The next generation in
digital printing
DIGITAL INKS
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Vivid colours in
sustainable printing

The cutting edge in quality,
value & design creativity

ROSE

MAGNOLIA

New perspective in
industrial sublimation printing

The next step up
in digital textile printing

•
•
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Flexibility,stunning designs

and fabrics

and faster lead times

•

In 3 performance levels

Available in a 16 print head

•

High density and wide

and a 32 print head version
•

For all leading print heads

Excellent price to production

colour gamut
•

ratio

Frugal with energy, water and

•

chemicals

prints with unique details and high
resolution

•
TCO in fashion and sportswear
•

Crisp, sharp and high-quality

•

delivered within days’ notice

Maximum freedom in choice of
fabrics

On-demand production,
•

Integrated Archer + technology for
delivering constant quality levels

Steps ahead in rotary textile printing
S

Screens
A new-generation rotary screen
textile printing system

bestLEN
The benchmark in the rotary
preprint machinery

•

Fully automatic

•

High quality with high speed

•

Closed bearing system

•

Rotary Screen Printing

•

Combination of Roller and

•

for large volumes

•

High quality single step dry process

Higher mesh, higher printing quality

•

Ideal for engraving shops and
medium/large printers

•

High reproducibility due to reduced
process steps and auto-calibration

Blade squeegee in one position
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اﺧﺒﺎر ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اWوروﺑﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
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ﺣﻮار
آﺧﺮ ﺣﻮار ﻟﻮزﻳﺮ ﻗﻄﺎع اWﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻫﺸﺎم ﺗﻮﻓﻴﻖ :

ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ا&ﻧﺘﺎج وا&دارة
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اWﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﺠﻴﺔ
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اﺛﻴﻮﺑﻴﺎ  ..ﺗﻄﻮرات ﻣﺴﺘﻤﺮة و ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﺠﻴﺔ ،واﻟﺴﺮ ﻓﻲ » اﻟﺼﻴﻦ«
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ﺧﻴﻮط ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا&دارة وﺻﺎﺣﺐ ا&ﻣﺘﻴﺎز

أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻐﻼوي
رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻋـﻼء ﺷـﺪﻳـﺪ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ

أﺳﻤﺎء ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
إدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

وﻟﻴﺪ ﻋﺮاﺑﻰ
ﻟﺒﻨﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺷﻴﻤﺎء اﻟﺸﻨﺎوي

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﻼف

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم !..
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ﻣﺠﺮد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ!!..
•تقابلــت قبــل أســبوعين مــع أحــد الكبــار فــي الصناعــة وامتــدت الحديــث حــول مســيرة
الصناعــة والتطــورات التــي تشــهدها فــي الوقــت الراهــن فــي ظــل خطة التطويــر التي
قاربــت علــى االنتهــاء ،فقــال لــي مالحظــة وجدتهــا فــي منتهــى الــذكاء :لمــاذا نطــور
القديــم دون أن يكــون هنــاك رؤيــة لتوطيــن بعــض القطاعــات الصناعيــة الجديــدة،
فقلــت مثــل مــاذا  ،قــال المنســوجات التقنيــة علــى ســبيل المثــال ،وأضــاف ،نحــن
نطــور فــي المجــاالت التقليديــة للصناعــة مثــل الغــزول والمنســوجات والمفروشــات
المنزليــة ،رغــم أهميتهــا فهــي تعانــي فــي الســوق العالميــة مــن المنافســة المحتدمــة،
بينمــا هنــاك قطاعــات صناعيــة مــن الســهل ان تكــون المنافســة لصالحنــا بمجــرد
توطينهــا داخليًــا ،مثــل األليــاف الصناعيــة ،والصناعــة الصديقــة للبيئــة! ..
•الغريــب بعــد الحديــث معــه بأيــام تــم اإلشــارة إلــى معلومــات تشــير إلــى صــدور
توجيهــات مــن القيــادة السياســية بالعمــل علــى إنشــاء أكبــر مجمــع إلنتــاج
البولــى اإليثيليــن لتوفيــر الخامــات الالزمــة لصناعــة األليــاف الصناعيــة للصناعــة
المصريــة ،ممــا جعلنــي اشــعر بــأن القيــادة السياســية لديهــا دراســات متكاملــة عــن
واقــع الصناعــة ومــا الــذي ســتحتاج إليــه فــي المســتقبل القريــب ،خاصــة وان هنــاك
تقاريــر صــدرت عــن مركــز المعلومــات واتخــاذ القــرار أوصــت بضــرورة العمــل
علــى زيــادة االســتثمارات المحليــة فــي قطــاع الصباغــة وإنتــاج األليــاف الصناعيــة،
خاصــة أن  55فــي المئــة مــن حجــم الخامــات المســتخدمة فــي الصناعــات النســجية
أغلبهــا أليــاف صناعيــة مســتوردة مــن الخــارج.
•مــع رحيــل وزيــر قطــاع األعمــال الســابق والــذي قامــت «خيــوط» بإجــراء آخــر

حــوار معــه قبــل تــرك المنصــب بســاعات ،هــل ســيبدأ الوزيــر الجديــد فــي مهــام
عملــه مــن « الصفــر» أم ســيكمل مســيرة العمــل ،أم ينتظــر ان يلملــم بالمهــام
والمجــاالت التــي تتعلــق بملــف تطويــر الصناعــة ،خاصــة وان الوزيــر الســابق كان
لديــه «فكــرة» عــن الصناعــة قبــل ان يتولــى مســؤولية ملــف التطويــر ..مجــرد
مالحظــة خاصــة وان الســائد دائ ًمــا أن يبــدا المســؤول الجديــد عهــده بالدراســة
لكافــة الملفــات واتخــاذ قــرارات تعبــر عــن أفــكاره حتــى ولــو كانــت إلغــاء قــرارات
المســؤول الســابق عليــه!.
•األرقــام التــي تعلنهــا دول العالــم الرئيســية فــي ســوق المنتجــات النســجية تشــير
إلــى ارتفــاع حجــم الصــادرات خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري ،فهــل تعنــي
ان هنــاك أمــل فــي اســتعادة حركيــة التجــارة الدوليــة للصناعيــة لمــا كان عليــه قبــل
كورونــا والحــرب الروســية األوكرانيــة الراهنــة ..لعــل وعســى ،ولكــن مــاذا عــن
خطــة الترويــج للصــادرات المصريــة.
•وفقــا لمعلومــات تتــردد بيــن أوســاط العامليــن فــي الصناعــة مــازال هنــاك ازمــة
تعانــي منهــا الصناعــة فــي اســتيراد المــواد الخــام الالزمــة لإلنتــاج ،وهــو مــا جعلنــي
أتســاءل عــن االســتثناءات التــي قررتهــا القيــادة السياســية فــي هــذا الشــأن ،لمــاذا
لــم تجــد طريقهــا للتطبيــق ودعــم الصناعــة لمواصلــة مســيرة اإلنتــاج.
•كل عــام ونحــن معكــم  ..كل عــام ونحــن فــي خدمــة الصناعــة ،كل عــام ونحــن نعبــر
عــن مشــاكل الصناعــة وداعميــن لمســيرتها اإليجابيــة ..كل عــام وخيــوط بألــف
خيــر..

ﻋﻢ رﻓﺎ
اﺧﺒﺎر

عم “رفا” رجل ال يتوقف عن النميمة،
خاصة عن أحوال الصناعات النسجية،
فهو رجل قديم في الصناعة؛ ولهذا
نحن ال نتحمل مسؤولية “زعل” من
ستتناولهم حكايات “رفا” فكل ما
نفعله هو نشرها فقط ،تطبيقا ً للمبدأ
الشهير “العهدة على الراوي”!!...

اﻟﻜﺒﺎر ﻋﺎوزﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ..ﻳﻌﻨﻲ أﻳﺔ!!.
عندهم حق برده بس ده دور الدولة وال دورهم ،مش عارف
بصراحة ،رددها عم رفا بصوت عالي ،قلت خير يا عم رفا ،قال
الناس المستثمرين الكبار أوي في الصناعة كانوا قاعدين مع بعضهم
من أسبوع كده ،وكالمهم كله كان عن ان الدولة الزم تقوم برعاية
القطاع الخاص ،وتعمل استراتيجية مستقبلية لدعمه ،قلت :دعم أية،
قال عم رفا :انا عارف بقه ،مش المفروض هما عن طريق الغرفة
بيتكلموا مع بعض ويشوفوا عاوزين اية والدولة توفره ،ثم الدولة لما

عملت خطة التطوير كان هدفها تطوير القطاع العام وان يكون فيه
شراكة مع القطاع الخاص ،ألن الصناعة هما االتنين مش واحد بس،
قلت صح يا عم رفا ،قال :ثم دعم اية هنرجع للدعم ومشاكلة تاني،
المفروض يفكروا ويعملوا الخطط ويقولوا للحكومة عاوزين ده ،مش
يقولوا فكروا انتم واعملوا وشوفوا احنا عاوزين اية  ..قلت وهللا عندك
حق يا عم رفا!! ..

ﻟﻴﻪ اﻟﻄﻤﻮح ده ﺑﺲ!..
هو كالم بصراحة سمعته أنا مش عارف ده حقيقي وال الء ،قلت
كالم أية يا عم رفا ،سمعت يا سيدي وانا أصال مش عاوز اسمع في
األساس(!) ،ان واحد من الكبار اللي ليهم دور في التطوير كان نفسه
في منصب أكبر ،بس لألسف محصلش ،وانه زعل أوي لما عرف أنه
مش مطلوب دلوقتي ،واألفضل انه يقوم بدوره واللي بصراحة قايم بيه

بنجاح وتألق زي ما بيقولوا في األفالم كده!..
قلت مين يا عم رفا ،قال وهو يتفحصني كده ،يعني مش عارف ،بس
لو مش عارف مش هتعرف  ..وضحك عم رفا للمرة األولى في حياته
بصوت عالي  ..وسكت  ..يا ترى مين ده ؟ انا معرفش !!..

ﻳﺎرﻳﺖ ﻧﺸﺘﻐﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻘﻪ!..
قال عم رفا شوفت يا سيدي المسؤول الكبير قال في اول يوم في مكانه
الجديد ،لو سمحتم عاوز شغل كبير يحصل اليومين دول ،مش حاجة
اسمها تحت الدراسة ،الزم ناخد قرارات تخلي الناس تشتغل كويس
وبسرعة كمان ،قلت  :ده كويس ده يا عم رفا ،قال :الناس عاوزه
اللي يساعد ويشتغل معاهم وعارف مشاكلهم كويس ،مش اللي بيفكر
يعمل اية عشان يعرف مشاكل الناس ولما يعرفها يفكر هيعمل اية في
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المشاكل ديه ،قلت :اية الكالم الكبير ده يا عم رفا ،قال :ال كالم وال
حاجة ،كل الموضوع ان المسؤول الكبير عارف الوقت اللي جاي فيه،
وان الكل باصص عليه يأما يشتغل كويس يأما مع السالمة ..قلت:
صح يا عم رفا ،قال :عشان كده نصيحتي للمسؤولين الكبار الجدد انهم
يشتغلوا أوي وبسرعة عشان الحكاية محتاجة الكل يساعد الكل عشان
ننجح كلنا ،قلت ،اه وهللا يا عم رفا ،ياريت

ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
اﺧﺒﺎر

صناعة النسيج األوروبية
تطالب باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة
أزمة الطاقة

 80مليار دوالر صادرات
الصين من المالبس
واإلكسسوارات خالل النصف
األول من العام الجاري
80Billion China’s Exports of
Garments and Accessories

European Textile Industry Requesting Immediate Steps in
Energy Crisis

طالبــت المنســوجات واألزيــاء األوروبيــة فــي
أوروبــا  ،ممثلــة بـــ  EURATEXلوضــع
اســتراتيجية أوروبيــة واحــدة لمعالجــة أزمــة
الطاقــة لحمايــة مســتقبل الصناعــة  ،وضــرورة
مراجعــة آليــة أســعار الكهربــاء ووضــع حــد
أقصــى ألســعار الغــاز فــي االتحــاد األوروبــي
عنــد  80يــورو  /ميجــاوات ســاعة ،كمــا يجــب
منــح دعــم خــاص للشــركات لتجنــب اإلفــالس
ونقــل إنتــاج المنســوجات إلــى خــارج أوروبــا.
وكانــت أســعار الغــاز والكهربــاء قــد وصلــت
إلــى مســتويات غيــر مســبوقة فــي أوروبــا ،وهــو
األمــر الــذي انعكــس علــى تكلفــة اإلنتــاج والتــي
مــن المســتحيل تحميلهــا علــى أســعار المنتــج
النهائــي ،وهــو الواقــع الــذي لــو اســتمر دون
إيجــاد الحلــول الســريعة لــه فــي انتقــال العمليــة
اإلنتاجيــة علــى خــارج أوروبــا ،ممــا يــؤدي مــع
الوقــت إلــى اعتمــاد األســواق األوروبيــة علــى
المورديــن األجانــب.
اشــارت  EURATEXإلــى ان صناعــة
المنســوجات باتــت مــن القطاعــات المعرضــة
للخطــر ،باإلضافــة إلــى صناعــة األليــاف
االصطناعيــة والقائمــة علــى الســليلوز مؤكـ ًدا أن
اختفــاء منتجــات األليــاف األوروبيــة ســيكون لــه
عواقــب فوريــة علــى صناعــة النســيج والمجتمــع
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ككل ،حيــث تعتبــر أنشــطة صباغــة المنســوجات
مــن القطاعــات كثيفــة االســتهالك للطاقــة
صــرح رئيــس  EURATEXألبرتــو باكانيلــي
ً
قائــال :أنــه بالنظــر إلــى الوضــع الحالــي  ،ال
يمكــن اســتبعاد ســيناريو تختفــي فيــه قطاعــات
كاملــة مــن صناعــة المنســوجات .ممــا ســيؤدي
هــذا األمــر إلــى خســارة آالف الشــركات
وعشــرات اآلالف مــن الوظائــف األوروبيــة
وســيزيد مــن تفاقــم اعتمــاد أوروبــا علــى
المصــادر األجنبيــة للســلع األساســية.

أظهــرت أرقــام رســمية واردة مــن وزارة
الصناعــة وتكنولوجيــا المعلومــات ارتفــاع
قيمــة الصــادرات الصينيــة مــن المالبــس
واإلكسســوارات بـــ  12بالمئــة لتصــل إلــى
 80.2مليــار دوالر خــالل النصــف األول مــن
العــام الجــاري .2022
وكشــفت الــوزارة أن صناعــة المالبــس الصينيــة
ســجلت نمــوا مســتقرا فــي إيراداتهــا وأرباحهــا
فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري .2022
فــي األشــهر الســتة األولــى ،حققــت  13ألــف
شــركة رئيســية فــي صناعــة المالبــس زيــادة
قدرهــا  4.5بالمئــة علــى أســاس ســنوي مــن
إيراداتهــا المجمعــة ،لتصــل إلــى  688.5مليــار
يــوان ( حوالــي  102مليــاري دوالر ).
وبلــغ مجمــل أربــاح هــذه الشــركات 30.7
مليــار يــوان فــي فتــرة ينايــر  -يونيــو ،بزيــادة 4
بالمائــة علــى أســاس ســنوي .وانخفضــت نســبة
الشــركات الخاســرة فــي هــذه الصناعــة بـــ 0.9
نقطــة مئويــة لتشــكل  27بالمئــة مــن اجمالــي
الشــركات ،وفــي الوقــت نفســه ،انخفــض حجــم
إنتــاج هــذه الشــركات بنســبة  1.5بالمئــة علــى
أســاس ســنوي ،ليصــل إلــى  11.3مليــار قطعة.
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وفقا لمنظمة التجارة العالمية:

فيتنام ثاني أكبر مصدر
ً
عالميا خالل العام 2020
للمالبس الجاهزة

تركيا 10.7 ..مليارات
دوالر صادرات المالبس
الجاهزة في  6أشهر

Turkey Exports of Garments
10 Billion in First 6 Months

Vietnam Second Biggest Garment Exporter in 2022

أصــدرت منظمــة التجــارة العالميــة تقريــرا
كشــفت فيــه احتــالل فيتنــام بديــال عــن بنجــالدش
كثانــي أكبــر مصــدر للمالبــس فــي العالــم بعــد
الصيــن بواقــع  29مليــار دوالر فــي العــام
 .2020وبالرغــم مــن ظــروف الجائحــة،
اســتطاعت فيتنــام أن تزيــد قيمــة صادراتهــا مــن
المالبــس بنســبة  6.4فــي المئــة مقارنــة بالعــام
 ،2019وذلــك عــن طريــق التركيــز علــي
المالبــس التــي تســتهلكها الطبقــات متوســطة
وعاليــة الدخــل ،حيــث قــل الطلــب علــي مالبــس
الطبقــة منخفضــة الدخــل.
علــى الجانــب اآلخــر ،انخفضــت شــحنات
تصديــر المالبــس البنجالديشــية بنســبة  6.8فــي
المئــة فــي العــام  2020بســبب الغــاء الصفقــات
وتأخــر المدفوعــات مــن قبــل الــدول الغربيــة مما
أدي الــي اغــالق الكثيــر مــن مصانــع المالبــس.
العوامــل األخــرى التــي ســاعدت فيتنــام علــي أن
تكــون فــي ذلــك المركــز بعــد تحســن صادراتهــا
مــن المالبــس علــي مــدار العقــد الماضــي هــي
ثبــات ســعر صــرف العملــة المحليــة بالنســبة إلــي
الــدوالر األمريكــي ،و تفعيــل اتفاقيــة التجــارة
الحــرة مــع االتحــاد األوروبــي ,وتوجــه بعــض
الشــركات للعمــل فــي فيتنــام بعــد تقليــل أنشــطتها
فــي الصيــن.

بذلــك أصبحــت حصــة فيتنــام فــي ســوق
المالبــس العالمــي  6.4فــي المئــة أيضــا مقارنــة
ب 2.9فــي المئــة فــي العــام  .2019ولكــن يظــل
الفــارق كبيــر بينهــا وبيــن الصيــن الــي تبلــغ
حصتهــا الســوقية  31.6فــي المئــة.
صرحــت وزارة الصناعــة والتجــارة الفيتناميــة
أنهــا تســتهدف زيــادة صادراتهــا مــن المالبــس
الــي  39مليــون دوالر فــي عــام  2021فــي
ظــل تخفيــف قيــود االغــالق فــي الــدول الغربيــة
وبــدء مرحلــة التعافــي االقتصــادي.

بلغــت عائــدات تركيــا مــن صــادرات المالبــس
الجاهــزة 10 ،مليــارات و 796مليــون دوالر،
خــالل األشــهر الـــ  6األولــى مــن العــام الحالــي.
وبحســب بيانــات مجلــس المصدريــن األتــراك،
فــإن صــادرات قطــاع المالبــس قــد ســجلت
رق ًمــا قياس ـيًا خــالل الفتــرة بيــن ينايــر /ويونيــو
.2022
وبهــذا حققــت صــادرات المالبــس الجاهــزة،
نمــواً بنســبة  14.5بالمئــة خــالل األشــهر الـــ
 6األولــى مــن العــام الحالــي ،مقارنــة بالفتــرة
نفســها مــن العــام الماضــي..
وفــي يونيــو الماضــي وحــده ،بلغــت عائــدات
صــادرات المالبــس الجاهــزة ،مليــارا و972
مليــون دوالر ،محققــة نمــواً بنســبة  9.5بالمئــة،
مقارنــة بالشــهر نفســه مــن .2021
وعلــى صعيــد البلــدان المســتوردة ،تصــدرت
ألمانيــا القائمــة بـــ  330مليــون دوالر ،تلتهــا
إســبانيا بـــ  242مليــون دوالر ثــم المملكــة
المتحــدة بـــ  191مليــون دوالر.
يُذكــر أن إجمالــي الصــادرات التركيــة
بلغــت قيمتهــا  23.4مليــار دوالر فــي يونيــو
الماضــي ،محققــا ً نمــواً بنســبة  18.5بالمئــة
مقارنــة بالشــهر نفســه مــن عــام .2021

Source, collaborate
and future-proof
your business
at the world’s largest international
textile and garment technology exhibition

Source
from some 1,500
leading manufacturers
and see live machinery
demonstrations

Collaborate
and grow your business
with digital transformation
and sustainability

Future-proof
with best-in-class
solutions to s tay ahead
of the competition

Access
ITMAconnect - the
year-round sourcing and
knowledge hub for the
global textile community

Plan your visit. Scan the QR code for more information.

Show Owner

Show Organiser

T: +65 6849 9368
E: info@itma.com

CEMATEX Associations
ACIMIT (Italy)
AMEC AMTEX (Spain)
BTMA (United Kingdom)
GTM (Netherlands)
SWISSMEM (Switzerland)

SYMATEX (Belgium)
TMAS (Sweden)
UCMTF (France)
VDMA (Germany)

Scan for More Info

Connect With Us
@ ITMA2023
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برتوكول تعاون بين صندوق دعم الغزل والهيئة العامة
للتحكيم واختبارات القطن للمحافظة على الميزة التنافسية
لألقطان المصرية
Protocol Between Textile Consolidation Fund & CATGO

"قاسم" يبحث مع مسؤولي
شركة مصر لالستثمار سبل
ً
التعاون المشترك وصوال إلى
ً
سنويا
 100مليار دوالر
Kassem Revising Cooperation
Channels Worth 100 Billion
Dollars

وقــع صنــدوق دعــم صناعــة الغــزل والمنســوجات
والهيئــة العامــة للتحكيــم واختبــارات القطــن
بروتوكــول تعــاون بينهمــا بهــدف العمــل علــى
تبــادل الخبــرات واســتخدام المعامــل المتقدمــة فــي
الصنــدوق فــي تحليــل العينــات للمحافظــة علــى
جــودة األقطــان المصريــة.
أكــد المهنــدس ســامي جــاد المديــر العــام لصنــدوق
دعــم صناعــة الغــزل والمنســوجات أن صناعــة
الغــزل والمنســوجات القطنيــة المصريــة تعتبــر
مــن أهــم الصناعــات المحليــة لمــا لهــا مــن
مميــزات تنافســية فــي إنتــاج القطــن علــى مســتوى
ً
فضــال عــن التطويــر الشــامل لمنظومــة
العالــم
الصناعــات النســجية بــدأ مــن خطــط تحديــث
المحالــج وتطويــر مصانــع الغــزل والنســيج
بأحــدث اآلالت العالميــة و المنظومــة الحديثــة
للتســويق مــن خــالل عالمــة مصريــه موحــدة.
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مشــيرً ا إلــى مــا يتميــز بــه الصنــدوق مــن
توافــر معامــل فنيــة معتمــدة طب ًقــا للمواصفــة
القياســية العالميــة  ISO 17025لفحــص
جميــع المنتجــات النســيجية بــدأ مــن األليــاف و
حتــى المنتــج النهائــي باإلضافــة إلــى معامــل
االختبــارات البيئيــة والميــاه المعتمــدة طبقــا
لــذات المواصفــة المشــار إليهــا وباإلضافــة إلــى
الكــوادر الفنيــة المتميــزة.
اشــاد مديــر الصنــدوق بالــدور الكبيــر الــذى
تقــوم بــه الهيئــة العامــة للتحكيــم و اختبــارات
القطــن للمحافظــة علــى جــودة القطــن المصــري
وهــو الهــدف الرئيســي للهيئــة لزيــادة ميزتــه
التنافســية وذلــك عــن طريــق المحافظــة علــى
نقــاوة الصنــف ومنــع الخلــط ومراقبــة الجــودة فــي
جميــع مراحــل التــداول وحتــى تســليمه للمغــازل
المحليــة أو تصديــره للخــارج .

عقــد محمــد قاســم رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
المصدريــن المصرييــن – اكســبولينك اجتماعًــا
مــع فريــق عمــل شــركة مصــر لالســتثمار وتنميــة
الصــادرات التابعــة للبنــك المركــزي لمناقشــة خطــة
عمــل الجمعيــة وســبل التعــاون المقترحــة بيــن
الجانبيــن لمواكبــة توجــه الدولــة فــي الوصــول إلــى
 100مليــار دوالر عائــدات الصــادرات المصريــة.
كمــا عقــد قاســم اجتماعًــا مــع الوزيــر مفــوض
تجــاري عبــد العزيــز الشــريف رئيــس مكتــب
التمثيــل التجــاري – برليــن الــذي اســتعرض خــالل
لقــاءه مــع مديــري القطاعــات التصديريــة بجمعيــة
المصدريــن المصرييــن – اكســبولينك ســبل تصديــر
منتجــات متعــددة للســوق األلمانــي نظــرا التــي تمــر
بهــا العديــد مــن دول العالــم فــي الوقــت الحالــي.
كمــا تــم اجــراء جلســة مباحثــات ثالثيــة األطــراف
علــى المســتوي التنفيــذي بيــن جمعيــة المصدريــن
المصريين -اكســبولينك و شــركة مصر لالســتثمار
وتنميــة الصــادرات ومشــروع  TRADEالممــول
مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة للوقــوف علــى
آليــات التعــاون بيــن األطــراف الثالثــة إلعــداد
جيــل جديــد مــن المصدريــن إلــى جانــب رفــع
كفــاءات المصدريــن الحالييــن ومســاهمة الشــركة
والبرنامــج فــي أنشــطة الجمعيــة المختلفــة.

NEEDLES HOUSE EGYPT

MADE IN CHINA
MADE IN GERMANY

MADE IN KOREA
MADE IN INDIA

DONGNAM
MADE IN KOREA

LONG LOOP STEAMER
MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

BAVARIA BELT

Electrostatic Air Puriﬁcation Systems
For Textile Industry

MADE IN CHINA

MADE IN ITALY
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رامـــى عبـــد الحميـــد
ramyabdlhamid@gmail.com

صيحات الخياطة الراقية لخريف وشتاء 2023 - 2022
العديــد مــن الصيحــات بشــك ٍل أساســي ســيطرت علــى مجموعــات الخياطــة الراقيــة لخريــف وشــتاء ،2023 - 2022
لتليــق بــك ّل الس ـيّدات مهمــا كان ســتايلهنّ  .فــي هــذا المقــال ســنعرض أبــرز صيحــات الخياطــة الراقيــة لخريــف وشــتاء
.2023 - 2022
 .1الذيل الطويل:
التصاميــم المقترنــة بذيــل طويــل هــي
مــن بيــن الموديــالت التــي بــرزت
ـكل الفــت فــي مجموعــات الخياطــة
بشـ ٍ
الراقيــة لخريــف وشــتاء - 2022
 .2023هــذه القطــع كفيلــة فــي إضافــة
لمســة راقيــة ومميّــزة إلــى التصاميــم
الطويلــة أو القصيــرة.
 .2الشبك:
تداخلــت تفاصيــل الشــبك إلــى المالبــس
واألكسســوارات فــي مجموعــات
الخياطــة الراقيــة لخريــف وشــتاء
 ،2023 - 2022ســواء أتــى القمــاش
بهــذا الشــكل بحــ ّد ذاتــه أو اقترنــت
التصاميــم بالحبيبــات البرّ اقــة علــى هــذا
النحــو.
هــذه الصيحــة كفيلــة فــي منــح اللــوكات
لمســة جريئــة ومم ّيــزة فــي آن واحــد ،و
يمكنــكِ أن تعتمــدي مث ـالً تــوب شــفاف
بهــذه التفاصيــل فــوق قميــص أو بلــوزة
ضيّقة مثالً.
البراقة:
 .3الحبيبات ّ
الحبيبــات البرّ اقــة باتــت مــن بيــن
التفاصيــل شــبه الحاضــرة فــي ك ّل
المواســم فــي اآلونــة األخيــرة ،وهــا
هــي تأخــذ أيضًــا حصّــة بــارزة مــن
مجموعــات الخياطــة الراقيــة لخريــف
وشــتاء  .2023 - 2022ســواء
آتــت علــى شــكل حبيبــات صغيــرة أو
أحجــار كبيــرة ،وهــذه التفاصيــل زيّنــت
مختلــف التصاميــم لتســاهم فــي منحهــا
لمســة منمّقــة وفريــدة مــن نوعهــا.
 .4األزهار ثالثية األبعاد:
زيّنــت تفاصيــل األزهــار ثالثيــة
بشــكل مبالــغ
األبعــاد والملفوفــة
ٍ
بحجمــه مختلــف التصاميــم ،لتســاهم
فــي إضافــة لمســة حيويــة ومنعشــة
إليهــا ،وهــذه الصيحــة تليــق حتمــا ً
بصاحبــات الســتايل الجــريء واللواتــي
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يرغبــنَ بتســليط ك ّل األنظــار إليهــنّ .
 .5األكمام المبالغ بحجمها:
األكمــام المبالــغ بحجمهــا وبالتحديــد
عنــد األكتــاف هــي أيضًــا مــن بيــن
الصيحــات فــي مجموعــات الخياطــة
الراقيــة لخريــف وشــتاء - 2022
 .2023رأينــا هــذه الصيحــة فــي
الفســاتين والتوبــات ،وهــي تناســب
حتمـا ً السـيّدات اللواتــي ال يتــر ّددنَ فــي
المجازفــة فــي لوكاتهــنّ .
 .6الريش:
الريــش هــو أيضـا ً مــن بيــن الصيحــات
الحيويــة والجريئــة ،والتــي بــرزت
بقــوّ ة فــي مجموعــات الخياطــة الراقيــة
لخريــف وشــتاء .2023 - 2022
هــذا التفصيــل ز ّيــن التصاميــم ،ســواء
بشــكل كامــل أو جزئــي ،ليليــق بــك ّل
ٍ
الســيّدات مهمــا كان ســتايلهنّ .
 .7المعاطف المن ّمقة:
المعاطــف المزيّنــة بالتفاصيــل المنمّقــة
مثــل التطريــزات ،الحبيبــات البرّ اقــة
وغيرهــا هــي مــن بيــن الصيحــات التي
صــة بــارزة مــن مجموعــات
أخــذت ح ّ
الخياطــة الراقيــة لخريــف وشــتاء
 ،2023 - 2022وهــذا الشــكل مــن
التصاميــم يليــق حتمًــا بالمناســبات
الكبيــرة فــي الشــتاء.
 .8الفساتين الضيقة:
الفســاتين الضيّقــة والناحتــة للجســم هــي
مــن بيــن الصيحــات التــي بــرزت فــي
مجموعــات الخياطــة الراقيــة لخريــف
وشــتاء  ،2023 - 2022هــي تليــق
حتمًــا بالســيّدات صاحبــات األســلوب
الجـ ّـذاب.
وفــى النهايــة عليكــي أن تختــاري مــا
يناســبك ويتــالءم مــع طبيعة شــخصيتك
لتكونــي علــى أحــدث موضــة لخريــف
وشــتاء هــذا العــام .2023 - 2022

“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

Innovation starts with Creativity
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 customers, 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 processes 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.

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

Autocard
The new Autocard has been
developed to create further
value in the fibre preparation
chain. The flexible portfolio
offers the right solutions for
preparation of all kinds of
staple fibres for the
subsequent processes.
The right combination of blow
room and carding ensures
excellent fibre utilisation and
sliver quality for high efficiency
and yarn quality in spinning.
saurer.com
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DIGITAL INKjET TOWEL PRINTING
FROM ZIMMER AUSTRIA
has become a success story spanning the globe from Fareast to South America, including various installations in China,
India, Pakistan, Turkey, Poland, Germany, Portugal, Mexico and El Salvador, to mention a few.
Mr. Amit Chandak, CEO of Shrinath Cotfab likes to share his experience with the latest technology in digital towel printing.
Mr Amit, after more than one year
of production with a COLARIS Digital
Towel Printing System, how do you
comment your experience?
COLARIS is a brilliant machine. It
has a lot of moving parts which
might be daunting. Nevertheless,
ZIMMER technical team has trained
our operators and service staff who
become real professionals to run
operations smooth and efficient. With
the professional support by ZIMMER
AUSTRIA, it has become a smoothsailing ride.
How do you see the future in towel
printing?
Will
digital
printing
replace
traditional screen printing, or will it
remain a complementary option?
We believe digital will be a nice
compliment in the towel printing
industry. It is a superior product that
is still of limited acceptance in some
markets, but with a steeply growing
demand.
What can you tell us about the quality
of the machine and the printheads?
All has come as advertised and
promised by the vendor. No complaints
at all.
Any
comments
on
the
aftersales support of ZIMMER AUSTRIA?
All required support has been on the
point. They have been by our side
through thick and thin.
COLARIS Digital Towel Printers from
ZIMMER AUSTRIA Digital Printing
Systems
A COLARIS printer is the workhorse for
any kind of heavyweight fabric and
voluminous substrate incl. technical
textiles, upholstery fabrics, velour
substrates, terry fabric and carpet
products. Through a vast experience
in digital printing incl. various
multinational towel producers, ZIMMER
AUSTRIA Digital Printing Systems is the
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• Flexible layout that offers various

options for a fully integrated towel
print production
• Penetration booster system to work
with ready for inkjet printing fabric
Optional features available:
• Analog or digital inline pretreatment system
• Inline weft alignment system
• Automatic cross border detection
with design positioning to stay
registered even with varying towel
length
• Variety of different dryer solutions
• Inline fixation with SHS SupraFIX
curing system
• Loop steamers for offline dye
fixation
• SupraWASH for start-ups and small
towel production units

right partner to convert any design
idea into high quality, value-added
products incl. terry fabrics.
COMPELLING FEATURES
What makes a COLARIS printer an
outstanding solution for terry fabric
printing?
• Experience and know-how gained
from heaviest textile substrates, incl.
woven carpet with a weight of up
to 3,200 gsm
• Solid and sturdy construction of
the printer and all its print line
components
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تقدمها :رشا منير
Rasha_2b@yahoo.com

عندما يتكلم" ..القطن المصرى"!..

توطين موضة مصرية!! ..
يــا ســالم سـلّم ..هــو القطــن بيتكلــم؟!! ...نعــم يتكلــم ويفــرد جناحيــه ويطيــر محلقــا نحــو عالــم جديــد مــن الكبريــاء والنجــاح وفــرض الــذات ..ويســتعيد عهــده الســابق..
عهــد الذهــب األبيــض «المصــرى» .كثيــرا مــا كنــت أتســاءل أيــن ذهبنــا األبيــض الــذى كنــت أســمع عنــه ،أيــن مصانــع الغــزل والنســيج التــى كنــا نتوجــه إليهــا
فــى المحلــة الكبــرى فــى رحــالت مدرســية ،فنشــترى منهــا مــا يمكــن أن يســتوعبه مصــروف رحلتنــا أنــذاك لنهــدى بــه أقاربنــا الذيــن يوصوننــا بهــذا ..وكــم كانــت
مفروشــات جميلــة مطــرزة وغايــة فــى الرقــى .وكــم كانــت ســعادة قلبــى عنــد صــدور قــرار الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى بضــرورة اســتعادة القطــن المصــرى لســابق
عهــده مــن خــالل خطــة اســتيراتيجية لتطويــر صناعــة الغــزل والنســيج.
تنتقــل مصــر اآلن إلــى مرحلــة تطــور رائجــة فــى
األبحــاث الزراعيــة ذات نظــرة اقتصادية رائــدة ،وهذا
مــا افتقدنــاه فــى عهــود ســابقة وهــو تعــاون القطاعــات
المختلفــة مــع بعــض ،فالقطــاع الزراعــى ال يمكــن أن
ينفصــل عــن القطاعــات التســويقية بــأى حــال مــن
األحــوال ..وال عــن قطــاع األمــن القومــى..
وهــل القطــن المصــرى أمــن قومــى ..؟! بالطبــع نعــم،
فعــالوة علــى أهميتــه فــى الســوق الداخليــة حيــث يجــد
لــه الــرواج الكبيــر مــع جــودة التصنيــع وتنوعهــا،
فــإن لــه دوه الكبيــر فــى أن يكــون مصــدرا للدخــل
القومــى جنبــا إلــى جنــب الســياحة وقنــاة الســويس..
وتصديــره إلــى الخــارج يجلــب العملــة الصعبــة بــال
منــازع .وقــد كان لنجــاح التجربــة األولــى منــذ عــدة
أعــوام فــى زراعــة القطــن ومــن ثــم تعميمهــا علــى
 14محافظــة ،دورا ال بــد مــن اإلشــادة بــه والتعــاون
علــى الوصــول إلــى أقصــى درجــات النجــاح ،وإعــادة
النظــر فــى الســلبيات التــى تعــرض لهــا وإيجــاد حلــول
للمشــكالت.
وتســتعد مصــر حاليــا للتوســع فــى انتــاج القطــن
الملــون -حيــث لهــا تجربــة صغيــرة ســابقة -وبخاصــة
بعــد نجــاح تجــارب دول أخــرى مثــل الصيــن والهنــد
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وروســيا ،ولمــا ال ،وهــو القطــن ذى مواصفــات
ومكانــة تنافســية عاليــة مــن حيــث الجــودة والمتانــة
والنعومــة والطــول مقارنــة بباقــى األقطــان العالميــة.
وتزايــد إقبــال الــدول الغربيــة علــى اســتخدام األقطــان
الملونــة طبيعيــا باعتبارهــا منتجــات صديقــة للبيئــة
خاليــة مــن الصبغــات الكيماويــة حفاظــا علــى صحــة
مواطنيهــا ،أو لهــؤالء الذيــن لديهــم أنــواع مــن
الحساســية تجــاه المنســوجات الصناعيــة والمصبوغة،
وكنــوع مــن الرفاهيــة.
ويصبــح لدينــا اآلن القطــن األبيــض ،والكريمــى
الفاتــح ( ..)Off whiteوالبنــى الفاتــح والغامــق،
إضافــة إلــى اللونيــن األحمــر واألخضــر.
وهــل هــذا هــو آخــر المطــاف؟ ..بالطبــع ال ،بــل
هــى مجــرد البدايــة ..خطــوة علــى طريــق المليــون.
وال أعنــى المليــون ميــل بالخطــوات فقــط ،بــل
بالعائــدات االقتصاديــة واالجتماعيــة وتوطيــن
الموضــة المصريــة.
فالجديــر بالذكــر ،أن كال مــن أمريــكا
واســتراليا تعمــالن علــى زراعــة القطــن
األزرق الداكــن ،ليقتــرب مــن لــون خامــة
الجينــز المحببــة لــدى كافــة األجيــال
والطبقــات ،ليحــل محلــه مــع التزايــد
علــى طلــب المنتجــات صديقــة
البيئــة.
وقبــل أن نفكــر فــى الســوق
العالميــة ،نحــن لدينا ســوق كبير
يمكــن أن يحــل محلــه القطــن
ســواء األبيــض أو الملــون -أو
حتــى ذى الصبغــات الكيماويــة
المعالجة،عوضــا عــن خامــات
كثيــرة مســتوردة ،ومــن ثــم
الــرواج لهــا واالهتمــام الجيــد
فــى تســويقها وبخاصــة إذا
كانــت هنــاك خطــة اســتيراتيجية

مــن خــالل القطاعــات الصناعيــة المســؤولة لعــرض
المنتــج القطنــى المصــرى بشــكل مكثــف فــى
معــارض داخليــة ودوليــة ،فهــل يمكــن أن يحــل القطن
المصــرى محــل الجينــز (مثــال) بكافــة أشــكاله؟
ومــن هنــا فــإن تحريــك الســوق تجــاه
المنتــج القطنــى المصــرى لــه
ضرورتــه الملحــة؛ بدايــة
مــن تنميــة المنتــج الزراعــى
الوطنــى المميــز عالميــا،
مــرورا بمراحــل تصنيــع
المنســوجات والمنتجــات
المتنوعة،عــالوة عــن
تدشــين صناعــة
«للمــــــوضـــــــة

INNOVATION:
IT’S IN
OUR DNA
المصريــة» .والســؤال المطــروح اآلن :كيــف يتــم توطين «موضــة مصرية»؟..
اإلجابــة هــى :باالعتمــاد علــى الخــام المحلــى المناســب لطبيعــة البيئــة المصريــة
مــع هــذا المنــاخ الحــار الرطــب ،عــالوة علــى التوجــه الجديــد فى ســوق الشــباب
والمــرأة للبحــث عــن المنتــج ذى الطابــع المصــرى (أو الشــعبى) كنــوع مــن
التميــز  ..كمــا أن هنــاك ســوق جيــدة جــدا فــى المــدارس متمثلــة فــى زى التالميذ
ســواء فــى المــدارس الحكوميــة أو العالميــة (االنترناشــيونال) ،وكذلــك المطاعــم
والمقاهــى والفنــادق والمراكــز الطبيةعلــى ســبيل المثــال.
انتشــرت فــى اآلونــة األخيــرة علــى صفحــات الفيــس بــوك المتاجــر الصغيــرة
التــى تبيــع منتجــات الســيدات والفتيــات ذات الملمــس القطنــى بأســعار فــى
متنــاول الكثيــر ،ومــا يلفــت االنتبــاه هــو اعتمادهــا علــى التصميمــات ذات
الطابــع العربــى أو الشــعبى المصــرى ،وهــذا يعطــى اشــارة إلــى أهميــة التوجــه
بالموضــة داخليــا حيــث اقبــال الشــباب والنســاء وبخاصــة بعــد انحســار الــزى
الخليجــى (أســود اللــون) والعــودة إلــى األلــوان وزى البيئــة المصريــة الريفيــة
الجميلــة كنــوع مــن الموضــة (الفاشــون) والتميــز (الســتايل)..
ومــع توطيــن الموضــة المصريــة ،فكمــا يتــم اعــادة إحيــاء مصانــع الغــزل
والنســيج بتدريــب العامليــن عليهــا وتطويــر خبراتهــم ،ال بــد جنبــا إلــى جنــب
االســتعانة بالفنانيــن والفنانــات المتخصصيــن فــى هــذا المجــال وتدريبهــم علــى
صناعــة الموضــة فــى مصــر تحــت إشــراف الدولــة والجهــات المعنيــة بهــذه
الصناعــة كعلــم وفــن وخبــرة تســويقية .وال بــد مــن عمــل دراســة للســوق ســواء
المحلــى أو العالمــى علــى عينــات موجهــة لــكل ســوق ،لمعرفــة مــدى قبــول
المنتــج مــن حيــث الموصفــات الفنيــة والســعر .
لربمــا مــن رؤيتــى المتواضعــة -وأنــا التــى لــم تتصــل بالســوق المحليــة بشــكل
مــدروس ،مــن خــالل تعامالتــى العمليــة مــع األفــراد ،فإننــى أرى القــدرة علــى
غــزو الســوق المحليــة بمــا هــو متميــز مــن تصميمــات ذات طابــع عربــى
وتــراث مصــرى ســواء ريفــى أو بــدوى أو شــعبى ،فاإلقبــال عليــه فــى نهــم
وتزايــد ،فقــط يحتــاج إلــى خبــرات متعاونــة وليســت مشــاريع صغيــرة يقودهــا
أفــراد بفطرتهــم وامكانياتهــم البســيطة ،ولتكــن هــذه المشــاريع فــى النــور بــدال
مــن وراء الصفحــات.
وإذا أعطينــا مســاحة لعــرض مــا يمكــن التركيــز عليــه فــى الســوق المحليــة
قبــل العالميــة ،فإننــا بصــدد وضــع الكثيــر مــن المنتجــات التــى ال حصــر لهــا
مثــل :القميــص والتــى شــيرت والبنطــال الضيــق والواســع ،والجاكيــت والبلــوزة
الحريمــى بأكمــام وبــدون ،والجلبــاب ،والتوينــز (البلــوزة والجيــب) ،والتايــور
(الجاكيــت والجيــب) ،والبدلــة الحريمــى أو الرجالــى ،عــالوة علــى الفســاتين
المميــزة للفتيــات فــى عمــر المراهقــة والالتــى يفتقــدن الكثيــر مــن الموديــالت
لهــذا الســن فــى الســوق المصــرى ،فالموضــة إمــا للكبــار أو األطفــال.
هــذا قليــل بالنســبة للمالبــس المعروضــة أعــاله ،فقــط للعــرض وليــس للحصــر..
عــالوة علــى المفروشــات المنزليــة وأقمشــة التنجيــد وتجهيــزات العرائــس..
وكلهــا إمــا صناعــات رديئــة أو اســتيراد ربمــا يتميــز فــى الدندشــة ونحــن أهــل
بهــا مــن خــالل المصمميــن المصرييــن األكفــاء.
وقــد كشــفت األزمــات التــى مررنــا بهــا مــن وبــاء كورونــا ،والحــرب الروســية
األوكرانيــة وتغيــر المنــاخ عــن مــدى ضآلــة القــوى االقتصاديــة العظمــى
لمواجهــة مثــل هــذه األزمــات لتعلــن عــن أن البقــاء ليــس لألقــوى ،بــل لمــن
يديرهــا «صــح».
ومــن هــذا المنبــر ..أدعــو كافــة الجهــات المعنيــة والمســؤولة عــن توطيــن
صناعــة المنســوجات فــى مصــر ،أن تضــع فــى االعتبــار توطيــن صناعــة
الموضــة ،فكلمــا توغلــت فــى مصريّتــك ..اســتطعت أن تكــون متميــزا فــي
صناعتــك..
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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.

Invented in Switzerland.
Where the same innovative spirit drives textile progress today.

مقترح اعداد قوائم بالمواد الخام
وتصنيفها وفقا ألهميتها لتسهيل
استيرادها لضمان استمرارية
مسيرة اإلنتاج.

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﻼف

ﺧﻴﻮط

سيناريوهات "المركزي" لضمان استمرارية
استيراد المواد الخام !..
بعيدًا عن المعلومات التي هي أقرب إلى توقعات حول قرب صدور قرار من البنك المركزي بإلغاء قراره بوقف العمل بمستندات التحصيل ً
بديال عن قرار
االعتمادات المستندية ،وبعيدًا عن التحرك الراهن لسعر الدوالر جراء تعديالت األزمة االقتصادية التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية – األوكرانية ،إال ان ما
يهم المجتمع الصناعي في الوقت الراهن ليس فقط بالنسبة للصناعات النسجية ولكن للصناعة ككل ،هو إيجاد آلية تضمن استمرارية استيراد المواد الخام الالزمة
قرارا باستثناء استيراد المواد الخام من قرار االعتماد المستندية،
للصناعة ،وهو األمر الذي قامت القيادة السياسية في وقت سابق بعد فترة زمنية قصيرة بإصدار ً
إال أنه رغم قرار القيادة السياسية ما زال هناك صعوبات في استمرارية االستيراد ،للحد الذي مجتمع الصناعة يعاني من مشكلة ما من توافر المواد الخام ،األمر
الذي أوجد بيئة خصبة للمتربصين باالقتصاد المحلي في اإلشارة إلى محدودية توافر بعض السلع ،مما استدعي المسؤولين عن مسيرة االقتصاد للتأكيد على
عدم صحة ما يتم الترويج له ،ولكن السؤال األهم ما الذي دفع هؤالء أيا كانوا لإلشارة إلى مشكلة توافر السلع والخامات للصناعة المصرية .اإلجابة بدون شك
قدرا من التباطيء للعملية االستيرادية.
استمرارية الصعوبات التي تتعلق بتوافر المواد الخام ،وحدوث ً

قرارات القائم باألعمال
القائــم باألعمــال كمحافــظ للبنك المركــزي؛ المصرفي
المخضــرم حســن عبــد اللــه ،كانــت أولــى قــرارات
المركــزي فــي بدايــة عهــده خل ًفــا للمحافــظ الســابق
طــارق عامــر ،هــو عــدم تحريــك ســعر الفائــدة،
وهــو األمــر الــذي اســتهدف بــث الثقــة بيــن مفاصــل

االقتصــاد المصــري ســواء صناع ًيــا أو تجار ًيــا ،كمــا
تــم تــداول معلومــات تشــير إلــى قيــام القائــم باألعمــال
كمحافــظ للبنــك المركــزي بإصــدار تعليمــات للبنــوك
العاملــة فــي الســوق المصريــة بإجــراء حصــر لحجــم
طلبــات االســتيراد القائمــة والمتوقعــة حتــى نهايــة
يونيــو  ،2023بهــدف تحديــد حجــم الطلــب المتوقــع

علــى العملــة الصعبــة حتــى نهايــة الســنة الماليــة
الحاليــة ،وهــي المعلومــات التــي لــم يتــم تأكيدهــا أو
نفيهــا مــن المصرفييــن انفســهم حتــى اآلن.
إجراءات وتحركات
إال أن مــا تــم اإلشــارة لــه عبــر تصريحــات لوزيــر

جارٍ العمل على مجموعة من
اإلجراءات التي من شأنها سرعة
إصدار االعتمادات المستندية
الالزمة لشراء المواد الخام.

التجــارة والصناعــة أحمــد ســمير ،عقــب اجتماعــه
جــار
مــع رئيــس الــوزراء مصطفــى مدبولــي ،أنــه
ٍ
العمــل علــى مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي مــن
شــأنها ســرعة إصــدار االعتمــادات المســتندية
الالزمــة لشــراء المــواد الخــام ،وقطــع الغيــار ،إلــى
جانــب تســهيل الحصــول علــى التمويــل مــن القطــاع
المصرفــي ،يشــير إلــى أن هنــاك تحــركات حكوميــة
ســريعة فــي هــذا الشــأن ،بــل ويؤكــد علــى أن هنــاك
دراســات متكاملــة يتــم العمــل عليهــا فــي الوقــت
الراهــن النتقــاء افضــل األســاليب الممكنــة التــي مــن
شــأنها تســهيل اســتيراد المــواد الخــام وقطــع الغيــار
لالزمــة الســتمرارية العمليــة اإلنتاجيــة.
مــع مــا يتــم دراســته للتعامــل مــع صعوبــات اســتيراد
المــواد الخــام بالغــة األهميــة للصناعــة المحليــة ،تــم
اتخــاذ قــرارات تســتهدف تســهيل إجــراءات االســتيراد
فــي الموانــئ ،وتخفيــف أعبــاء المســتوردين الذيــن
يواجهــون صعوبــة فــي توفيــر العملــة الصعبــة
لإلفــراج عــن البضائــع بســبب تطبيــق نظــام
االعتمــادات المســتندية؛ ّ
تمثلــت فــي وقــف تحصيــل
الغرامــات الجمركيــة مــن المتأخريــن فــي إنهــاء
اإلجــراءات الجمركيــة بســبب المســتندات المطلوبــة
مــن الجهــات ذات الصلــة ،واإلفــراج خــالل أيــام عــن
أي شــحنات أنهــت اإلجــراءات الجمركيــة ،والســماح
للتوكيــالت المالحيــة بنقــل البضائــع المســتوردة مــن
الموانــئ إلــى المســتودعات والموانــئ الجافــة خــارج
المنافــذ الجمركيــة.
ومــا القــرارات األخيــرة والمعلومــات المتداولــة بيــن
أروقــة الصناعــة المحليــة ومــا اعلنــه وزيــر التجــارة
والصناعــة يعنــي أن هنــاك قــرارات منتظــرة مــن
شــأنها التغلــب علــى أيًــا عراقيــل أمــام اســتيراد
المــواد الخــام.
قوائم للمواد الخام
فــي البدايــة ..أكــد الدكتــور احمــد الســمري أســتاذ
االقتصــاد  ..فــي البدايــة علينــا أن نــدرك أن
االعتمــادات المســتندية ،يكــون التعامــل بيــن بنــك
المســتورد وبنــك المصــدر ،وتكــون البنــوك العبًــا
أساســيا ً بالعمليــة ،بينمــا فــي مســتندات التحصيل يكون
بشــكل مباشــر
التعامــل بيــن المســتورد والمصــدر
ٍ
وبنــا ًء علــى ثقــة قديمــة بينهمــا فــي التعامــل ،ويكــون
دور البنــك وســيطا ً فقــط ،كمــا تتطلــب االعتمــادات
المســتندية مبالــغ أكبــر ،وتســتغرق العمليــة وقتــا ً
أطــول مقارنـ ً
ـة بمســتندات التحصيــل ..وبالتالــي قــرار
االعتمــادات المســتندية لــه تكلفــة علــى البنــوك ذاتهــا،
فهــي العــب رئيســي فــي العمليــة االســتيرادية ،وهــو
مــا يجعــل هنــاك تباطــئ شــديد للعمليــة االســتيرادية،
إضافــة إلــى أن القــرار الرئاســي باســتثناء اســتيراد

المــواد الخــام مــن قــرار االعتمــادات المســتندية؛ قــد
يكــون هنــاك تفســير لماهيــة المــواد الخــام ،بمعنــى أن
هنــاك منتجــات وســيطة تمثــل مــواد خــام لصناعــات
عديــدة ،قــد يتصــور البعــض غيــر المتخصصيــن انهــا
منتجــات صناعيــة متكاملــة ،ومــن ثــم قــد يفســر عــدم
تضمنهــا فــي القــرار الرئاســي.
وعليــه مــن الضــروري العمــل علــى أن اعــداد قوائــم
بالمــواد الخــام الصناعيــة الهامــة لمختلــف المجــاالت
الصناعيــة ،ويتــم اعتمادهــا مــن الجهــات الحكوميــة
ومنظمــات األعمــال ويتــم ارســالها للبنــك المركــزي
المصــري ليتــم اســتثناء مــا تتضمنــه مــن مــواد خــام
مــن قــرار االعتمــاد المســتندي ويتــم اســتيرادها وفقــا
لمســتندات التحصيــل.
بــل ومــن المقتــرح أيضــا أن يتــم تصنيــف المــواد
الخــام ذاتهــا فــي القوائــم المشــار إليهــا وفقــا لدرجــة
األهميــة بمعنــى التــي تمثــل أهميــة قصــوى للصناعــة
وعجلــة اإلنتــاج يتــم اســتيرادها بســرعة ويتــم إعطــاء
األولويــة لهــا ،أمــا المــواد األخــرى فيتــم بيــان اهميتهــا
وفقــا لرؤيــة العامليــن فــي الصناعــات المختلفــة ،ويتــم
وضــع جــدول زمنــي للحصــول عليهــا ،هــذا األمــر
مــن شــأنه ســهولة االســتيراد وضمــان اســتمرارية
عجلــة اإلنتــاج وعــدم الضغــط علــى توافــر العملــة
الصعبــة محل ًيــا.
تكلفة اإلنتاج
بينمــا يــرى رضــا عبــد الحميــد – مديــر مصنــع
للمالبــس الجاهــزة أن مســيرة العمــل فــي الصناعــة
لــم تتوقــف نظــرً ا لتوافــر المــواد الخــام فــي الســوق
المحليــة ولكــن المشــكلة تكمــن فــي ارتفــاع أســعارها
عمــا كان عليــه قبــل االرتفاعــات الراهنــة لســعر
صــرف الــدوالر امــام الجنيــة ،وهــو أمــر اثــر ســلبًا
علــى تكلفــة العمليــة اإلنتاجيــة التــي تــم التعاقــد عليهــا
فــي وقــت كان األســعار والتكلفــة اإلنتاجيــة مختلفــة،
ممــا جعــل هنــاك قــدرً ا مــن الحــذر مــن جانــب
المنتجيــن للتعاقــد علــى طلبيــات جديــدة.
ويؤكــد عبــد الحميــد ان اإلجــراء المطلــوب اآلن
هــو دعــم حقيقــي وســريع للصــادرات بهــدف تنميــة
المــوارد مــن العمــالت األجنبيــة مــع انشــاء ســلة مــن

العمــالت األجنبيــة يتــم مــن خاللهــا تدبيــر الســلع
الوســيطة والخامــات مــن الــدول المختلفــة ،بحيــث
يتــم تخفيــف الطلــب علــى الــدوالر محليًــا ومــن ثــم
اســتقرار ســعره ،األمــر الــذي ســينعكس بالطبــع
علــى مســيرة اإلنتــاج.
وأضــاف ..نحتــاج إلــى تكاتــف الجهــات الحكوميــة
مــع المصانــع التــي ترغــب فــي التصديــر ،وال
تعــرف لــه طري ًقــا إمــا بســبب التســويق أو عــدم
معرفــة بمتطلبــات األســواق الخارجيــة ،فــإذا كان
هنــاك رغبــة مــن الحكومــة للوصــول إلــى 100
مليــار دوالر صــادرات ســلعية دون ان تســاهم فــي
العمليــة التســويقية.
استيعاب االزمة
أمــا الدكتــور علــي الشــيمي الخبيــر االقتصــادي،
فأكــد علــى ان مــا يتــم تداولــه مــن معلومــات عــن
حصــر المركــزي المصــري للمتطلبــات االســتيرادية
حتــى منتصــف العــام القــادم ،يشــير إلــى أن هنــاك
رؤيــة مختلفــة إلدارة ملــف الــواردات خاصــة وان
نســبة ال تقــل عــن  75فــي المئــة مــن الــواردات هــي
مــواد خــام وســلع وســيطة ،ومــا يمــر بــه االقتصــاد
المصــري ،يحــدث فــي اقتصــادات الــدول األخــرى،
وعليــه البــد مــن دراســة مــا قامــت بــه دولــة مثــل
تركيــا أو الصيــن الســتمرارية مســيرة الصناعــة بهــا،
إضافــة إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر تقليديــة لمواجهــه
األزمــة االقتصاديــة الراهنــة ،بحيــث يتــم التعامــل مــع
بشــكل مختلــف ،ولهــذا يتــم مراجعــة كافــة القــرارات
التــي تــم اتخاذهــا مــع بدايــة األزمــة مــن خــالل القائــم
باألعمــال إلدارة مســيرة البنــك المركــزي ،والــذي
جــاء فــي وقــت يمثــل قمــة التحــدي ألي اقتصــادي
للعبــور األزمــة إلــى بــر األمــان ،علــى الجميــع فقــط
انتظــار مــا ســيحدث فــي المســتقبل القريــب والــذي
ســيكون فــي صالــح الجميــع بــدون شــك.
البــد لرجــال الصناعــة أن يدركــوا ان اســتمرارية
مســيرة اإلنتــاج ال جــدال فيهــا ،وعليهــم أيضــا ان
يتحملــوا نتائــج االزمــة والتعــاون مــع الدولــة لعبورهــا
بســالم ،الــكل يعمــل لتــدارك مــا يحــدث فــي العالــم
ولــه انعكاســات علــى مســيرة االقتصــاد المصــري.

ﺣﻮار
ﺧﻴﻮط

آخر حوار لوزير قطاع األعمال العام هشام توفيق :

نقلة نوعية في اإلنتاج واإلدارة والتسويق لشركات
قطاع األعمال العام المتخصصة في الصناعات النسجية

ضربــة البدايــة لملــف تحديــث الصناعــات النســجية كانــت اثنــاء منصبــه
الــوزاري كوزيــر لقطــاع األعمــال العــام ،آلخــر يــوم فــي هــذا المنصــب
وهــو يهتــم بكافــة التفاصيــل المتعلقــة بالصناعــة ،كان يســتهدف الوصــول
إلــى تنفيــذ كافــة التكليفــات الرئاســية لوزارتــه باســتعادة تاريــخ ومكانــة
الصناعــة التاريخيــة التــي تــوارت ألعــوام ماضيــة لعوامــل كثيــرة ســواء
تتعلــق بالمنافســة المحتدمــة فــي األســواق العالميــة وعــدم الســعي لمواكبــة
مــا مــرت بــه مــن تطــورات شــاملة علــى صعيــد اإلنتــاج أو التســويق،
إضافــة إلــى التحــوالت المســتمرة فــي الجــودة ،ممــا جعــل المنافســة فــي

صالــح اآلخريــن أيــا كانــوا .ولقــد اســتطاع الوزيــر هشــام توفيــق طــوال
فتــرة تولــي منصبــة الــوزاري أن يتابــع كل خطــوة مــن خطــوات ملــف
خبيــرا فــي هــذا المجــال
تحديــث الصناعــات النســجية بشــكل متميــز كأن
ً
نظــرا ألنــه كان لديــة دراســة متكاملــة عــن الصناعــة منــذ
الصناعــي،
ً
العــام  ،1996عندمــا كان مســؤوال فــي أحــدى جمعيــات المســتثمرين ،بــل
أنــه كمــا أكــد خــالل حــواره مــع «خيــوط» كافــح لفتــرة تصــل إلــى أربعــة
أشــهر لفهــم الصناعــة علــى أرض الواقــع ومــن ثــم المضــي فــي خطــوات
التحديــث المشــار إليــه.

أشــار فــي بدايــة حــواره مــع «خيــوط» والــذي كان
آخــر حــوار لــه كوزيــر لقطــاع األعمــال العــام ،أن
البدايــة كانــت مــع قانــون  ،2003والــذي كان به قدرً ا
مــن العيــوب ..فهــو لــم يــؤدي إلــى تطويــر عــد ًدا مــن
الملفــات المتعلقــة بشــركات قطــاع األعمــال ممثلــة
فــي المرتبــة األولــى فــي اإلدارة ثــم العمالــة والتــي
تضخمــت كثيــرً ا مثــل باقــي الوظائــف الحكوميــة،
وعليــه كان هنــاك البــد وأن يكــون هنــاك قانو ًنــا
يختــص بكليهمــا ..وذلــك علــى محوريــن.
محاور العمل واللوائح الجديدة
المحــور األول :تمكيــن االدارة مــن أدوات اإلدارة ،
خاصــة وأن التمكيــن كان صفــر فــي القانــون القديــم
بمعنــى أنــه فــي القانــون القديــم كان تكويــن مجالــس
االدارة كالتالــي  50فــي المئــة مــن الشــركات التابعــة
أي مــن المعينيــن مــن الحكومــة و 50فــي المئــة مــن
العامليــن المنتخبيــن وليــس ممــن ترشــحهم النقابــة
وبالتالــي كان مــن الطبيعــي ان تجــد فــي المجلــس
ً
عضــوا ال يتحــدث أو يشــارك طــوال العــام ،
وتقتصــر مشــاركته وقتمــا يتــم توزيــع األربــاح أو
المكافــآت ،!..باإلضافــة إلــى أن مجلــس اإلدارة مــن
المعينيــن مــن الشــركة القابضــة ،و جــرت العــادة أن
يكونــوا مــن التنفيذييــن أي أنــه موظــف ولكــن موظــف
فــي درجــة وظيفيــة عاليــة.
فــي القانــون الجديــد يوجــد مــا يعــرف ب «عضــو
منتــدب تنفيــذي» قــد يعاونــه عضــو منتــدب آخــر ،
العضــو المنتــدب التنفيــذي شــبه موظــف فــي المجلــس
ولكــن باقــي االعضــاء يكونــوا غيــر تنفيذييــن ،كمــا

·خطة التحديث استهدفت
تحول الشركات من
الخسارة إلى الربح ،وضمان
استمرارية التطوير خالل
المستقبل.
تــم اســتحداث منصــب رئيــس المجلــس غيــر التنفيــذي
ليجــد مــن يحاســبه ،ألنــه لــو هــو أعلــى ســلطة فــي
المجلــس فلــن يجــد مــن يحاســبه ،بمعنــى أنــه يوجــد
محاســبة مــن الرئيــس واألعضــاء األخريــن مــن
خــارج الشــركة  .الشــركة ال يوجــد منهــا ســوى واحــد
ممثــل للعامليــن والعضــو المنتــدب التنفيــذي والباقــي
مــن خــارج الشــركة ..ووفقــا لمــا ســبق؛ تــم اضافــة
 374عضــو مجلــس إدارة ورئيــس مجلــس إدارة مــن
خــارج المنظومــة والــذي يعتبــر دم جديــد إلدارة
الشــركات وفــق افضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا
المجــال.
كمــا جعلنــا القانــون قادريــن علــى تطويــر اللوائــح
اإلداريــة ،والتــي كان بعضهــا يتســبب فــي عرقلــة
مســيرة العمــل ،بــل أن بعضهــا لــم يتطــور منــذ بدايــة
التســعينات ،ولهــذا تــم بــذل جهــود عديــدة فــي هــذا
الشــأن حتــى تــم التوصــل إلــى تطويــر هــذه اللوائــح
بعــد اجــراء  9مســودات كاملــة تــم مناقشــتها مــع
مختلــف الجهــات ســواء العمــال او اللجــان النقابيــة
وادارات الشــركات وجهــات رقابيــة اخــرى وصلنــا

للمرحلــة التاســعة ،وتــم الموافقــة عليهــا وإقرارهــا
مــن الرئيــس السيســي للعمــل بهــا بدايــة مــن العــام
.2023
التطوير المستمر
وحــول ملــف التطويــر قــال الوزيــر هشــام توفيــق..
بدايــة التوجــه العــام عــدم تــرك الشــركات دون
تطويــر رغبــة فــي التحــول إلــى الربحيــة  ،خاصــة
وان بعــض الشــركات عانــت ألعــوام طويلــة مــن
الخســائر؛ ممــا جعلهــا مثــل كــرة الثلــج التــي تكبــر
يومًــا تلــو اآلخــر ،دون ان يكــون مــن ورائهــا أي
عائــد إيجابــي لالقتصــاد المحلــي ،ومــع وجــود اإلرادة
السياســية الداعمــة ،تــم المضــي فــي إجــراءات
التطويــر ،البدايــة بدمــج  32شــركة فــي  7شــركات
فقــط ،ووضــع الميزانيــة الخاصــة بالتطويــر والتــي
بلغــت  21مليــار جنيــه ،إضافــة إلــى الوضــع فــي
االعتبــار مــع االنتهــاء مــن عمليــة التحديــث الراهنــة
أن يتــم ضمــان اســتمرارية التطويــر فــي المســتقبل
مــن خــالل األربــاح التــي ســتحققها الشــركات ،مشــيرً ا
إلــى أن اللوائــح الجديــدة وتطويــر أســلوب اإلدارة فــي
الشــركات ســيؤدي إلــى اســتمرارية التطويــر والــذي
البــد وأن يتــم كل  5أعــوام علــى األقــل.
وحــول التدريــب واســتمراريته فــي المنشــآت
الصناعيــة لتطويــر المهــارات اإلنتاجيــة للعمالــة
الوطنيــة  ،أشــار الوزيــر إلــى أنــه قــد تــم إقامــة
عــد ًدا مــن مراكــز التدريــب والتطويــر للعمالــة،
اكبرهــا فــي المحلــة الكبــرى ،والــذي يتولــى مســؤولي
شــركة وارنــر األمريكيــة التــي اعــدت خطــة تطويــر

·تجمعات صناعية في
الفيوم وحلوان لتوفير فرص
عمل للعاملين في الصناعة
وتم االتفاق مع كبار
المنتجين بالمساهمة في
اتفاقات « التشغيل للغير»
مع المسؤولين عنها.
·تم تعديل اللوائح اإلدارية
واالستعانة بالخبرات
من القطاع الخاص ،ومن
المنتظر العمل باللوائح
الجديدة مطلع العام القادم.
الصناعــات النســجية تدريــب العمالــة بهــا والــذي
يتســع ألكثــر مــن  200متــدرب ،والذيــن هــم فــي
حقيقــة األمــر مدربيــن ومشــرفين يقــوم كل منهــم فــي
وقــت تالــي بتدريــب عــدد مــن العمالــة اآلخريــن،
ولقــد تــم الحــرص علــى أن يتــم التدريــب علــى نمــاذج
مــن الماكينــات الحديثــة.
 MEHALLAو Nit
وحــول خطــة التســويق المتطــورة للصناعــة واطــالق
ماركــة  Nitأشــار الوزيــر هشــام توفيــق إلــى أن
االســتراتيجية قائمــة علــى أن المصانــع يجــب أن
تعمــل كمصانــع أي وحــدات إنتاجيــة؛ وأن هنــاك
جهــة أخــرى تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية التســويق،
والتــي تتمثــل فــي شــركة Egyptian Cotton
 .Hubحيــث تقــوم بهــذا األمــر،
مشــيرً ا إلــى إطــالق العالمــة التجاريــة الجديــدة
“ ”nitللمنتجــات المتميــزة مــن القطــن المصــري
بتصميمــات مبتكــرة منافســة لكبــرى المــاركات
العالميــة والتــي يتــم طرحهــا فــي الســوق الخليجــي
والعالمــي ،بعدمــا تــم تســجيل هــذه العالمــة التجاريــة
فــي عــدد مــن دول العالــم ،كمــا تــم إطــالق عالمــة
أخــرى باســم “ ”MEHALLAبتصميمــات جديــدة
وأســعار تنافســية للســوق المحليــة ،مضيفــا أنــه مــن
المســتهدف الوصــول إلــى نســبة  40فــي المئــة بيــع
محلــي و 60فــي المئــة تصديــر.
ولقــد تــم إنتــاج تصميمــات جديــدة عصريــة
للمفروشــات والمالبــس المنزليــة مــن خــالل
مصمميــن محترفيــن أوروبييــن ،إلــى جانــب تطويــر
منافــذ البيــع مــن خــالل شــبكة متميــزة مــن الفــروع
الحديثــة بمــا يخلــق منــاخ متميــز للتســوق يضاهــي
الشــركات العالميــة ،وتــم االنتهــاء مــن  5فــروع
لماركــة  nitوالتــي تمثــل المنتجــات بالغــة الجــودة
ويتــم اســتخدام االقطــان طويلــة التيلــة بهــا ،وهنــاك
أيضًــا فــروع لماركــة « »MEHALLAســوف
تتواجــد فــي المراكــز التســويقية الكبــرى واألخــرى
التابعــة لقطــاع األعمــال العــام ،كمــا تــم نشــر منتجــات
« »MEHALLAعلــى المنظمــات اإللكترونيــة،
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كمــا شــاركت  ECHفــي عــد ًدا مــن المعــارض
العالميــة لتســويق المنتجــات المصريــة حاليًــا.
وتتــم هــذه الجهــود بعدمــا أصبحــت المصانــع وحــدات
إنتاجيــة مســؤوليتها هــي العمــل علــى خفــض التكلفــة
بمــا يجعــل الســعر فــي النهايــة تنافســي يتــواءم مــع
مــا تقــوم بــه شــركة  ECHمــن جهــود تســويقية علــى
أعلــى مســتوى مــن االحترافيــة.
العالقة مع القطاع الخاص ،وسعر األقطان
وحــول زيــادة ســعر االقطــان والمنافســة مــع القطــاع
الخــاص  ..أكــد هشــام توفيــق أن منظومــة تســويق
األقطــان ســتؤدي إلــى الحفــاظ علــى جــودة األقطــان
المحليــة ،خاصــة وأنهــا تضمــن عــدم تســرب أي
شــوائب لألقطــان ســواء اثنــاء الجمــع أو بعــده ويتــم
تســليم القطــن للمحالــج ،بعي ـ ًدا عــن الجالبيــن والذيــن
كانــوا يعملــون كوســطاء للبيــع ومــن ثــم االســتفادة
الماديــة ال يتحصــل عليهــا المــزارع ،وبالتالــي
المزارعيــن تحقــق لهــم قــدرً ا مــن االســتفادة الماديــة
لــم يكــن يتــم الحصــول عليهــا فــي الماضــي ،أمــا
بالنســبة لألســعار فهــي قائمــة علــى المــزاد مــن
يرغــب فــي الشــراء عليــه التقــدم ،واالمــر فــي النهايــة
قائــم علــى الربــح والخســارة وبالتالــي لــن تقــوم أيــا
مــن الشــركات بشــراء القطــن إال فــي حــال تحقيــق
مكاســب مــن وراءه ،كمــا أن هنــاك آليــة لطــرح
المســتويات الســعرية وفقــا للمســتويات الســعرية
للقطــن فــي العالــم ،وإذا كان هنــاك عــدم اقبــال علــى
الســعر ،فمــن الممكــن قيــام وزيــر قطــاع األعمــال
باتخــاذ قــرار بخفــض الســعر بنســبة  5فــي المئــة،
وخــالل العــام قبــل الماضــي علــى ســبيل المثــال تــم
النــزل بالمســتويات الســعرية بنســبة تراوحــت مــا بيــن
 7إلــى  8فــي المئــة ،أي أن هنــاك رؤيــة ومرونــة
فــي األمــر.
إضافــة إلــى كل ذلــك فقــد اصبــح لــكل محلــج معمــل
لتحليــل جــودة القطــن ونســبة الشــوائب بــه بعدمــا كان
فــي الماضــي يتــم التحليــل فــي معامــل هيئــة التحكيــم
فــي اإلســكندرية ،األمــر اآلن أكثــر ســهولة وتكامــل
وتحكــم فــي نفــس الوقــت.

أمــا بالنســبة للعالقــة مــع القطــاع الخــاص فهــي
عالقــة تكامــل وليــس منافســة الهــدف مــن ورائهــا هــو
إحــداث نقلــة للصناعــة وعودتهــا إلــى مــا كانــت عليــه
دون ان تحــد أي مشــكلة أو عقبــة مهمــا كانــت فــي
طريــق اســتعادتها لمكانتهــا الطبيعيــة ســواء محليًــا
أو عالميًــا  ،مــع الوضــع فــي االعتبــار ان القطــاع
الخــاص يفضــل االســتثمارات الخفيفــة امــا دور قطــاع
األعمــال العــام فهــو العمــل فــي االســتثمارات الكبيــرة
ومــن ثــم هــي تكامــل وليســت منافســة.
وحــول انشــاء مصنــع ألقمشــة الجينــز فــي دميــاط ..
اكــد هشــام توفيــق ان هــذه المنشــأة الصناعيــة ســتكون
فــي مرتبــة تاليــة للمنشــآت العاملــة فــي الســوق
المحليــة ،فالتركيــز هــو المفروشــات والغــزول
االقطــان وهــو مــا نتميــز بــه ويتــم العمــل عليــه،
خاصــة وان حجــم انتــاج مصنــع الجينــز لــن يزيــد
عــن  40ألــف طــن بينمــا هنــاك منشــآت إنتاجيــة
تتعــدى هــذا الكــم لتصــل إلــى  100ألــف طــن ســنويًا.
تجمعات صناعية صغيرة
تــم تطويــر بعــض المصانــع مثــل الفيــوم مصنــع
ً
بــدال مــن تطويــر
علــى مســاحة  21ألــف متــر،
المصنــع إلــى انشــاء  14تجمعــات صناعيــة صغيــرة
يتــم تجهيزهــا وتأجيرهــا لصغــار منتحــي المالبــس
الجاهــزة والتــي تتكلــف  80مليــون جنيــه لتوفيــر
فــرص عمــل ألكثــر مــن  4أالف عامــل ،وتــم االتفــاق
مــع وزارة التضامــن االجتماعــي ،حيــث يتــم توفيــر
للنســاء لتشــغيلهم فــي المالبــس الجاهــزة ويكــون لــكل
منهــم اســهم فــي التجمــع الصناعــي  ،باإلضافــة إلــى
ذلــك تــم االســتعانة بكبــار العامليــن فــي الصناعــة،
التفــاق مــع الجمعيــة التــي ســتدير التجمعــات
الصناعيــة لتشــغيل هــذه التجمعــات الصناعيــة ،ولدينــا
أمــل فــي ان تحقــق قــدرً ا مــن النجــاح لنشــرها فــي 10
مواقــع أخــرى فــي الجمهوريــة.
وهنــاك مصنــع آخــر فــي حلــوان أيضــا يتــم العمــل
علــى تطويــر العمــل أيضــا بنفــس الفكــرة لتوفيــر
فــرص عمــل ألكثــر مــن  8آالف عامــل ..وهــو األمر
الــذي مــن شــأنه المســاهمة فــي الحــد مــن البطالــة.

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﻪ ﻟﺼﻨﺎﻋﻪ اﻻﻗﻤﺸﻪ
) ووﺗﺮ ﺟﻴﺖ (

دوﻟﺔ
ﺧﻴﻮط

اثيوبيا ..

تطورات مستمرة ومتالحقة
للصناعات النسجية والسر في
"الصين"
رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا ثم الحرب الروسية األوكرانية وما تسببت فيه من تباطئ سالسل اإلمداد العالمية ومرور االقتصاد العالمي بموجه من
ارتفاع األسعار لم يشهدها منذ ثالثينات القرن الماضي ،إال أن مسيرة الصناعات النسجية في أثيوبيا تشير إلى حدوث طفرات غير مسبوقة سواء على صعيد
الصادرات أو كم االستثمارات الجديدة المتخصصة في هذه الصناعة ،حيث توقع خبراء الصناعة إيجاد ما يقرب من مليون وظيفة جديدة في القطاع بحلول
العام ، 2025مما يجعلها أكبر مركز لصناعة النسيج ويحسن موقفها التنافسي في مواجهه كل من الصين وبنجالديش!!..
وحققــت صناعــة النســيج فــي إثيوبيــا متوســط نمــو
ســنوي بنســبة  23فــي المئــة خــالل الســنوات الخمــس
األخيــرة مدفوعــة بشــكل أساســي بتوفــر العمالــة
الرخيصــة ،والمــواد الخــام ،وانخفــاض تكلفــة الطاقــة،
ووضــع سياســات حكوميــة محفــزة شــملت إعفــاءات
ضريبيــة كاملــة علــى صــادرات المالبــس إلــى أوروبا
والواليــات المتحــدة.

فــي المنشــآت الصناعيــة الصينيــة بهــدف اكتســاب
الخبــرات والعــودة للتطبيــق بيــن أروقــة الصناعــة
المحليــة ،فــي الوقــت الــذي نجحــت فيــه المنطقــة
الصناعيــة فــي (هواســا) فــي جــذب  18شــركة دوليــة
متخصصــة فــي الصناعــات النســجية إضافــة إلــى 6
شــركات محليــة أحــرى ممــا أســهم فــي خلــق أكثــر
مــن  20ألــف فرصــة عمــل جديــدة.

حوافز استثمارية
ولقــد قامــت الســلطات األثيوبيــة بتوفيــر حزمــة مــن
الحوافــز االســتثمارية علــى أرضيهــا رغبــة فــي جــذب
مجموعــة مــن المســتثمرين مــن بنجالديــش والصيــن
والهنــد وتركيــا نظــرً ا لمــا تتمتــع بــه الصناعــة مــن
انخفــاض تكاليــف العمالــة  ،وانخفــاض تكاليــف المواد
الخــام  ،وانخفــاض تكاليــف الطاقــة ،وهــي المميــزات
التــي جعلــت اثيوبيــا تقــوم بإنشــاء 13مجمعًــا
لصناعــة النســيج فــي جميــع أنحــاء البــالد كجــزء مــن
اســتراتيجية دفــع التنميــة االقتصاديــة وتوفيــر فــرص
عمــل تحــد مــن البطالــة والفقــر المدقــع فــي أوســاط
شــريحة كبيــرة مــن الســكان.
كمــا شــجعت الســلطات المنشــآت الصناعيــة العاملــة
علــى أراضيهــا علــى تدريــب العمالــة الوطنيــة

تحديات
وعلــى الرغــم مــن المحفــزات االقتصاديــة التــي قدمتها
الحكومــة األثيوبيــة للصناعــة ومــا تتســم بــه مــن
محدوديــة تكلفــة اإلنتــاج بالمقارنــة بالــدول األخــرى
إال أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تقــف حائـ ًـال
أمــام التوســعات المخطــط لهــا ،والتــي تتمثــل فــي
محدوديــة وتدنــي جــودة االقطــان االثيوبيــة نتيجــة
تطبيــق أســاليب الزراعــة التقليديــة األمــر الــذي يجعــل
االقطــان تعانــي مــن كــم هائــل مــن الشــوائب ،ولهــذا
تعتمــد المنشــآت الصناعيــة علــى اســتيراد االقطــان
مــن الصيــن ،وهــو األمــر الــذي يمثــل اعبــا ًء إضافيــة
علــى العمليــة اإلنتاجيــة ،ولهــذا هنــاك جهــود تقــوم بهــا
الحكومــة االثيوبيــة لتطويــر زراعــة وحصــد االقطــان
بهــدف الحــد مــن الــواردات خاصــة وأنهــا تحــدث قدرً ا
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مــن الضغــوط علــى مــدى توافــر العمــالت األجنبيــة،
إضافــة إلــى تحــدي قلــة الخبــرة لــدى العمالــة الوطنية،
ممــا يــؤدي إلــى بطــئ حصــد العائــدات المتوقعــة مــن
االســتثمارات الصناعيــة ،ومــن ثــم اصبــح هنــاك
حاجــة إلــى اعــداد برامــج تدريبيــة ســواء مــن خــالل
االســتعانة بالخبــراء المتخصصيــن فــي هــذا الشــأن،
أو مــن خــالل تدريــب بعضًــا مــن األيــدي العاملــة
ســواء فــي الصيــن أو بنجالديــش او فيتنــام بهــدف
بنقــل الخبــرات للعمالــة المحليــة.
السر وراء التطور ات السريعة
تحصلــت اثيوبيــا خــالل الفتــرة مــن  2010وحتــى
 2015علــى قرابــة  11مليــار دوالر تمثلــت فــي
قرو ً
ضــا صينيــة تقدمــت بهــا الصيــن إلنشــاء وتطويــر
الصناعــات النســجية بهــا ،إضافــة إلــى ان يكــون
هنــاك مميــزات تفضيليــة للشــركات الصينيــة والــذي
مــن شــانه القــرب مــن األســواق األوروبيــة واالفريقيــة
ومــن ثــم التوســع فــي صادراتهــا المســتقبلية لهــا ،أي
ان الهــدف هــو التواجــد الصينــي فــي القــارة االفريقيــة
واســتغالل مــا تتصــف بــه اثيوبيــا مــن محدوديــة
التكلفــة اإلنتاجيــة فــي المنافســة فــي األســواق االفريقية
أو األســواق القريبــة منهــا!..

WE MAKE COLORS
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣ 9ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت أﻓﻀﻞ
ا4ﺻـﺒﺎغ  -اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت  -اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
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الماكينة موديل

Zenit F2

-

ماكينــه الجــورب المــزودة بجهــاز تقفيــل البــوز بجــوده تفــوق
التقفيــل بطريقــه الشــك التقليديــه
جورب ساده بجودة عاليه جدا مع غرزه فوطه ال مثيل لها
خمســه او ســته الــوان علــي الســطر ممــا يتيــح مرونــه عاليــه فــى
التصميمــات
مجموعه تغذيه رئيسيه او مجموعتين مع ضمان ثبات الجوده
برنامج تصميم مرن وذو كفاءه عاليه وسهل التطبيق
برنامج تشغيل ذكي وذو كفاءه عاليه فى ضبط الغرز
نظام حساسات متكامل لضبط حركه الخيط
حساسات حمايه علي الكامات
امكانيــه عمــل جميــع انــواع الجــوارب ســاده او فوطــه او مدمــج
بيــن االثنيــن وفــي كل الحــاالت يمكــن اضافــه التصميــم بحريــه
كاملــه وباجمالــي الــوان يصــل الــي  ٢٠لــون مختلــف فــى الجــورب
الواحــد

هــى احــدث اصــدار مــن شــركة ســانتونى لموديــل الميلتــون  ٣فتلــة
والمصممــة خصيصــا لتالفــى عيــوب ظهــور فتلــة الربــط علــى وجــه
القمــاش وهــذا العيــب الموجــود فــى نفــس الموديــل للشــركات
المنافســة والــذى يســتلزم معــه دخــول القمــاش علــى مرحلتيــن مــن
الصباغــة او اســتخدام نفــس خيــط الوجــه للربــط ممــا يزيــد مــن تكلفــة
اإلنتــاج وعليــه فقــد أصبحــت شــركة ســانتونى اول شــركة إلنتــاج
ماكينــات التريكــو الدائــرى تقــوم بتقديــم الحــل األمثــل لتالفــى هــذا
العيــب الشــائع فــى هــذا الموديــل

الخبرة و الثقة رفيق الطريق

الماكينة موديل

HKS 3-M
ﻣﻌﺪات وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة

محسن عبد السالم الشافعى
توكيالت جتارية وإستيراد وتصدير

كارل مايــر هــي الشــركة الرائــدة فــي صناعــة ماكينــات النســيج
المفتــوح مــن  ٨٠عامـ ًـا
وقــد قدمــت أحــدث أبتكاراتهــا فــى ماكينــة متعــددة الخامــات
منهــا ( الهايــدى باليكــرا ) وخامــات القطيفــة و المفروشــات
ونحــن علــى اســتعداتنا لزيارتكــم لمزيــد مــن المعلومــات عــن
إمكانــان هــذه الماكينــة
ﻧـﺴﻴـــﺞ ) ﻣﻔﺘﻮح  -داﺋﺮى (

القاهرة 15 :شارع نادى الصيد  -املهندسني  -اجلزية
تليفون(00202) 33355425 - 37612498 - 37612496 :
فاكس (00202) 37612497 :ص-ب 13 :العجوزة
بريد إالكرتوىنoffice@shafei-egypt.com :

ﺻﺒﺎﻏﺔ وﺗﺠﻬﻴﺰ

األسكندرية 56 :شارع عبد املنعم سند  -اكمب شزيار
تليفون(00203) 5911248 - 5911252 :
بريد إالكرتوىنalex@shafei-egypt.com :

ﻣﻌﺎرض
ﻣﻔﻜﺮة

03.23 02.23
2023  مارس هوم تكس بنغالور5 – 3
الهند – مفروشات منزلية

 فبراير بيور لندن14 – 12
المملكة المتحدة – مالبس جاهزة

Homtex - Bangalore 2023
India – Home Textile
Tel.: +91 80 25214711, 41151841
Mobile: +91 98454 46570, 98451 19893
sstm@textilefairsindia.com
www.textilefairsindia.com
https://www.homtex.in/

Pure London 2023 – UK – Apparel
Contact Person: Robert Sapwell,
European Development Director
Tel.: +44 )0( 203 545 9773
robert.sapwell@springfair.com
https://www.purelondon.com/purelondon-aw19/brand-catalogues//w-2023

 مارس هوز نكست اند بريميير كالس6 – 3
 إكسسوارات الموضة-  فرنسا،  – باريس2023
خالل أسبوع الموضة في باريس

 فبراير نيويورك فاشون ويك ومنز17 – 14
–  – الواليات المتحدة االمريكية2023 كوليكشن
موضة حريمي

Who’s Next & Premiere Classe 2023
Paris, France
fashion accessory event during Paris
Fashion Week
Tel.: +33 1 80 18 20 70
info@wsn.community
https://whosnext.com/premiere-classe

New York Fashion Week Women’s
Collections 2023
USA
Women`s Fashion
https://nyfw.com/contact/
https://nyfw.com/home/

 مارس اراب فاشون ويك18 – 14
االمارات
 شتاء/  خريف، موضة حريمي
Arab Fashion Week 2023
UAE
Women`s Fashion
info@arabfashioncouncil.com
https://arabfashionweek.org/about/

 فبراير انترناشيونال اسطنبول يارن فير18 – 16
تركيا – اقمشة
19th International Istanbul Yarn Fair
Turkey
Fabrics
Tel.: +90 )212( 867 11 00
Fax: +90 )212( 886 66 98
https://tuyap.com.tr/en/exhibitions/
international-istanbul-yarn-fair

01.23
2023  يناير دوموتكس15 - 12
المانيا
مفروشات منزلية
DOMOTEX 2023 – Germany
Home textile
Contact Person: Gülsen Akgül
Spokeswoman
Tel.: +49 511 89 – 32108
Hotline: +49 )0(511 89-0
https://www.domotex.de/en/

 يناير يارنكس – الهند22 – 20
اقمشة وغزول
YARNEX-Ludhiana 2023
India
Fabrics & Yarn
Tel.: +91 80 25214711, 41151841
Mobile: +91 98454 46570, 98451 19893
sstm@textilefairsindia.com
www.textilefairsindia.com
https://www.yarnex.in/

 يناير اراب فاشون ويك30 – 28
االمارات
 شتاء/  خريف، موضة رجالي
Arab Fashion Week 2023 - UAE
Men`s Fashion
info@arabfashioncouncil.com
https://arabfashionweek.org/about/

SERIES

THE FAMILY

GETS BIGGER

HIGH VOLUME

MASS PRODUCTION

11371  رقم بريدى، مصر، القاهرة، مدينة نصر،76  فيال، الدور السابع،ب شارع أنور المفتي24
+202 22613462 - 24054280 - 22613472 :تليفون
www.thebes-int.com - salma@thebes-int.net

ﺣﻮار
ﺧﻴﻮط
Nations for industrial development).

5.

• Recycling

We started the process of waste
segregation from the source, and we
made the big use of the resources
by establishing an integrated waste
management system by cooperation
with giant entities approved by the
Egyptian Ministry of Environment
specialized
in
recycling
waste
and converting it to other valued
economic material, while ensuring
the principle of safe tracking of
waste in line with the decisions of the
ministry of the Environment.
Plastic waste: Several types of waste
from nylon and plastic bottles.
Food waste: A cooperation with
Bioenergy Foundation for Sustainable
Development of the Ministry of
Environment and Jade, to start a
project for recycling food waste and
generating biogas (a biofuel that is a
safe alternative to natural gas.)

• Energy saving

We have a strong plan for energy
saving, as followings:
1. Installing LED light bulbs instead
of traditional bulbs with high
consumption.
2. Improving
the
energy
management system, as we
signed an agreement with an
Egyptian company specialized
in energy management by
saving energy and a tight plan
to review the efficiency of air
pumps
(compressors).
3. Installing motion sensors for light
that work automatically.
4. Using temporary lighting bulbs in
the corridors and climbing stairs.
5. Installing inverter air conditioners
that save electricity by making
a tight plan to sell traditional air
conditioners with high electricity
consumption category. And
replace them with inverter air
conditioners of low consumption
category. It is known that the
inverter feature saves energy up
to 50%.
6. Increasing
reliance
on
renewable energy by installing
solar light to be an alternative to
damaged electricity bulbs, as a
renewable source of Energy.

6.
7.

the gardens to save the water.
Using Dual Flush toilets, which
save around two liters of water /
Flush.
Installing
water-rationalization
filters in the faucets, save up to
1.5 liters / minute.
Searching for innovative solutions
for water treatment unit like
using antibacterial glass instead
of traditional sand.

• Adopting the environment file

7.

Jade Textile started at the point
of supplying the electricity used
in production from sustainable
energy source.
8. Approximately one – third of
the electricity consumption at
the company’s Ismailia factory
- the first factory located in the
free zone- will be met from the
solar energy systems when the
project is completed. it relies
on renewable energy of 1660
KW/H capacity, about 2946
megawatt/H
productivity.
9. The project will also pave the
way for the entire electricity
consumption in the facility to
be provided from sustainable
energy source with a plan to
gradually expand in all facilities.
10. Developing the roof for Jade
Textile to install tube light that
can be used in day lighting.

• Water conservation

We believe that a drop of water
matters.
A
complete
water
conservation file which including:
1. Recording water daily readers
at fixed time to follow water flow
and control it.
2. Installing additional meters to
read the water consumption in
the different sections.
3. Achieving
the
maximum
efficiency of water use in
production processes, installing
water treatment unit in Jade.
4. Changing the water sprinklers in

and increasing Green areas and
afforestation
Increasing Green spaces that create
an atmosphere of psychological
balance for employees and spread
environmental awareness.
1. Enhancing “Green awareness”
campaign by hanging stickers
related to the environment and
save earth.
2. Educate employees in Jade and
newcomers with our Green Jade
initiatives.

• Kindergarten service

Jade which continued to develop
its international operations in line
with its growth strategy and “People
first” philosophy in line with its global
country identity, put signature to
new ground in the free zone where
it produces, and its kindergarten
service commissioned at Ismailia
facility and preparing to establish
another kindergarten in 10th of
Ramadan facility by 2023.

• Gender Equality

Gender equality is not only a
fundamental human right, but a
necessary foundation for a peaceful,
prosperous,
and
sustainable
world, therefore Jade Textile have
established an office for gender
equality in Ismailia facility, and we
are looking forward to spread this
culture in all our facilities.
Jade said “No to Violence Against
Women”
Jade of which identity as a “Womenfriendly company” have progressed
and have signed many projects
intended to its female employees,
became a part of the international
day for the elimination of violence
against women on 25 November.

In aligning with the Global trends to
preserve the environment and face the
consequences of climate change, industrial
sector in Egypt focused on spreading
circular economy culture like the principle
of recycling and sustainable development
with its long and short-term plans.
Since We - jade Textile - succeeded in
being the biggest Egypt’s ready-made
garments exporter for the last four years as
well as planning to reach twelve thousand
employees by 2025, in addition to have
our own social responsibility goals towards
the nature, we give a great importance to
the sustainability achieving which is the
foremost of our corporate values and we
systematically carry out a great deal of
work; therefore, I have started the green
initiative by establishing Green jade team.

jADE TExTILE

BIGGEST READY TO WEAR APPAREL ExPORTER
IN EGYPT FOR THE FORTH CONSECUTIVE YEAR
Green Jade team is a formed one
from different departments under
management of Co CEO directly and
this team has a green vision aiming
to achieve and spread the green
economy principles and pillars in
the industrial environment in parallel
with Yesim company (the mother
company in Turkey).
Sustainability is one of our top
priorities. We are talking about
sustainability in every field. We have
great responsibilities towards the
environment and nature as we are
implementing serious goals in this
area on the way to 2025.
The name of November is
"Sustainability"
Jade Group is prioritizing

eco-

friendly production and sustainability
environmental policies with the
responsibility of moving forward with
its “green factory” identity.
Jade designated the month of
November as sustainability month
that the president Abdel Fattah
Elsisi will participate in the opening
session of the United Nations climate
change conference, which will
be held from 6 to 18 November
2022 in Sharm el-Sheikh, Egypt. To
raise awareness on the subject and
improve environmental awareness, it
carried out many projects and events
in the field of environment, social
responsibility
and
occupational
health and safety, we have a great
concern of the climate change
conference, as we are preparing

strong agenda for this major event.
Our green initiative summarized in:

• Green jade role in facing the

repercussions of the climate
One of the goals of Jade Group is to
focus on sustainable development
and save the environment. We
must be part of solving the problem
of climate change and searching
for significant ways to maintain a
clean environment by reducing
the consumption of energy sources
that
pollute
the
environment,
developing the energy system, water
conservation,
sustainability,
and
development of resources.
We are reducing our carbon footprint
in a co-operation with our customer,
under the umbrella of UNIDO (United

ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻨﻴﺔ

مكتب انتكسيف لالستشارات
www.palmfil.com - www.intexive.com

ﺧﻴﻮط

مركز بحث و ابتكار جديد في مصر والشرق االوسط لدعم
االنتقال إلى االقتصاد الحيوي الدائري
قامــت شـــــــركة ســــــــكال أب انوفيشــــــــن
Scaleup Innovations Holdings Limited
ومقرهــا المملكــة المتحــدة بانشــاء اول ذراع بحثــي
لهــا خــارج بريطانيــا؛ وهــو شــركه فالوريــزن للبحــث
والتطويــر ومقرهــا القاهــرة -مصــر.
بينمــا تحــاول الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم
الوفــاء بتعهداتهــا باالســتدامة وتحقيــق أهدافهــا
للوصــول إلــى اقــل مســتوي مــن االنبعاثــات
والتحــول إلــى نمــوذج االقتصــادي الحيــوي الدائــري.
تــم إنشــاء مركــز فالوريــزن لتســريع هــذا االنتقــال.
ويعــد فالوريــزن مركــز بحــث وإبتــكار يقــوم بتطويــر
تكنولوجيــا تثميــن المــواد المســتدامة وتوســيع نطاقهــا
وتســويقها ،بمــا فــي ذلــك الكتلــة الحيويــة و المخلفــات
المجاالت األساسية لفالوريزن:
تثميــن الكتلــة الحيويــة :وهــو تحويــل وتكريــر الكتلــة
الحيويــة  ،بمــا فــي ذلــك المتبقيــات الزراعيــة إلــى
مــواد خــام صناعيــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة
تثميــن المخلفــات :إعــادة تدويــر واســتخدام المخلفــات
الصناعيــة  ،بمــا فــي ذلــك المنســوجات واألليــاف إلــى
مــواد خــام صناعيــة.
تثميــن المعرفــة  -تحويــل نتائــج البحــث واالبتــكار
إلــى منتجــات وعمليــات وخدمــات مســتدامة.
تتمثــل أهــداف ڤالورايــزن الرئيســية فــي تطويــر
وتســويق التكنولوجيــا لتثميــن الكتلــة الحيويــة
والمخلفــات ،إضافــة لتحويلهــا إلــى مــواد مســتدامة
بمســتويات كبيــرة مــن الطلــب وبنــاء إقتصــاد حيــوي
دائــري قائــم علــى المعرفــة مــن هــذه المــوارد غيــر
المســتغلة.

أنشطة ڤالورايزن:
علــى مــر الســنين قامــت ڤالورايــزن بصياغــة نمــوذج
تطويــر التكنولوجيــا الخــاص بهــا ،ألخــذ الفكــرة مــن
أدنــى مســتويات الجاهزيــة التكنولوجيــة (،)TRL
نحــو النطــاق الصناعــى والتســويق.
 .1استكشاف التكنولوجيا والتحقق منها
 .2البحوث التجريبية المبتكرة
 .3تجارب النطاق النصف صناعى
 .4تسويق التكنولوجيا
 .5تصميم وتطوير النظم الصناعية
التعاون و انشاء شراكة مع ڤالورايزن
ســواء كنــت ً
باحثــا فرد ًيــا أو مركـ ً
ـزا لألبحــاث  ،ســواء
كنــت شــركة صناعيــة أو معهــ ًدا حكوميًــا  ،فهنــاك
فرصــة للتعــاون.
•الترخيــص :إذا كنــت تمثــل شــركة صناعيــة
 /مؤسســة حكوميــة وتبحــث عــن تكنولوجيــا
مســتدامة لتثميــن المــوارد .يمكننــا مســاعدتك فــي
اختيــار أحــد ابتكاراتنــا عاليــة التأثيــر وترخيصهــا
وتصنيعهــا.
•توســيع النطــاق :إذا كنــت ً
باحثــا ولديــك إثبــات
مفهــوم إلبتــكارك وغيــر قــادر علــى توســيع
نطاقــه .يمكــن أن تســاعدك ڤالورايــزن علــى
تحســين اختراعــك وتوســيع نطاقــه وتســويقه
تجار يًــا.
•االستشــارات :إذا كنــت شــركة صناعيــة وتحتــاج
إلــى االســتعانة بمصــادر خارجيــة للبحــث
والتطويــر فــي تثميــن الكتلــة الحيويــة والمخلفــات.
يمكــن أن توفــر ڤالورايــزن خدمــات البحــث

والتطويــر الخارجيــة لتالئــم احتياجــات مؤسســتك.
•الرعايــة :إذا كنــت مؤسســة حكوميــة أو منظمــة
تنمويــة وترغــب فــي الترويــج إلــى تثميــن المــواد
المســتدامة .يمكــن أن تســاعدك ڤالورايــزن فــي
رعايــة واحــد أو عــدة ابتــكارات ذات البعــد
التنمــوى فــي مختلــف مســتويات الجاهزيــة
التكنولوجيــة.
لمزيد من المعلومات زوروا
www.valorizen.com

ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻨﻴﺔ
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دكتور مهندس مصمم استشاري
طارق فاروق عثمان

مبادئ تكنولوجيا التريكو الحديث ..بين النظرية والتطبيق
تحدثنــا فــي المقالــة الســابقة عــن الفــرق بيــن ماكينــة التريكــو المســتطيل العاديــة  ،ماكينــة التريكــو والمســتطيلة النصــف جــاكاود وتحدثنــا عــن أنــواع التراكيــب
النســيجية التــي يمكــن إنتاجاهــا علــى ماكينــة التريكــو المســتطيلة العاديــة  ،عــن التراكيــب النســيجية التــي يمكــن إنتاجهــا علــى ماكينــة التريكــو المســتطيلة النصــف
جــاكاود  ،واســتعرضنا بعــض النمــاذج الخاصــة بذلــك كرســم توضيحــي لهــذه التراكيــب ثــم قمنــا بشــرح وافــي فــي العالقــات بيــن جوجــات الماكينــات ونمــر الخيــوط
لــكل مــن الخامــات والتراقيــم اآلتيــة ( القــص – الصــوف – الحريــر) وســنقوم بشــرح الخيــوط المســتخدمة فــي صناعــة التريكــو فــي هــذا المقــال .
بــدأت الصناعــات النســيجية باســتخدام األليــاف
الطبيعيــة وذلــك لتوافرهــا وســهولة الحصــول عليهــا
خصوصــا ً أليــاف القطــن والصــوف وغيرهــا .
إال أن دخــول األليــاف الصناعيــة وتطــور مواصفاتهــا
الطبيعيــة والميكانيكيــة قــد أحدثــت تطــور كبيــر فــي
صناعــة ماكينــات الغــزل المختلفــة .
وقــد اعتبــر الكثيــرون إن التقــدم فــي إنتــاج األليــاف
الصناعيــة منافــس قــوي لألليــاف الطبيعيــة .
وقــد أثبتــت اإلحصائيــات أن معــدل الزيــادة فــي
إنتــاج األليــاف الصناعيــة أكبــر مــن معــدل الزيــادة
فــي إنتــاج األليــاف الطبيعيــة ويرجــع ذلــك إلــى ثبــات
الرقعــة الزراعيــة فــي العالــم بــل فــي تناقــص مســتمر
 ،وبالتالــي نحــن فــي حاجــة الشــعوب مــن هــذا العجــز
وخصوصـا ً بعــد زيــادة الســكان وزيــادة الطلــب علــى
زراعــة األغذيــة والخضــروات والفاكهــة  ،باإلضافــة
أيضــا ً إلــى زيــادة أســعار الخامــات الطبيعيــة مثــل
القطــن – الصــوف – الحريــر – الكتــان .
وقــد تــم اســتحداث أســاليب لخلــط الخامــات الطبيعيــة
بالخامــات الصناعيــة بنســب معينــة وذلــك لتقليــل
الســعر  ،ســد العجــز المســتمر فــي األليــاف الطبيعيــة
فهنــاك ثــالث خلطــات شــهيرة وأثبــت نجاحهــا وهــي :
 50 .1في المئة 50 :في المئة  /قطن :بولي استر
 65 .2في المئة 35 :في المئة  /قطن :بولي استر
 35 .3في المئة 65 :في المئة  /قطن :بولي استر
وكذلــك الكتــان مــع البولــي اســتر  ،وكذلــك الكتــان
مــع القطــن .
وتعتبــر صناعــة التريكــو أحــد أهــم الصناعــات
النســيجية التــي بــدأت باألليــاف الطبيعيــة ثــم توســعت
فــي اســتخدام األليــاف الصناعيــة نتيجــة المميــزات
العديــدة التــي أضافتهــا هــذه األليــاف علــى صناعــة
التريكــو ويمكــن حصــر األنــواع المختلفــة فــي
الخيــوط التــي تســتخدم فــي صناعــة التريكــو .
الخيــوط المعزولــة فــي األليــاف الطبيعيــة أو
الصناعيــة أو المخلوطــة.
 .1الخيــوط المســتمرة الصناعيــة مثــل النايلــون –
البولــي اســتر – البولــي أكريلــك
 .2الخيــوط الفانتزيــة مثــل :خيــوط البوكليــت
والخيــوط الزخرفيــة .
 .3الخيــوط الصناعيــة المتضخمــة مثــل الهيالنــكا ،
الترافيــرا .

ويجب أن تتوافر في هذه الخيوط الخواص التالية:
 .1النمــرة ( يجــب أن تتناســب نمــرة الخيــوط مــع
جوجــات الماكينــات )
 .2البرمــات ( خيــوط التريكــو تحتــاج إلــى عــدد قليــل
مــن البرمــات فــي البوصــة تتــراوح مــا بيــن 3,2
 3,3 :برمــات )
 .3انتظــام الغــزل ( يجــب أن تتمتــع خيــوط التريكــو
بانتظــام الغــزل ) حيــث وجــود نقــاط ضعيفــة
تعمــل علــى زيــادة القطــوع وأيضــا ً األماكــن
الســميكة تحــدث إعاقــة أثنــاء التشــغيل ممــا يؤثــر
علــى جــودة المظهريــة والصباغــة فيمــا بعــد .
 .4درجــة لمعــان الخيــط  /هنــاك ثــالث درجــات
للمعــان الخيــط  /اللمعــان الكامــل  /النصــف
المــع  /المطفــي .درجــة اللمعــان هــي انعاكســات
للضــوء الســاقط علــى الخيــوط علــى الســطح
الخارجــي ،وقــد أمكــن التحكــم درجــة لمعــان
الخيــوط الصناعيــة عــن طريــق إضافــة مــادة
(ثانــي أكســيد البيتانيــوم ) أثنــاء مراحــل التصنيــع
بنســب مختلفــة.
 .5المرونــة  /يجــب أن يتوفــر فــي خيــوط التريكــو

خاصيــة المرونــة حيــث أهــم مميــزات أقمشــة
التريكــو هــي خاصيــة المرونــة التــي تأخــذ
شــكل الجســم ويجــب مراجعــة الخيــوط القطنيــة
والصوفيــة وخيــوط اإلكريلــك قبــل التشــكيل
للتخلــص مــن النقــاط الضعيفــة – الســميكة
– والعقــد  ،ويجــب تشــميع الخيــوط لتســهيل
اإلنــزالق علــى اإلبــر أثنــاء التشــكيل.
وفيمــا يلــي أنــواع الخيــوط المتضخمــة وأســمائها
التجاريــة :
 .1خيوط الترافيرا :إنتاج شركة هوكس.
 .2خيوط ديولين :إنتاج شركة جالتستوف.
 .3خيوط درونبيل :إنتاج شركة روياسينا.
 .4خيــوط األجليــون :وهــي المنتجــة بطــرق الطــرق
المفتوحــة.
 .5خيــوط كرنــكل :وهــي المنتجــة بطــرق إنتــاج
أقمشــة التريكــو وفكهــا.
 .6خيــوط الهالنــكا :وهــي المنتجــة بطــرق بطريقــة
البــرم الــكاذب.
 .7خيــوط تكشــرايز :وهــي المنتجــة بطريقــة التجعــد
فــي الصنــدوق.
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المنسوجات التقنية “”Technical Textiles
ـورا فــي عالــم النســيج ممــا يجعلهــا تدخــل فــي صناعــة العديــد مــن الســلع الحديثــة ،خاصــة وأنهــا تضيــف
المنســوجات التقنيــة هــي المســتقبل واألحــدث تطـ ً
البصمــة التكنولوجيــة لــكل جديــد .ومــا يميــز النســيج التقنــي هــي الخــواص والقوائــم النســجية الحديثــة التــي تســتخدم فــي بعــض العمليــات الصناعيــة ،ولهــذا
يتــم وضــع تصميــم معظــم أنــواع المنســوجات التقنيــة وبيــان مواصفاتهــا بالتعــاون بيــن مهنــدس النســيج مــن ناحيــة والمتخصصيــن فــي المجــاالت صناعيــة.
وسوف اشرح لكم تصنيف المنسوجات التقنية:
منسوجات للمالبس Textile for clothing
المنســوجات المســتخدمة للمالبــس التقليديــة وكذلــك
المنتجــات التــي تســتخدم فــي األحذيــة الرياضيــة
والمالبــس الرياضيــة ومالبــس الحمايــة والمالبــس
التــي تجمــع بيــن األداء والخصائــص الجماليــة
مثــل المالبــس الرياضيــة المصممــة للحمايــة ضــد
االصابــات والحــرارة عــن طريــق اســتخدام التقنيــة
المناســبة للمنســوجات مــع االليــاف عاليــة األداء ،أمــا
عــن
منسوجات للمنزل Textile for household
تســتخدم فــي صناعــة الديكــور واألثــاث المنزلــي
وصناعــة التنجيــد وأغطيــة األرضيــات؛
المنسوجات الصناعية Industrial textiles
تســتخدم فــي تصنيــع منتجــات مثــل المرشــحات
 Filtersالتــي تســتخدم فــي مكيفــات الهــواء باإلضافــة
و الســيور الناقلــة للحركــة؛ وكذلــك األغطيــة الصناعية
المصنوعــة مــن أليــاف البولــي بروبليــن المســتخدمة
فــي تغطيــة أرضيــات األلعــاب الرياضيــة ومالبــس
الحمايــة الشــخصية.
المنسوجات الزراعية
تقــوم بالحمايــة ضــد دراجــات الحــرارة العاليــة
والريــاح والبــرد واألمطــار وحمايــة المحاصيــل مــن
األعشــاب الضــارة والحشــرات وهــي عبــارة عــن
أقمشــة غيــر منســوجه تنتــج مــن البوليســتر والبولــي
بروبليــن؛ وتتميــز بالقــوة واالســتطالة والمســامية
والتحلــل البيولوجــي ومقاومــة أشــعة الشــمس.
المنسوجات المستخدمة في مجال البناء والتعمير
Buildtech
تعتمــد علــى األقمشــة المنســوجة مــن االليــاف
الزجاجيــة والكربونيــة لتقويــة المبانــي ضــد الزلــزال
وكذلــك تقويــة الســدود والكبــاري واألنفــاق والطــرق
وتتميــز هــذه النوعيــة مــن األقمشــة بخفــة وزنهــا وقــوة
صالبتهــا كمــا أنهــا صديقــة للبيئــة وال تتأثــر بالصــداء.
المنسوجات التقنية في مجال المالبس Clothtech
يطلــق علــى األليــاف والخيــوط والمنســوجات
المســتخدمة كمكونــات تقنيــة فــي صناعــة المالبــس
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والجــوت وأكثرهــا تصنــع مــن البولــي بروبليــن وهــذه
المنســوجات مثــل أكيــاس الشــاي التــي توضــع فــي
المــاء مباشــر ًة ثــم يتــم التخلــص منهــا وأكيــاس التخزين
والنقــل ولذلــك يجــب أن تكــون مقاومــة للفطريــات
والبكتريــا؛ وأن تكــون عازلــة للحــرارة.

اعداد م .كارتر جيد
مثــل خيــوط الحياكــة والبطانــات غيــر الظاهــرة
والحشــوات و نســيج أقمشــة المالبــس عــن طريــق
الغمــر وتغطيــة اســطح االقمشــة بمــواد حمايــة متعــددة
ضــد الحــرارة والميــاه.
المنسوجات المستخدمة في الهندسة المدنية
Geotextile
تســــتخدم كفاصــــل بــــين طبقــــات األرض وتســتخدم
كأقمشــة مقــواه فــي التدعيــم والتثبيــت والعــزل
والصــرف وتتميــز هــذه المنســوجات بالقــوة والمتانــة
واالســتطالة ومقاومــة الحــرارة البيولوجيــة ومقاومــة
للثقــب والخــرق.
المنسوجات الطبية Textiles Medical
بدايــة مــن االســتخدام لمالبــس المرضــى والمنســوجات
المقاومــة للبكتريــا واالثــواب الجراحيــة والخيــوط
الجراحيــة والحشــوات التــي تملــك القــدرة العاليــة علــى
احتــواء الســوائل والحمايــة مــن االمــراض.
المنسوجات في مجال النقل Mobiltech
تســتخدم هــذه المنســوجات فــي الســيارات والطائــرات
والقطــارات مثــل احزمــة المقاعــد والمفروشــات
والســجاد والحشــوات وتســتهلك نســبة  20المئــة مــن
مجمــوع االســتهالك العالمــي للمنســوجات التقنيــة؛
وأيضــا المنســوجات غيــر المنســوجة nonwoven
التــي تســتخدم فــي عــزل الحــرارة والصــوت واألجزاء
المختلفــة للســيارات ومرشــحات الوقــود والنفــط .
المنسوجات في مجال التعبئة والتغليف Packtech
وهــي عبــارة عــن أكيــاس تصنــع مــن الكتــان والقطــن

منسوجات الحماية الشخصية Textiles safety
and Protective
وهــي عبــارة عــن المنســوجات التــي تقــدم الوظائــف
الوقائيــة؛ وتقــوم بهــا مــن الحمايــة مــن القطــوع والتآكل
والقذائــف وغيرهــا مــن أنــواع الحمايــة مــن التأثيــرات
الخطــرة مثــل الطعنــات واالنفجــارات والحرائــق
والحــرارة الشــديدة.
المنسوجات في مجال الرياضة Sportech
فهــي مثــل العشــب الصناعــي لتغطيــة األســطح
الرياضيــة وكذلــك مركبــات أليــاف الكربونيــة
إلطــارات مضــارب التنــس واقمشــة البالــون واالقمشــة
المســتخدمة فــي المظــالت واألشــرعة والمالبــس
الرياضيــة والســباحة وهــذه المالبــس البــد أن تكــون
خفيفــة الــوزن وســريعة الجفــاف والبــد أن تكــون مرنه
فــي الجــري والمارثــون.
المنسوجات المستخدمة في مجال حماية البيئة
textiles protection Ecological
وهــي عبــارة عــن تطبيقــات تدخــل فــي مجــاالت
مثــل الترشــيح  Filtrationوتنظيــم وتنقيــة الهــواء
وتنظيــف الميــاه والوقايــة مــن تلــوث الميــاه
منسوجات ال Hometech
المســتخدم فــي األثــاث والتنجيــد والســجاد والوســائد
المقاومــة للنيــران والحمايــة مــن أشــعة الشــمس
المنسوجات الصناعية Industrial textiles
والتــي تســتخدم فــي المنتجــات الصناعيــة مثــل
المرشــحات وتعزيــز لوحــات الدوائــر الكهربائيــة
والســيور واالحزمــة المقاومــة لالحتــكاك.
وهــذه تعــد معظــم أنــواع األقمشــة التقنيــة
“ ”Technical Textilesتمثــل فــي ذاتهــا خطــوات
المســتقبل واالســتثمارات المســتقبلية التــي تواكــب
العصــر الحديــث وعالــم الغــزل والنســيج.
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EGYPT IS ONE OF TERROT`S
OLDEST MARKETS IN AFRICA
For 160 years Terrot has been
distributing large-diameter circular
knitting machines (nominal diameter
is greater than 165 mm) worldwide and
is one of the leading manufacturers
in the field of mechanical and
electronic circular knitting. Major
textile manufacturers worldwide use
Terrots circular knitting machines with
its brands Terrot and Pilotelli, the latter
made since 2020 also in Germany,
to produce high-quality single and
double jersey fabrics for different
applications, including fashion and
sportswear, mattresses as well as
technical and home textiles.
Terrot was founded in 1862 by
Charles Terrot in Bad Cannstatt,
Baden-Wuerttemberg, and is today
the world’s oldest circular knitting
machine manufacturer worldwide.
After the German reunification
Terrot‘s
production
moved
to
Chemnitz, Saxony. In 2006 the business
headquarters was moved to Chemnitz
too.
With around 200 employees, Terrot
aims to sell around 600 knitting
machines worldwide in the current
business year. The highest output in
the company’s history. Terrot is selling
machines into more than 100 countries
around the world, mainly through
a network of almost 50 associated
agents.
The past year has seen changes
in the shareholding structure of
the company with the managing
directors, Mr Robert Czajkowski as the
CEO, and Mr Dirk Lange, who joined
Terrot in 2020 moving up to becoming
managing partners, not only ensuring
continuity for the years to come
but also emphasizing the ownermanaged tradition of this German
machine
manufacturer.
The Terrot product portfolio includes
a wide machine range for different
application
requirements:
single
and double jersey as well as
electronically
and
mechanically

controlled jacquard circular knitting
machines. The machines allow
manifold configurations and can
be chosen according to clients
individual needs. Terrot and Pilotelli
products are particularly recognized
by an increasing number of clients
for its quality - both of machines
and produced textiles - durability,
productivity, efficiency and versatility,
allowing many of them to run the
machines for 40 years and longer
without compromising on any of
the above indicators. There is a
wide range of application for these
machines.
The
strategic
focus

includes special machines for the
production of high-quality sport and
home textiles, like Terrot‘s transfer
and mattress ticking machines. Being
a leading manufacturer of circular
knitting machines Terrot always fulfils
special market demands with “state
of the art” quality, performance and
adaptiveness of its machinery in the
respective sector. The enormous
increase of orders for electronically
controlled mattress ticking machines
in past two years proves the ability of
Terrot to answer the requirements of
the market. From more standardized
for serial requirements to highly
customized for special structures we
offer the broadest range of machine
types for high quality fabrics in a great
variety of gauges and realize a truly
flexible customer centred approach.
A network of over 50 qualified sales
agencies guarantees the close
contact to the customers and
supports them by servicing the existing
as well as with installations of new
machines and responding to their
spare part needs timely. Main markets
are India, Uzbekistan and Turkey. But
we also distribute a large quantity
of machines to Europe, Asia, Latin
America and Africa with Egypt as one
of our old and main markets; which
guarantees a well-balanced sales
performance and avoids cluster risks.
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new textile horizons.
FACV-4
Outerwear,
Homewear

I3P 154
Leisurewear,
Underwear

JVCE-4
Fashion,
Sportswear
JSP5-4
Home Textiles,
Fashion

UCC 572-T
Sportswear, Leisurewear,
Technical Textiles

JV-3.0 High Speed
Fashion, Technical Textiles,
Automotive

welcome

UCC 566-ME
Mattress,
Home Textiles

I3P 196
Sportswear,
Underwear
UP 472
Sportswear,
Swimwear
S 296-1
Fashion, Technical Textiles,
Automotive

Whatever challenge you face, the flexibility of Terrot
machines lets you reach unmatched textile horizons!

Discover our innovations
and state-of-the-art product
range again in Egypt at the
STITCH & TEX.

I 2108
Outerwear,
Technical Textiles

VISIT US!
VISIT US!
STITCH&&TEX
TEX
STITCH
20-23October
October
20-23
booth 1A17
1A17
booth
hall 11
hall

www.terrot.de

UCC 594-M
Mattress,
Home Textiles

More information:

We are very much looking
forward to seeing you at
booth no. 1A17, hall 1.
SAVE THE DATE!
Terrot at ITMA 2023
08 - 14 June 2023
Milan, Italy
www.itma.com

Fig.2: Multilink systems with Multilot can process up to four different material feeds.

ﻣﻌﺎرض
ﺧﻴﻮط

ثالث فعاليات في دورة واحدة

اطالق معرض ومؤتمر "ستيتش اند تكس" لماكينات
صناعات الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة

فــي إِطــار التوجــه االســتراتيجي للدولــة لالهتمــام
بصناعــة الغــزل والنســيج باعتبارهــا صناعــه
وطنيــة واعــدة ،يأتــي انعقــاد المعــرض والمؤتمــر
الدولــي الرابــع عشــر لماكينــات الغــزل والنســيج
وصناعــة المالبــس الجاهــزة وتكنولوجيــا الطباعــة
وابتــكارات الخيــوط واألقمشــة « ســتيتش انــد تكــس»
بمشــاركة دوليــة و حكوميــة واســعة حيــث يشــارك
فــي المعــرض أكثــر مــن  400عــارض مــن مختلــف
دول العالــم.
وهــي الــدورة التــي تعقــد بحضــور ورعايــة ممثلــي
وزارات التجــارة والصناعــة والماليــة واتحــاد البنــوك
المصريــة والغــرف التجاريــة المحليــة والدوليــة .
صــرح كريــم شــلبي العضــو المنتــدب لشــركة
فيجيــن فيــرز المنظمــه للمعــرض أن الــدوره الحاليــة
ســتنطلق فعالياتهــا فــى الفتــرة مــن  20لـــ 23
اكتوبــر  2022بمركــز القاهــرة الدولــي للمؤتمــرات
بمدينــة نصــر ،وتغطــى خمــس قطاعــات اساســية
وهــى ماكينــات صناعــة النســيج وماكينــات صناعــه
المالبــس وتكنولوجيــا الطباعــة علــى االقمشــة
والمنســوجات وأحــدث ابتــكارات الغــزول والخيــوط
واحــدث الصيحــات فــي عالــم األقمشــة.
مشــيرً ا إلــى أن المعــرض يمثــل منصــة فريــدة لتقديــم
وعــرض أحــدث تكنولوجيــا وآخــر المســتحدثات فــى
مجــال صناعــات المنســوجات والغــزول و الصباغــة
والتطريــز وأحــدث الخيــوط الطبيعيــة والمصنوعــه
والمخلوطــه مــن األقطــان واألصــواف والكتــان
ذات الجــودة العاليــه ،وذلــك التاحــة الفرصــه أمــام
الشــركات والمصانــع ورجــال األعمــال والمســتثمرين
للتعــرف علــى آخــر التطــورات فــى مجــال صناعــه
الغــزل والنســيج وجميــع مســتلزمات الطباعــة
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·توطين وتطوير الصناعة
وتنمية صادرات صناعة
الغزل والنسيج والمالبس
الجاهزة علي رأس قائمة
مناقشات المؤتمر.
والصباغــة والخياطــة.
ملتقى رجال الصناعة
يمثــل المعــرض ملتقــى لصنــاع الغــزل والنســيج
مــن مختلــف دول العالــم علــى ارض مصــر وملتقــى
للمصدريــن والمورديــن الدولييــن والمحلييــن لعقــد
الصفقــات التجاريــة وفتــح مجــاالت للتصديــر واقتحــام
اســواق جديــدة ،وكذلــك االســتفادة مــن التكنولوجيــا
الحديثــة للماكينــات واآلالت والتــى تســمح بزيــادة
اإلنتاجيــة وتحســين جــودة المنتجــات.
ثالث فعاليات
وســيقام علــى هامــش المعــرض فــي دورتــه الجديــدة
ثــالث فعاليــات أيضــا وهــي :مؤتمــر ألحــدث تقنيــات
وتكنولوجيــا صناعــة الغــزل والنســيج ،وكذلــك مؤتمر
لتطويــر صناعــة المالبــس الجاهــزة ،ودورة تدريبيــة
احترافيــة للطباعــة علــى النســيج.
فمــن المقــرر انعقــاد مؤتمــر بعنــوان "توطيــن صناعــه
الغــزل والنســيج فــى مصــر ...التحديــات والحلــول"
علــى هامــش المعــرض بمشــاركة وزراء الماليــة
والتجــارة والصناعــة إلــى جانــب ممثليــن التحــاد

الصناعــات وغرفــة الصناعــات النســجية ونخبــة
مختــارة مــن الخبــراء والمتخصصيــن ورجــال
الصناعــه واألعمــال باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
ويناقــش المؤتمــر أهــم التحديــات التــى تواجــه صناعه
الغــزل والنســيج فــى مصــر وكيفيــة النهــوض بهــا؛
بمــا يتفــق مــع مســتهدفات الدولــة وخططهــا إلحيــاء
صناعــه الغــزل والنســيج والمالبــس الجاهــزة التــى
تمتلــك مصــر جميــع مقوماتهــا ويمكــن أن تصبــح
مــن الصناعــات االســتراتيجية التــى تســاهم فــى
زيــادة الناتــج المحلــى ورفــع القــدرات التنافســية
والتصديريــة للمنتجــات المصريــة والوصــول
لمســتهدف الجمهوريــه الجديــدة مــن الصــادرات لـــ
 100مليــار دوالر.
كمــا يبحــث المؤتمــر دور القطــاع المصرفــى فــى
تمويــل صناعــه الغــزل والنســيج والمالبــس الجاهــزة
واالســتفادة مــن مبــادرات البنــك المركــزي لدعــم
الصناعــة لتنشــيط هــذا القطــاع.
ويتنــاول المؤتمــر فــرص الشــراكة بيــن القطــاع العــام
والخــاص فــى مجــال صناعــه المنســوجات والمالبــس
الجاهــزه ،وجهــود الدولــة الحيــاء الصناعــه مــن
خــالل إنشــاء اكبــر مصنــع للغــزل والنســيج فــى مدينة
المحلــة الكبــرى ،باإلضافــة إلــى دعــم المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة وتوفيــر مســتلزمات اإلنتــاج.
ويســتعرض المؤتمــر دور صناعــه الغــزل
والنســيج والمالبــس الجاهــزه فــى توفيــر فــرص
العمــل باعتبارهــا مــن الصناعــات كثيفــة العمالــه،
وفــرص تطويــر الصناعــة مــع المحافظــة علــى
األهــداف البيئيــة؛ وبمــا يتفــق مــع توســع الدولــة فــي
االســتثمارات الخضــراء.

وﻛﻼء ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺑﻠﺘﻴﻦ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻪ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ  NKIاﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ

ﺷــﺮﻛﺔ  NKIاﻟﻤﺘﻤﻴــﺰه ﺗﺤﻘــﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟــﺔ
اﻟﺼﻌﺒــﻪ اذ ﺗﻘــﺪم ﺟــﻮده ﺟﻴــﺪه ﻟﻼﺑﻼﺗﻴــﻦ
ﻣــﻊ اﻟﺴــﻌﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ ﺣﻴــﺚ ﺗﻬﺘــﻢ اﻟﺸــﺮﻛﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈــﻪ ﻋﻠــﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﺠــﻮده وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈــﻪ ﻋﻠــﻲ ﺛﻘــﻪ ﻋﻤﻼﺋﻬــﺎ ﻋﻠــﻲ
ﻣﺴــﺘﻮي اﻟﻌﺎﻟــﻢ

وﻛﻼء ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﺮي ﺛﺮﻛﻞ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ
اﻟﺮاﺋﺪه ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت
اﻟﻔﺮو واﻟﻘﻄﻴﻔﺔ

ﺑﻌــﺪ اﻟﻨﺠــﺎح اﻟﻜﺒﻴــﺮ اﻟﺘــﻲ ﺣﻘﻘﺘــﻪ ﺷــﺮﻛﺔ ﻧﻴــﻞ ﺗﻜــﺲ اﻟﻮﻛﻴــﻞ اﻟﺤﺼــﺮي
ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻳﻠﻮﻧــﺞ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻨﺴــﻴﺞ اﻟﺪاﺋــﺮي وﺧﺼﻮﺻــﺎ اﻟﻤﺎﻛﻴﻨــﺎت
اﻟﻤﻴﻠﺘــﻮن ﻓﻠﻴــﺲ؛ ﺣﻴــﺚ اﺑﻬــﺮت اﻟﺨﺎﻣــﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﻪ ﻣﺠــﺎل اﻟﻨﺴــﻴﺞ
ﻣــﻦ ﺣﻴــﺖ اﻟﻤﻄﺎﻃﻴــﻪ وﻗﺪرﺗﻬــﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘــﻪ ﻋﻠــﻲ اﻟﻌــﺰل ﻣــﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴــﻪ
اﺿﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺧﺘﻴــﺎرات اﻟﺘــﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬــﺎ اﻟﺨﻴــﺎر اﻻول ﻟﻠﻌﻤــﻼء .
ﻟﺬاﻟــﻚ ﻧﺘﺸــﺮف ﺑﻌــﺮض ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﺎﻛﻴﻨــﺎت اﻟﻤﻤﻴــﺰه اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗﺮﺿــﻲ
ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴــﻪ ﻧﻈــﺮا ﻟﻠﺨﺒــﺮه اﻟﻄﻮﻳﻠــﻪ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ
ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻳﻠﻮﻧــﺞ ﻓــﻲ اﻧﺘــﺎج ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﻮدﻳــﻼت ﻣﺎﻛﻴﻨــﺎت اﻟﻨﺴــﻴﺞ
اﻟﺪاﺋــﺮي وﻣﺎﻛﻴﻨــﺎت اﻟﻜــﻮﻻ اﻟﻤﺴــﺘﻄﻴﻞ ؛ ﻟﺬاﻟــﻚ ﻓﻠﺪﻳﻨــﺎ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﺨﻴــﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣــﻪ ﺑــﺪأ ﻣــﻦ اﻟﻤﺎﻛﻴﻨــﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻛﺎﻟﺴــﻨﺠﻞ اﻟﺒﺎراﺳــﻮﻻ
و اﻟﻤﻴﻠﺘــﻮن اﻟﻔﻠﻴــﺲ واﻟﺘﻴــﺮي اﻟــﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨــﺎت اﻟﺠــﺎﻛﺎرات واﻟﻤﻴﻨــﻲ
ﺟــﺎﻛﺎر و اﻟﺪﺑــﻞ ﺟــﺎﻛﺎر و اﻟﺘﺮاﻧﺴــﻔﻴﺮ و اﻟﻘﻄﻴﻔــﻪ و اﻟﻔــﺮو اﻟــﻲ ان ﻧﺼــﻞ
اﻟــﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨــﺎت اﻟﺴــﺮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻮﻓــﺮ ﻟﻠﻌﻤﻴــﻞ ﻣﻌــﺪﻻت اﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ
ﻋﺎﻟﻴــﻪ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻗﺼﻴــﺮ ﺟﻨﺒــﺎ اﻟــﻲ ﺟﻨــﺐ ﻣــﻊ اﻋﻠــﻲ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺴــﻼﻣﻪ
واﻟﺠــﻮده.
ﻛﻤــﺎ ﺗﻮﻓــﺮ ﺷــﺮﻛﺔ ﻧﻴــﻞ ﺗﻜــﺲ ﺟﻤﻴــﻊ ﻗﻄــﻊ ﻏﻴــﺎر ﻣﺎﻛﻴﻨــﺎت ﺑﺎﻳﻠﻮﻧــﺞ
اﻻﺻﻠﻴــﻪ و ﻃﺎﻗــﻢ ﻛﺎﻣــﻞ ﻋﻠــﻲ اﻋﻠــﻲ ﻣﺴــﺘﻮي ﻣــﻦ اﻟﺘﺪرﻳــﺐ ﻟﺘﻐﻄﻴــﻪ
ﺧﺪﻣــﺎت ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﺒﻴــﻊ .

اﺑﺮ ﻧﻴﻞ ﺗﻜﺲ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﺠﻮده

وﻓــﺮت ﺷــﺮﻛﻪ ﻧﻴــﻞ ﺗﻜــﺲ ﻣﻨــﺬ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺨﻴــﺎر اﻻﻣﺜــﻞ ﻻﺑــﺮ اﻟﻨﺴــﻴﺞ ﻓــﻲ
ﻣﺼــﺮ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﺠــﻮده و اﻟﺴــﻌﺮ ﻣﻤــﺎ ﻣﺜــﻞ
ﻟﻨــﺎ ﻗﺎﻋــﺪه ﻋﺮﻳﻀــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻼء اﻟﺮاﺿــﻮن
ﻋــﻦ اﻟﺠــﻮده واﻟﺴــﻌﺮ ﻋﻠــﻲ ﺣــﺪا ﺳــﻮاء

 ٢٠ش  ١٢اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  -اﻟﺪور اﻟﺮاﺑﻊ  -ﺷﻘﺔ ١٣
ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺷﻴﺮاﺗﻮن  -اﻟﻘﺎﻫﺮة
info@niletex.net - niletex.egy@gmail.com
www.niletex.net
ﺗﻠﻴﻔﻮن0222662243 :

0109 878 5551 - 011 114 55001

www.pailung.com.tw
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري 333106687
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ 159-5-01432-189-00-05

ﻣﻌﺎرض
ﻣﻌﺎرض
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ITM 2022 ExHIBITION
BRINGING TExTILE
TECHNOLOGY
LEADERS TOGETHER
Over 1.5 Billion Euros in Business
Volume in 5 Days
Organized by the partnership of Teknik
Fairs Inc. and Tüyap Tüm Fuarcılık
Yapım Inc., ITM 2022- International
Textile Machinery Exhibition was held
at Tüyap Fair and Congress Center
between 14-18 June. The ITM 2022
Exhibition, which was organized in 12
halls on an area of 120,000 square
meters, broke records with both
exhibitors, visitors and machinery
sales. ITM 2022 Exhibition, attended
by 1280 companies and company
representatives from 65 countries,
was visited by 64,500 people from
102 countries, consisting of 44%
international and 56% domestic
visitors. At the exhibition, where
companies sold machinery worth
million Euros, a business volume of
over 1.5 billion Euros was created.
Turkey Became the World’s Supply
Center at the ITM 2022 Exhibition
The successful sales graph achieved
at the ITM 2022 Exhibition proved that
the difficulties experienced due to the
pandemic for the last 3 years have
been left behind. Turkey has become
a supply center for European, Middle
Eastern
and
African
countries,
especially with the disruption of the
supply chain in Far East countries,
including China. The profile of the
professional visitors visiting the ITM
2022 Exhibition revealed that in the
new world order that has shifted after
the pandemic, the trade network has
also changed hands and new players
have appeared on the scene. The
fact that manufacturers from all over
the world such as Andorra, Angola,
Honduras, Peru, Seychelles, Sierra

Leone, Brazil, Sri Lanka, Tanzania,
Egypt, Iran, and Oman purchased
a large number of machinery and
signed strong collaborations at the ITM
2022 Exhibition has proven this.
Satisfied Exhibitors of ITM 2022
Reserved to Enlarge Their Stands for
ITM 2024
The ITM Exhibition, which was eagerly
awaited by the textile technology
leaders, also pleased the participating
companies with the number of visitors
and performed machinery sales
amounting to millions of Euros. Many
company officials, who stated that
they have achieved a sales graphic
far above their expectations starting
from the very first day of the ITM 2022
Exhibition and that they have hosted
visitors from all over the world, decided
to enlarge their stands at the ITM
2024 Exhibition. During the exhibition,
companies visited the registration
application points and applied for ITM
2024 participation..
Thousands of Visitors from 102
Countries from Seychelles to Andorra
Due to Istanbul’s ease of transportation
and the absence of visa requirements,
ITM 2022 Exhibition hosted thousands

of visitors from all over the world. 64,500
people from 102 countries, including
Turkey, visited the ITM 2022 Exhibition
to see the latest innovations in textile
technologies. The countries where the
visitors come to the ITM 2022 Exhibition
are as follows: Afghanistan, Albania,
Algeria, Andorra, Angola, Argentina,
Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain,
Bangladesh,
Belarus,
Belgium,
Benin, Bosnia and Herzegovina,
Brazil, Bulgaria, Canada, China,
Colombia, Democratic Republic of
Congo, Croatia, Czech Republic,
Denmark,
Dominican
Republic,
Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland,
France, Georgia, Germany, Greece,
Honduras, Hungary, India, Indonesia,
Iran, Iraq, Israel, Italy, Japan, Jordan,
Kazakhstan, Kenya, South Korea,
Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon,
Libya,
Lithuania,
Macedonia,
Malaysia,
Mauritius,
Mexico,
Moldova,
Mongolia,
Morocco,
Nepal, Netherlands, Nigeria, Oman,
Pakistan, Palestine, Peru, Poland,
Portugal, Qatar, Romania, Russia,
Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Sierra
Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia,
Somalia, South Africa, South Korea,
Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden,
Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania,
Thailand , Tunisia, Turkmenistan,
Northern Cyprus s Turkish Republic,
Turkey, Uganda, Ukraine, United Arab
Emirates, United Kingdom, America,
Uzbekistan, Vietnam and Yemen.
Next Meeting is on 4-8 june 2024
The next meeting of the ITM
and HIGHTEX Exhibitions, which
bring together the world’s textile
technology leaders, will be held in
Istanbul between 4-8 June 2024.
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ROVING FRAME FT-D
HIGHEST INNOVATION

Marzoli Machines Textile
A Camozzi Group Company

Wide range of configurations
and options for any production need

Power saving of 4 k/W thanks to roving
breakage sensors without suction

More than 100,000 roving spindles
sold in the last 18 months

Marzoli Machines Textile S.r.l.
Via Sant’Alberto, 10
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) - Italy
Tel. +39 030 73091
www.marzoli.com

ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺎدة
ﻣﻌﺎرض
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STC SPINNZWIRN

A LEADING MANUFACTURER
OF ARTIFICIAL GRASS
ExTRUSION EqUIPMENT
Artificial grass applications continue
to build worldwide significant growth,
both in sports and landscaping. STC
Spinnzwirn enables customers to
take a leading role in manufacturing
high quality artificial grass yarns
with unique equipment and process
solutions.
The artificial grass carpets are
tufted from thatch and face yarns.
The textured thatch gives stability
to the face yarns. The yarns can
be manufactured from tape and
monofilament. Different shapes and
raw materials create a natural look
and fulfil the demands in terms of
performance. Main sport applications
are soccer / football, tennis and
hockey. The landscape applications
are a fast growing segment due to
lack of water worldwide.
STC Spinnzwirn supplies extrusion lines
and the full downstream such as inline
spiral wrapping, inline texturing or
winding and twisting. The equipment
allows cost and energy efficient
production of 2 colour or 3 colour

yarns with highest quality - means high
resilience, low shrinkage and no tipcurl.
The experienced process engineers
train the customer teams to get the
production up and running within short
time. In the company development
and training centre are two extrusion
lines installed and available for
demonstrations and trials. Customers
can run their locally available raw
materials to prepare and accelerate
projects.
STC Spinnzwirn supplies high-tech
textile machinery and equipment from
Chemnitz all over the world. Founded in
1866, the company with its two business
segments is a leading manufacturer
of complete solutions and single

components for the extrusion of
monofilaments and slit film tapes out of
polyolefins, PET and PA as well as highspeed winders and accessories for
man-made fiber spinning plants. STC
Spinnzwirn´s sophisticated technology
in combination with its innovative
employees enables customers to
produce at the highest quality level.
A global network of commercial
agencies
gives
STC
Spinnzwirn
customers the security of receiving
prompt expert support.
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We all profited from a healthy backlog going into 2022
but this will subside. We all know that uncertainties are
toxic if it comes to taking out the cheque book. There
are probably too many incidents coinciding with each
other resulting in a wait-and-see position with cloth
manufacturers. Geopolitical incidents, supply-chain
topics, currency distortions and inflation may further
hamper a global demand situation which was in a
recovery phase post-Covid.
What are the challenges facing Staubli in nowadays
economic and social obstacles? And what are your
strategy to overcome them?
We are one among many facing supply chain issues,
struggling with inflationary pressures or a less stable
demand from the market due to reasons explained
above. We have taken dedicated steps for each and
every challenge to progress well in troubled waters. As
a global mechatronics solution provider with three core
activities in connectors, robotics and textile machinery
we always have opportunities in many industries and
can balance our revenue streams. Resilience is key in
dealing with challenges.
What are your plans for ITMA Milano, will you be
introducing new developments and innovations?
ITMA Milano 2023 will be one of next year’s highlights
for the industry. The eyes of the textile world are
focused on this event. Of course, this trade fair is
very important for Stäubli, as a leading supplier to
the weaving industry. We will be there and will be
presenting interesting and progressive developments
that mills will not want to miss.
What are your observations and insights of the Textile
Egyptian market at the moment? And your forecast for
the future?
Egypt has many advantages if it comes to textile
manufacturing. The textile industry is one of the most
important and promising industries in the country. To
meet the needs of the local market and the export
to foreign markets, especially the US and Europe,
the Egyptian government has set a plan - for both
public and private sectors - to modernize the whole
textile industry including spinning, weaving and
carpet weaving, dyeing, finishing and to the readymade garments. Egypt benefits from its infrastructure
- reasonable labor cost, low costs of utilities such as
electricity, gas, and water - supporting the increase
of its income from the textile sector and double its
exports.
Moreover, the Egyptian cotton is a major asset. The
vertically integrated textile sector in Egypt, through
the cultivation of the finest cotton globally renowned
for its first-class quality, and the modernization of the
rest of the industry’s phases, will be able to offer highquality products and will be able to compete locally
an internationally. Egypt is among the important
markets for Stäubli.

أطلق العنان إلبداعك في
عالــــــم نسيج الجاكار
تمتع مع ماكينات جاكارد شتوبلي بإبداع غير محدود حيث يمكنك
انتاج أقمشة ال حصر لها؛ دع خيالك يطير بين النسيج العادي
البسيط إلى الحرير المزخرف بشكل متقن مرورًا باألشرطة
. الفريدة إلى السجاد الكامل

تعتمد اآلالف من مصانع النسيج حول العالم على براعة أجهزة
جاكارد شتوبلي وجودتها ودقتها لتحقيق أقصى قدر من جمال
. التصميمات واإلنتاجية

.احصلوا عليها اآلن لتتمتعوا بمزاياها التي ال حدود لها
www.staubli.com/textile

ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺎدة
ﻣﻌﺎرض
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INTERVIEW WITH
MR FRITZ LEGLER
THE MARKETING OFFICER
OF STäUBLI
"The vertically integrated textile sector
in Egypt, through the cultivation of
the finest cotton globally renowned
for its first-class quality, and the
modernization of the rest of the
industry’s phases, will be able to offer
high-quality products and will be able
to compete locally an internationally.
Egypt is among the important markets
for Stäubli "

Mr Fritz Legler, Marketing Officer Stäubli Textile, in front of a SAFIR S60 automatic
drawing-in machine

How did it feel to be back to
physical exhibition and face to face
communication that returned with
ITM Istanbul?
We were glad to be back live in
Istanbul. The general atmosphere
was ambitious and international.
Many visitors from neighboring
textile markets attended the show.
Despite the global uncertainties in
the industry, we could gather quite
positive vibes from the many visitors
to our booth. This was partly due to
the significance of the constantly
growing Turkish market and probably
also due to the post-Covid effect –
the wish to meet in person again.
Do you believe that virtual exhibitions

could ever replace physical ones?
Replace completely? No. After
experiencing the atmosphere at the
first post-pandemic trade fairs, we are
totally convinced of the importance
of physical exhibitions. It’s a question
of human interaction, the activation
of our five senses. You have to be
there in person to feel the magic of
a weaving machine in operation and
touch the fabric. The information you
can get through digital channels is
good, but it’s not always enough
to convince you of making the
right decision. Of course, virtual
reality and 3D animation remain
important tools for sales and aftersales support. Technologies like these
offer many interesting possibilities for

machinery suppliers such as Stäubli. It
is clear though that virtual exhibition
respectively a virtual booth of e.g.,
Stäubli products can be supportive in
certain circumstances.
What is the trend at the moment, are
sales returning to pre covid? Or still
in recovery? What are the markets
showing signs of healthy recovery?
Generally speaking, global export
statistics clearly show that in 2021,
for instance, the level of machinery
deliveries in weaving were even
exceeding numbers of pre-Covid
level.
Having
said
this,
there
are,
unfortunately, uncertainties clouding
investment decisions going forward.

ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺼﺮاﺣﺔ

أحمد املغالوي
Meghalawi@khoyout.com
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عشرين سنة ورق و حبر
عشــرين ســنة عــدوا بســرعة كــدا أزاي ؟ عــدوا بحلوهــم و مُرهــم ،عــدوا
بمظاهــرات و بثــورات ووبــاء عالمــي؛ وفتــرات كســاد عالمــي و تعويــم
وراء تعويــم (واحتمــال وأنــا باكتــب دلوقتــي والكلمــات دي تطلــع للنــور
نشــوف تعويــم جديــد و قفــزة جديــدة للــدوالر )  ..أزمــات كثيــرة عــدت
علــى الصناعــة وبالتالــي علينــا بــس فــي خــالل ال  20ســنة مــا فوتنــاش
عــدد 80 ،عــدد لحــد دلوقتــي بالتمــام و الكمــال.
ورق و حبــر؛ نقــل علــى مــدار الســنين خبــرات رجــال صناعــة فيــه
منهــم لســه معانــا وغيرهــم اللــي راح لربــه ،و حــوارات لــوزراء كانــت
عندهــم خطــط ورؤيــة ،نقلنــا علــى مــدار عشــرين ســنة أوجــاع الصناعــة
وافراحهــا وطموحاتهــا.
حاولنــا ننقــل بطريقــة غيــر مباشــرة أن الصناعــة فــي بلدنــا بتاريخهــا
تســتحق تكــون فــي مــكان أحســن مــن كــده بكثيــر ،شــرحنا خبــرات بــالد
زي تركيــا و بنجالديــش و غيرهــم ،بــالد ابتــدت بعدنــا و ســبقتنا بكثيــر؛
نقلنــا الجديــد فــي معــارض اللــي اســتمر منهــا و اللــي ماســتمرش و اللــي
ظهــر غيــره ،لفينــا معــارض فــي بــالد كثيــر ،رحنــا إســبانيا و ألمانيــا و
تركيــا و تونــس و ســوريا و دبــي .اتكلمنــا مــع مســؤولين و مصنعيــن و
وكالء مكــن وأصحــاب معــارض كان الضــوء متســلط عليهــم و كان ليهــم
شــنة و رنــه بــس مــع الزمــن و الوقــت الضــوء والنــاس بعــدوا عنهــم..
المجلــة زي الدنيــا ورتنــا أن مــا فيــش حاجــة باقيــة علــى حالهــا مــن
اســامي و مناصــب و مصانــع و مــاركات.
حاولنــا نوصــل صــوت الصناعــة علــى مــدار العشــرين ســنة حبــر علــى
ورق ونــاس كثيــر اشــتغلت و تعبــت علشــان يطلعــوا ليكــو كل عــدد،
نــاس لســه معانــا و نــاس مــا بقتــش ،نــاس ســابوا معانــا ذكــر حلــوة و
نــاس زي مــا جــت زي مــا مشــيت..أحب انتهــز الفرصــة دي و ادعــوا
بالرحمــة الثنيــن كانــوا ضمــن فريــق خيــوط قبــل كــده :
•محمد حامد ( المدير المالي)
•هيثم عبد العظيم ( محاسب)

هذه االحداث
ليست من وحي خيال
الكاتب  ..وأي تشابه في
األحداث أو الشخصيات أو
األسماء هو ليس من محض
الصدفة فهو مقصودا
ومتعمدا

احــب اشــكر الفريــق الحالــي لمجلــة خيــوط اللــي موجوديــن حاليــا واللــي
مشــيوا لحــال ســبيلهم .اشــكر كل واحــد فيهــم ســاب بصمــة و عالمــة..
احــب اشــكر كل واحــد قــرأ لــو حتــي صفحــة فــي المجلــة وأرجــو أنهــا
تكــون اضافــت لــه معلومــة أو فكــرة .واشــكر برضــه كل المعلنيــن اللــي
شــاركوا معانــا وآمنــوا بينــا مــن أول مــا ابتدينــا لغليــة دلوقتــي ،مــن أول
مــا ابتدينــا خيــوط بفكــرة علــى ورقــة وشــخبطة قلــم مــع شــريكي كريــم
شــافعي ،اللــي يامــا ســهرنا و طبقنــا علشــان نقــدر نقــدم للصناعــة أول
مجلــة خاصــة متخصصــة فــي مجــال المالبــس و النســيج.
مــا حــدش عــارف أيــه اللــي جــاي هــل خيــوط ممكــن تكمــل عشــرين
ســنة كمــان وال عشــرة وال خمســة وال دي ممكــن تكــون آخــر ســنة؟ لكــن
اللــي أنــا عارفــه كويــس أنهــم عشــرين ســنة أنــا فخــور بيهــم وبتجربتهــم
و بــكل نقطــة حبــر و بــكل ورقــة.
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