتهــا  لتصنيــع 
ــى  ــرة ف ــدأ مشــاركة المشــروعات الصغي ــل مب وتفعي

القوميــة. المشــروعات 
النــواب  بمجلــس  الصناعــة  لجنــة  تحــرك  وجــاء 
لتجــاوز التأثيــرات الســلبية جــراء الحــرب الراهنــة، 
ــة  ــي إمكاني ــة ف ــا ممثل ــة له ــج اإليجابي ــم النتائ وتعظي
اســتغالل فــرص الحــد مــن الــواردات وتصديــر 
ــدول  ــى ال ــات إل ــض المنتج ــن بع ــاج م ــض اإلنت فائ
ــة  ــة المصري ــات الدول ــق تطلع ــا يحق ــة، بم األوروبي
للوصــول بإجمالــي الصــادرات إلــى 100 مليــار 

دوالر.
وكانــت دراســة ســابقة للجنــة الصناعــة بمجلــس 
ــة  ــات حكومي ــاك توجه ــى أن هن ــارت إل ــواب أش الن
يمكــن  التــى  المســتوردة  المنتجــات  حصــر  إلــى 
تصنيعهــا محليــاً والتــى تبلــغ 131 منتًجــا أمــر جيــد، 
ومحــدد لتوجــه االســتثمارات، إال أنهــا أكــدت أن هــذه 

التحــركات تحتــاج إلــى دعــم الشــركات القائمــة عبــر 
تفضيــل شــراء منتجاتهــا علــى نظيرتهــا المســتوردة.

مقترحات لعبور األزمة
األعمــال  رجــال  جمعيــة  تقدمــت  جانبهــا  مــن 
مجلــس  لرئاســة  عاجلــة  بمقترحــات  المصرييــن 
ــع  ــل م ــة للتعام ــارة والصناع ــوزراء ووزارة التج ال
ــرة  ــت المذك ــة، وتضمن ــية األوكراني ــة الروس األزم
مقترحــات لتخفيــف حــدة آثارهــا علــى االقتصــاد 
الصناعــة  لجــان  أعدتهــا  والتــى  المصــرى، 
المقترحــات  طالبــت  والتصديــر،  واالســتيراد 
بضــرورة التعجيــل بخطــط تعميــق التصنيــع المحلــى 
ــر الصناعــة  ــى ال تتأث ــاج حت ــات اإلنت ــر مكون وتوفي
فــى مصــر بالحــاالت الطارئــة واألزمــات العالميــة، 
مــع تطبيــق بعــض الحوافــز مثــل تأجيــل المســتحقات 
كالغــاز  الوطنيــة  للصناعــات  بالمرافــق  الخاصــة 
والكهربــاء والميــاه وتثبيــت ســعر تلــك المرافــق 
لحيــن االنتهــاء مــن األزمــة، باإلضافــة إلــى إطــالق 
التكامليــة  الصناعــات  لتوطيــن  قومــى  مشــروع 
ــة الشــركات  ــع حماي ــاج، م ــتلزمات اإلنت ــر مس لتوفي
ــات أو أى  ــن العقوب ــة م ــدات المحلي ــة والتعاق الوطني
العالمــى  الوضــع  اتخاذهــا خــالل  يتــم  إجــراءات 
الراهــن، خاصــة فــى ظــل تعطــل أو تأخــر سالســل 

اإلمــداد.

تعميق الصناعة وتثبت أسعار المرافق واطالق مشروع قومي للصناعات التكاملية

مقترحات عاجلة لتجاوز آثار الحرب الروسية األوكرانية على 
االقتصاد المحلي

لــم يكــن االقتصــاد العالمــي يتجــاوز التأثيــرات الســلبية لجائحــة كوفيــد 19 والتــي تســبب فــي تعطــل سالســل التوريــد العالميــة والدخــول فــي موجــة مــن التضخــم 
جــراء مخــاوف دول العالــم مــن الفيــروس المجهــول، حتــى يعــاود االقتصــاد العالمــي المعانــاة ســلبًا مــع انــدالع الحــرب الروســية األوكرانيــة واللذيــن يمثــالن 

أحــد أهــم ركائــز التجــارة العالميــة ســواء فيمــا يتعلــق بســلة الحبــوب ممثلــة فــي أوكرانيــا أو امتــدادات الطاقــة ممثلــة فــي روســيا. 
كل التقاريــر والدراســات االقتصاديــة العالميــة تشــير إلــى خضــوع االقتصــاد العالمــي لمعــدالت تضخــم متســارعة قــد تســتمر لمــدة عــام أو اكثــر بعــد نهايــة 
الحــرب الراهنــة، ولقــد وصــف صنــدوق النقــد الدولــي التأثيــرات المتوقعــة بالفادحــة، مشــيًرا فــي دراســة هامــة لــه نشــرت عبــر موقعــه الرســمي أن ابــرز 
المناطــق فــي العالــم التــي ســتتأثر جــراء الحــرب ممثلــة فــي أوروبــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا وبخاصــة الــدول التــي تعتمــد علــى الســياحة 

الروســية واألوكرانيــة أو تســتورد مــن خاللهمــا كــم هائــل مــن الشــحنات الغذائيــة..!

خيوط
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مقاالت فنية

أقمشة تريكو للرياضة وActivewear مقابل 
األقمشة المنسوجة

تمدد و مطاطية عالية دون استخدام خيوط 	•
مطاطية.

تهوية أفضل.	•
إنتاجية أفضل.	•
توافر أفضل في مصر.	•
القدرة على استخدامها لمالبس الضغط 	•

Compression Wear
مقاومة التنسيل .	•

 Warp knitting أقمشة تريكو السداء
ثبات االبعاد.	•
•	.Higher Ductilityليونة أعلى
•	 Better Length Wise امتداد طولي افضل

. Stretch
أقوى- قابلة للمطاطية وشفافية أقل في األقمشة 	•

المطاطة.
أقل معدل انكماش.	•
أقل تجعد.	•
•	 Stronger أقوى شبكة وتول وتراكيب صافية

.mesh, tulle, and net structures

أقمشة لحمة تريكو
Weft kitting - Circular Knitting

•	.width wise stretch مطاطية العرض
القدرة على استخدام خيوط أكثر سمًكا إلنتاج 	•

أقمشة أقل تكلفة.
القدرة على إنتاج األقمشة المرنة مع محتوى 	•

خيوط مطاطة مثل السباندكس بحد أدنى بنسبة 5 
في المئة فقط بالمقارنة  بحد أدنى 13 في المئة 

في حياكة السداة للوصول لنفس المواصفات 
الميكانيكية.

جودة أفضل ألقمشة الميلتون.	•
القدرة على استخدام مزيج الغزل مثل بولي قطن.	•
اآلالت االنتاجية عادة ما تكون أقل تكلفة واكثر 	•

شعبية خاصة في مصر، ولكن من الصعب 
العثور على   أقمشة   التريكو الدائري من ألياف 

صناعية عالية الجودة للمالبس الرياضية و
.Activewear

أكثر انواع المالبس الرياضية المصنعة من تريكو 

السداء وأقمشة Activewear شعبية وانتشارا 
أقمشة مالبس السباحة.	•
أقمشة مرنة مضغوطة.	•
•	.)Powernets( باورنيت
األقمشة الخفيفة مثل القماش المخرم، بيكيه 	•

.closed mesh, pique وغيرها
شبكة مفتوحة )البطانات المخرمة وغيره من 	•

مختلف أنواع المخرم(.

أكثر انواع المالبس الرياضية تريكو اللحمة وأقمشة 
Activewear شهرة وانتشارا 

•	.Fleece ميلتون
االنترلوك.	•
•	.)Single jerseys( باراسوال
•	.)Closed mesh( مخرم مسدود
قماش الجاكار.	•

االستخدام الشائع ألقمشة تريكو السداء في المالبس 
Activewearالرياضية و

•	.)Compression wear( مالبس مضغوطة
أطقم مالبس رياضية وسترات.	•
مالبس رياضية بدون حياكة ومالبس سباحة	•

. seamless
مالبس رياضية و حمالة صدر رياضية.	•

أهم الخصائص عند تقييم األقمشة
الخصائص الفيزيائية	•
•	. Mesh fillet التركيب: سادة ، شبكي، فيليه
طبيعة السطح: مخرم، مكستر، مصنفر، مسطح.	•
وزن.	•
سماكة.	•
ملمس اليد.	•
التهوية.	•
العزل الحراري.	•

الخواص الميكانيكية
التمدد: عادة من 20 إلى 30  في المئة في 	•

األقمشة غير المرنة ويمكن أن تصل إلى 100 
إلى 150 في المئة عند استخدام األلياف المرنة.

قدرة الضغط لألقمشة المرنة.	•
المقاومة للتمزق.	•
قوة الشد.	•
مقاومة التآكل.	•
مقاومة التجعد.	•
اإلنكماش.	•

خواص األلوان 
ثبات اللون للغسيل.	•
ثبات اللون للضوء.	•
ثبات اللون للتعرق.	•
ثبات األلوان لألشعة فوق البنفسجية.	•
ثبات اللون األبيض إلصفرار الفينولي. 	•

الخواص الكيميائية
ضد المياه: ال تمتص السوائل مثل: الماء أو 	•

الزيت.
امتصاص الرطوبة: يحافظ على الجسم جاًفا ويحد 	•

من نمو البكتيريا عن طريق نقل الرطوبة من 
الجسم إلى الطبقة الخارجية من القماش للتجفيف 

سريع.
مضاد  للبكتريا: تقلل من معدل نمو البكتيريا عن 	•

طريق الحد من نشاط خاليا البكتيريا مما يؤدي 
إلى إطالة عمر المالبس خاصة إذا تم استخدامها 

لجلسات طويلة من التمارين.
مقاومة الكلور: لمالبس السباحة لتعزيز عمر 	•

األلياف المرنة وكذلك لتعزيز ثبات لون المالبس.
حماية  من األشعة فوق البنفسجية.	•

االختيار األمثل ألقمشة المالبس الرياضية - الجزء الثاني

بقلم أستاذ: محمود القطبخيوط
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د. محمد امليداني
قسم هندسة املواد، اجلامعة األملانية بالقاهرة،

msmidani@ncsu.edu 
Wilson College of Textiles, NC State University, USA

فنية

مقاالت

ــاف  ــات معــززه بألي ــى أنهــا ُمركب ــة عل ــاف الطبيعي ــات األلي يمكــن تعريــف ُمركب
طبيعيــة ، بينمــا تكــون المــادة الرابطــة إمــا بوليمــر مــن مصــدر طبيعــي أو بوليمــر 
صناعــي. ولكــن لمــاذا يجــب علــى الصناعــة تبنــي ُمركبــات األليــاف الطبيعيــة؟

ــددة ، . 1 ــادر متج ــن مص ــة م ــاف الطبيعي ــى األلي ــول عل ــم الحص ــتدامة - يت مس
ــي  ــات ثان ــل مــن انبعاث ــدة ويمكــن ايضــا أن تقل ــة محاي ولديهــا بصمــة كاربوني
أكســيد الكربــون لُمركبــات األليــاف بنســبة 60 - 80٪ مقارنــة بُمركبــات 
ــة  ــل البيولوجــي ، وقابل ــة للتحل ــى كونهــا قابل ــة إل ــة. باإلضاف ــاف الزجاجي األلي

ــا االفتراضــي. ــة عمره ــي نهاي ــر ف ــادة التدوي إلع
ــة . 2 ــن نصــف كثاف ــرب م ــا يق ــا م ــة له ــاف الطبيعي ــة - األلي ــوزن وآمن ــة ال خفيف

ــدات  ــب أي مع ــا )ال تتطل ــل معه ــي التعام ــة ف ــي آمن ــة ، وه ــاف الزجاجي األلي
للوقايــة الشــخصية( ، كمــا أنهــا ال تســبب تــآكل ألجــزاء الماكينــة أثنــاء التشــغيل

ــاف . 3 ــة لأللي ــة مكافئ ــة نوعي ــص متان ــة خصائ ــاف الطبيعي ــة األداء - لأللي عالي
ــة  ــاف الزجاجي ــن األلي ــى م ــي أعل ــراري وصوت ــزل ح ــا ع ــة ، وله الزجاجي

والكربــون.

حالة السوق لُمركبات األلياف الطبيعية
عندمــا ننظــر إلــى تقاريــر الســوق ، ســنرى غالًبــا حجــم الســوق معــروض 

كُمركبــات حيويــة. ولكــن مــن المهــم أن نالحــظ هنــا أن المركبــات الحيويــة هــي 
مصطلــح يشــمل كال مــن مركبــات الخشــب مــع البالســتيك وكذلــك ُمركبــات 
ــات  ــي لســوق الُمركب ــغ الحجــم اإلجمال ــام 2018 ، بل ــي ع ــة. ف ــاف الطبيعي األلي
الحيويــة فــي أوروبــا 470 ألــف طــن ، وبلغــت الحصــة الســوقية لُمركبــات 
األليــاف الطبيعيــة 9٪ فقــط )42 ألــف طــن( ، والتــي ُتســتخدم بشــكل أساســي فــي 

ــكل 1. ــي الش ــو موضــح ف ــا ه ــيارات. كم ــة للس ــواح الداخلي ــات االل تطبيق
ــات  ــواق لُمركب ــدم األس ــد أق ــية وأح ــواق الرئيس ــد األس ــيارات أح ــاع الس ــد قط يع
ــن  ــورد المصنوعــة م ــري ف ــى ســيارة هن ــود تاريخــه إل ــة ، ويع ــاف الطبيعي األلي

ــرن الماضــي. ــن الق ــات م ــي األربعيني ــب ف ــاف القن ألي
ــة  ــاف الطبيعي ــات األلي ــا مــن ُمركب ــا تجارًي ــم تصنيعه ــي يت األجــزاء الرئيســية الت
فــي صناعــة الســيارات هــي ألــواح األبــواب الداخليــة وبطانــات الصنــدوق الخلفــي 
وبطانــات الســقف ولوحــات العــدادات. لكــن فــي اآلونــة األخيــرة ، قامــت شــركات 
مثــل بــورش وماكالريــن ، بالشــراكة مــع Bcomp ، باســتخدام ُمركبــات األليــاف 
الطبيعيــة فــي ألــواح الهيــاكل الخارجيــة واألجــزاء الهيكليــة االخــرى مثــل هيــاكل 

المقاعــد.
عــالوة علــى ذلــك ، نــرى باحثيــن ومهندســين ومعمارييــن ومصمميــن يستكشــفون 
آفاًقــا جديــدة لُمركبــات األليــاف الطبيعيــة. علــى ســبيل المثــال ، تــم مؤخــًرا صنــع 

كل عــام ينتهــي المطــاف بــآالف األجــزاء مــن ُمركبــات األليــاف غيــر القابلــة إلعــادة التدويــر أو غيــر القابلــة للتحلــل إلــى مدافــن النفايــات ، بمــا فــي ذلــك األجــزاء 
ــات األليــاف  ــى الشــركات المصنعــة لُمركب ــًدا مــن الضغــط عل ــات األليــاف الزجاجيــة، ممــا يضــع مزي ــاح المصنعــة مــن ُمركب ــات الري العمالقــة مثــل شــفرات توربين
إلعــادة تقييــم اســتدامة منتجاتهــا وخيــارات نهايــة عمرهــا االفتراضــي. هــذا هــو ســبب اهتمــام الصناعــة ُمركبــات األليــاف الطبيعيــة ؛ ومــع ذلــك ، فــإن عــدم اإللمــام 
العــام بهــذا الوافــد الجديــد إلــى صناعــة ُمركبــات األليــاف يمنــع اســتخدامها علــى نطــاق واســع. الغــرض مــن هــذه المقالــة هــو ســد هــذه الفجــوة وتقديــم دليــل عملــي 

حــول االســتخدام الصناعــي لُمركبــات األليــاف الطبيعيــة.

ُمركبات األلياف الطبيعية - دليل عملي لالستخدام 
الصناعي "الجزء األول"

الشكل 1. تمثل األلياف الطبيعية المركبة 9٪ فقط )42 ألف طن( من إجمالي سوق المركبات الحيوية في أوروبا في عام 2018.
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Invented in Switzerland. 
Where the same innovative spirit drives textile progress today.

INNOVATION:
IT’S IN
OUR DNA
swisstextilemachinery.ch

Geneva, Switzerland, 1783: Jacob Schweppe invents 
a way of carbonating liquids, becoming the father of 
sparkling water – and founder of an industry which 
today sees over 200 billion liters of fizzy soft drinks 
per year consumed worldwide.

م. لبنى الصيفي
قسم هندسة املواد، اجلامعة األملانية بالقاهرة

واجهــة مبنــى بالكامــل فــي هولنــدا مــن القنــب و اإليبوكســي الحيــوي. أيًضــا ، 
فــي صيــف عــام 2021 ، تــم بنــاء مظــاالت خارجيــة  مــن ُمركبــات األليــاف 
ــان  ــن الكت ــوع م ــو مصن ــمى LivMat ، وه ــا. األول يس ــي ألماني ــة ف الطبيعي
واإليبوكســي الحيــوي، والثانــي هــو Biomat ، والــذي تــم صنعــه مــن الكتــان 
ــة  ــركة دنماركي ــل ش ــن قب ــام م ــر لالهتم ــق مثي ــى تطبي ــة إل ــب. باإلضاف والقن
تدعــى Projektkin ، والتــي تصنــع حقائــب ســفر صلبــة يمكــن شــراؤها مــن 
ــركة  ــاول ش ــا تح ــا. كم ــل 450 دوالًرا أمريكًي ــت مقاب ــر اإلنترن ــا عب متجره
ــل  ــويق بدائ ــمى Jiva materials تس ــدة تس ــة المتح ــا المملك ــرى مقره أخ
مســتدامة أللــواح الدوائــر المطبوعــة مــن مركبــات األليــاف الطبيعيــة. وعلــى 
وجــه الخصــوص ، قامــت شــركة ألمانيــة تدعــى Greenboats تشــتهر 
بصنــع زوارق مــن ُمركبــات الكتــان، فــي صيــف 2021 بتركيــب أول غرفــة 
ــي  ــدا ، ف ــي هولن ــة ف ــاف الطبيعي ــات األلي ــن ُمركب ــاح م ــات الري محــرك نربن
برنامــج اختبــار يهــدف إلــى دراســة أداء هــذه المــواد الجديــدة فــي مجــال طاقــة 

الريــاح.

ما الذي يمنع انتشار ُمركبات األلياف الطبيعية؟
ــم  ــى الرغ ــرة ، عل ــا المبك ــي مراحله ــزال ف ــة ال ت ــاف الطبيعي ــات األلي ُمركب
مــن ســماتها البــارزة. هنــاك أربعــة تحديــات رئيســية تواجــه مركبــات األليــاف 
ــة  ــد كيفي ــى تحدي ــادًرا عل ــون ق ــا لتك ــًدا فهمه ــم ج ــن المه ــي م ــة، والت الطبيعي

ــا. ــا والمضــي قدًم ــب عليه التغل
عــدم التوافــق - األليــاف الطبيعيــة محبــة للمــاء ، وهــي غيــر متوافقــة . 1

تماًمــا مــع معظــم المــواد الالصقــة مــن البوليمرلــت االصطناعيــة المقاومــة 
للمــاء. كمــا ان لهــا اســتقرار حــراري منخفــض وال يمكــن تســخينها ألكثــر 
مــن 200 درجــة مئويــة ، لــذا فــإن اســتخدامها مــع البوليمــرات الحراريــة 
ــات،  ــي أوليفين ــل البول ــان ، مث ــى البوليمــرات منخفضــة الذوب ســيقتصر عل
بمــا فــي ذلــك PP و PE. عــالوة علــى ذلــك ، فإنهــا ال ترتبــط جيــًدا 
بالمــواد الالصقــة ألن مجموعاتهــا الوظيفيــة الســطحية ال تتفاعــل مــع 
ــك ،  ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــرات االصطناعي ــة للبوليم ــات الوظيفي المجموع
ــة  ــا طبيع ــال له ــذا المج ــي ه ــتخدمة ف ــة المس ــاف الطبيعي ــم األلي ــإن معظ ف
خشــنة، لذلــك ليــس مــن الســهل تشــغيلها باســتخدام طــرق الغــزل والنســيج 

ــة للقطــن. التقليدي
التعقيــد - تتــم زراعــة معظــم األليــاف الطبيعيــة فــي البلــدان الناميــة ، والتــي . 2

ــم  ــا معظ ــاف، بينم ــات األلي ــن ُمركب ــة ع ــن المعرف ــر م ــا الكثي ــس لديه لي
ــة ،  ــدان المتقدم ــي البل ــودة ف ــاف موج ــات األلي ــة لُمركب ــركات المصنع الش
ــن  ــل م ــذا يجع ــة. ه ــاف الطبيعي ــة باأللي ــن المعرف ــر م ــم الكثي ــس لديه ولي

ــدة. ــات الجدي ــي التطبيق ــواد ف ــذه الم ــة اســتخدام ه ــم كيفي ــب فه الصع
ــا . 3 ــات فــي أوروب ــع معظــم الشــركات المصنعــة للمركب ــة - تق ــة التجرب قابلي

الغربيــة والواليــات المتحــدة واليابــان ، ومعظــم هــذه البلــدان ال تــزرع 
األليــاف الطبيعيــة ، باســتثناء الكتــان فــي فرنســا وبلجيــكا. لذلــك ، ال يتمتــع 
منتجــو المــواد المركبــة فــي هــذه المناطــق بســهولة الوصــول إلــى مجموعــة 

واســعة مــن األليــاف الطبيعيــة الممكنــة للبحــث والتطويــر.
قابليــة التعــرف علــى الفوائــد - يتعلــق هــذا بمــدى ســهولة إيصــال فوائــد هــذه . 4

ــة  ــات األليــاف الطبيعي ــد اســتخدام مركب المــادة للمســتخدم. تتمثــل أهــم فوائ
ــل البيولوجــي أو  ــك التحل ــي ذل ــر المباشــرة ، بمــا ف ــة غي ــد البيئي ــي الفوائ ف
ــد ال  ــاالت ، ق ــض الح ــي بع ــظ ، ف ــوء الح ــة. لس ــة الكربوني ــل البصم تقلي
تكــون هــذه الفوائــد غيــر المباشــرة مقنعــة للعمــالء المهتميــن أكثــر بالســعر 

أو األداء.

http://www.swisstextilemachinery.ch/
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أقيمــت الــدورة للمعــرض فــي هــذا العــام خــالل الفترة 
ــى 16 فبرايــر، حيــث ضمــت عارضيــن  مــن 13 إل
و  المتحــدة  الواليــات  تشــمل  دولــة   20 يمثلــون 
بنجالديــش و كنــدا و الصيــن و كولومبيــا و مصــر و 
ألمانيــا و جواتيمــاال و هنــدوراس و الهنــد و اندونيســيا 
و نيبــال و موريشــياس و المكســيك و باكســتان و 
بيــرو و البرتغــال و ســنغافورة و كوريــا و تايــوان و 

ــام. ــا و فيتن ــد وتركي تايالن
وقــد كان اهتمــام المعــرض هــذا العــام بتطبيقــات 
تخصيــص  تــم  حيــث  المصانــع،  فــي  االســتدامة 
التــي طبقــت  المصانــع  لعــرض منتجــات  منطقــة 
عليهــا االســتدامة و كانــت مــن ضمــن هــذه المصانــع، 
مصنــع ســكاربيوس ســاكر الــذي تــم عــرض منتجاتــه 

ــرض.  ــي المع ــتدامة ف ــات المس ــاح المنتج ــي جن ف
ــك  ــرض ماجي ــل مع ــز وكي ــد العزي ــا عب ــارت دين أش
شــو بمصــر إلــى أنــه قــد بلــغ الجنــاح المصــري 
مســاحة 140 متــر مربــع، تضــم 14 شــركة وهــي:

اسبرانزا للمالبس الجاهزة	•
اسكندرية للتصنيع	•
البيت الدولي للمنسوجات 	•
ــس 	• ــو والمالب ــة للتريك ــة الصيني ــركة المصري الش

ــس  ــزة – وينتك الجاه
الهالل للتريكو	•
ايجى تريكو للمالبس الجاهزة	•
بشارة لألزياء	•
تريكو مورينيال	•
جنيدى للمالبس الجاهزة	•
جيرمان تكس للمالبس الجاهزة	•
سكاربيوس ساكر 	•
سويت جيرل	•
فيرتكال جينز	•
كويز جروب	•

ــة العارضــة كان  ــركات المصري ــن الش ــن بي ــه م وأن
ــا  ــت له ــركات كان ــدة و 8 ش ــركات جدي ــاك 6 ش هن

ــرض. ــي المع ــابقة ف ــاركات س مش
اضافــت دينــا عبــد العزيــز أن الجنــاح المصــري كان 
فــي الربــع األول مــن الصالــة فــي مــكان متميــز فــي 
الصالــة ويمكــن رؤيتــه مــن المداخــل لــكل الزائريــن 

و المشــترين.

المجلس التصديري
وفــي نفــس اإلطــار صرحــت شــرين حســني المديــر 
التنفيــذي للمجلــس التصديــري للمالبــس الجاهــزة 
أن المجلــس والمصانــع المصريــة التابعــة لقطــاع 
ــر  ــذ أكث ــس الجاهــزة يشــاركون بالمعــرض من المالب
مــن 10 ســنوات، حيــث يعتبــر مــن أكبــر معــارض 
المتحــدة االمريكيــة  بالواليــات  الجاهــزة  المالبــس 
ــتهدفة،  ــواق المس ــة األس ــى رأس قائم ــى عل ــى تأت الت
لمــا يمتلكــه مــن قــوة شــرائية كبيــرة حيــث يمثــل اكثــر 
مــن 60 فــي المئــة مــن صــادرات المالبــس الجاهــزة 
المصريــة لتبلــغ قيمــة 1225 مليــون دوالر فــى العــام 
2021. وقــد ســاهمت مشــاركة المصانــع المصريــة 
رفــع  فــى     Sourcing Magic بمعــرض  
الوعــى بالمنتجــات الجديــدة والخامــات المســتدامة 
باألســواق  المطلوبــة   Sustainable Material
والمتطلبــات  االتجاهــات  جانــب  إلــى  العالميــة 
ــى  ــة إل ــا، باإلضاف ــات وغيره ــي التصميم ــة ف الحديث
التعــرف علــى احــدث التكنولوجيــات اإلنتاجيــة وبيــان 

ــعار.  ــي األس ــر ف ــتويات التغي مس
كمــا مثــل المعــرض فرصــة للمصانــع المصريــة 
إلــى  البــارزة  التجاريــة  العالمــات  أشــهر  لمقابلــة 
جانــب التعــرف علــى عمــالء جــدد وتوطيــد العالقــات 
بالعمــالء الحالييــن، حيــث بــدأت المصانــع المصريــة 
رغبتهــا فــي االشــتراك بالــدورات القادمــة للمعــرض. 
ــر  ــن أكث ــازال م ــى م ــوق األمريك ــأن الس ــن ب مؤكدي
الجاهــزة  المالبــس  قطــاع  أمــام  الهامــة  األســواق 
المصريــة الــى جانــب أن أفضــل الوســائل الترويجيــة 
ــس هــى  ــج المالب ــى تروي ــى تســاهم ف والتســويقية الت

المشــاركة بالمعــارض الدوليــة المتخصصــة بالخــارج 
ــة. ــة المختلف ــات الترويجي والبعث

ــات  ــج منتج ــس بتروي ــام المجل ــرى ق ــة أخ ــن ناحي م
ــات  ــرض اإلمكاني ــة وع ــزة المصري ــس الجاه المالب
تحملهــا  التــى  التنافســية  والمزايــا  التصنيعيــة 

المصريــة. الصــادرات 

دعم ثماني شركات
الوطنــي  المنســق  هــالل  ياســمين  واوضحــت 
للمشــروعات بمركــز التجــارة الدوليــة )التابــع لألمــم 
المتحــدة( والمســئولة عــن مشــروع جيتكــس ميناتكــس 
ثمانيــة  أن   )GTEX MENATEX( مصــر 
مــن الشــركات العارضــة تــم دعمهــم عــن طريــق 
ــس  ــارك المجل ــرض ش ــالل المع ــي خ ــج. وف البرنام
التوريــد  »دول  نــدوة  فــي  للمالبــس  التصديــري 
لمصــر  التنافســية  المزايــا  أوضــح  ممــا  البديلــة« 
ــادة التوافــد  ــة مــوردة و مصنعــة و أدي إلــى زي كدول
ــالل  ــمين ه ــت ياس ــري. واضاف ــاح المص ــى الجن عل
ان عــدد الزائريــن الجاديــن للجنــاح المصــري كان 
أفضــل ممــا كان عليــه فــي الــدورات الســابقة وإال أنــه 
ــات  ــون عــن وضــع طلبي مــن المالحــظ هــو أن يبحث

ــا.  ــل كورون ــا قب ــرة م ــن فت ــل م ــات أق بكمي
وكانــت االربعــة االســئلة المهمــة التــي يســألها زائــري 

ــاح المصري: الجن

14 شركة مصرية تشارك في فعاليات معرض 
ماجيك شو Magic Show الس فيجاس

ــام  ــرض Sourcing Magic لع ــر لمع ــدورة فبراي ــزة ب ــس الجاه ــرى للمالب ــس التصدي ــارك المجل ش
ــاح يضــم 14 مصنــع مــن قطــاع  ــك بجن ــة وذل ــات المتحــدة األمريكي 2022 بمدينــة الس فيجــاس بالوالي
المالبــس الجاهــزة المصريــة. الماجيــك شــو هــو معــرض دولــي يقــام فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
فــي الس فيجــاس؛ يجمــع تحــت ســقف واحــد المصنعيــن و المورديــن مــن العديــد مــن دول العالــم، حيــث 
يضــم الكثيــر مــن العالمــات التجاريــة الكبيــرة وبيــن تجــار التجزئــة مــن مختلــف دول العالــم؛ ولهــذا يعــد 
ــزة  ــة فرصــة متمي ــزة، وبمثاب ــس الجاه ــي صناعــة المالب ــارض المتخصصــة ف ــم المع ــن أه ــرض م المع

لعــرض إمكانيــات القطــاع والترويــج لمنتجــات المالبــس الجاهــزة فــي األســواق العالميــة.

خيوط



1( مدة التوريد
2( أقل كمية للطلبية

3( السعر 
4( مكان المصنع و مزايا اإلستيراد من مصر.

الجاديــن  الزائريــن  عــدد  ان  ياســمين  واشــارت 
زائــر   251 حــدود  فــي  كان  مصانــع  للثمانــي 
ــن  ــل م ــات بالفع ــوا عين ــم 72 مشــتر طلب ــن بينه وم
المصانــع ومؤكــدة أنــه مــن المتوقــع أن يصــل حجــم 
معــرض  فــي  الثمانــي  الشــركات  مــن  المبيعــات 
إلــى مليــون و ســبعمائة  ماجيــك شــو قــد يصــل 

دوالر.
ــع  ــس إدارة  مصن ــس مجل ــي رئي ــم العلب ــال هاش وق
مورينيــال بالمعــرض : هــذه أول دورة لــي اعــرض 
ــن  ــن الزائري ــه م ــأس ب ــدد ال ب ــاك ع ــا، وكان هن به
الوقــت  فــي  ويتــم  المصنــع،  بمنتجــات  المهتميــن 
ــة للعمــل  ــاك احتمالي الراهــن التواصــل معهــم، و هن
معهــم و لكــن التحــدي هــو تقديــم اســعار منافســة 
ــي  ــواد الخــام ف ــي ظــل عــدم اســتقرار اســعار الم ف

ــة. ــوق العالمي الس
إال أن المعــرض فــي النهايــة كان ناجًحــا بمــا تضمنــه 
مــن اعــداد كبيــرة مــن الزائريــن الراغبيــن فــي 
ــاركة  ــى المش ــذا أتمن ــدة وله ــدات الجدي ــرام التعاق اب
ــالل  ــا خ ــيتم انعقاده ــي س ــة والت ــدورة القادم ــي ال ف

ــطس 2022. ــى 10 اغس ــن 8 إل ــرة م الفت

للمزيد من المعلومات أو للعرض في الدورة القادمة التواصل مع:
Dina.AbdelAziz@informa.co - دينا عبد العزيز

mailto:Dina.AbdelAziz@informa.com
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منتجات جديدة
ــر   ــعى لتطوي ــي تس ــركات الت ــن الش ــد م ــع العدي تتطل
جائحــة  علــى  المترتبــة  األثــار  بعــد  منتجاتهــا 
الصناعيــة  االبتــكارات  أحــدث  لتقديــم  كوفيــد19، 
ــة  ــًدا، خاص ــا تحدي ــوق ولعمالئه ــى الس ــا إل بمنتجاته
وان المعــرض يمثــل ملتقــى مثالــي بيــن مصنعــي 

العالمييــن.  والمســتثمرين  النســيج  آالت 
 ITM 2022 معــرض  يــزور  أن  المتوقــع  مــن 
ــدول  ــا وآســيا الوســطى وال ــزوار مــن أوروب آالف ال
العربيــة، وخاصــة مــن الجمهوريــة التركيــة لالطــالع 

ــيج. ــي آالت النس ــات ف ــدث االتجاه ــى أح عل

إطالق العالمات التجارية
العديــد  اطــالق   ITM2022 معــرض  وسيشــهد 
ــات  ــي مجــال تقني ــدة ف ــة الرائ مــن العالمــات التجاري
النســيج مثــل Picanol و Itema و Toyota و 
Saurer و Rieter و Trützschler ،والتــي هــي 
مــن بيــن الشــركات التــي ســتعرض أحــدث ابتكاراتهــا 

 .ITM 2022 فــي

نمًوا كبيًرا
صــرح Erwin Devlooued – مديــر التســويق 
نمــًوا  نتوقــع  إننــا   Picanol فــي  واالتصــاالت 
ــي الســنوات  ــة ف ــًرا لصناعــة المنســوجات التركي كبي
أول   ITM 2022 قائــال: ســيكون  وتابــع  القادمــة 
خاللــه  مــن  النســيج؛يتم  آلالت  دولــي  معــرض 
مؤخــًرا  طرحهــا  تــم  التــي  المســتجدات  عــرض 
 PicConnect, OmniPlus-i Connect

.and OptiMax-i Connect
وصــرح Ferdinando De Micheli – مديــر 
 ITM 2022 ســيكون معــرض" : Itema مبيعــات
ــذي  ــل ال ــري الطوي ــف القس ــد التوق ــرض بع أول مع
 ITM تســببت فيــه جائحــة كوفيــد19، ولهــذا ســيوفر
2022 المنــاخ المثالــي لتقديــم أحــدث االبتــكارات 

ــن".  ــن الماضيي ــا خــالل العامي ــا عليه ــي عملن الت
مديــر   -  Markus Lichtenstein وأعلــن 
عمليــات تويوتــا، أنــه ســيقدم خــالل المعــرض  أحــدث 
الموديــالت فــي تقنيــة Air-Jet بينمــا قالــت الدكتــورة  
Bettina Temath  - رئيــس التســويق العالمــي 
"الحظنــا   :  Trützschler Group لمجموعــة 
ــر  ــات تحضي ــى أحــدث ماكين ــر عل ــب كبي وجــود طل
 ، ITM 2022 الغــزل فــي تركيــا ولهــذا ســنقدم فــي

."TCO 21 آلــة التمشــيط المطــورة حديًثــا
واوضحــت Pia Terasa – رئيــس قســم التســويق 
 :Saurer Spinning Solutions والســوق الذكي

أنــه نظــًرا ألهميــة ســوق المنســوجات التركــي ، 
ــالء  ــاء بالعم ــازة لاللتق ــل منصــة ممت ــإن ITM تمث ف
ــم   ــة بأكملهــا، ولهــذا ســيتم تقدي ــى المنطق ــر عل والتأثي
 Autocoro 10 open-end spinning

.ITM 2022 للــزوار فــي  machine
  ITM 2022 معــرض  يمثــل  أن  المنتظــر  ومــن 
ــن األفضــل واألحــدث فــي  ــذي ســيجمع بي ــى ال الملتق
 – Norbert Klapper الصناعــة ، فقــد صــرح
الرئيــس التنفيــذي لشــركة Rieter : نحــن نتطلــع 
ــع الغــزل  ــات تصني إلــى عــرض مذهــل ألحــدث تقني
التــي تفيــد األعمــال وتفيــد صناعــة المنســوجات فــي 

ــم. ــاء العال ــة انح كاف

إحصاءات دورة  ITM  األخيرة
الماضيــة لمعــرض  الــدورة  فعاليــات  فــي  شــارك 
ــون 64  ــارض يمثل ــة 1200 ع ــرة قراب ITM األخي
ــون 94  ــر يمثل ــف زائ ــى 60 أل ــة إل ــة، باإلضاف دول
دولــة، ومــن المتوقــع أن تحقــق دورة 2022 مــن 
ــم  ــن أه ــدة م ــدة كواح ــية جدي ــا قياس ــرض أرقاًم المع
ــرة  ــد فت ــا بع ــيتم تنظيمه ــي س ــة الت المنصــات العالمي

ــة. ــي الجائح تفش

خالل الفترة من 14-18 يونيو 2022

الدورة الجديدة لمعرض ITM 2022  تضم قادة تكنولوجيا 
المنسوجات تحت سقف واحد

ــة  ــن جائح ــم م ــاة العال ــة معان ــوام نتيج ــدة 3 أع ــاع لم ــد انقط ــو 2022 بع ــن 18-14 يوني ــرة م ــالل الفت ــرض ITM 2022 خ ــدة لمع ــدورة الجدي ــد ال تعق
كوفيــد19، وذلــك فــي مدينــة إســطنبول التركيــة وتحديــًدا فــي Istanbul Tuyap Fair and Congress Center ، حيــث ســتقدم الشــركات المصنعــة 

الرائــدة آلالت النســيج فــي العالــم اآلالت التــي طورتهــا فــي األعــوام الثــالث الماضيــة.
يقــدم معــرض ITM 2022 فــي دورتــه الجديــدة أحــدث التقنيــات التكنولوجيــة التــي لهــا مســاهمات كبيــرة فــي نجــاح صناعــة النســيج التركيــة فــي اإلنتــاج 
والتصديــر، ولهــذا مــن المتوقــع ان يشــارك عــدد كبيــر مــن المســثتمرين العامليــن فــي مجــال المنســوجات مــن العديــد مــن البلــدان التــي تشــهد تطــوًرا ايجابيـًـا 

فــي هــذا المجــال الصناعــي مثــل باكســتان وبنجالديــش وأوزبكســتان والهنــد ومصــر .

خيوط
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Restart after the pandemic: Techtextil and Texprocess are once again set to bring together the technical textile and 
textile processing sectors at physical events in Frankfurt am Main from 21 to 24 June 2022. With around eight months still 
to go before the first editions since the corona pandemic of Techtextil, the leading international trade fair for textiles and 
nonwovens, and Texprocess, the leading international trade fair for processing textile and flexible materials, around 900 
exhibitors from currently 45 countries, including the organisers of numerous joint stands, have already registered to take 
part in Frankfurt am Main. The registration status is over 85 percent for Techtextil and over 70 percent for Texprocess based 
on the last events in 2019.

“The sector is in motion again and 
people have a great need to find 
out about the latest developments 
and see innovations live. Over the 
last one and a half years or more 
since the outbreak of the pandemic, 
companies have had faced a 
variety of new challenges. Many of 
the companies have undergone 
a complete restructuring and, 
simultaneously, launched a host of 
innovations. Now, they want to discuss 
them with an international audience 
of trade visitors”, says Olaf Schmidt, 
Vice President Textiles & Textile 
Technologies at Messe Frankfurt. 
“Techtextil and Texprocess will 
provide a look ahead in June 2022. 
The distortions of the industry due to 
the pandemic and the commitment 
to sustainability are directing the 
focus even more toward flexible, 
digitally automated and sustainable 
production structures. Among other 
things, these will also be more regional 
than before,” said Elgar Straub, 
Managing Director, VDMA Textile Care, 
Fabric and Leather Technologies. 
“Adapted technological solutions 
exist and are increasingly in demand. 
The high registration numbers show 
the need for exchange.” 

Sustainability as a key theme 
With Sustainability@Techtextil and 
Sustainability@Texprocess, the two 
leading fairs will put the spotlight in June 
2022 on the sustainability concepts 
of the companies and organisations 
taking part. Expert discussions will 
supplement the subject. Moreover, 
a special category of the Techtextil 
and Texprocess Innovation Awards 
will honour outstanding achievements 
relating to sustainability in the sector. 

New: area for international textile 
start-ups
Dynamic and multifarious: the textile 
sector is in motion and textile start-ups 
are active in numerous future-oriented 
fields, such as 3D design, blockchain, 
e-commerce and sustainability. 
For the first time, Techtextil and 
Texprocess will introduce international 
start-ups for technical textiles and 
textile processing on a special area 
supplementing the popular ‘Young 
Innovative Companies from Germany’ 
area supported by Germany’s Federal 
Ministry of Economic Affairs.

Focus on the denim industry at 
Texprocess
From cotton growing, via dyeing 
processes that conserve water, to 
finishing: the timelessness of denim 
fashion has not only given rise to a host 
of myths and facts revolving around 

sustainability but also to a multitude 
of innovations in the sector. With the 
Denim Future Factory (DFF), the denim 
industry will be a thematic focal point 
at Texprocess 2022.

For more information contact:
Messen for Marketing & Fair 
Consultancy  
Representative of Messe Frankfurt in 
Egypt & Libya
Mobile: 0100 2155168 - 01024446866
info@messefrankfurtegypt.com 
www.messefrankfurtegypt.com

TECHTExTIL AND TExPROCESS 2022:
DISCOvER INNOvATIONS LIvE ONCE AGAIN

معارض
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TECHNOLOGY ENABLES USERS TO NOT ONLY PRESERvE THE 
CRAFTSMANSHIP OF EMBROIDERY, BUT TAkE IT TO THE NExT LEvEL

Coloreel, through its US partnership with 
Hirsch Solutions, has secured orders for 
six more of its single-head units for the on-
demand digital dyeing of textile threads.
This comes less than four weeks after 
the very successful Impressions Expo in 
Long Beach, Los Angeles, where Coloreel 
and Hirsch demonstrated the unique 
capabilities provided by Coloreel products 
and technology to several hundred 
interested visitors live.
Coloreel’s groundbreaking technology 
carries out the high-quality colouring 
of thread on demand, enabling users 
to not only preserve the craftsmanship 
of embroidery, but take it to the next 
level. It makes previously complicated 
designs accessible, including gradients, 
textures and other effects. Using only a 
single thread and needle means that it 
also significantly improves quality and 
efficiency, enabling immediate start up 

and faster delivery.
By colouring the thread directly, there 
is also no wastewater, hence no water 

pollution, and using a single reel of thread 
and needle also means minimised thread 
waste and microfibre pollution.

ZONED MESH 
PANELS kEEP 
AIR FLOWING 
AND ENHANCED 
STRETCH ALLOWS 
FOR INCREASED 
MOvEMENT

Carhartt, of Dearborn, Michigan, 
continues to innovate in the development 
of workwear for hotter days and harder 
work.
The new Force relaxed fit pocket t-shirt 
is designed to work when air conditioning 
isn’t an option, and features zoned mesh 
panels to keep air flowing and enhanced 
stretch to allow for increased movement.
It also benefits from an improved 
seam design for a more comfortable, 
distraction-free fit, with sun protection to 

a minimum of 25 UPF. In addition, it has a 
drop-tail hem for increased coverage and 
is available in multiple colour options and 
men’s and women’s sizes ranging from 
XS-XXL. It also has all of the recognised 
Carhatt features such as FastDry and 
Stain Breaker technologies.
To ensure the new t-shirt was tough 
enough to handle rising temperatures, 
Carhartt turned to its friends at veteran-

led disaster response organisation Team 
Rubicon, who have spent the last several 
months testing the shirt in the heat of 
emergencies around the world.
As the official shirt of Team Rubicon, 
more than 30,000 items have been sent 
to veteran, first responder and civilian 
volunteers who work to provide immediate 
relief to those impacted by disasters and 
humanitarian crises.



STRATEGIC PROJECT STRONGLY SUPPORTED BY THE 
FRENCH GOvERNMENT AND THE GRAND-EST REGION

BRANDS OPTING FOR ORGANIC 
COTTON RECYCLED FABRICS 
AND LYOCELL OPTIONS

Carbios and Indorama Ventures are partnering to build an 
enzymatic PET bio-recycling production plant in Longlaville, 
Meurthe-et-Moselle, France, with a processing capacity of 
around 50,000 tons of post-consumer PET waste per year – the 
equivalent to 2 billion PET bottles or 2.5 billion PET trays.
The capital investment required for the project is expected to 
be around €150 million for Carbios core technology, with an 
estimated €50 million for the infrastructure preparation of the site.
In the coming months, Carbios expects to finalise strong non-
dilutive financial support from French Government and from the 
Grand-Est Region, based on an offer already received from the 
French Minister of Industry, Agnès Pannier-Runacher and the 
President of Grand-Est Region, Jean Rottner.
This financial support will be conditional on the notification to 
the European Commission and on contractualisation by French 
authorities and follows January’s announcement by Eastman 
of a $1 billion material-to-material molecular polyester recycling 
facility in France.
This latest project is expected to create approximatively 150 

direct and indirect full-time jobs.
Carbios is a pioneer in the development of enzymatic solutions 
dedicated to the end-of-life of plastic and textile polymers and 
has already successfully started-up a demonstration plant in 
Clermont-Ferrand

Technical textile manufacturer, Ventile reports that its forward 
order sales are at their highest level in the company’s history.
Citing an increased interest from brands looking to offer 
sustainable fabric solutions for their customers, Ventile has 
announced that its forward orders for last month )February 
2022( were up 68% on the same month in 2021. A reinstated 
consumer confidence alongside news of steady economic 
growth are also contributing factors, as the company sees 
brands looking to invest in upcoming collections.
Ventile, which specialises in sustainable fabrics made from 
cotton and ecological blends, reports that forward orders of 
its Eco range have also now surpassed forward orders for its 
previously best-selling Ventile Original fabric for the first time. 
The Ventile Eco range consists of fabrics that offer increased 
sustainable credentials and are produced with organic cotton 
fibres, as well as a choice of recycled fabrics and lyocell options.» www.elzahraaconsulting.com

wessam007@hotmail.com 
ت: 24031341 02 - 01001836190
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أحمد املغالوي
Meghalawi@khoyout.com

ــة  ــه كصناع ــاء الل ــا ش ــا م ــفن؛ وإحن ــتهي الس ــا ال تش ــاح بم ــي الري تأت
الريــاح بتجيلنــا مــن كل حتــه، يميــن و شــمال ومــن فــوق ومــن تحــت، 
مــش بتســيب أي منفــذ إال لمــا بتجيلنــا منــه ريــاح و أعاصيــر.. يــا حــرام 
ــا  ــه و يســد مــن هن ــه وال أي ــى أي ــة عل ــع أو الشــركة مــش مالحق المصن
وال مــن هنــا، وال مــن عوامــل خارجيــة وال داخليــة، مــن ثــورات لتعويــم 
لكورونــا ثــم أخيــًرا قــرارات البنــك المركــزي بتاعــت االعتمــادات 
ــى  ــر عل ــد أث ــو أكي ــط ه ــح وال غل ــرار ده ص ــا كان الق ــتندية، وأًي المس

ــان.!  ــان و كم ــا كم ــر عليه الصناعــة و لســه هيأث

االســعار بالفعــل زادت لمســتلزمات اإلنتــاج فيــه كالم أن فــي مكــن ســعره 
ــي  ــع الل ــوا  للمصن ــوا يبيع ــار بطل ــه تج ــادة، وفي ــة زي ــي المئ ــط 40 ف ن
ــى مراحــل  ــع باألجــل أو  عل ــت بتدف ــع كان ــا المصان ــد م ــع كاش بع بيدف
فبالتالــي بعــض المصانــع رفضــت إنهــا تشــتري البضاعــة كاش أو "توتــو 

علــي كبوتــو" زي مــا بيقولــوا.

المتوقــع أن اللــي هيحصــل فــي الفتــرة اللــي جايــة غيــر   ارتفاع االســعار 
أن ممكــن متالقيــش بعــض مســتلزمات اإلنتــاج موجــودة مــن اساســه فــي 
ــر  ــن، غي ــب مســتلزماتها مــن في ــارة تجي ــع محت ــي المصان الســوق فتالق
أن صاحــب المصنــع هتالقيــه بيخبــط أخمــاس فــي اســداس مــش عــارف 

يســعر مضبــوط للمشــتري النهائــي أًيــا كان ده محلــي أو تصديــر. 

القصــة بمنتهــي البســاطة أن التجــار و الــوكالء اللــي كانــوا بيســتوردوا 
أو  قــروش   10 مــال  مثــال رأس  بيحطــوا  مكــن و مســتلزمات كان 
عشــرين قــرش و يســتورد ب 100 قــرش وهــو فاتــح حســاب مــع 
الشــركة األم فــي بلــد المنشــأ مبنــي علــى عالقــة طويلــة و ثقــة متبادلــة و 
بيســدد لهــم علــى 120 يــوم  أو  أي كان اإلتفــاق و نفــس القصــة بيبيــع 
ــوب  ــي المطل ــي بق ــل، دلوقت ــى مراح ــه عل ــذ فلوس ــا و ياخ ــع هن للمصن
ــد  ــك لح ــي البن ــم ف ــرش و يحطه ــي ال100 ق ــتورد بإجمال ــه يس ــه أن من
مــا البضاعــة تيجــي ففجــأة لقــي التاجــر أنــه عليــه يحــط كل رأس مالــه 

فــي البنــك علشــان يســتورد المنتــج و الكميــة اللــي هــو عايزهــا  و غيــر 
كــده فيــه منهــم اللــي مــا عنــدوش الســيولة يحــط ال 100 قــرش كلهــم و 
أخــره يحــط ال 10 قــروش بــس و كــده مــش هيقــدر يســتورد إال بقيمــة 
ال10 قــروش بــس، فبقــي الموضــوع » علــى قــد لحافــك مــد رجليــك«. 
كثيــر مــا عندهمــش المقــدرة إنهــم يتعاملــوا بالمســتندات البنكيــة باألخــص 

ــرة و المتوســطة. الشــركات الصغي

هــو القــرار صعــب علــى ســوق متعــود يعيــش علــى األجــل، الطبيعــي 
قبــل كــده إن المصنــع كان يعــدي علــى الوكيــل أو التاجــر أو يكلمــه فــي 
التليفــون يقولــوا عايــز المكــن الفالنــي و أبعتهــم علــى المصنــع و يدفــع 
ــه  ــى مهل ــع للشــركة األم عل ــل بيدف ــي الوكي ــل و بالتال ــى مه ــل عل للوكي
ــح  ــة و الســمعه و المصال ــى الثق ــة عل ــات مبني ــى عالق ــي عل ــه مبن و كل
ــس الشــيء للخامــات  ــزق مــع بعضــه. وبرضــه نف ــه بي المشــتركة و كل
المســتوردة، فــزي مــا إحنــا عارفيــن مصانــع كثيــر معتمــدة علــى 
ــي  ــرة الل ــي الفت ــر ف ــى التصدي ــر عل الخامــات المســتوردة. فهــل ده هيأث
ــي  ــتري ف ــع المش ــا م ــق عليه ــعار المتف ــس االس ــزام بنف ــة؟ أو اإللت جاي
ــا و الهنــد  الخــارج؟ هــل ســيبقي لســه منافــس مــع بــالد ثانيــة زي تركي

ــم؟ ــام و غيره و فيتن

وده بجانــب أن بعــض الــوكالء اللــي عندهــم القــدرة الماليــة بيقولــوا أن 
فتــح االعتمــادات مــع البنــوك بياخــذ و قــت طويــل و عامــل عطلــة. 

ــده شــكله  ــن التصريحــات ك ــتمر ) وم ــو اس ــرار ده ل ــد أن الق ــو األكي ه
مســتمر( هيغربــل الســوق وهتالقــي عــدد ال بــأس بيــه مــن التجــار خــرج 
ــف  ــخصيات بتتكش ــر و ش ــاس بتظه ــي و ن ــاس بتختف ــوق،  ون ــن الس م
و شــخصيات بتتقــل و هتالقــي اندمجــات و جــوازات بتحصــل بيــن 
شــركات علشــان يقــدروا يســتمروا، أكشــن و أحــداث ســاخنة و تطــورات 
ــالت رمضــان، كل  ــدل مسلس ــة ب ــي جاي ــام الل ــي األي ــا ف ــرج عليه هنتف

ــم طيبيــن.  ســنة و أنت

هذه االحداث 
ليست من وحي خيال 

الكاتب .. وأي تشابه في 
األحداث أو الشخصيات أو 

األسماء هو ليس من محض 
الصدفة فهو مقصودا 

ومتعمدا
"توتو على كبوتو"

mailto:Meghalawi@khoyout.com
http://www.texprocess.com
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Experience
technology.

texprocess.com

The leading international trade fair for the processing of textile and fl exible materials showcases the 
entire dynamism of the industry. Experience unique technology innovations for garment production 

and textile processing and enjoy inspiring discussions in a hybrid trade fair environment.

And with the additional digital platform, you benefi t from the best of both worlds: face-to-face 
discussions at the fair, plus virtual networking with exhibitors and the international community, for 

instance through matchmaking before, during and after the event.

info@egypt.messefrankfurt.com, Mobile 0100 215 5168 - 0102 444 6866
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