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نشرة غير دورية تصدر عن
خيوط للتسويق

رئيس مجلس اإلدارة وصاحب اإلمتياز

أحمد المغالوي

رئيس التحرير

عـالء شـديـد 

مستشار المجلة 
كونتكست لالستشارات

متابعة وتنسيق

أسماء جمال الدين 

إدارة التحرير

وليد عرابى
مجيب رشدي 
لبنى إسماعيل

إخراج فني

معتصم محمد

إدارة التوزيع 

امانى سيد

تصوير

محمد جميل

مكتب القاهرة 
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اخبار عالمية
24 في المئة ارتفاًعا للصادرات 

الباكستانية خالل مارس الماضي

اخبار المجالس
1.8 مليار دوالر حجم الصادرات المصرية 

من المالبس الجاهزة مع نهاية 2018

اخبار محلية
مؤشرات توزيع االستثمارات الحكومية 

بالقطاع الصناعي 2018 - 2019

موضوع الغالف
وفقا لـ "ايجي استيتش" .. الصناعة 

المحلية تبحث عن التحديث واالستمرار

اخبار ايجابية
زيادة دعم المصدرين خالل الموازنة العامة 

الجديدة بقيمة مليار و400 مليون جنيه

مقاالت فنية
التحضيرات األولية لأللياف السليلوزية 

وصباغتها  بالصبغات النشطة
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عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

مالحظات حول معرض ايجي استيتش.!

االفتتاحية

ــرض  ــرد مع ــة مج ــه الماضي ــي دورت ــتيتش ف ــي اس ــرض ايج ــن مع ــم يك ل
ــة،  ــة المحلي ــدث للصناع ــد واالح ــدم الجدي ــجية يق ــات النس ــاص بالصناع خ
بــل اتصــور أن هــذه الــدورة فــي ذاتهــا مــن المعــرض تختلــف عــن الــدورات 
ــن  ــرة م ــدورة األخي ــى أن ال ــود إل ــر يع ــذا األم ــي ه ــبب ف ــابقة.. والس الس
ــتثمرين  ــات المس ــال وتوقع ــاة وأم ــر لحي ــا مؤش ــي ذاته ــل ف ــرض تمث المع

ــة.. ــرة القادم ــال الفت ــل خ ــيرة العم ــة لمس ــال الصناع ورج
ــي  ــى التواجــد مــرة أخــرى ف ــة عل ــال الشــركات التركي ــه مــن اقب ــا وجدت م
الســوق المصريــة، واهتمــام العديــد مــن الشــركات الكوريــة والصينيــة 
بالتواجــد وبقــوة مــن خــال وكاءهــا فــي المعــرض وادارة نقاشــات عديــدة 
مــع الزائريــن بهــدف معرفــة احتياجاتهــم التكنولوجيــة، يعنــي أن هنــاك 
توقعــات أكثــر مــن إيجابيــة للســوق فــي المســتقبل مــن الشــركات العارضــة، 
وهــو أمــر يقــوم فــي األصــل علــى متابعــة دقيقــة لمســيرة االقتصــاد وجهــود 

ــى قوتهــا الســابقة.. ــاج إل ــة االنت إعــادة عجل
ولهــذا تمثــل التوقعــات اإليجابيــة لمســتقبل الصناعــة أحــد أبــرز النتائــج التــي 
ترتبــت علــى الــدورة األخيرة،والتــي شــهدت هــي األخــرى تقســيم للشــركات 
العارضــة وفًقــا للتخصــص الصناعــي، ومــن ثــم فــإن دورة المعــرض كانــت 

فارقــة بــكل المقاييــس.

ــم التركيــز علــى المســتويات االســتثمارية للزائريــن، ورغبــه كل  وإذا مــا ت
منهــم فــي بيــان الجديــد فــي المعــرض فــي كل القطاعــات التابعــة للصناعــة 
يشــير إلــى أن هنــاك رغبــة فــي التوســع االنتاجــي خــال المســتقبل، وهــو 
ــل  ــن ب ــن الزائري ــتثمرين م ــار المس ــات كب ــى اهتمام ــتحوذ عل ــم يس ــر ل أم
ــكل ســواء مــن الصغــار أو متوســطي الحجــم. ــى اهتمامــات ال اســتحوذ عل
ــة  ــي الســوق المصري ــد ف ــى التواج ــال الســوري عل ــول أن اإلقب ــن الق ويمك
ــة ســواء مــن خــال الشــركات العارضــة أو مــن خــال  ــا للغاي كان واضًح
ــع  ــي التوس ــة ف ــام والرغب ــه االهتم ــكل لدي ــث كان ال ــهم حي ــن انفس الزائري
ــة فــي  ــد مــن الشــركات الســورية العامل ــاك العدي اســتثمارًيا خاصــة وان هن
الســوق قــد حققــت مســتويات مــن النجــاح غيــر المســبوق، والــذي يشــير إلــى 
التميــز بشــدة فــي الفكــر اإلداري والتســويقي لمنتجاتهــم ســواء فــي الداخــل 

ــة.. ــا بالتعامــل مــع الســوق العالمي أو تصديرًي
ولقــد كانــت إدارة المعــرض تتحــرك بمســتويات عاليــة مــن االحترافيــة 
والتميــز، فلــم تواجــه الشــركات العارضــة علــى مــدار أيــام العــرض والتــي 
بلغــت 8 أيــام للمــرة األولــى أي ســلبيات يمكــن رصدهــا أو الوقــوف عندهــا.. 
وهــو أمــر يشــهد علــى كفــاءة وقــدرة فريــق العمــل علــى إدارة مســيرة العمــل 

بشــكل متكامــل.
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مطلوب تحديث دماغ الموظفين قبل الصناعة..!!
شوفت اللي حصل يا سيدي، قلت: شوفت أيه، قال عم رفا: الناس اللي 
في  مشاركين  كانوا  المستقبل،  في  وتطويرها  الصناعة  عن  مسؤولة 
معرض ايجي استيتش..في بداية أيام المعرض كان المكان المخصص 
والمطبوعات عن  البرشورات  إال من بعض  فاضي على اآلخر  لهم 
التعريف بيهم، قلت: طب تمام، يعني فيه شغل بقه، قال عم رفا: شغل 
أية بس، الناس اللي المفروض يشرحوا لزوار المعرض شغلهم على 

يعني  لبيته،  فيهم  واحد  كل  وذهب  مكانهم  تركوا  الظهر   2 الساعة 
ده  رفا  عم  يا  قلت   !!.. ينام  يروح  المهم  سيدي،  يا  موظفين  عقلية 
كام، قال: قولهم هما مش أنا، بالذمة ناس بتقول انهم يساعدوا على 
جت  وخاص  مكتبهم،  في  وكأنهم  ويروحوا  شغلهم  يسيبوا  التطوير 
ساعة االنصراف..!! قلت: ناس زي الفل..! قال عم رفا: المفروض 

انهم يحدثوا دماغ الموظفين قبل ما يتكلموا عن الصناعة..!

مبروك عودة غرفة المالبس والمفروشات 
ناس عاوزه تشتغل وتخدم الصناعة بجد، قلت: مين دول يا عم رفا، 
قال: الناس بتوع غرفة المابس الجاهزة والمفروشات، كل الناس في 
الغرفة استمرت في خدمة الصناعة حتى وقت ما مصير الغرفة مش 
مضمون، عشان كده ربنا كرمهم والغرفة رجعت تاني، قلت: وبعدين، 
القادمة،  الفترة  خال  الغرفة  النتخابات  التجهيز  يتم  دلوقتي  قال: 
القانونية  المشكلة  قبل  السابق  الغرفة  رئيس  بترشح  كلها  والتوقعات 

عشان يكون مسؤول عن الغرفة خال الفترة القادمة، لكن..!، قلت: 
لكن .. أية يا عم رفا، قال: ده لو واحد تاني من اصحاب الشعبية بين 
اللي شغالين في المابس ناوي يرشح نفسه، بصراحة وقتها االنتخابات 
هتكون ساخنه للغاية.. المهم اننا كلنا مع اللي يشتغل ويخدم الناس وال 

اية ، قلت« صح يا عم رفا..

هنعمل قيمة مضافة إزاي..!!
كام كتير اليومين دول داخل أروقة وصناعة التجارة والصناعة عن 
إزاي يتم تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.. قلت: يا سام بجد 
يا عم رفا، قال: ايوه ده كام بيتقال ضمن استراتيجية الغزل والنسيج 
الجديدة، قلت: استراتيجية تاني وتالت وخامس، قال: آه .. تخيل، بس 

الناس مش فاهمة ان تعظيم قيمة القطن انه يتصدر في صورة غزول، 
عشان  قال:  قلت: صح،  أوي،  كتير  وفلوس  استثمارات  محتاج  وده 
كده بسمع اللي بيتقال وسكت..! اصل الكام سهل المهم القرار وقبله 

دراسة صح مش أي كام..

عم “رفا” رجل ال يتوقف عن النميمة، 
النسجية،  خاصة عن أحوال الصناعات 

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

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

عم رفا

اخبار
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اخبار

ارتفعــت الصــادرات الباكســتانية بنســبة 24 % 
خــال مــارس الماضــي، وهــي النســبة األعلــى منــذ 
ــون  ــت 2.230 ملي ــة بلغ ــوام كاملة،بقيم ــة أع أربع
ــس  ــع نف ــة م ــة بالمقارن ــي المائ دوالر بنســبة 24 ف
الفتــرة مــن العــام الســابق خــال العــام 2017، 
ــت 17  ــو للصــادرات بلغ ــدل نم ــت مع ــي حقق والت

ــت. ــك الوق ــي ذل ــة ف ــي المائ ف
ــع التدابيــر  أكــدت الحكومــة الباكســتانية اتخــاذ جمي
الازمــة لتســهيل الصــادرات وحــل جميــع المشــاكل 
ــا  ــك وفق ــن وذل ــع المصدري ــاور م ــال التش ــن خ م

ــر وســائل االعــام الباكســتانية. لتقاري
الحــوار  لبــدء  تتطلــع  انهــا  الحكومــة  واضافــت 
مــن اجــل اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع اليابــان 

والفلبيــن. وكينيــا  وفيتنــام  واندونيســيا 

24 في المئة ارتفاًعا 
للصادرات الباكستانية 

خالل مارس الماضي

H&M تقرر اطالق متجر 
في الهند على االنترنت 

خالل العام الجاري

ارتفاع صادرات 
المالبس البنجالديشية

24 % Increase in Pakistan Exports

H&M Launches Internet Store 
in India

Bangladesh Garment 
Exports Up 9.11%

عبــر  متجرهــا  اطــاق   H&M شــركة  أعلنــت 
اإلنترنــت فــي الهنــد خــال العــام الجــاري.. وســيتولى 
ــة  ــة خارجي ــع لجه ــتية التاب ــات اللوجس ــريك الخدم ش
ــا ال  ــدت الشــركة أنه ــاء، وأك ــليم للعم ــات التس عملي
تخطــط لدمــج المتاجــر الفعليــة مــع عمليــات الشــراء 
عبــر اإلنترنــت خــال هــذه الفتــرة وســتكون هــي 
المســؤولة عــن عمليــات البيــع عبــر االنترنــت وليــس 
عــن طريــق اي وســيط كاالســواق المنتشــرة مؤخــرا 
باطــاق   H&M وســتقوم  االنترنــت.  عبــر  للبيــع 
المتجــر عبــر االنترنــت علــى صفحتهــا الخاصــة 

.   hm.com/in
وصــرح Janne Einola المديــر االقليمــي لشــركة 
بالتخطيــط  الشــركة  قيــام  إلــى  الهنــد  فــي   H&M
بومبــاي  منطقــة  فــي  أخريــن  متجريــن  الفتتــاح 
الحضريــة، ومتجــر أخــر فــي ميســور فــي وقــت 
الحــق مــن هــذا العــام، ليصــل اجمالــي عــدد المتاجــر 
فــي الهنــد إلــى 30 متجــًرا. مشــيًرا إلــى أن 75 فــي 

ــرة. ــدن الكبي ــي الم ــر H&M ف ــن متاج ــة م المئ

بنجاديــش  مــن  المابــس  صــادرات  ارتفعــت 
ــو  ــن يولي ــرة م ــي الفت ــة ف ــي المائ ــبة 9.11 ف بنس
األشــهر  فــي  أي  مــارس 2018،  إلــى   2017
 2017- الماليــة  الســنة  مــن  األولــى  التســعة 
ــرة مــن العــام الســابق. ــة بنفــس الفت 2018 مقارن
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مؤشرات توزيع االستثمارات الحكومية بالقطاع الصناعي 
2019-2018

Indicators for Governments Investment Plan

ــرز مؤشــرات الخطــة المســتهدفة  ــة واالصــاح اإلداري أب ــط والمتابع كشــفت وزراة التخطي
لتنميــة القطــاع الصناعــي لعــام 2018-2019، حيــث اشــارت إلــى أن خطتهــا لعــام 2018-

2019 بقطــاع التنميــة الصناعيــة، تســتهدف زيــادة معــدل النمــو الصناعــي مــن 5 فــي المائــة 
إلــى نحــو 6.5 فــي المائة،وتحقيــق معــدل نمــو ســنوي للصــادرات غيــر البتروليــة بمــا يتجــاوز 

12 فــي المائــة وبمــا يوفــر نحــو 150 ألــف فرصــة عمــل جديــدة.
وأشــارت وزارة التخطيــط  والمتابعــة إلــى خطــة الحكومــة التــي تســتهدف اســتثمارات حكومية 
بخطــة التنميــة المســتدامة متوســطة المــدى، بقيمــة 4.5 مليــار جنيــه بهــدف تطويــر المناطــق 
ــات  ــم للصناع ــع مرغ ــعات مجم ــن توس ــة م ــة الثاني ــي المرحل ــدء ف ــة، والب ــة القائم الصناعي
الباســتيكية، واســتكمال أعمــال التطويــر لمدينــة األثــاث بدميــاط ومدينــة الروبيكــي للجلــود، 
وطــرح ثاثــة ماييــن متــر مربــع مــن األراضــي الصناعيــة المرفقــة، باإلضافــة إلــى تحســين 
جــودة وتنافســية الصناعــة لعــدد 800 مصنــع، وتطويــر 125 مدرســة ومركــز تدريــب مهنــي 

وتقنــي، وتوفيــر 20 ألــف فرصــة عمــل فــي إطــار برنامــج التدريــب بغــرض التشــغيل.

مليار دوالر استثمارات "التمويل 
الدولية" للقطاع الخاص خالل 

2018-2017
1 Billion Dollars Investment in the 

Public Sector

محلية

اخبار

ــك  ــة، عضــو مجموعــة البن ــل الدولي ــت مؤسســة التموي أعلن
ــي  ــم القطــاع الخــاص ف ــتثماراتها لدع ــراب اس ــي، اقت الدول
مصــر مــن مليــار دوالر خــال العــام المالــي الجــاري.
االقتصــاد  بتعزيــز  ملتزمــة  إنهــا  المؤسســة،  وقالــت 
االقتصاديــة  لإلصاحــات  كنتيجــة  المصــري 
المصريــة. الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  القويــة 
ــة  ــتثمارية لمؤسس ــظ االس ــر المحاف ــد أكب ــر أح ــل مص وتمث
األوســط وشــمال  الشــرق  منطقــة  فــي  الدوليــة  التمويــل 
دوالر  مليــار   2.9 اســتثماراتها  بلغــت  حيــث  أفريقيــا، 
فــي الفتــرة مــا بيــن العامييــن المالييــن 2006 و2017. 
إلــى  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  اســتثمارات  وتهــدف 
دعــم القطــاع الخــاص فــي مصــر وخلــق فــرص العمــل 
وتعزيــز النمــو االقتصــادي، كمــا تتنــوع محفظــة المؤسســة 
منهــا  مختلفــة  قطاعــات  عــدة  فــي  اســتثمارات  لتشــمل 
والغــاز،  والبتــرول  التحتيــة،  والبنيــة  الماليــة،  األســواق 
الصحيــة. والرعايــة  والتصنيــع،  الزراعيــة،  واألعمــال 
ــي  ــام المال ــة خــال الع ــل الدولي واســتثمرت مؤسســة التموي
القطاعــات  مــن  العديــد  فــي   ،2018-2017 الجــاري 
المصريــة بمــا فــي ذلــك تمويــل تاريخــي بقيمــة 653 مليــون 
دوالر لدعــم تطويــر 13 محطة للطاقة الشمســية في الصعيد. 
مليــون   100 بقيمــة  قرضــاً  المؤسســة  قدمــت  كمــا 
مصــر  فــي  الرائــدة  البنــوك  أحــد  لمســاعدة  دوالر 
تمويــا  وقدمــت  للعمــاء،  إقراضــه  حجــم  زيــادة  فــي 
المراعــي  لشــركة  دوالر  مليــون   150 بقيمــة  إســاميا 
أجــل  مــن  األلبــان،  منتجــات  تصنيــع  فــي  الرائــدة 
البــاد. فــي  األغذيــة  قطــاع  تعزيــز  فــي  المســاعدة 
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كممــا تضمــن مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة علــى 
ــوازي )169.5  ــا ي ــه م ــارات جني ــص 3 ملي تخصي
مليــون دوالر( تحــت تصــرف الهيئــة العامــة للتنميــة 
ــل 1.4  ــة مقاب ــق الصناعي ــق المناط ــة لترفي الصناعي
مليــار جنيــه، فــي الموازنــة العامــة للعــام المالــي 
الســابق، وهــو مــا يشــير إلــى اهتمــام الحكومــة خــال 
ــة  ــد بدعــم االســتثمارات الصناعي ــي الجدي العــام المال
بشــكل غيــر مســبوق بالمقارنــة عمــا كانــت عليــه 

ــة. خــال األعــوام الماضي
وتظهــر بنــود مشــروع الموازنــة، أنــه ســيتم خفــض 
إجمالــي مخصصــات دعــم الوقــود والكهربــاء بنســبة 
23.6 فــي المائــة تعــادل 33.1 مليــار جنيــه، حيــث 
ســيتراجع دعــم المــواد البتروليــة إلــى نحــو 89 مليــار 
جنيــه أي مايــوزاي )5 مليــارات دوالر(، مقارنــة بـــ 
ــي،  ــي الحال ــام المال ــي الع ــه ف ــارات جني 110.1 ملي
مليــار   16 إلــى  الكهربــاء  دعــم  ســيتخفض  كمــا 

ــة  ــة الحالي ــي الموازن ــه ف ــار جني ــن 30 ملي ــه، م جني
.2018/2017

ــة  ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك ــات الجه ــب بيان وبحس
ــة خــال  ــع حجــم التجــارة الخارجي واإلحصــاء، ارتف

العــام الماضــي 2017 إلــى 91.8 مليــار دوالر، 
مقابــل 89.8 مليــار دوالر فــى عــام 2016. ومثلــت 
الصــادرات نحــو 25.8 مليــار دوالر، مقابــل 21.7 

ــار دوالر. ملي

زيادة دعم المصدرين خالل الموازنة العامة 
الجديدة بقيمة مليار و400 مليون جنيه

كشــف مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة والتــي 
ــهر  ــن ش ــة م ــا بداي ــل به ــريان العم ــرر س ــن المق م
ــه  ــم الموج ــاع مخصصــات الدع ــل ارتف ــو المقب يولي
للمصدريــن بنحــو 54 فــي المائــة، ليصــل إلــى 4 
ــون دوالر(،  ــوازي )226 ملي ــا ي ــه م ــارات جني ملي
مقابــل 2.6 مليــار جنيــه فــي الموازنــة الحاليــة، 
وذلــك فــي إطــار خطــة الدولــة لدعــم الصــادرات خالل 
العــام المالــي الجديــد لتحقيــق طفــرات تصديريــة 
والزراعيــة،  الصناعيــة  المنتجــات  مختلــف  فــي 
وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه المســاهمة فــي ضبــط 

الميــزان التجــاري وميــزان المدفوعــات.

Powered By

Powered By

ايجابية

اخبار

مصر تستهدف معدل نمو 5.8%
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ــادرات  ــس، أن ص ــهرى للمجل ــر الش ــاف التقري وأض
المابــس الجاهــزة ارتفعــت للســوق األمريكــى بنســبة 
أول  دوالر  مليــون  مســجلة 124  المائــة  فــي   16
شــهرين مــن العــام الجــارى مقارنــة 107 مليــون 
دوالر قياســا علــى نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــى.

ــي  ــاد األوروب ــس لاتح ــزت صــادرات الماب ــا قف كم
بنســبة 28 فــي المائــة لتســجل 86 مليــون دوالر 
مقارنــة 67 مليــون دوالر نفــس الفتــرة مــن العــام 
ــه صــادرات  ــذى ارتفعــت في ــى الوقــت ال الماضــى، ف
المابــس للــدول العربيــة بنســبة 36 فــي المائة مســجلة 
15 مليــون دوالر أول شــهرين مــن العــام الحالــى 
مقارنــة ب 11 مليــون دوالر خــال نفــس الفتــرة مــن 

ــام الماضــى. الع
ــا  ــس الجاهــزة ألفريقي ــا ارتفعــت صــادرات الماب كم
قفــزت بنســبة 154 فــي المائــة خــال شــهرى ينايــر 
ــة بـــ195  ــف دوالر مقارن ــجلة 495 أل ــر مس وفبراي

ــام الماضــى.  ــن الع ــرة م ــس الفت ــف دوالر نف أل
ــا لبروتوكــول  كمــا شــهدت الصــادرات المصريــة وفًق
ــن  ــر م ــع األخي ــذ الرب ــادة ملحوظــة من ــز« زي »الكوي
العــام الماضــي، فــي وقــت يســعى فيــه المجلــس 
قاعــدة  لتوســيع  الجاهــزة  للمابــس  التصديــرى 
المصدريــن ســواء وفــق الكويــز أو خارجهــا عــن 
التمويــل  بآليــات  والتعريــف  عمــل  ورش  طريــق 
والمشــاركة فــى المعــارض وتنظيم البعثــات الترويجية 

مــن أجــل مضاعفــة الصــادرات.
مــن جانبهــا.. أكــدت شــيرين حســنى المديــر التنفيــذى 
للمجلــس التصديــرى للمابــس الجاهــزة، اســتهداف 
دورتــه  خــال   Destination Africa معــرض 
ــن  ــر م ــل عــدد أكب ــر المقب ــة خــال شــهر نوفمب الثالث
العارضيــن المصرييــن لقطــاع المابــس الجاهــزة 
واســتقدام 400 مشــترى أجنبــى، 200 منهــم للمابــس 
ــة  ــوجات، الفت ــات والمنس ــى للمفروش ــزة والباق الجاه
إلــى أنــه تــم مضاعفــة مســاحة المعــرض لتتخطــى 3 

ــر. آالف مت
ــدول  ــفارات ال ــع س ــم التواصــل م ــه ت ــى أن ــيًرا إل مش

لتعريفهــم  التجاريــة  المكاتــب  وكذلــك  األفريقيــة 
بالمعــرض ألن الهــدف الرئيســى لهــذا هــو خلــق تكامل 
لســال اإلنتــاج للمابــس الجاهــزة فــى أفريقيــا على أن 
تكــون مصــر هــى المركــز الرئيســى إلنتــاج المابــس 

ــا. فــى أفريقي
وأشــارت شــيرين حســنى إلــى أن االســواق األفريقيــة 
ليســت هــى الســوق األهم للمابــس الجاهــزة وصادرتنا 
لهــا ال تتجــاوز الـــ 2 فــي المائــة، لكن تفعيــل االتفاقيات 
ــع دول  ــى الصــادرات م ــادة ف ــق زي ــد يخل ــة ق التجاري
بعينهــا مثــل جنــوب أفريقيــا ألن المابــس مطلوبــة 
هنــاك جــدا لكــن ال يوجــد اتفــاق تجــارى معهــا وكذلــك 
ــق  ــر عائ ــا يعتب ــة جــدا وهــو م ــارك مرتفع ــاك جم هن

أمــام صــادرت مصــر.
الــدول  مــن  تســتفيد  أن  يمكــن  أن مصــر  وأكــدت 
عبــر  الجاهــزة  المابــس  تصنيــع  فــى  األفريقيــة 
اســتيراد بعــض أنــواع االكسســوارات، ويمكــن للــدول 
ــزل  ــاع الغ ــى قط ــى مصــر ف ــد عل ــة أن تعتم األفريقي
ــق فــرص  ــى خل ــي العمــل عل ــا يعن والمنســوجات، بم
التعــاون المتبادلــة عبــر االعتمــاد علــى إمكانيــات كل 
الــدول العاملــة فــى هــذا القطــاع داخــل القارة الســمراء. 

يســتهدف المجلــس التصديــري للمالبــس الجاهــزة تحقيــق 20 فــي المائــة زيــادة 
ــاري  ــام الج ــة الع ــول نهاي ــزة بحل ــس الجاه ــن المالب ــة م ــي الصــادرات المحلي ف
ــدل  ــال اســتمرار مع ــي ح ــع ف ــن المتوق ــار دوالر.. وم 2018، لتســجل 1.8 ملي
النمــو الراهــن للصــادرات أن يتخطــى اجمالــى الصادرات هــذه القيمة المســتهدفة، 
ــبة 16  ــاري بنس ــام الج ــن الع ــع األول م ــالل الرب ــادرات خ ــت الص ــث ارتفع حي

ــالل  ــون دوالر خ ــة بـــ 330 ملي ــون دوالر مقارن ــجل 382 ملي ــة لتس ــي المائ ف
نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــى. وكانــت النشــرة الشــهرية للمجلــس التصديــري 
ــر  ــاع خــالل شــهري يناي ــاع صــادرات القط ــد كشــفت ارتف ــزة ق ــس الجاه للمالب
وفبرايــر 2018 بنســبة 23 فــي المائــة لتســجل 259 مليــون دوالر مقارنــة 

بـــ210 مليــون دوالر نفــس الشــهرين مــن العــام الماضــى.

وفقا لخطة المجلس التصديري للمالبس للعام الجاري

1.8 مليار دوالر حجم الصادرات المصرية من المالبس 
الجاهزة مع نهاية 2018

المجالس

اخبار
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وفقا لـ »ايجي استيتش« ..
الصناعة المحلية تبحث عن 

التحديث واالستمرار
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28000 متر مربع
مساحة العرض في معرض ايجي 

استيتش لدورة ٢٠١٨

الغالف

موضوع

االسعار مستويات 
ولقــد قامــت جميــع الشــركات العارضــة بعــرض 
ــد  ــى ح ــر إل ــكل مبه ــة بش ــدات االنتاجي ــدث المع اح
ــا بشــكل مبســط  ــات عنه ــم كل المعلوم ــر، وتقدي كبي
للغايــة للحــد الــذي معــه يتــم اتخــاذ القــرار بالشــراء 
ــد  ــام العدي ــن قي ــه م ــم ماحظت ــا ت ــو م والتعاقد،وه
مــن الشــركات باإلشــارة علــى المعــدات نفســها انهــا 
ــن  ــن شــكوى بعــض الزائري ــى الرغــم م مباعة..عل
مــن ارتفــاع اســعار الماكينــات لمســتويات غيــر 
مســبوقة وكان الســبب بطبيعــة الحــال يعــود إلــى 
جانــب  مــن  االقبــال  أن  إال  الــدوالر«..  »البيــه 
بعــض المســتثمرين ورجــال الصناعــة علــى شــراء 
هــذه المعــدات يشــير إلــى أن هنــاك رؤيــة واضحــه 
بشــكل  المحليــة  النســجية  والصناعــات  للســوق 

عــام، رؤيــة ايجابيــة تشــير إلــى نمــو الطلبيــات 
ــي  ــاج تنه ــة االنت ــن الحــراك لعجل ــوع م وحــدوث ن
مســيرة التباطــئ التــي عانــت منهــا طــوال فتــرة 
ــر 2011. ــورة يناي ــل ث ــا قب ــى م ــدت إل ــة امت طويل

معرضيــن متتاليين
للمعــرض،  المنظمــة  فيــر  فيجــن  لشــركة  ووفقــا 
باستمــــــــــــرار  االهتمــام  إلــى  اشــارت  فقــد 
معــرض  كأفضــل    EGY STITCH & TEX
ــوجات  ــة المنس ــة صناع ــى خدم ــدف إل ــي يه صناع
والمابــس الجاهــزة فــي مصــر والشــرق األوســط، 
ــة  ــة للســوق المصري خاصــة مــع التوقعــات اإليجابي
ــا بشــكل  ــي تتصاعــد وتتحســن أجــواء العمــل به الت
متواصــل فــي الوقــت الراهــن، مشــيًرا إلــى أنــه 

وفقــا لرؤيــة الشــركات العارضــة الكبــرى.. نظمــت 
ــن  ــم معرضي ــد لتنظي ــوم جدي ــدة بمفه ــدورة الجدي ال
والنســيج  للغــزل  مخصًصــا  األول  كان  متتالييــن 
المنســوجات  وطباعــة  والتشــطيب  والصباغــة 
واآلالت  والتريكــو  الكيماويــة  والتكنولوجيــات 
ــى 18  ــرة مــن 15 إل ــم خــال الفت ــات وأقي والملحق
مــارس 2018 فــي حيــن تــم تخصيــص الثانــي 
واألقمشــة  والحياكــة  والتطريــز  الخياطــة  آلالت 
 25-22 الفتــرة  خــال  عقدهــا  وتــم  وملحقاتهــا 
اقبــااًل ونجاًحــا  مــارس 2018. وهــو مــا وجــد 
مميــًزا مــن الجميــع تمثــل فــي اعــداد الزائريــن 
عنهــا  عبــرت  التــي  اإليجابيــة  واالنطباعــات 
هــذا  اســتمرار  إمكانيــة  يعنــي  ممــا  العارضيــن، 

التقســيم خــال الــدورات القادمــة.

علــى الرغــم مــن طــول مــدة معــرض ايجــي اســتيتش التــي بلغــت 8 أيــام، وتقســيمه إلــى معرضيــن أحدهمــا متخصــص فــي النســيج والتريكــو والصباغــة والكيماويــات 
وآخــر متخصــص فــي ماكينــات الحياكــة والتطريــز واالكسســوارات وغيرهــا، إال أنــه كان هنــاك اقبــال كبيــر مــن جانــب العامليــن فــي الصناعــة لرغبــة كل منهــم فــي 
التعــرف علــى الجديــد فــي المعــرض خاصــة وان التصريحــات التــي صــدرت مــن مســؤولي الشــركة المنظمــة قبــل أيــام مــن انطــالق فعالياتــه اشــارت إلــى تواجــد 

.ITMA تكنولوجيــات صناعيــة بعضهــا ســوف يعــرض فــي عــدد مــن المعــارض العالميــة الكبــرى منهــا معــرض

وفقا لـ "ايجي استيتش" ..
الصناعة المحلية تبحث عن التحديث واالستمرار
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1402 زائرين أجانب
من: إسبانيا، اليونان، الواليات املتحدة األمريكية، قبرص، 

الهند، كوريا، تركيا، اململكة املتحدة، فرنسا، إيطاليا، 
روسيا وأملانيا.

EliTe®CompactSet Advanced

Monitrade 

monitrade@monitrade.org  

www.suessen.com

مظاهر خالل المعرض
تواجــد عــدد كبيــر مــن قيــادات غرفــة المابــس الجاهــزة والمفروشــات خــال 	·

ــة  ــات لمتابع ــاع ووكاء الماكين ــن الصن ــد بي ــدف التواج ــرض، به ــام المع أي
مســيرة الســوق وبيــان مــا يجــري مــن تطــورات والتــي اجمــع كل منهــم علــى 
أنهــا ايجابيــة إلــى حــد كبيــر، وبعضهــم اشــار إلــى أن هنــاك توقعــات مبشــرة 
بإعتــاء الصناعــات النســجية لمكانتهــا التاريخيــة فــي دفــع االقتصــاد المحلــي 
نتجيــة التطــورات التــي تجــري علــى صعيــد تشــجيع االســتثمارات، اضافــة 
إلــى االهتمــام الكبيــر مــن جانــب القيــادة السياســية بهــا، وهــو مــا ينعكــس فــي 

الوقــت الراهــن فــي انشــاء مــدن صناعيــة متخصصــة.
الغرفــة األم »غرفــة الصناعــات النســجية« كان لهــا جنــاح خــاص فــي 	·

ــر  ــاح برأســه مدي ــن فــي الجن ــي المعــرض، وحــاول المتواجدي ــات جزئ فعالي
عــام الغرفــة خالــد البحيــري االجابــة علــى تســاؤالت رجــال الصناعــة 
ــب.. ــتقبل القري ــال المس ــم خ ــيرة عمله ــق بمس ــر يتعل ــي أي أم ــاعدتهم ف ومس

االســتثمارات الســورية العاملــة فــي الســوق المحليــة »مبشــرة« للغايــة، حيــث 	·
ــاء  ــن العم ــزة م ــدة متمي ــن قاع ــل وتكوي ــوريين العم ــقاء الس ــتطاع االش اس
فــي الســوق، ســواء فــي مجــال الكيماويــات واألصبــاغ أو النســيج والمابــس 
ــى التســويق  ــتثمرين عل ــؤالء المس ــدرة ه ــوة وق ــد ق ــا يؤك ــو م ــزة، وه الجاه
ــه ســوريا  ــر ب ــا تم ــم جــراء م ــي واجهته ــاكل الت ــل بالمش ــل دون التعل والعم

الشــقيقة..
ــودة 	· ــد التركــي للع ــة للمعــرض هــو التواف ــدورة الحالي ــي ال ــت للنظــر ف الاف

ــر مــن الشــركات  ــث شــاركت عــدد كبي ــة مــرة أخــرى، حي للســوق المصري
التركيــة فــي المعــرض خاصــة فــي الجــزء األول الخــاص النســيج والتريكــو 
واالصبــاغ والكيمياويــات، ممــا يعنــي ان الفتــرة القادمــة ستشــهد تواجــد كبيــر 

لألتــراك مــرة أخــرى فــي مصــر.
ــي 	· ــدور ف ــا ي ــد م ــى رص ــتثمرين عل ــار المس ــب صغ ــن جان ــر م ــال كبي اقب

ــى  ــتثمرين إل ــد المس ــا أح ــه، أرجعه ــات الحديث ــان التكنولوجي ــرض وبي المع
الرغبــة فــي تحديــد مســتويات االســعار للمعــدات االنتاجيــة، إلعــداد دراســات 
جــدوى للتوســع فــي العمــل خــال الفتــرة القادمة،مضيًفــا األجــواء اآلن افضــل 

ــا.. بكثيــر ممــا كانــت عليــه منــذ عــام تقريًب

المعرض في أرقام..
مساحة العرض .. 28 ألف متر مربع..	·
عــدد الشــركات العارضــة.. الشــركات العارضــة بشــكل مباشــر 482 شــركة  	·

الشــركات العارضــة عبــر الــوكاء بلــغ عددهــا 1474 شــركة..
يمثلــون كل مــن أســتراليا، النمســا، بلجيــكا، البرازيــل، بلغاريــا، كنــد، الصيــن، 	·

ــان،  ــا، اليون ــا، ألماني ــدا، فرنس ــر، فنلن ــارك، مص ــيك، الدنم ــة التش جمهوري
هونــغ كونــغ، الهنــد، إيطاليــا، اليابــان، كوريــا، ماليزيــا، مالطــا هولنــدا، 
بولنــدا، البرتغــال، روســيا، ســنغافورة، ســلوفينيا، كوريــا الجنوبيــة، إســبانيا، 
ــة  ــدة، المملك ــة المتح ــارات العربي ــا، اإلم ــوان، تركي ــرا، تاي ــويد، سويس الس

ــة. ــات المتحــدة األمريكي ــا، الوالي المتحــدة، أوكراني
بلغ عدد الزائرين.. 27 ألف و605 زائًرا..	·
الزائريــن مــن البلــدان العربيــة بلــغ 2690 زائًرا..يمثلــون كل مــن: اإلمــارات 	·

العربيــة المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، عمــان، الســودان، ليبيــا، 
ــت. ــان، الكوي ــن، لبن األردن، البحري

الزائريــن األجانب..بلــغ عددهــم ..1402 زاًئــرا.. يمثلــون كل مــن: إســبانيا، 	·
اليونــان، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، قبــرص، الهنــد، كوريــا، تركيــا، 

ــا. ــيا وألماني ــا، روس ــا، إيطالي ــدة، فرنس ــة المتح المملك
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تسجيلي

اعالن

•	Did the devaluation of the currency 
of the Egyptian pound had a positive 
or negative effect on your sales?

Of course the devaluation of the currency 
has a significant impact and a strong 
negative effect on our sales. I still 
remember when I have sold my first DTY 
machines FK6V-1000. The exchange 
rate at that time was 1€= 7 EGP while it 
is almost 22 EGP. Today, investors are 
thinking ten times more than in former 
times! The pay-back period or the ROI 
calculation are the basis for every 
investment today and this is currently 
significant effected.
•	What is the government decision 

that you are waiting for that would 
help your sales?

I talked to several textile people and I 
received the information that they are 
still hesitating in regard of the political 
instability. Of course they have seen 
during the new period of their government 
that there many positive developments.

The investors would like to have huge 
financial support from the banks and 
lower interest rate. The current interest 
rate is approx. 20%. With this conditions 
investments in the textile industry are 
quite difficult. 
•	From your overview of the Egyptian 

textile industry, what would be the 
sub sector you expect the biggest 
investments? )Yarn, garments, 
weaving)?

The investments will be done in the entire 
textile value chain. In regard of the new 
investments this will be done mainly 
by Syrians. I know that there is a huge 
number of old machines which have to be 
replaced by modern technologies.  
•	Do you think that Egypt would arise 

in the future as one of the biggest 
players in the region? And who do 
you think are the biggest competitor 
.to Egypt on the regionس

Well, let me start to answer the last 
question first. The biggest competitors are 

Chinese companies even they are not in 
the region. But, China is a global supplier 
of fibers and yarns on an international 
open market. In regard to the region 
itself Turkey is very strong. And, Egyptian 
companies should also not ignore India.I 
have recognized that approx. 80% of 
the Syrian textile companies are now 
establishing there business in Egypt. 
But still the biggest player are China and 
Turkey. Turkey has done in the last five 
years huge investments in the textile field 
and many projects are in operation and 
new ones under construction. 
If the Egyptian market would like to play 
a role in this area they have to invest 
in innovative technology, high quality 
products and focus either on big size of 
projects or in specialities. Additionally, 
they should start to serve the EU-Market. 
However, the Egyptian market has still 
potential to grow and should focus on 
quality, green and economic products.

تعاقــد الســيد محمــد الشــافعى رئيــس مجلــس اداره مجموعــه الشــافعى 
العاتكــس مــع شــركه Saurer Zinser االلمانيــه لتحديــث خطــوط الغزل 
والبــرم والتدويــر خــال معــرض ايجــي ســتتش انــد تكــس  مــارس 2018

فاعليــات معــرض ايجــي ســتتش انــد تكــس بحضــور فريــق عمــل شــركه 
اتــاج بقيــاده مهنــدس علــى ناجــى وممثليهــا مــن التوكيــات العالميــه 

ــار. ــع الغي ــيج وقط ــزل والنس ــات الغ ــد ماكين ــى توري المتخصصــه ف

تعاقــد الســيد عــاء عبــدهللا رئيــس مجلــس اداره الشــركه العصريــه مــع شــركه 
Saurer Zinser االلمانيــه لتحديــث خطــوط الغــزل والبــرم والتدويــر خــال 

معــرض ايجــي ســتتش انــد تكــس  مــارس 2018

فاعليات اتاج في معرض  
ايجي ستتش اند تكس



19ابريل 2018 | خيوط

•	Mr. Lakraa, could you give us a short 
overview of Oerlikon’s activities in 
the Egyptian market, please?

First of all I would like to point out that 
Oerlikon Manmade Fibers segment is the 
global innovation and technology leader 
in the manmade fiber industry. Oerlikon 
Barmag is in the Egyptian market since the 
80’s. We enabled the Egyptian companies 
to step into the filament business in a very 
early stage. Until today our company 
has installed numerous spinning plants, 
more than 250 texturizing machines, 
most of them are eFK solutions, and 
already in 2005 we could realize the first 
plant design project. In regard of our 
total solution approach “From Melt to 
Yarn” we could install one of the largest 
Polycondensation plants for PET bottles 
with a capacity of 2 x 600 t/d. Oerlikon 
Neumag is also well established in the 
market, especially with their advanced 
BCF technology S+. But, there is still room 
for further investments from customer 
side e.g. for staple fiber solutions. Thanks 
to our innovative and e-save solutions we 
generated a significant market share in 
the Egyptian market in the last decades.
Looking back at the Egy Stitch & Tex 
exhibition I would like to say that this 
regional exhibition was very successful 
for us. Our sales team meet approx. 50 
companies from the textile industry. We 
could discuss and conclude new projects, 
new customer services and our original 
parts business. A special thank goes to 
our sales representative ATAG who has 
done all arrangementsfor us.
•	With the recent developments in 

the industry in Egypt, how do you 
foresee the future of the textile 
industry in Egypt?

First, I would like to give some statement 
to the history of the textile industry in 
Egypt with the focus of the manmade 
fiber industry.I am responsible for the 
Egyptian market since 1993 and have 
seen the developments and trends until 
2018. I have figured out that the Egyptian 
textile industry until 2006 was focusing on 
European, especially German technology. 
From 2007 on there was a market crises 
and the majority of the investors started 
to import 2nd hand machines from Europe 
and new machinery from China. The 
quality started to decrease dramatically in 
the market. During the political instability 
from 2010 until 2014 there were almost 
no activities and many plants have been 
closed. In the last three years Syrian 
investors step into the Egyptian market 
and started to establish their business.
Due to the significant impact and huge 
investment of the Syrians the textile 
industry in Egypt got a new development 
and movement. The Syrians set a new 
trend in the market and focus again on 
high quality products and start the export 
to neighbour countries in North Africa 

and to Europe. Since 2017 we can also 
see new investments from Egyptian 
companies to defend their home market.
My view in regard of the future of the 
textile industry in Egypt is that the Syrians 
will further on dominate the activities in the 
manmade fiber industry. Additionally there 
is a new wave from Turkish investors in 
the country. I think if the Egyptian textile 
companies will not invest in modern and 
advanced technologies several Egyptian 
textile plants might need to close in the 
near future.
•	The Egyptian government have 

announced the launching of several 
textile parks. How do you evaluate 
this move and its impact on the 
industry?

The created textile parks are 10th of 
Ramadan, 6th of October, El Obour, 
Saddat City, Borg El Arab, etc. – this is 
the right movement to set up several 
industries in different locations. The first 
three industrial areas are close to Cairo. 
I think it is the right strategy from the 
Egyptian government to create jobs in 
different location in Egypt.

Khoyout Magazine at Egy Stitch & Tex Exhibition
ExcluSivE inTErviEw wiTh Jilali laKraa, SalES DirEcTor 
of oErliKon ManMaDE fibErS SEgMEnT

Remscheid, Germany – With its Oerlikon Barmag and Oerlikon 
Neumag brands, Oerlikon Manmade Fibers segment is the 
world market leader for manmade fiber filament spinning 
systems, texturing machines, BCF systems, staple fiber 
systems, solutions for the production of nonwovens and – 

as a service provider – offers engineering solutions for the 
entire textile value added chain.At this year’s exhibition Egy 
Stitch & Tex in Cairo by the end of March, Khoyout magazine 
talked to Jilali Lakraa, Sales Director of Oerlikon Manmade 
Fibers segment, about the current market situation in Egypt:

“Egyptian market has a huge potential”
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تسجيلي

اعالن

•	 E³ certified
•	 Constant yarn quality thanks to the FlexiDrive central drive
•	 Low energy costs thanks to TwinSuction and OptiSuction
•	 Highest speeds thanks to powerful drive motors
•	 More productivity per m²
•	 Reduced handling and maintenance input

E³ - Triple added value ENERGY
Save up to 66 % energy on suction
•	 Highest speeds thanks to powerful drive motors with low 

energy consumption
•	 Low energy costs thanks to TwinSuction and OptiSuction
•	 Energy monitoring for maximum cost transparency
 
ECONOMICS
More productivity with 2,016 spindles
•	 Significantly reduce spinning costs
•	 Maximum productivity for commodity and specialist applications
•	 Maximum efficiency with up to 2,016 spindles
•	 Space savings of up to 22 % with super-long machines
•	 Optimal spinning geometry

ERGONOMICS
Reduced handling and maintenance input
•	 Simple, intuitive operation through EasySpin
•	 Zero Underwinding eliminates wharve cleaning
•	 Made-to-measure automation

With its quantum leap in process automation, the Autoconer X6 is 
now the most modern winding machine available on the market.

E³ - Triple added value
ENERGY Up to 20 % less energy

ECONOMICS Up to 6 % more productivity

Economical from the outset
•	 Highest efficiency in the winding process with LaunchControl, 

SmartCycle, SmartJet
•	 Best productivity / m² with extra-long machines
•	 Most flexible and intelligent material flow with security for 

highest productivity

ERGONOMICS
Simple, safe handling

ZinSErringEr 72xl, Spinning ThE full rangE

auToconEr x6, flow inTo ThE fuTurE

ATAG have introduced the Zinser 72XL - A Powerful technology for large producers with new benefit of maximum flexibility 
for all applications. With super-long, more powerful drives and the highest consistency in quality thanks to the new 
FlexiDrive central drive for super-long machines. With energy-saving technologies such as TwinSuction, with numerous 
personnel-saving details and customised automation.

Another presented by ATAG was the Autoconer. You could discover Autoconer X6: Benefit from the quantum leap in 
automation. Discover almost limitless productivity with the Autoconer X6. Up to 96 winding units per machine. Maximum 
resource utilisation. Unmatched package quality. Intelligent reduction in personnel workload.
With the material flow system Bobbin Cloud, based on most modern RFID technology the Autoconer X6 guarantees highest 
process reliability due to clever, software controlled material management.
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Khoyout had the 
pleasure to interview 
Oerlikon regarding its 
impressive HoloLens 
Technology. You 
presented Industry 
4.0 solutions at the 
Egy Stich & Tex, e.g. 
the remote service 
with the Microsoft 
HoloLens technology. 
Could you give us a 
little bit more insight in that?
With ‘Intelligent Plant Control – IPC 4.0’, we are opening up 
new horizons for our customers. We were the first German 
company within the textile industry that offered – in the same 
year that saw the official market launch of the Microsoft 
HoloLens technology – within the context of the ITMA Asia 
2016 in Shanghai innovative customer services for the 
maintenance of manmade fiber systems and for the training 
of plant managers and their staff. Today, our customers 
are able to ‘walk’ through their manufacturing systems 
using augmented reality glasses and acquire support for 
optimizing their production processes by means of ‘remote 
access’. This creates a win-win situation for us and our 
customers. Whereas engineers or technicians to date had 
to travel to the manufacturing facility, our customers now 
contact them on Skype. Thanks to the HoloLens technology, 
they have the same view and interactively communicate 
with one another – and, due to state-of-the-art technologies, 
even across language barriers. It is now all about being 
courageous, trying out these new approaches to customer 
services and exploiting their many benefits.

inTElligEnT planT 
conTrol – ipc 4.0

ــي ايجــي ســتيتش 2018 	• ــد هللا بنجــاح دورت ــر وبحم ــى خي اختتمــت عل
ــزل  ــات الغ ــاع ماكين ــن قط ــى قطاعي ــرض إل ــل المع ــرة فص ــد مغام بع

ــس. ــة الماب ــات صناع ــاع ماكين ــيج وقط والنس

ــى 	• ــرض إل ــرة فصــل المع ــاح مغام ــن نج ــن العارضي ــهادة 90 % م بش
قطاعيــن مؤكديــن أن هــذه الخطــوة ناجحــة وايجابيــة وأدت الــى مزيــد مــن 
التخصــص فــي الزيــارة، واجمــااًل فــإن المعــرض اصبــح أكثــر تخصًصــا 
ــذا  ــرض ه ــوة المع ــدى ق ــه بم ــور الحساس ــى الحض ــر عل ــجع الزائ وش

العــام.

ــول 	• ــجية ح ــات النس ــاع الصناع ــي قط ــن ف ــادم للعاملي ــام الق ــاة الع مفاج
الــدورة القادمــة لمعــرض ايجــي ســتيتش ســوف يتــم االعــان عنهــا خــال 

األيــام القادمــة مــن شــهر مايــو الجــاري.

وأخيــًرا .. شــكرا لجميــع العارضيــن الذيــن راهنــوا علــى نجــاح المعــرض 	•
وســاهموا فــي تقديــم أحــدث مــا توصلــت لــه التكنولوجيــا االنتاجيــة فــي 

ماكينــات صناعــة الغــزل والنســيج والمابــس وكافأهــم هللا بالنجــاح. 

فــي هــدوء رحــل المهنــدس عــادل ابــو حشــيش بعــد صــراع مــع المــرض 	•
اللهــم ارحمــه واغفــر لــه واســكنه فســيح جناتــك.

 بقلم: وائل القاضي

شارع الصناعة

الحمد لله
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تكنولوجي 

خيوط

For more than 40 years producing high quality rotary / flat screen printing machine in 
Germany. MBK now use this gathered experience to present the newly textile rotary 
screen Printing machine model MBK-9080, our newly developed big repeat rotary 
screen printing Machine which was already patented right. suitable for warp knitted, 
Weft knitted/woven Heavier high pile fabric fleece and carpet, as well as home textile this 
offering the high Quality printing to such printer, less consumption, friendly environment. 

nEEDlES houSE inTroDucED in EgYSTiTch & TEx ThE nEw MbK-9080

Printing width 18003200-mm )200mm/step(
Nos of colour 216-C
Repeat range 12802412-mm Patented
Printing speed 460-m/min
Printing accuracy + 0.1mm
Machine construction Modula system patented
Screen driving system Independent digital motor driving
Squeegee type Magnet rod system
Machine stardard CE system

Digital motor screen driving Big crystal boar Magnet system Blanket drive Modern padding mangle installed 
for printing penetration result

strong screen fixation device with ID-2000
German standard

Thebes have introduced in the exhibition a new printing machine with the following features:
•	 Printing size 130 meter
•	 Special color ) Florescent Yellow and  Florescent Pink ( + CMYK + Light Cyan and Light Magenta
•	 Best Printing quality on Sportswear.

ThEbES inTErnaTional nEw prinTing MachinErY 

الجديد في معرض ايجي ستتش اند تكس
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Its our honor and privilege to be recognized for our efforts in a competitive 
industry. After a lot of hard work, we were able to distribute to our loyal 
customers and meet their demands. From sewing machines to spare parts, 
each of our customers were satisfied by our services, and our efforts were 
recognized by JUKI for our performance.

arab TraDE & DiSTribuTion awarDED for ThEir 
ouTSTanDing pErforMancE froM JuKi

The newly designed DDL-9000C series 
provides improved visibility and operability 
as well as vertically and horizontally-driven 
digital feed mechanism, the world`s first 
machine with these option. The DDL-9000C 
also comes with a 4.3-inch LCD touch 
panel that eases both the operations and 
supervision. 3 mm of thread remains at the 
end of sewing, also, management of sewing 
performance and sewing machine by the 
utilization of IoT )Internet over Things(. All 
functions necessary for sewing machine 
operation can be used with the band switch.

ARAB Trade Introduces the New Tajima with 
the “ Tajima Writer” Feature. 

Tajima latest product is a 37 Kg single head, 8 color embroidery machine, 
that comes with its unique lettering and editing software, “TAJIMA Writer”. The 
SAI is exceptionally fast, achieving speeds of up to 800 stitches per minute, 
and is operated using a touch panel that has 6 different lettering fonts. The 
SAI has an automatic thread trimmer as well as the thread break sensor. The 
machine arrives with a large tubular frame and a small tubular frame, other 
accessories such as the cap frame and the stand are optional.

The New DDL - 9000C Series from JUKI Showcased by Arab Trade 

تكنولوجي 

خيوط
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In 2018 we introduce to you Khoyout You Tube channel

KHOYOUT TV

Like our FB: Khoyout Magazine
and be updated with the latest textile news on the spot.

MORE TV.
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RFJW series Water Jet looms succeed the technology of RFJA 
air jet looms, it`s designed for high speed, low consumption and 
wide weaving range.
Newly designed by three-dimensional designing software and 
computer analytic combination. the weft insertion, shedding 
and beating-up mechanism were designed by the technology 
of virtual prototype. More than 25% vibration can be reduced 
and more than 5% power can be saved than normal looms. It 

shows excellent performance on flexibility for high speed and 
wide weaving versatility. RFJW water jet loom is one of the best 
choices for economic weaving.
	· High speed performance
	· Wide wovenable range
	· Easy operation
	· Reliable quality warranty
	· Perfect environmental protection

iTc inTroDucES ThE rfJw SEriES waTEr JET looMS

وعرضــت شــركة اللبــاد خــال ايجــي ســتتش ماكينــة تطريــز 
جديــدة باالمكانيــات التاليــة:

اللبــاد موديــل 2018 ســرعة 1500 	· ماكينــة تطريــز 
بالدقيقــة .

ميكانيــكا تاجيمــا يابانــى عاليــة المســتوى نقــل ابــر أتوماتيك 	·
ــدون مواتير . ب

2 كمبيوتر تاتش )الكمبيوتر الرئيسى وكمبيوترالتزييت(	·
تزييــت أتوماتيــك مــع شــفط وتنفيــخ بحساســات ضغــط 	·

الهــواء .
الماكينة مجهزة ألى إضافات ترتر أو كردون أوبيدنج 	·
ذاكـــرة 2 ملـــيون غـــرزه 99 قناة ، كهربا داهو اورجينال، 	·

واإلضــاءة ليــد موفرة .
ــة  	· ــش 10 بوص ــر تات ــة الكمبيوت ــيرفو  وشاش ــر س المواتي

ــتوى. ــة المس ــة عالي ذات تقني

مفاجآت اللباد مستمرة

Newly designed by 
three-dimensional 
designing software 
and computer analytic 
combination.

تكنولوجي 

خيوط
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أحدث تكنولوجيات 
الطباعة العالمية لدى 

TTS شركة

The 
modular 
doubling 
platform

NEW

Leading  technology for yarn processing and winding

X
E

N
O

-Y
D

SSM Schärer Schweiter Mettler AG
8810 Horgen  ·  Switzerland
Phone  +41 44 718 33 11
Fax +41 44 718 34 51

www.ssm.ch

SSM XENO – a modular platform covering 
all dye package winding, rewinding and 
doubling applications with three leading 
SSM winding technologies.
SSM XENO-YD precision assembly winder 
for all kind of staple and filament yarns. 
Equipped with the latest technology and 
the possibility for adding an elastane com-
ponent to the assembly process.

Assembly winding

 Electronically adjustable precision winding 
for highest possible densities and best 
unwinding properties

 New 15 ̋ touch-screen machine terminal 
for ease of use

 Optional automatic doffer system for  
maximum productivity

 Optional integrated 3-ply creeling with 
individual thread monitor

قدمــت الشــركة المصريــة للتجــارة والخدمــات الفنيــة TTS وكيــل شــركة 
ــال  ــي طباعــة الديجيت ــم ف ــي العال ــة اإلصــدار األحــدث ف Aeoon العالمي

علــى قطــع األقمشــة القطنيــة وال ”تــي شــيرت“ ..
ماكينــة Aeoon KYO Hybrid والتــي تجمــع بيــن ســرعة اإلنتــاج 
ــة  ــن تكلف ــى 800 ”تــي شــيرت“ فــي الســاعة وبي ــة والتــي تصــل ال الفائق
اإلنتــاج المنخفضــة وخاصــة علــى األقمشــة الســوداء والداكنــة مــن خــال 
الجمــع بيــن الطباعــة الديجيتــال لأللــوان علــى األقمشــة البيضــاء و طباعــة 
ــة  ــى األقمشــة الســوداء والداكن ــات البيضــاء عل الســيلك ســكرين لألرضي
والتــي تمثــل طفــرة حقيقيــة فــي طباعــة األقمشــة القطنيــة وال ”تــي 

ــى نطــاق اقتصــادي وصناعــي . شــيرت“ عل
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وللعلــم لــم تكــن هنــاك دراســة مســبقة 
حيــث  المصريــة،  الســوق  لطبيعــة 
ــة  ــم مــن التجرب ــت العمــل والتعل فضل
مــن خــال معرفــة احتياجــات العماء 
ــه،  ــا نجحــت في ــو م ــي الســوق، وه ف
للحــد الــذي جعلنــي افكــر فــي التوســع 
ــاالت  ــن المج ــدد م ــي ع ــتثمارًيا ف اس
بالكيمياويــات  عاقــة  لهــا  التــي 
دراســة  حالًيــا  ويتــم  والصبغــات، 
عــدد مــن الخطــوات التنفيذيــة فــي 
ــف  ــع الكش ــن المتوق ــأن، وم ــذا الش ه
عنهــا خــال الفتــرة القادمــة مــن العــام 

ــب  الجــاري 2018. وأشــار د. صهي
إلــى ان الســوق المصريــة مدرســة 
ــة، مــن الســهل - لمــن أراد أن  متكامل
يكــون لــه وجــود بهــا-  التعلــم منهــا، 
مــن خــال التجــاوب مــع العمــاء 
ــات مســيرتهم  ــة مشــاكل وعقب ومعرف
وتلبيــة  عليهــا  والتغلــب  العمليــة 
احتياجاتهــم.. فالعميــل هــو األول وكل 
شــيء، وال بــد مــن توفيــر احتياجاتــه 
بمــا  الجــودة  مــن  مســتوى  بأعلــى 
يدعــم منتجاتــه ســواء فــي الســوق 

المحليــة أو العالميــة.

 A C T د. صهيب أشرم ..  شركة
شــاب لــم يتجــاوز مــن العمــر الخامســة والعشــرين اســتطاع خــالل عــام واحــد فقــط االســتحواذ علــى 80 % مــن المصابــغ ومصانــع النســيج والخيــوط المصريــة..  
يقــول الدكتــور صهيــب أشــرم.. بحمــد هلل نجحــت فــي جــذب العديــد مــن الشــركات المتخصصــة فــي صناعــات الكيمياويــات مــن تايــوان وتركيــا وهولنــدا.. لتصديــر 

منتجاتهــا إلــى الســوق المصريــة.

اســتمراًرا لمســيرة نجــاح فــي مجــال الطباعــة الرقميــه الكثــر مــن 16 عاًمــا، قدمــت 
شــركة CMYK  مشــاركتها فــي معــرض إيجــي ســتيتش انــد تكــس 2018 أفضــل 
ــواع األقمشــه )أقطــان  ــع ان ــي جمي ــر مباشــره عل ــول للطباعــة المباشــره و الغي الحل
– بوليســترات – مخلــوط -......إلــخ( . وفــي ظــل حفاظهــا المعهــود علــي تطويــر 
صناعــة المنســوجات والطباعــه الرقميــه وبعــد كثيــر مــن األبحــاث والتجــارب 
ــه،  ــواع األقمش ــع أن ــي جمي ــره عل ــه المباش ــوده للطباع ــل ج ــان أفض ــه لضم العملي
قدمــت شــركة CMYK ثــاث ماكينــات تعــد مــن أفضــل ماكينــات الطباعــه المباشــره 

فــي مصــر فــي الوقــت الحالــي وهمــا كالتالــي :
Flora 3200DS بعــرض طباعــه 3.20 متــر كحــل مثالــي وســريع لطباعــة 	•

المفروشــات بمقاســاتها المختلفــه، FloraT100 بعــرض 1.8 متــر كحــل دقيــق 
ــل  ــود sticky belt يعم ــن وج ــه م ــاز ب ــا تمت ــس لم ــة الماب وإقتصــادي لطباع
علــي تثبيــت االقمشــه الدائريــه و الليكــرا لتحافــظ علــى أدق جــوده أثنــاء الطباعــه، 
Flora LJ1800T بعــرض 1.8 متــر كحــل أقتصــادي جــدا وســريع لطباعــة 

األقمشــه المســتطيله فقــط. 
•	 SC-F9300 ــل ــات Epson مودي ــدث ماكين ــركة CMYK أح ــدم ش ــا تق كم

فــي ســاحة الطباعــه الغيــر مباشــره )طباعــة السابليميشــن( لتحتــل المركــز األول 
علــي مثياتهــا مــن نفــس الفئــه لمــا حققتــه مــن إبهــار بتحقيــق المعادلــه الصعبــه 
بيــن الســرعه و الجــوده فقــد وصلــت ســرعة الطباعــه إلــي 100متــر مربــع فــي 

.DPI 720X720 الســاعه بجــودة

احدث تكنولوجيات الطباعة الرقمية في السوق المحلية 
CMYK بواسطة شركة

الدكتور صهيب أشرم

تكنولوجي 

خيوط
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معارض

مفكرة

5 - 7 يوليو انترتكستايل بافيلون شنجن 2018 ، 
الصين – اقمشة 

Intertextile Pavilion Shenzhen 2018, 
China - Fabrics

Tel: +86 21 6160 1155 
Fax: +86 21 6168 0788 

info@china.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

7 - 9 يوليو مودا سيتي باريس 2018 ،
فرنسا

مالبس داخلية ومالبس بحر 
Mode City Paris 2018,

France
Lingerie Fashion and Swimwear Fashion

Tel: +33 )0( 144882123
+33 )0( 144882125

aleksandra@akagencyparis.com
www.saloninternationaldelalingerie.com

8 - 9 يوليو مودفابريك امستردام 2018،
هولندا
فاشون

Modefabriek Amsterdam 2018, 
Netherlands

FASHION
Tel: +31)0(20-4421960 

askmeanything@modefabriek.nl
www.modefabriek.nl

17 - 18 يوليو انترناشيونال بريفيو تيكستايل فير 
2018 ميونيخ ، المانيا – اقمشة ، مالبس جاهزة، 

دينيم و مالبس رياضية
International Preview Textile Fair - 2018, 

Munich , Germany -  Fabrics , Clothes, 
Denim & Sportswear.

Tel: +49 )0(89 45 22 47 66
www.tradefairs.fibre2fashion.com

23 - 25 يوليو تكس وورلد 2018، الواليات 
المتحدة االمريكية – اقمشة ومالبس جاهزة 

TEXWORLD 2018, USA – Fabrics & 
Apparel

Contact Person: Rachael Pate
Tel: +1 678.732.2400

Fax: +1 770.984.8023
rachael.pate@usa.messefrankfurt.com

www.messefrankfurt.com

23 - 25 يوليو اباريل سورسينج 2018 ، 
الواليات المتحدة االمريكية

مالبس جاهزة 
Apparel Sourcing, USA

Apparel
Contact Person: Bonnie Willis

Tel: +1 678.732.2411
Fax: +1 770.984.8023

bonnie.willis@usa.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

11 - 13 اغسطس تيك - ستيل 2018 ، الدنمارك 
- منسوجات ، خيوط ، مواد الديكور ، آالت 

الخياطة، الستائر
Tex-Stil 2018, DENMARK - Textiles, 

Yarns, Decoration Materials, Sewing 
Machines, Curtains.

Contact Person: ANNE NORDSTED
Tel: +45-45891277 
anne@nord-fair.dk

www.nord-fair.dk/the-fairs/tex-stil.aspx

20 - 22 اغسطس اباريل تكستايل سورسينج 
2018 ، كندا – مالبس جاهزة و منسوجات 

Apparel Textile Sourcing 2018, Canada – 
Textile & Apparel 

Contact Person: Chase Vance
Tel: +1-801-390-1542

chase@manufacturer.com
www.appareltextilesourcing.com

26 - 28 اغسطس نيو انجالند اباريل كلوب 
2018 ، الواليات المتحدة االمريكية – مالبس 

جاهزة 
New England Apparel Club 2018, USA - 

Apparel
Tel: )781( 326-9223

Fax: )781( 326-6892
info@neacshow.com

www.neacshow.com/trade-shows

07.1807.1808.18
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27 - 30 اغسطس انترتكستايل شنغهاي هوم 
تكستايلز خريف 2018 ، الصين – مفروشات 

Intertextile Shanghai Home Textiles 
Autumn Edition 2018, China – Home 

Textiles
Contact Person: Ms. Jacqueline Chan 

Tel: +852 2238 9940 
Fax: +852 2598 8771 

info@hongkong.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

28 - 30 اغسطس برازيل انترناشيونال اباريل 
سورسينج شو 2018 ، البرازيل -  مصنعي 

المالبس الجاهزة.
Brazil International Apparel Sourcing 

Show 2018, Brazil - Apparel 
Manufacturers 

Tel: +1 646 416 7902 
Fax: +1 646 365 8625 

contact@cems-apparelsourcing.com
www.cems-global.com

27اغسطس – 2 سبتمبر نيوزيالند فاشون وويك 
2018 ، نيوزيالندا – فاشون

New Zealand Fashion Week 2018,
NEW ZEALAND – Fashion

Tel: +64-9-377 8033
admin@nzfashionweek.com

www.nzfashionweek.com

17 - 20 سبتمبر اباريل سورسينج باريس 
2018، فرنسا – مالبس جاهزة واكسسوارات

Apparel Sourcing Paris 2018, France - 
Ready Garments & Accessories

Tel.: +33 155 268 989  
Fax:  +33 140 350 900

www.messefrankfurt.com

18 - 20 سبتمبر هيمتكستيل روسيا 2018 ، 
روسيا – مفروشات و سجاد و اثاث منزلي.

Heimtextil Russia 2018, Russia - Home 
Textiles, Floor Coverings & Interior 

Furnishings 
Tel: +7)495( 649-87-75 

Fax: +7)495( 649-87-85
info@russia.messefrankfurt.com

www.messefrankfurt.com

27 - 29 سبتمبر يارنيكس 2018 ، الهند – 
صناعة الغزل والنسيج و االقمشة والخيوط
India International Yarn Exhibition  

Yarnex 2018 , INDIA
Textile, Fabrics & Yarns Industry

Tel: +91 80 2521 4711
4115 1841

Mobile: +91 98454 46570
93425 66532

sstm@yarnex.in
www.yarnex.in

7 - 9 سبتمبر المؤتمر السنوي اي تي ام اف 
2018 ، نيروبي ، كينيا  

ITMF Annual Conference 2018, Nairobi, 
Kenya

Tel: +41-44 283 63 80
Fax: +41-44 283 63 89

secretariat@itmf.org
www.itmf.org

14 - 18 سبتمبر لندن فاشون وويك 2019، 
المملكة المتحدة - فاشون

London Fashion Week 2018, UK – 
Fashion

Contact Person: Michalis Zodiatis
Tel: +44 )0( 20 7759 1989

 +44 )0( 20 7759 1999 
Fax: +44 )0( 20 7759 1998

michalis.zodiatis@britishfashioncouncil.com
www.londonfashionweek.co.uk

17 - 20 سبتمبر تكس وورلد باريس
خريف 2018 ، فرنسا

اقمشة ، ديكورات واكسسوارات
Texworld Paris Autumn 2018,

France
Fabrics, Trims & Accessories

Tel: +33 155 268 989  
Fax:  +33 140 350 900

www.messefrankfurt.com

08.1809.1809.18
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إعداد.. د.كيميائي كامل حسن عزام - رئيس قطاع الصباغة – غزل احمللة سابًقا

اجلزء السابع

التحضيرات األولية لأللياف السليلوزية وصباغتها  
بالصبغات النشطة )المتفاعلة كيميائًيا(

طريقة الغمر والتخزين الطويل على البارد
Long-term pad batch process

إذا تــم اســتخدام مــادة بيكربونــات الصوديــوم كقلــوي 
بديــل للتثبيــت أو التفاعــل فــإن هنــاك كثيــر مــن 
الصبغــات النشــطة مــن الممكــن اســتخدامها بصــورة 
مرضيــة إذا مــا تــم الغمــر والتخزيــن خال 24 ســاعة 
ــل  ــات هــذه الصبغــات ومقاومتهــا للتحالي حيــث أن ثب
ــده  ــذي اليســتلزم عن ــي ال ــدر الكاف ــا بالق ســيكون عالًي
اســتخدام جهــاز الخلــط )صبغــة / قلــوي ( المعــروف. 
ــل  ــا ب ــب اغفاله ــرى اليج ــة اخ ــاك حقيق وأن كان هن
يجــب اخذهــا فــى االعتبــار عنــد اســتخدام قلــوي 
بيكربونــات الصوديــوم وهــى قابليــة بعــض الصبغــات 
النشــطة للترســيب عنــد اســتخام تركيــزات كبيــرة 
مــن بيكربونــات الصوديــوم كمــا فــى معظــم حــاالت 
صباغــة القطــن ممــا يــؤدي منطقيــا إلــى بنــاء لونــي 
ضعيــف علــى القطــن، بينمــا الوضــع مختلــف تماًمــا 
عنــد صباغــة أليــاف رابــون الفســكوز حيــث ســتكون 
الحاجــة لكميــة بيكربونــات الصوديــوم أقــل منهــا فــى 
ــي  ــاط العال ــريع والنش ــار الس ــهولة االنتش ــن لس القط
ــى ســتصبح  ــى الفســكور، وبالتال ــات عل ــذه الصبغ له
احتمــاالت الترســيب ضئيلــة للغايــة فــى هــذة الحالــة. 
ــة مــن انســب الطــرق المســتمر  ــر هــذه الطريق وتعتب
لصباغــة أليــاف الفســكوز، ويجــب أن نذكــر أنــه 
ســواء تــم اســتخدام طريقــة التخريــن القصيــر )صــودا 
اش / تخزيــن قصيــر ( أو الطريقــة األخــرى ، تخزيــن 
ــل (  ــن طوي ــوم / تخزي ــات الصودي ــل )بيكربون طوي

فــى صباغــة الفســكوز، فليــس هنــاك اختــاف يذكــر 
ــد االتجــاه  ــة أو خــواص المصبوغــات وعن فــى نوعي
إلــى تفصيــل أحــدى الطريقتيــن عــن األخــرى يجــب 

ــة : دراســة بعــض العوامــل االتي
الظل وخواص الثبات.	•
نوعية الصباغة.	•
امكانية سهولة كل طريقة. 	•
اقتصاديات التشغيل لكل طريقة. 	•

خاصــة القــول أنــه يلــزم معرفــة خصائــص كل 
صبغــة علــى حــده مــن كل فصيلــة مــن فضائــل 
وتحلــل  وذوبــان  نشــاط  مــن  النشــطة  الصبغــات 
ــب  ــن تركي ــتخدمة م ــة المس ــك االقمش ــات ، وكذل وثب
نســجي ونوعــي ومعالجاتــه األوليــة الســابقة لصباغتــه 
واالمكانيــات المتاحــة للتشــغيل، ومســتوى التكلفــة 
ــة  ــة المطلوب ــات الفني ــة للمواصف ــة، باالضاف المطلوب

للمصبوغــات.
واللــف   بالغمــر  الصباغــة  طريقــة  فــان  وعموًمــا 
تعتبــر   cold pad batch dyeing process
طريقــة شــبه مســتمرة والتــى لهــا اهميــة فــوق العــادة 

ــا. ــات تطبيقه ــا وفني ــطة معداته بواس
والماكينــات المســتخدمة لطريقــة الصباغــة بالغمــر 

ــن : ــون م ــف تتك والل
حوض غمر.	•
ملف دوار .	•
وسيلة غسيل مكونة من مجموعة أحواض.	•

لخفــض  الضغــوط  وزيــادة  اإللحــاح  وبمواصلــة 

اقتصاديــات صناعــة الغــزل والنســيج والصباغــة فــان 
ــا  ــا يجعله ــة مم ــت والطاق ــر الوق ــة توف ــذه الطريق ه

طريقــة اقتصاديــة هامــة.
مزايا طريقة الغمر واللف:

طريقة تشغيل بسيطة.	•
وقت قصير لتحضير الماكينة. 	•
انخفــاض متطلبــات الماكينــة وانخفــاض اســتهاك 	•

الطاقــة.

قــد يكــون هنــاك بعــض اآلثــار الســلبية للصبغــات علــى خــواص الثبــات 
للضــوء، باالضافــة إلــى انخفــاض متانــة هــذه االقمشــة المصبوغــة عنــد 
ــاه  ــى مي ــا ف ــا كم ــور وتجفيفه ــاز الكل ــى غ ــه عل ــاه محتوي ــلها بمي ــرار غس تك

المســتخدمة. الشــرب 
ــد ال يناســبها الطــرق  ــان متوســطة ق ــى لهــا درجــة ذوب ــات الت وبعــض الصبغ
ــى  ــة ف ــع الصبغ ــي م ــز عال ــة بتركي ــالح االلكتروليتي ــا االم ــد فيه ــى تتواج الت
حمــام واحــد مثــل الطريقــة رقــم: 2 )غمــر - تبخيــر( وذلــك الحتمــال ترســيب 

الصبغــة Salting out فــى الحمــام. وقــد يناســبها الطريقــة رقــم: 1 حيــث 
أن الملــح االلكتروليتــى منفصــل فــى حمــام غمــر آخــر، وقــد يصــل فيــه 
التركيــز إلــى 200 جــم/ لتــر، وهــذا التركيــز العالــى للملــح قــد يدعــو للتســاؤل 
الملحــي  المحلــول  للغايــة حيــث أن هــذا  الســؤال بســيطة  واإلجابــة علــى 
ــوغ  ــى الســطح المصب ــر الســطحي عل ــادة التوت ــى زي ــل عل ــا يعم ــوي مع والقل
 Common Ion لمحلــول الحمــام عــن طريــق أيــون الصوديــوم المشــترك
ــة. ــرة النضــوح Bleeding المعروف ــدوث ظاه ــع ح ــي يمن Effect وبالتال

فنية

مقاالت
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تباين لوني عالي.	•
امتصــاص جيــد للصبغــات فــى الخامــات ذات 	•

)الجبرديــات(.  المدمــوج  النســيج 
انتاجية عالية ممتازة.	•
طريقة تشغيل اقتصادية. 	•

الرقيقــة  المعاملــة  وهــى  هامــة  أخــرى  وميــزة 
للخامــات بالمقارنــة بطريقــة االســتنفاذ علــى ماكينــات 

والهاســبل. والجيتــات  الجيجــرات 
مــن  المســتخدمة  الصبغــات  تكــون  أن  والبــد 
: ناحيــة  مــن  عالــي  نشــاط  ذات  مجموعــات 

قابليتها للتشغيل.	•
اللونــى 	• للعمــق  المنتظمــة  العالميــة  انتاجيتهــا 

لمطلــوب.  ا
امكانيــة الوصــول الــى خــواص ثبــات عاليــة عنــد 	•

اســتخدامها. 
ويجب أن تكون ...

صبغات فى صورة بودر.	•
قليلة بل منعدمة التعفير )العفارة اثناء االذابة(.	•
خالية من الحبيبات الهائمة اثناء االذابة.	•
قابلة للذوبان بالماء البارد.	•

فــى  جــدا  هاميــن  االخيــران  هــذان  وخصوًصــا   
فــى  واألمــان  الصحــة  لقانــون  المنظمــة  الائحــة 
مطابــخ األلــوان كذلــك فــى التطويــر الكبيــر الحــادث 

فــى مجــال التشــغيل المبرمــج .
اساسيات طريقة الغمر واللف:

غمــر ولــف علــى مطــواه عنــد درجــة حــرارة 	•

الغرفــة.
ــدوران للمطــواه ببــطء 	• التثبيــت بطريقــة اللــف وال

درجــة  عنــد  الصبغــة  لتثبيــت  الازمــة  للمــدة 
حــرارة الغرفــة.

عنــد االنتهــاء مــن فتــرة التثبيــت فــإن الصبغــة 	•
ــم  ــليلوز تت ــع الس ــد م ــم تتح ــى ل ــة والت ــر المثب غي
إزالتهــا بالغســيل البــارد ثــم التصبيــن عنــد الغليــان 
وهــذه هــى الطريقــة المثاليــة للحصــول علــى أعلــى 
العمــق  الحصــول علــى  ثبــات رطــب وكذلــك 

ــوب. ــي المطل اللون
ويتم الغسيل بواسطة :

ماكينات غسيل على المفرود. 	•
غســاالت ذات نظــام الغســيل الحبلــى كالجيــت 	•

والهاســبل. 
الغسيل بنظام دفع الماء على مطاوى دوارة. 	•

تتبع الطريقة:
هنــاك عوامــل كثيــرة واساســية للتحقــق و التاكيــد مــن 
قــدرة ســير طريقــة الغمــر و اللــف و علــى ســبيل 

ــال : المث
حالة الخامة المشغلة.	•
تحضير محلول الغمر. 	•
الغمر.	•
التثبيت بالدوران. 	•
الغسيل النهائي. 	•

اوال : حالة الخامة المشغلة 
كا مــن الخامــات المنســوجة والتريكــو تتــم صباغتهــا 

بطريقــة الغمــر واللــف ويكــون قــد تــم تحضيرهــا مــن 
خــال مايلــي:

الخامــات  أمــا   ، تحريــر   + تبييــض   + غليــان 
الســليلوزية المحــورة فيمكــن تحضيرهــا بالغليــان اذا 
تتطلــب االمــر ذلــك وللحصــول علــى نتائــج صباغتــة 
جيــدة علــى الخامــة المشــغلة فانــه يجــب ان يكــون :

درجــة الرطويــة واالمتصــاص علــى الخامــة مــن 	•
اوالهــا الخرهــا، أى رطوبــة المطــواه أوالهــا مثــل 
.)Over dried( أخرهــا أى ليســت وفــق مجففــة

اليوجــد أى اختافــات درجــة حــرارة علــى ســطح 	•
الخامــة ســواء عرضًيــا أو طولًيــا حتــى ال يتســبب 

.)Tailing( ذلــك فــى ظهــور جنــب أو تذييــل
 Muted( ويمكــن صباغــة اعمــاق لونيــة مكتوبــة
بــدون  خــام  قطينــة  خامــات  علــى   )shades
ــة  ــباب اقتصادي ــو الس ــة التريك ــل اقمش ــات مث معالج
ــل  ــم أو قلي ــوي عدي ــل ق ــل مبل ــتخدام عام ــك باس وذل
حالــة  فــى  خاصــة  اســتحاب  بخــواص  الرغــوة 

احتــواء الخامــة علــى خيــوط قطنيــة مشــمعة .
خــواص  ذات  المبللــة  المــواد  تلــك  امثلــة  ومــن 
 Sandozin الرغــوة مــادة االســتحاب وعديمــة 

.Sandozin AM أو   EH
وللتغلــب علــى عامــات الخياطــات بيــن اطــراف 
المقاطــع فإنــه يجــب خياطــة أطــراف المقاطــع نهايــة 
مــع نهايــة وليــس نهايــة علــى نهايــة ويجــب أن يكــون 
ــة أى قطــن أو  ــوع الخام ــس ن ــط الخياطــة مــن نف خي

ــة . ــر الخام ــة تحضي ــس طريق فســكوز بنف
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كتب: خالد خليل

صناعة الموضة وماركات 
مصرية متميزة لإلرتقاء 

فى سلسلة القيمة
CMT: وهــى أن يقــوم المشــترى بإرســال التصميمات 
التعبئــة  ومســتلزمات  واإلكسســوارات  والخامــات 
والتغليــف؛ ويكتفــي الُمصنــع بمجــرد التصنيــع مقابــل 
ســعر زهيــد قائــم علــى ســعر ســاعة التشــغيل وهــو مــا 
يمكنــه مــن تغطيــة أجــر العمــال و المصروفــات الثابتــة 

و الحصــول علــى هامــش ربــح بســيط للغايــة. 
ــاض أجــر  ــى إنخف ــد عل ــة تتعتم ــذه المرحل ــية ه تنافس
الثابتــة  المصروفــات  و  الطاقــة  ســعر  و  العمالــة 
والمتغيــرة وهــو مــا يصعــب علــى مصــر المنافســة فيه 
مقارنــة بــدول شــرق آســيا خاصــة« بنجاديــش؛ وفــى 

ــات. ــح الفت ــة المنافســة نرب حال
OEM: فــى هــذه الحالــة يقــوم المشــترى بإرســال 
الخامــات  بتوفيــر  المصنــع  ويقــوم  التصميمــات 
التغليــف  و  التعبئــة  واإلكسســوارات و مســتلزمات 
إضافــة إلــى التصنيــع ؛ وهــو مــا يســاعد علــى زيــادة 
القيمــة المضافــة و زيــادة هامــش الربــح؛ و يمكنــه مــن 
ــعار  ــر ألس ــل أكب ــة وتحم ــر العمال ــدود ألج ــع مح رف

الطاقــة والمصروفــات الثابتــة والمتغيــرة.
ODM : فــى هــذه الحالــة يقــوم المشــترى باإلعتمــاد 
ــة  ــع – نتيج ــه المصن ــا علي ــات يعرضه ــى تصميم عل
منهــا  وينتقــي   – بــه  للتصميمــات  قســم  وجــود 
ويقــوم المصنــع بتوفيــر الخامــات و اإلكسســوارات 
ومســتلزمات التعبئــة و التغليــف إضافــة إلــى التصنيــع؛ 
وهــو مــا يســاعد علــى زيــادة القيمــة المضافــة وزيــادة 
ــع أجــر  ــه مــن رف ــر؛ ويمكن ــح بشــكل أكب هامــش الرب
العمالــة وتحمــل ألســعار الطاقــة والمصروفــات الثابتــة 

ــدة. ــرة بصــورة جي والمتغي
OBM: وهــى الحالــة األعلــى فــى سلســلة القيمــة 
حيــث يمتلــك المصنــع ماركتــه و يقــوم بالتصميــم 
اإلنتــاج  مســتلزمات  جميــع  و  الخامــات  وتوفيــر 
ــة أو  ــواء بالجمل ــه س ــم ماركت ــع بإس ــع و البي والتصني
مــن خــال سلســة محــات يمتلكهــا؛ وهــى الحالــة التى 
ــة  ــة مرتفع ــل أقصــى ألســعار عمال ــا تحم ــن معه يمك
والمصروفــات الثابتــة و المتغيــرة نتيجــة الوصــول إلى 

ــة. ــة مضاف ــة و قيم ــى ربحي أعل
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــى 
علــى ســبيل المثــال تصــل القيمــة 
المئــة  فــي   70 إلــى  المضافــة 
داخــل األراضــى األمريكيــة و 30 
فــي المئــة خارجهــا رغــم قيامهــا 
وذلــك  البــاد،  خــارج  بالتصنيــع 
ــى تحــدث  ــى المراحــل الت بالنظــر إل
مــن  األمريكيــة  األراضــي  داخــل 
تســويق – تصميمات – شــحن و نقل 

– تخزيــن – طباعــة و تصنيــع مســتلزمات التغليــف – 
صناعــة اإلعانــات – الدعايــة فــى الصحــف ووســائل 
اإلعــام المســموعة و المرئيــة – نقــل المشــرفين إلــى 
الــدول المختلفــة لمتابعــة التصنيــع – ساســل المحات 

و المراكــز التجاريــة.
ــة –  ــلة القيم ــود داخــل سلس ــا الصع ــا: إم ــار لن اإلختي
ممــا يســتلزم تطويــر صناعــة الموضــة و التصميمــات 
وتشــجيع الشــركات علــى عمــل مــاركات مصريــة 
إلــى  يــؤدى  والــذى   – العالميــة  مثياتهــا  تنافــس 
ــن القطــن  ــة م ــا بداي ــن مواردن ــتفادة القصــوى م اإلس
المصــري، و مــرورا« بتشــغيل كل مراحــل السلســلة 
ــج  ــى الوصــول للمنت ــة Supply chain حت اإلنتاجي
ــة  ــة المضاف ــن القيم ــدر م ــر ق ــق أكب ــي، وتحقي النهائ
فــى الربحيــة و تشــغيل العمالــة وإمــا اإلســتمرار فــى 
محاولــة الحصــول علــى طلبــات تصديــر فقــط والعمــل 
وفقــا« للنقطــة 1 و 2  وهــو مــا يجعلنــا دائمــا« 
ــيا  ــرق آس ــع دول ش ــة م ــة الشرس ــرة المنافس ــى دائ ف
وال يمكننــا مــن زيــادة الربحيــة و األجــور بالقــدر 
المطلــوب؛ و إن كان البــد مــن إســتمرار ذلــك إلــى أن 
نســتطيع مــع الوقــت بنــاء القــدرات المناســبة للوصــول 

ــى سلســلة القيمــة.  ــى نقطــة ف ــى أعل إل
الموضــة و مــاركات مصريــة متميــزة الســبيل الوحيــد 
ــن  ــة ؛ فم ــلة القيم ــل سلس ــاء داخ ــا اإلرتق ــا أردن إذا م
غيــر الائــق أن نقــوم بالتصنيــع للغيــر وربــح الفتــات؛ 

أو أن نبيــع قميــص مــن قطــن مصري متميــز ب 100 
جنيــه فــى حيــن يبــاع ب 100 دوالر فقــط ألنــه ماركة 

أجنبية.
أعتقد أنه آن األوان لعمل ما يلى :

ــات  ــات والباترون ــة والتصميم ــز للموض ــاء مراك إنش
ــة. ــتويات العالمي ــى المس ــى أعل عل

ــات  ــن والخريج ــباب الخريجي ــن ش ــات م ــال بعث إرس
لدراســة الموضــة والتصميمــات والبترونــات بالخارج.
ــة  ــل التجرب ــس: مث ــم الماب ــابقات تصمي ــجيع مس تش
ــن لعمــل  ــى عمــل مســابقة لشــباب الخريجي ــة ف الهندي
ــى لألقمشــة؛  تصميمــات مابــس خــال معــرض دول
وعــرض التصميمــات الفائــزة فــى عرض أزيــاء خال 
المعــرض مــع جوائــز وتقديــر للمصمميــن الفائزيــن؛ 
ممــا يشــجع المشــترين علــى تخيــل اإلســتخدامات 
ــى  ــة عل ــن األقمش ــاعد منتجي ــة ويس ــة لألقمش المختلف
البيــع )والذيــن فقــط وفــروا بضعــة أمتــار لشــباب 
المصمميــن لتصميــم موديــات المســابقة( ويشــجع 

ــن. ــباب المصممي ــى ش ــرة إل ــف خب ويضي
تشــجيع دعــم الشــركات المصريــة صاحبــة المــاركات 
المتميــزة علــى فتــح ساســل محــات بالخــارج . 
يصاحــب ذلــك إمدادهــم بمعلومــات عــن األســواق 
ــل  ــب التمثي ــق مكات ــى ســيتوجهون إليهــا عــن طري الت
المناســبة  الدعايــة  ؛ ووســائل  المصريــة  التجــارى 
لعامــة القطــن المصــري و وســائل دعايــة بصفــة 

ــد. ــبه موح ــق ش ــكل متناس ــر بش ــن مص ــة ع عام

وجهة نظر

خيوط

تعــد صناعــة املالبــس اجلاهــزة مــن أهــم الصناعــات كثيفــة العمالــة ؛ إال أنهــا صناعــة مهاجــرة حيثمــا 

توفــرت املــواد اخلــام، انخفــاض مســتوى األجــور.  تشــتمل سلســلة القيمــة اخلاصــة بهــا 4 علــى مراحــل ؛ 

و هــى كالتالــى مــن األدنــى إلــى األعلــى :
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اخبار ووجوه

خيوط

مراسم االفتتاح - استاذ محمد عبد السالم مع استاذ احمد واستاذ وائل و استاذ 
هيثم من شركة فيجني قيرز

وائل القاضي مع القنصل التجاري التركي

CMYK جناح

Bibtex استاذ وائل القاضي مع أ. عمار باشا ، املدير العام ملصانع

جناح اللباد

مجموعة عمل ايجي ستتش اند تكس

جناح اللباد - ا حامت اللباد

جناح محسن الشافعي - استاذة عال الشافعي واستاذ وائل عمر رئيس مجلس ادارة 
فيجني فيرز اثناء االفتتاح
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اخبار ووجوه

خيوط

جناح الشركة الوطنية

جناح خيوط زيتون

جناح أتاج جناح اورينتكس - اسناذ محمد خميس

جناح اتاج - استاذ علي ناجي

مجموعة شركة جوتكس بقيادة أ. محمد عبد احلميد

جناح شركة TTS - استاذ عبد املنعم زغلول

جناح شركة اورينتكس
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اخبار ووجوه

خيوط

جناح ديراتكس أ. امين ابو عريضة

جناح نيوتراك - استاذ باتريك اشبعجناح الدريني

جناح ITC - أ. محمد صدقيجناح مركز حتديث الصناعة

جناح نايل تكس
مجموعة عمل نيدلز هاوس ايجيبت

بقيادة استاذ عمرو عبد املنعم

URASCO جناح فنار للتجارةجناح شركة
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اخبار ووجوه

خيوط

جناح الدريني

جناح شركة الرواد - استاذ...

جناح شركة طيبة الدولية - استاذ امين جمال

جناح شركة برفكت

جناح تيتو

)JUKI( جناح الشركة العربية للتجارة والتوزيع

)TAJIMA( جناح الشركة العربية للتجارة والتوزيع

مجموعة عمل الشركة العربية للتجارة والتوزيع

جناح برينتكس

جناح شركة ماجيكال نيدلز - اسناذ احمد عليجناح شركة اليس
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اخبار ووجوه

خيوط

جناح مجلة خيوط

جناح مجلة خيوط جناح مجلة خيوط

 استاذ طالل احلسيني في جناح مجلة خيوط

استاذ سامر رياض في جناح مجلة خيوط

استاذ هاشم العلبي في جناح مجلة خيوط

اســتقبل جنــاح مجلــة خيــوط خــال المشــاركة فــي فعاليــات معــرض ايجــي اســتيتش 
ــات النظــر  ــادل وجه ــم تب ــث ت ــة، حي ــال الصناع ــة ورج ــراء المجل ــن ق ــة م كوكب
حــول مســيرة العمــل ومتطلبــات المرحلــة القادمــة، كمــا اقبــل شــركاء المجلــة علــى 
ــات  ــن معلوم ــه م ــا ب ــام 2018، لم ــجية لع ــات النس ــوط للصناع ــل خي ــاء دلي اقتن

متكاملــة عــن الصناعــة والعامليــن بهــا فــي مختلــف التخصصــات.

شركاء نجاح مجلة خيوط في 
معرض ايجي استيتش
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اخبار ووجوه

خيوط

حفل عشاء للعربية 
للتجارة والتوزيع 

بمناسبة 60 عاًما على 
التأسيس

اقامــت الشــركة العربيــة للتجــارة والتوزيــع حفــل عشــاء 
بمناســبة مــرور ســتين عامــا علــى الشــركة . وكان فــي 
اســتقبال المدعويــن أ/ شــريف موســى رئيــس مجلــس االدارة.
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Silicon Softener SolutionS

Egypt Sole Distributor:
DELTA CO. FOR TRADING & CHEMICALS
47, St., No. 263, New Maadi, Cairo, Egypt
Tel. +2 02 25192316 - +2 02 27544553 www.deltaco.com.eg

www.momentive.com

سيليكون للتجهيز النهائي للنسيج والخيوط

Common ProduCts:
mAGnAsoFt® 88
mAGnAsoFt® sm 1522
silicon Emulsion smG 55


