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اخبار عالمية
ADIDAS تكشــــــــــف عن استراتيجية نمو 

Own the Game حتى عام 2025

تقرير
التفاصيل الكاملة لهروب أبو عريضة 
بمقدمات ماكينات الطباعة وخطة 

الوكيل الجديد لحل اeزمة.!

الدولة
رواندا .. توطين صناعة قوية لمواجهه 

المالبس اeمريكية «المستعملة»

معارض
مالمح تعافي الصناعات النسجية من جائحة 

ShanghaiTex 2021 كوفيد 19 خالل معرض

موضوع الغالف
الطريق نحو استغالل الفرص التصديرية بعد 

جائحة كورونا

بمنتهى الصراحة
طلعنا بنعرف..!



مؤشرات ايجابية

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

خــال فتــرات زمنيــة ســابقة، كانــت الحكومــات تعلــن عــن رغبتهــا فــي تطويــر وإعــادة 
تأهيــل لمســيرة الصناعــات النســجية، وغالبـًـا مــا تشــير إلــى خطــة للتحديــث والتطويــر، 
ــه، وتســتمر  ــى مــا هــو علي ــم ينتهــي األمــر مــع نشــر التصريحــات، ليظــل الحــال عل ث

معانــاة الصناعــة – ذات التاريــخ- مــن األوضــاع الســلبية.
اآلن.. هنــاك إرادة حقيقــة للعمــل علــى التطويــر، بحيــث تعــود هــذه الصناعــة إلــى 
مكانتهــا الطبيعيــة التــي فقدتهــا بســبب اإلهمــال أو المنافســة غيــر العادلــة التــي عانــت 
ــدس  ــه المهن ــت في ــا قابل ــر يوًم ــي. اتذك ــي أو الدول ــد المحل ــى الصعي ــواء عل ــا س منه
الراحــل عبــد الوهــاب الشــرقاوي رئيــس غرفــة الصناعــات النســجية فــي وقــت ســابق، 
تحــدث عــن القيمــة المضافــة، وأن االســتمرار فــي تصديــر األقطــان المصريــة ذات 
الســمعة العالميــة مــن الممكــن أن تكــون العوائــد المترتبــة علــى تصديــره اقــوى وافضــل 
إذا تــم تصديــره كغــزول وليــس مــادة خــام، وظــل يؤكــد لــي أن القيمــة المضافــة وقتهــا 

ومســتوى األربــاح ســيكون افضــل ممــا هــو عليــه فــي ذلــك الوقــت.
اآلن مــع اإلرادة الحقيقيــة للتطويــر، وفتــح الملفــات الشــائكة التــي ظلــت ألعــوام طويلــة 
مســكوت عنهــا، يمكــن القــول ان المســتقبل يمثــل »عهــًدا جديــًدا« للصناعــة المصريــة 
ككل وفــي مجــال الصناعــات النســجية بشــكل خــاص، فلــم تتراجــع الحكومــة عــن متابعــة 
ملــف تطويــر الصناعــة، بــل والمضــي فــي اتخــاذ اجــراءات مــن شــأنها احــداث التطويــر 
الــذي تــم التخطيــط لــه.. ولقــد اعلنــت الحكومــة خــال اجتماعهــا األخيــر لمناقشــة هــذا 
الملــف عــن انشــاء أكبــر مصنــع للغــزل والنســيج فــي العالــم وذلــك فــي مدينــة المحلــة 
ــام هشــام  ــر قطــاع األعمــال الع ــت افتتاحــه وزي ــذي كشــف معالمــة وتوقي ــرى، وال الكب
توفيــق .. عندمــا أشــار إلــى أن المصنــع الجديــد يجــري انشــاءه علــى مســاحة 62.5 

ألــف متــر مربــع تقريبــاً، و وســيتم تشــغيله بحلــول شــهر مــارس 2022، والــذي ســوف 
يســتوعب أكثــر مــن 182 ألــف مــردن غــزل، بمتوســط طاقــة إنتاجيــة 30 طــن غــزل / 

يــوم، ممــا يزيــد مــن القيمــة المضافــة للقطــن بــدال مــن تصديــره خــام للخــارج.    
وبطبيعــة الحــال عندمــا يتــم انشــاء مثــل هــذه الكيانــات اإلنتاجيــة العماقــة فإنهــا 
ســتتضمن أحــدث المعــدات التكنولوجيــة والتــي معهــا مــن الضــروري ان يمتلــك 
ــذا  ــي، وله ــا بشــكل مثال ــل معه ــة للتعام ــارات والمهني ــن المه ــدًرا م ــا ق ــن عليه العاملي
قامــت الــوزارة بافتتــاح مبنــي جديــد لـــ »تدريــب المدربيــن« الذيــن ســيتولون تدريــب 
العمــال علــى الماكينــات الحديثــة التــي ســيتم تركيبهــا فــي المصنــع، وفــى المصانــع التــي 
ســيتم تطويرهــا فــي القاهــرة وكفــر الــدوار ومناطــق الدلتــا، موضحــاً أنــه مــن المنتظــر 
قيــام خمســة خبــراء بتدريــب نحــو 130 مدربــاً خــال الفتــرة المقبلــة، ممــا يشــير إلــى 

ــة.  ــة مثالي ــم تنفيذهــا بدق ــة ولهــا مراحــل يت أن الخطــة متكامل
ولكــن مــا يجــب اإلشــارة لــه .. هــو اســتمرارية التطويــر، والتحديــث للمعــدات وفــق معدل 
ســنوى مــدورس هــو اآلخــر، ففــي الماضــي كانــت المصانــع التــي انشــئت خــال أعــوام 
طويلــة مضــت هــي األحــدث فــي هــذا الوقــت، ولكــن نظــًرا لغيــاب آليــة التطويــر اصبحــت 
عــبء وليــس داعــم للعمليــة االنتاجيــة. ومــن ثــم إذا كانــت المعــدات التــي ســيتم دعــم 
المصنــع الجديــد أو المصانــع األخــرى بهــا جديــدة بمقاييــس العصــر الحالــي، فــإن غيــاب 
آليــة التطويــر والتحديــث عنهــا قــد تصبــح فــي المســتقبل عــبء علــى العمليــة االنتاجيــة.
مــا يجــري اآلن يمثــل طفــرة علــى صعيــد تطويــر وتحديــث الصناعــات النســجية ولكــن 
مــن الضــروري ان تتواكــب هــذه الطفــرة المضــي فــي تحقيــق طفــرة أخــرى علــى 
ــتقبل.  ــي المس ــا ف ــي له ــد والمثال ــتمرارية األداء الجي ــن اس ــا يضم ــد اإلداري بم الصعي
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عم “رفا” رجل ال يتوقف عن النميمة، 
النسجية،  خاصة عن أحوال الصناعات 

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

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

عم رفا

اخبار

سالمتك يا كبير.!
المالبس  كبير  يمن هللا على  أن  المباركة  األيام  ادعوا معي في هذه 
الجاهزة في مصر بالشفاء والعافية، الراجل من كتر المناهدة والسعي 
صحته  وتأثرت  تعبان  بقى  للصناعة  كويسة  نتيجة  أكبر  لتحقيق 

بالسلب، قلت: سالمته ألف سالمة يا عم رفا، ان شاء هللا يعدي منها 
على خير، قال عم رفا: ربنا يسمع منك وكل األمور تكون كويسة 

وبخير..

حكايات عن الهارب .. غريبة بصراحة.!!
الراجل هللا يكسفه هرب بفلوس الناس وكمان مدفعش مرتبات الناس 
لي عم رفا  يا عم رفا، نظر  ده  بتاعه، مين  المنزل  وال حتى مدبرة 
نظرة سخرية، وقال: نعم.. أنت لسه بتسأل، يعني بذمتك مش عارف، 
ده الناس كلها مش مصدقة الحركة بتاعته ديه، وعشان أية، وهللا كان 
ماشي كويس والسوق معاه زي الفل، يروح يفكر في الهروب من اربع 

شهور تقريًبا، ويسيب الدنيا تضرب تقلب، بس بصراحة الناس اللي 
ماسكه الموضوع بتاعه دلوقتي عارفين يعني اية احترافية واخالص 
في شغلهم وانا متأكد ان األمور هتنتهي على خير، قلت: ياريت يا عم 
رفا، قال: بإذن هللا، الناس الجديدة عاوزه تحل الموضوع صح، وان 

شاء هللا ميتكررش في المستقبل تاني مع أي حد.. 

ركز أنت بس ..!
تعمل  شوية  كل  كانت  الداخلية،  المالبس  انتاج  في  كبيرة  شركة 
الموضوع  أية  خبر،  وال  ال حس  واحدة  مرة  وهناك،  هنا  اعالنات 
متنساش  رفا،  عم  يا  ممكن  قلت:  بتخسر،  بقت  اصلها  الحكاية  أية 
زي  حلوة  مش  والدنيا  السوق  ركود  في  السبب  برده  كورونا  ان 
زمان، قال عم رفا: ال مظنش، أي تقارير األمور المالية اللي بتروح 

البورصة بتقول ان المشكلة بدأت من قبل كورونا، وعشان كده بقول 
فيه سبب تاني..

يا عم رفا،  المالية  والتقارير  البورصة  في  بتفهم  انت خالص  قلت: 
قال: امال اية يا عم انت، السوق ده كل حاجة فيه واضحة وباينة بس 

ركز أنت بس وهتعرف كل حاجة.. 

اeصالح مقابل االستمرار 
كنت قاعد من فترة مع حد مسؤول في وزارة قطاع األعمال العام، 
قلت له يا سيدي يا سيدي على خطط االصالح للصناعة، شغل زي 
الفل، راح قالي: انت فاكر اية، الزم الصناعة ديه ترجع احسن من 
وحدها،  الصناعة  في  من  المشكلة  بس  له:  قلت  وبصراحة  األول، 
راح قالي: اللي مش هيساعد هيمشى، قلت: وده معناه اية يا عم رفا، 

قالي: واضحة الحكاية، زي ما فيه اصالح للصناعة كمان فيه اصالح 
لإلدارة، اللي مش هيساعد هيمشى.

قلت له: والناس عارفه الكالم ده، قال عم رفا: طبعا عارفين، اصل 
كبير البلد بيتابع كل كبيرة وصغيرة، وده معناه مفيش حل إال النجاح.. 

ربنا يكرم يارب.
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اخبار
ديا تمدد برامج  كمب

دعم COVID-19 لمدة 3 
ر أش

Cambodia Extends COVID 
Support for Three more 

Months

ــج  ــتمرار برام ــة اس ــة الكمبودي ــررت الحكوم ق
دعمهــا المالــي لمســاعدة قطاعــات المالبــس 
والمنســوجات  الســفر  وحقائــب  واالحذيــة 
ثالثــة  لمــدة  والفقــراء  والســياحة  والطيــران 
اشــهر اخــرى - مــن ابريــل إلــى يونيــو، وهــي 
الجولــة الثامنــة مــن الدعــم الحكومــي للقطاعيــن 
الخــاص والعــام اســتجابة للتأثيــر الشــديد لوبــاء  

.  COVID – 19
ــن  ــذا اإلجــراء م ــإن ه ــي ف ــان حكوم ــا لبي ووفق
شــأنه احتــواء آثــار انتشــار الفيــروس ودعــم 
واســتقرار االقتصــاد واألعمــال فــي القطاعــات 
طلبــات  الدولــة  قدمــت  حيــث  المتضــررة 
للحصــول علــى لقاحــات COVID-19 وطــرح 

ــاح. ــح باللق ــج التلقي برنام
كمــا قــررت الحكومــة االســتمرار فــي تقديــم 40 
دوالًرا شــهرًيا للعامليــن فــي هــذه القطاعــات 
ــى  ــن عل ــا يتعي ــة. كم ــة اشــهر اضافي ــدة ثالث لم
مالكــي المصانــع ايضــا دفــع 30 دوالرا إضافيــا 
ــكل  ــا مجموعــه 70 دوالرا ل ــل أي م ــكل عام ل

عامــل شــهريا.

ADIDAS تكشف عن 
استــــــراتيجية نــــــــــم 

"Own the Game" حت عام 2025
Adidas Reveals “Own the Game” Strategy

كشــفت ADIDAS مؤخــرا عــن اســتراتيجيتها 
والتــي    ’Own the Game‘ الجديــدة  
ينصــب تركيزهــا االســتراتيجي علــى تعزيــز 
تجربــة  لخلــق  التجاريــة  العالمــة  مصداقيــة 
فريــدة للمســتهلكين ومواصلــة توســيع أنشــطة 
االســتدامة للشــركة وزيــادة المبيعــات والربحيــة 
بشــكل كبيــر باإلضافــة إلــى اكتســاب حصــة فــي 

الســوق حتــى عــام 2025.
ومــن المتوقــع أن يأتــي أكثــر مــن 95 فــي المئــة 
ــتراتيجية  ــات االس ــن الفئ ــات م ــو المبيع ــن نم م
والتدريــب  والجــري  القــدم  كــرة  الخمــس: 

واألنشــطة الخارجيــة وأســلوب الحيــاة.
قالــت الشــركة أنــه نظــرا ألن بنــاء عالقــات 
مباشــرة مــع جمهورهــا المســتهدف يلعــب دورا 
ســتطور   ADIDAS فــإن  األهميــة   متزايــد 
نموذجهــا التشــغيلي لمخاطبــة المســتهلكين بشــكل 

ــرة. ــر مباش أكث
ــال  ــل أعم ــع أن تمث ــن المتوق ــك ، م ــة لذل ونتيج
 )DTC( المســتهلك  إلــى  المباشــرة  الشــركة 
حوالــي نصــف إجمالــي صافــي مبيعاتهــا بحلــول 
عــام 2025 وأن تحقــق أكثــر مــن 80 فــي المئــة 

ــى. مــن النمــو المســتهدف للخــط األعل
ومــن المتوقــع أن تتضاعــف أعمــال التجــارة 
اإللكترونيــة الخاصــة بهــا إلــى مــا بيــن 8 مليــار 
و 9 مليــار يــورو. مــن منظــور الســوق  ســتركز 
أوروبــا  و  الكبــرى  الصيــن  علــى  الشــركة 

والشــرق األوســط وأفريقيــا )EMEA( وأمريــكا 
ــمالية. الش

باإلضافــة إلــى ذلــك ، ســيتم تصنيــع تســعة مــن 
أصــل عشــرة مــن منتجــات ADIDAS مــن 
مــواد مســتدامة بحلــول عــام 2025. باإلضافــة 
إلــى ذلــك ســيتم تكثيــف التواصــل والتســويق 
مســتدامة   مــواد  مــن  المصنوعــة  للمنتجــات 
ــات  ــترجاع المنتج ــج اس ــر برام ــيتم نش ــا س بينم
ــل  ــزم ADIDAS بتقلي ــع. تلت ــى نطــاق واس عل
لــكل منتــج  الكربــون  ثانــي أكســيد  انبعاثــات 
 .2025 بحلــول عــام  المئــة  فــي   15 بنســبة 
ولهــذا الغــرض تعمــل الشــركة بشــكل وثيــق مــع 
ــل  ــة لتقلي ــد العالمي ــلة التوري ــي سلس ــركائها ف ش
اســتخدام  وزيــادة  والمــواد  الطاقــة  اســتهالك 

مصــادر الطاقــة الخضــراء. 
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DIGITAL SPINNING INNOVATION
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
FOR A 4.0 SPINNING MILL

Marzoli Machines Textile
A Camozzi Group Company

Marzoli Machines Textile S.r.l.
Via Sant’Alberto, 10  

25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) - Italy
Tel. +39 030 73091
www.marzoli.com

Artificial intelligence
· Complete digitalization
· Continuous optimization
 of critical parameters
· Remote control 
· Multi-platform management

Core benefits
· Productivity increases
· Energy savings 
· Reduced waste
· Reduced machinery downtime

Marzoli Textile Engineering.
The integrated ecosystem for Smart Spinning 
Through our in-depth experience of the entire spinning process
coupled with our knowledge about the IIoT, Marzoli is able
to provide expertly engineered digitalized spinning solutions.
Whether our customers are installing a brand new production line
or upgrading a single machine from a third-party, they can rely
on Marzoli to deliver all the advantages of Industry 4.0.
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اخبار
باكستان تسمح 

باستيراد غزل القطن 
ند والقطن من ال

Pakistan Permits Import of 
Indian Yarn & Cotton

ــتاني  ــيق االقتصــادي الباكس ــس التنس ــرر مجل ق
والغــزل  القطــن  اســتيراد  اســتئناف   ECC
القطنــي مــن الهنــد فــي محاولة الســتعادة النشــاط 
التجــاري بيــن البلديــن .. وهــو القــرار الــذي 
تــم الموافقــة عليــه خــالل االجتمــاع الــذي ضــم 

اللجنــة العليــا ووزارة التجــارة الباكســتانية.
كانــت باكســتان واحــدة مــن ابــرز مشــتري 
 2019 10 أغســطس  الهنــدي حتــى  القطــن 
ــع  ــاد اســتيراد البضائ ــا حظــرت إســالم أب عندم
الجــزء  نيودلهــي  ألغــت  أن  بعــد  الهنــد  مــن 

الخــاص بهــا مــن اتفاقيــة اقليــم كشــمير.
وخــالل مــارس الماضــي اســتطاع مستشــار 
عبــد  واالســتثمار  للتجــارة  الــوزراء  رئيــس 
مــن  موافقــة  علــى  الحصــول  داود  الــرزاق 
رئيــس الــوزراء عمــران خــان الســتيراد القطــن 
ــك  ــي ذل ــة )بمــا ف ــر الطــرق البري والغــزول عب
الهنــد( لتلبيــة الطلــب المحلــي وخفــض األســعار 

ــة. ــوق المحلي ــي الس ف

س  ريشي ند- م ال
CECPA تدخل حيز التنفيذ 

ف االول من ابريل 2021
India – Mauritius Agreement CECPA Starts April 2021

دخلــت حيــز التنفيــذ اتفاقيــة التعــاون االقتصــادي 
والشــراكة الشــاملة بيــن الهنــد وموريشــيوس 
)CECPA( الموقعــة مــن كال البلديــن فــي 22 
ــاًرا مــن االول مــن  ــك اعتب ــر 2021، وذل فبراي
ابريــل 2021 . وتعــد هــذه االتفاقيــة أول اتفاقيــة 
تجاريــة وقعتهــا الهنــد مــع دولــة فــي أفريقيــا 
ممــا ســيوفر وصــوال أكبــر إلــى األســواق للعديــد 
فــي  الهنديــة برســوم ميســرة  المنتجــات  مــن 

ــيوس. موريش
والصناعــة  التجــارة  لــوزارة  بيــان  وفــي 
الهنديــة: »أكمــل الجانبــان إجراءاتهمــا القانونيــة 
الداخليــة، وســيدخل اتفــاق CECPA بيــن الهنــد 
وموريشــيوس حيــز التنفيــذ يــوم الخميــس 1 

.”2021 أبريــل 
CECPA هــي اتفاقيــة محــدودة تغطــي التجــارة 
ــي  ــارة ف ــأ ، والتج ــد المنش ــلع ، وقواع ــي الس ف
 ،)TBT( الخدمــات ، والحواجــز التقنيــة للتجــارة
 ،)SPS( وتدابيــر الصحــة والصحــة النباتيــة
األشــخاص  وحركــة   ، المنازعــات  وتســوية 
الطبيعييــن ، واالتصــاالت ، والخدمــات الماليــة، 
واإلجــراءات الجمركيــة، والتعــاون فــي مجــاالت 

أخــرى
الهنــد  بيــن   CECPA اتفاقيــة  تنــص 
لتشــجيع  مؤسســية  آليــة  علــى  وموريشــيوس 
وتحســين التجــارة بيــن البلديــن. يغطــي 310 
ذلــك  فــي  بمــا   ، للهنــد  للتصديــر  عنصــرا 

المنســوجات ومــواد الخــام الخاصــة بصناعــة 
والمــواد  الزراعيــة،  والمنتجــات  النســيج، 
األساســية  والمعــادن  والمشــروبات،  الغذائيــة 
ومصنوعاتهــا، والكهربــاء والمــواد اإللكترونيــة، 
أخشــاب ومصنوعاتــه  وكيماويــات،  بالســتيك 

وغيرهــا.
ستســتفيد موريشــيوس مــن الوصــول التفضيلــي 
لألســواق إلــى الهنــد لمنتجاتهــا البالــغ عددهــا 
615 منتــج، بمــا فــي ذلــك المالبــس واألســماك 
والبســكويت  المتخصــص  والســكر  المجمــدة 
الطبيــة  والمعــدات  الطازجــة  والفواكــه 

وغيرهــا. والجراحيــة 
ــي الخدمــات ، ســيتمكن  ــق بالتجــارة ف ــا يتعل فيم
مقدمــو الخدمــات الهنــود مــن الوصــول إلــى 
حوالــي 115 قطاعــا فرعيــا مــن 11 قطــاع 
خدمــة واســعا مثــل الخدمــات المهنيــة  والخدمات 
المتعلقــة بالكمبيوتــر والبحــث والتطوير وخدمات 
الســلكية  واالتصــاالت  األخــرى  األعمــال 
والالســلكية والتعليــم والبيئــة. والخدمــات الماليــة 
والبصريــة  الســمعية  والخدمــات  والســياحية 

وخدمــات النقــل وغيرهــا.
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يقية وضريبية للمشروعات  خدمات تس
از تنمية المشروعات الصغيرة عبر ج

Marketing and Taxation Services for Small Businesses

أولــى  المشــروعات  تنميــة  جهــاز  بــدء 
الجديــد  القانــون  تفعيــل  خطــوات 
فــي  والمتمثلــة  الصغيــرة  للمشــروعات 
المشــروعات  ألصحــاب  شــهادة  إصــدار 
نــوع  بهــا  محــدد  والمرخصــة  القائمــة 
ــه. ــة بيانات ــه وكاف ــم تمويل ــروع وحج المش

أصحــاب  مــن  الجهــاز  وطالــب 
المشــروعات الصغيــرة التقــدم للحصــول 
أفــرع  خــالل  مــن  الشــهادة  هــذه  علــى 
الجهــاز أو عبــر الموقــع اإللكترونــي وهــو 
www.msmeda.org.eg وذلــك حتــى 
ــا  ــي اقره ــات الت ــن الخدم ــتفادة م ــم االس يت

حزمــة  فــي  والمتمثلــة  الجديــد،  القانــون 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  مــن  متكاملــة 
لهــم مختلــف أجهــزة الدولــة وأنــه ســيتم 
ــذه  ــن ه ــالن ع ــة اإلع ــرة المقبل ــالل الفت خ
ــا  ــا ودخوله ــور تطبيقه ــدة ف الخدمــات الجدي
أصحــاب  لمســاعدة  ســواء  التنفيــذ  حيــز 
القطــاع غيــر  العاملــة فــي  المشــروعات 
الرســمي للتحــول إلــى القطــاع الرســمي أو 
ــي  ــة الت لالســتفادة مــن التيســيرات الضريبي
المشــروعات  القانــون ألصحــاب  حددهــا 
دعــم  مــن  فيــه  جــاء  مــا  أو  الصغيــرة 

تدريبــي. و  تســويقي 

البنك المركزى: 18 مليار دوالر 
يالت المصريين بالخارج  تح

ر خالل 7 أش

18 billlion Transfers of Egyptians  
Abroad in 7 Months 

محلية

اخبار

المركــزي  البنــك  عــن  الصــادرة  اإلحصــاءات  كشــفت 
المصــري عــن ارتفــاع تحويــالت المصرييــن بالخــارج خــالل 
الفتــرة مــن يوليــو وحتــى ينايــر الماضــي بمعــدل 10.6 فــي 
ــو  ــجل نح ــار دوالر لتس ــو 1.7 ملي ــدر بنح ــا يق ــة أي م المئ
ــالل  ــار دوالر خ ــو 16.3ملي ــل نح ــار دوالر)مقاب 18.1 ملي
.)2020/2019 الســابق  المالــي  العــام  مــن  الفتــرة  ذات 
تلــك  فــي  طفيفــا  انخفاضــا  البيانــات  أظهــرت  بينمــا 
 116.8 بمقــدار   2021 ينايــر  شــهر  خــالل  التحويــالت 
)مقابــل  مليــار دوالر   2.54 نحــو  لتســجل  مليــون دوالر 
.)2020 ينايــر  شــهر  خــالل  دوالر  مليــار   2.65 نحــو 
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ATAG EXPORT & IMPORT

Aly Nagy - Managing director
309 El Geish Road,Saba Pacha,
Alexandria-Egypt. 
Zip Code:-21411
Tel :+ 2 03 583 9369
aly.nagy@atag-egy.com

ZIMMER 
MASCHINENBAU GMBH
DIGITAL PRINTING SYSTEMS

Eibergstrasse 2-8
6330 Kufstein | AUSTRIA
+43 (5372) 64893 -0
info@zimmer-austria.com
www.zimmer-austria.com

INNOVATION | QUALITY | SERVICE

 TEXTILE PRINTING

 FLOOR COVERINGS

 NARROW FABRICS

 TECHNICAL TEXTILES

 SPECIALITIES

READY TO SUPPORT YOU CHALLENGE US

• Developing the idea
• Building the process
• Installing and commissioning 
 the equipment

COLARIS Digital Printing Systems 
can print on almost any fiber-ba-
sed material.

Through certified ink manufac-
turers reactive, low and high 
energy disperse, direct sublima-
tion, acid, VAT Indanthrene and 
cationic inks are available. 
Common end-products are 
home textile incl. bedding, fur-
nishing, window fashion, terry 
towel, velour substrates but also 
knit fabrics in the fashion indus-
try.

The wide range of products such 
as contract, automotive, promo-
tion, residential or function car-
pets etc. requires matching of 
specific fastness properties for 
each individual product. Accor-
dingly, different inks, print and 
finishing processes are required. 

COLARIS and CHROMOJET tech-
nology cover the complete ran-
ge of textile-based floor cover-
ings incl. wall to wall carpets, 
rugs, mats and tiles, no matter 
whether they are produced 
from PA, PES, CDPES, PAN, CO, 
VIS, Sorona,

Single pass printing at highest 
efficiency onto a big variety of 
different substrates. 

Full range of inks such as acid, 
sublimation, high energy dis-
perse, automotive grade disper-
se, pigment and reactive inks is 
available through various certi-
fied suppliers. 

COLARIS-NF can be integrated 
into an existing dyeing range 
or laid out as a fully integrated 
production line including inline 
pre-treatment, post treatment, 
washing and finishing.

Functionality fabrics, military 
applications, automotive texti-
le, sunblind fabrics, umbrellas, 
awnings, fabrics for flags and 
banners, camping and different 
outdoor use such as constructi-
on fabric are covered under our 
Technical Textile business unit. 

Mentioned products can be 
printed either with our valve 
based CHROMOJET or the piezo 
based COLARIS or COLARS-NF 
technology. 

Our technologies based on 
CHROMOJET and COLARIS pro-
duct lines can also be used for 
special coatings, conductive 
printing or may also cover other 
products 

Electro conductive printing, 
thermophore coatings, security 
prints, 3D digital manufacturing 
are just a few applications that 
are covered

ZIMMER AUSTRIA Digital Printing Systems is the competent partner to your success in printing and 
finishing of textile-based substrates. 

• Implementing and 
 transferring the process 
 technology and Know-how
• Servicing the production line

• Designing and manufacturing
 the printer and line 
 components

http://www.atag-eg.com


For further information visit us at
www.oerlikon.com/manmade-fibers

Follow us on Facebook!
www.facebook.com/OerlikonNeumag

New straight yarn path

 "Leverage your speed  
and meet new precision.  
Redefine your tactic  
and develop new goals.  
Profit from higher  
durability and realize  
your visions and  
prepare yourself for  
INDUSTRIE 4.0 “
Mathias Stündl
Head of Development BCF  
Technology Manager

BCF S8 released for PA6 
Whether monocolor or tricolor yarn, whether PP, PET or PA6 yarn, with the 
BCF S8 you produce highest-quality BCF yarns. The optimized BCF manu-
facturing process rewards you with the best reproducible yarn processes  
and optimized production costs. Future-oriented development steps make 
the BCF S8 the most efficient BCF system.

Innovation based on experience.

Your benefits
 Expand your product portfolio with BCF S8 CPC-T
 Trendsetting Human-Machine Interface
 Lowest OPEX
 Smart innovations

Get ready!
Go for success – go for BCF S8
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Aly Nagy - Managing director
309 El Geish Road,Saba Pacha,
Alexandria-Egypt. 
Zip Code:-21411
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ZIMMER 
MASCHINENBAU GMBH
DIGITAL PRINTING SYSTEMS

Eibergstrasse 2-8
6330 Kufstein | AUSTRIA
+43 (5372) 64893 -0
info@zimmer-austria.com
www.zimmer-austria.com

INNOVATION | QUALITY | SERVICE

 TEXTILE PRINTING

 FLOOR COVERINGS

 NARROW FABRICS

 TECHNICAL TEXTILES

 SPECIALITIES

READY TO SUPPORT YOU CHALLENGE US

• Developing the idea
• Building the process
• Installing and commissioning 
 the equipment

COLARIS Digital Printing Systems 
can print on almost any fiber-ba-
sed material.

Through certified ink manufac-
turers reactive, low and high 
energy disperse, direct sublima-
tion, acid, VAT Indanthrene and 
cationic inks are available. 
Common end-products are 
home textile incl. bedding, fur-
nishing, window fashion, terry 
towel, velour substrates but also 
knit fabrics in the fashion indus-
try.

The wide range of products such 
as contract, automotive, promo-
tion, residential or function car-
pets etc. requires matching of 
specific fastness properties for 
each individual product. Accor-
dingly, different inks, print and 
finishing processes are required. 

COLARIS and CHROMOJET tech-
nology cover the complete ran-
ge of textile-based floor cover-
ings incl. wall to wall carpets, 
rugs, mats and tiles, no matter 
whether they are produced 
from PA, PES, CDPES, PAN, CO, 
VIS, Sorona,

Single pass printing at highest 
efficiency onto a big variety of 
different substrates. 

Full range of inks such as acid, 
sublimation, high energy dis-
perse, automotive grade disper-
se, pigment and reactive inks is 
available through various certi-
fied suppliers. 

COLARIS-NF can be integrated 
into an existing dyeing range 
or laid out as a fully integrated 
production line including inline 
pre-treatment, post treatment, 
washing and finishing.

Functionality fabrics, military 
applications, automotive texti-
le, sunblind fabrics, umbrellas, 
awnings, fabrics for flags and 
banners, camping and different 
outdoor use such as constructi-
on fabric are covered under our 
Technical Textile business unit. 

Mentioned products can be 
printed either with our valve 
based CHROMOJET or the piezo 
based COLARIS or COLARS-NF 
technology. 

Our technologies based on 
CHROMOJET and COLARIS pro-
duct lines can also be used for 
special coatings, conductive 
printing or may also cover other 
products 

Electro conductive printing, 
thermophore coatings, security 
prints, 3D digital manufacturing 
are just a few applications that 
are covered

ZIMMER AUSTRIA Digital Printing Systems is the competent partner to your success in printing and 
finishing of textile-based substrates. 

• Implementing and 
 transferring the process 
 technology and Know-how
• Servicing the production line

• Designing and manufacturing
 the printer and line 
 components

http://www.atag-eg.com
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ــن  ــات م ــة.. صــدرت تصريح ــرة الماضي ــالل الفت خ
مســؤولي المجلــس التصديــري للمالبــس الجاهــزة عن 
تراجــع صــادرات قطــاع المالبــس الجاهزة نســبته 14 
ــار دوالر خــالل  ــة حيــث بلغــت 1.476 ملي فــي المئ
عــام 2020 مقابــل 1.69 مليــار دوالر ســجلتها فــى 
عــام 2019، وذلــك بســبب جائحــة كورونــا وتضــرر 

األســواق العالميــة.
ــتهدف  ــس يس ــى أن المجل ــات إل ــارات التصريح وأش
رفــع معــدل صادراتــه بنســبة 6 فــي المئــة خــالل عــام 
2021،عبــر زيــادة حجــم أعمــال الشــركات العاملــة 
فــى القطــاع بصــورة تنعكــس إيجابيــا علــى االقتصــاد، 
والرهــان علــى إمكانيــة تحقيــق تلــك المعدالت بتحســن 
األجــواء العالميــة وتضافــر جهــود الحكومــة لتخفيــف 

األعبــاء المفروضــة علــى الُمصنعيــن.
ــة  ــاك ثم ــى أن هن ــير إل ــي تش ــات الت ــي التصريح وه
اســتراتيجية للعمــل خــالل المســتقبل القريــب إال أنــه لم 
يتوافــر فــي التصريحــات أي إشــارة إلــى ضــم المزيــد 
مــن الكيانــات االنتاجيــة لمجتمــع المصدريــن، اضافــة 
ــدة  ــى اســواق جدي ــى التوجــة إل ــى عــدم االشــارة إل إل
منهــا الســوق األفريقيــة التــي اعتمــدت وزارة التجــارة 
تفضيليــة  مميــزات  إليهــا  للمصدريــن  والصناعيــة 
تمثلــت فــي زيــادة نســبة المســاندة التصديريــة، وهــو 
اإلجــراء الــذي قامــت بــه الــوزارة لتوجيــه المصدريــن 

نحــو هــذه األســواق.
فمــا تضمنتــه التصريحــات يتوقــف عنــد حــدود عــودة 
ــه،  ــى مــا كانــت علي ــة إل ــة العالمي األجــواء االقتصادي

ــول  ــعًيا للوص ــة س ــود الحكومي ــر الجه ــب تضاف وطل
إلــى هــذا الهــدف.

اشــرف خلــف رئيــس مجلــس إدارة شــركة كويــن 
جينــز للمالبــس الجاهــزة أكــد أنــه قــام بمحــاوالت 
ــة  ــل المنظوم ــًرا لتكام ــارج نظ ــر للخ ــدة للتصدي عدي
ــروًرا  ــيج م ــن النس ــة م ــه، بداي ــي مصنع ــة ف االنتاجي
بالتفصيــل والغســيل والحفــاظ علــى التشــطيب النهائــي 
والمحافظــة علــى مســتوى متميــز مــن الجــودة. ورغــم 
ــم..  ــن وعالمه ــتطع أن يلحــق بالمصدري ــم يس ــك ل ذل
ــا  ــل، عندم ــه بالمل ــب اصاب ــف غري ــى عــن موق وحك
ــا عــن  ــة بحًث ــارض الخارجي ــي أحــدى المع شــارك ف
تحقيــق هــذا الهــدف، وهــي المشــاركة التــي قــام بهــا 
بمبــادرة شــخصية دون االســتعانه بأيــا مــن التكتــالت 
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مــن الصعــب أن تحقــق أي نجاحــات فــي ملــف الصــادرات فــي 
ــة  ــا اســتمرت االســتراتيجية المتعلق ــا إذا م ــد كورون ــا بع ــرة م فت
ــع  ــب م ــر يتواك ــل أو تغيي ــا هــي دون تعدي ــف كم ــذا المل بدعــم ه
الواقــع الجديــد الــذي تشــكل فــي فتــرة الجائحــة، فقــد لحقــت 
الخســائر االقتصاديــة بــكل دول العالــم، الجميــع فــي انتظــار عــودة 
الحيــاة إلــى طبيعتهــا بديــا عــن الوضــع الجزئــي الراهــن، حتــى 
يقــوم كل منهــا بطــرق ابــواب االســواق المختلفــة، والقــادر علــى 
توفيــر ســلع أو خدمــات ذات كفــاءة وجــودة متميــزة وســعر 
تنافســي هــو الــذي ســيكون لــه القــدرة علــى تحقيــق قــدر مــا مــن 

التعويــض لمــا لحــق بــه مــن خســائر.
والمشــكلة فــي ادارة ملــف الصــادرات المصريــة تتمثــل فــي عــدم 
ــا الصناعــة،  ــع به ــي تتمت ــة الت ــات الهائل ــن اإلمكاني االســتفادة م
اضافــة إلــى االســتفادة مــن االتفاقيــات التجاريــة التــي تمنح الســلع 
والمنتجــات المصريــة ميــزة نســبية عــن مثياتهــا مــن المنتجــات 
المنافســة، واالعتمــاد فقــط علــى القــدرة علــى تســويق المنتجــات 
والبحــث عــن مســتوردين لهــا فــي األســواق المختلفــة، وهــو األمر 
الــذي يتــم بنــاًءا علــى محــاوالت ال تتوقــف مــن الكيانــات االنتاجيــة 

التــي تبحــث عــن حلــول إلختــراق أيــا مــن األســواق الخارجيــة.

الطريق نح استغالل الفرص التصديرية 
رونا بعد جائحة ك
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ــاك اكــد  ــة، وعندمــا ذهــب هن ــة أو الحكومي التصديري
أن الفــارق بينــه وبيــن اآلخريــن يتمثــل فــي التســويق 
ــة  ــة الراعي ــزة الحكومي ــب األجه ــن جان ــاندة م والمس
ــى  ــق معــه عل ــم يتحق ــذي ل ــر، وهــو األمــر ال للتصدي
اإلطــالق بــل ســعى إليــه أحــد مســؤولي هــذه األجهــزة 
للحصــول علــى توقيعــه بعدمــا تقابــل معــه لعــدة دقائــق 
وأكــد لــه أنــه ســيتواجد معــه فــي حــال طلًبــا ألي عــون 
أثنــاء المشــاركة فــي المعــرض، وبعــد هــذه المقابلــة لم 
يشــاهده مــرة اخــرى طــوال أيــام المعــرض..!، رغــم 
أننــي احتــاج إلــى مســاعدة فــي تســويق المنتجــات 
الخاصــة بــي فــي األســواق الخارجيــة، وهــو أمــر مــن 
الضــروري أن تقــوم بــه أيــا مــن الجهــات الحكوميــة، 
خاصــة وان التصديــر يمثــل مســيرة مــن التنميــة 
ــه  ــوم ب ــا تق ــو م ــام، وه ــة بشــكل ع ــة للدول االقتصادي
الــدول المنافســة لهــا فــي الصناعــات النســجية والتــي 
وجدتهــا تقــوم بذلــك بالفعــل اثنــاء المشــاركة فــي هــذا 

ــه. المعــرض المشــار إلي

بنك معلومات التصدير
واضــاف أشــرف خلــف قاًئــال: لعــل مــا اريــده اآلن هو 
التعريــف ببدايــة الطريــق نحــو التصديــر والعمــل بــه، 
مشــيًرا إلــى أنــه هنــاك عمــالء فــي الســوق الجزائــري 
ــل  ــاب تفعي ــات إال أن غي ــض الطلبي ــي بع ــون ف يرغب
اتفاقيــة اغاديــر تقــف حائــل امــام تنفيــذ هــذه الطلبيــات 
ــا  ــة فيم ــزة تفضيلي ــح المنتجــات مي ــا تمن خاصــة وانه

يتعلــق بالرســوم الجمركيــة المقــدرة عليهــا.
معلومــات  بنــك  إلنشــاء  حاجــة  هنــاك  أن  وأكــد 
التصديــر، يســتطيع المصــدر أو أي جهــة ترغــب 
ــى  ــرف عل ــا للتع ــوء إليه ــر اللج ــل بالتصدي ــي العم ف
االتفاقيــات المبرمــة مــع األســواق الخارجيــة، والمزايا 
التــي تقدمهــا اضافــة إلــى الفــرص التصديريــة المتاحة 
بهــا، مشــيًرا إلــى أنــه قــادر علــى انتــاج مالبــس الجينز 
بمســتويات جــودة عاليــة، ومســتويات ســعرية تنافســية 
أقــل بقرابــة 50 فــي المئــة عــن المســتويات الســعرية 

ــة. ــة والصيني ــات التركي للمنتج

تطوير شامل
أمــا عبــد العــال جــالل – مديــر المكتــب الفنــي للتطوير 
ــن  ــيرة م ــاك مس ــه هن ــد أن ــجية، فأك ــات النس للصناع
التطويــر شــملت العديــد مــن المنشــأت الصناعيــة 
ــى  ــادرة عل ــن ق ــت الراه ــي الوق ــا ف ــة، جعلته المحلي
 100 بنســبة  المحليــة  الســوق  باحتياجــات  الوفــاء 
فــي المئــة، بعدمــا كان الســوق يعتمــد بنســبة 70 فــي 
المئــة علــى االســتيراد مــن الخــارج مــن بعــض الــدول 

ــا.  ــن وتركي ــن الصي خاصــة م
واضــاف: هنــاك منشــأت صناعيــة محليــة قــادرة علــى 
تقديــم منتجــات تنافــس المنتجــات األجنبيــة ســواء مــن 

حيــث الجــودة أو التميــز فــي المســتويات الســعرية 
ــات  ــاك كيان ــل وهن ــي، ب ــل األجنب ــة مــع المثي بالمقارن
اصبحــت متكاملــة فــي ذاتهــا بمعنــى العمــل علــى 
المنتــج بشــكل كامــل بدايــة مــن النســيج وحتــى مرحلــة 
التشــطيب حفاًظــا علــى مســتوى الجــودة، مشــيًرا إلــى 
ــام  ــذ الع ــت من ــبوقة تم ــر مس ــورات غي ــاك تط أن هن
2011 وحتــى 2020 علــى تطويــر مجــاالت تتعلــق 
بالمنتــج النهائــي ســواء المتعلقــة بالصباغة والتشــطيب 
النهائــي وأصبحــت المســتويات اإلنتاجيــة فــي الوقــت 
ــادرة  ــودة الق ــن الج ــتوى م ــى مس ــى أعل ــن عل الراه
علــى منافســة المنتجــات األجنبيــة ســواء فــي الداخل أو 
فــي الســوق العالميــة، وبالتالــي هنــاك فرصــة مناســبة 
ــادة الصــادرات مــن المالبــس الجاهــزة لالســواق  لزي
ــة  ــة، وأن كل مــا تحتاجــه المنشــآت الصناعي الخارجي
فــي الوقــت الراهــن هــو التســويق للتطــورات اإليجابية 
التــي حققتهــا وجــودة المنتجــات التــي اصبحــت واقًعــا 

فعلًيــا فــي الوقــت الراهــن.

مول للجملة
فــي محاولــة لالنضمــام إلــى مجتمــع التصديــر، قامــت 
ــة  ــرة التجاري ــة القاه ــزة بغرف ــس الجاه ــعبة المالب ش
بإنشــاء أول مــول تجــاري للمالبــس الجاهــزة  بالقاهرة 
ــو  ــه، وه ــار جني ــت 2 ملي ــتثمارات قارب ــدة باس الجدي
ــة  ــم قراب ــول وض ــم م ــه تاي ــق علي ــذي اطل ــول ال الم
ــوق  ــر للس ــن التصدي ــث ع ــة تبح ــركة محلي 400 ش
العالمــات  أشــهر  المــول  ضــم  حيــث  الخارجيــة، 
التجاريــة المحليــة ليكــون أمــام المســتوردين األجانــب 
فرصــة لإلطــالع علــى مســيرة التطــور للمنتجــات 
المحليــة ومــن ثــم التعاقــد علــى أيــا مــن الطلبيــات فــي 

ــى الســهولة واليســر..  ــكان بمنته ــس الم نف
ولقــد اشــارت الشــعبة إلــى أن المســتهدف مــن المــول 
هــو تصديــر 70 فــي المئــة  مــن مبيعــات الشــركات 
للســوق  المتبقيــة  النســبة  وتوجيــه  المــول  داخــل 

ــة. المحلي

وعلــى الرغــم مــن كــون المــول هــو األول علــى 
مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وافريقيــا، إال أن 
للغايــة  محــدودة  مازالــت  عليــه  المترتبــة  النتائــج 
ــع  ــاح م ــًدا لالفتت ــه تمهي ــاء من ــن االنته ــبب تزام والس
ــن  ــدى القائمي ــازال ل ــك م ــا، ورغــم ذل جائحــة كورون
ــم  ــر للعال ــدرة للتصدي ــاب الق ــي اكتس ــة ف ــه الرغب علي
وتســويق منتجاتهــم خــالل المســتقبل القريــب، وكل 
الــذي يحتاجونــه إليــه فــي الوقــت الراهــن هــو تســويق 
المــول ذاتــه بحيــث يكــون لــدى العمــالء فــي الخــارج 
ــه  ــم زيارت ــن ث ــه وم ــة عن ــات متكامل والداخــل معلوم

وابــرام التعاقــدات المأمولــة.

ولنا كلمة
كلمــة الســر فــي زيــادة الصــادرات المحليــة مــن 
المنتجــات النســجية وبخاصــة المالبــس الجاهــزة وهــو 
ــورات  ــن التط ــدًرا م ــهد ق ــذي ش ــالق ال ــاع العم القط
ــاك  ــون هن ــى أن يك ــة هــي »التســويق« بمعن االيجابي
التمثيــل  ومكاتــب  الحكوميــة  الرعايــة  مــن  قــدًرا 
ــتوردين  ــذب المس ــى ج ــؤدي إل ــا ي ــه، بم ــاري ل التج
األجانــب للســوق المصريــة والتعاقــد علــى الطلبيــات 
المبــادرات  فــي  فقــط  ليــس  فالحــل  التصديريــة.. 
ــي  ــة الت ــأت الصناعي ــا المنش ــوم به ــي تق ــة الت الفردي
ــون  ــي أن يك ــن ف ــل، ولك ــر بالفع ــي التصدي ــل ف تعم
ــي  ــل ف ــي تعم ــأت الت ــي المنش ــرة ف ــادة كبي ــاك زي هن
التصديــر أيــا كان جحمهــا، شــريطة أن يكــون هنــاك 
الجــودة والتشــطيب  ايجابيــة لمســتويات  تطــورات 
النهائــي.. فكلمــا زاد التنــوع فــي المعــروض مع وجود 
ــن  ــر م ــدر أكب ــاك ق ــد أن هن ــن المؤك ــد م تســويق جي
العمــالء والمســتوردين األجانــب الذيــن ســيقبلون علــى 
التعامــل مــع المنشــأت الصناعيــة المحليــة.. البــد وان 
يكــون لنــا تحــرك مختلــف عمــا كان عليــه قبــل جائحــة 
ــع  ــر المواق ــويق عب ــتغل التس ــا ان نس ــا، علين كورون
ــن  ــة م ــدة ممكن ــر قاع ــى اكب ــة، والوصــول إل المختلف

ــام. ــكل ع ــر بش ــة والتصدي ــا للصناع ــالء دعًم العم

عبد العال جاللأشرف خلف
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معارض

روب أب عريضة بمقدمات ماكينات  التفاصيل الكاملة ل
كيل الجديد لحل األزمة.! الطباعة وخطة ال

خيوط

بداية القصة
بدايــة المعلومــات تســربت إلــى خيــوط فــي اليــوم 
ــى  ــارت إل ــي اش ــالد، والت ــارج الب ــه خ ــي لهروب التال
ــى أمــوال مــن جانــب اصحــاب  قيامــه بالحصــول عل
المصانــع مقابــل البــدء فــي شــحن الماكينــات الجديــدة 
لهــم فــي فتــرة لــن تتجــاوز االســبوعين، والذيــن أكــدوا 
لخيــوط حرصــه علــى تحصيــل أكبــر عــدد ممكــن مــن 
الدفعــات الماليــة، وعندمــا كان يتــم الســؤال عــن موعد 
وصــول الماكينــات كان يؤكــد لهــم أن اإلجــراءات 
اإلحترازيــة جــراء جائحــة كورونــا تســبب فــي تأخيــر 
وصولهــا، وانهــا بالفعــل فــي الطريــق وفــي غضــون 
ــة ســتكون متوافــرة للمصانــع التــي تعاقــدت  ــام قليل أي

عليهــا. 
ــى الخــارج، قامــت  ــه إل ــر هروب ــا تســرب خب وعندم
العديــد مــن المنشــأت الصناعيــة بترتيــب أوراقهــا 
للعمــل علــى رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد شــركة 
ــوال  ــى األم ــي مصــر للحصــول عل ــو عريضــة ف أب
ــى مليــون  ــل انهــا تصــل إل ــم دفعهــا والتــي قي التــي ت

يــورو..!.
ورغبــه فــي بيــان مصيــر امــوال المنشــأت الصناعيــة 
ومصيــر شــركة ROQ ذاتهــا فــي الســوق المحليــة، 
فــي  مــع مســؤوليها  بالتواصــل  قامــت »خيــوط« 
الخــارج، والذيــن قامــوا بالــرد مؤكديــن دهشــتهم ممــا 
ــد  ــه كان يؤك ــو عريضــه ذات يجــري، خاصــة وان أب
لهــم توقــف مســيرة الطلبيــات الجديــدة مــن الماكينــات 
ــة وكان  ــوق المحلي ــع الس ــدة م ــدات جدي ــه ال تعاق وان
تأثيــرات جائحــة  لهــم هــو  الــذي يســرده  الســبب 

ــا..!! كورون
وقامــت الشــركة فــي الخــارج باإلشــارة لـــ »خيــوط« 
ــد للشــركة  ــل الجدي ــة التواصــل مــع الوكي ــى إمكاني إل
فــي مصــر وهــو المهنــدس طــارق األوبــري رئيــس 
مجلــس إدارة شــركة أوبــري مصــر، والــذي أكــد أن 
هنــاك بعــض األمــور التــي كانــت تشــير إلــى أن هنــاك 
أمــًرا غيــر صحيــح يقــوم بــه وكيــل الشــركة الســابق 
فــي مصــر، فقــد كان هنــاك ماكينــات تــم دفــع ثمنهــا 

ــوم  ــارج تق ــي الخــــــــــ ــركة ف ــك الش ــع ذل ــًدا وم نق
lock system وهــو أجــراء تقــوم بــه كل شــهر 
تقريًبــا نظــًرا لعــدم توريــد اي مبالــغ نقديــة إليهــا، 
ــاك  ــم أن هن ــا أعرفه ــالء مًم ــت احــذر العم ــذا كن وله
أمــًرا غيــر صحيــح، إال أن الكثيريــن لــم يدركــوا األمر 
كمــا كنــت أراه خــالل شــهري نوفمبــر وديســمبر مــن 
العــام الماضــي، إال أنــه مــع شــهر ينايــر اصبــح األمــر 

واضًحــا حتــى اختفــى الوكيــل الســابق. 
ــد اتضــح أن  واشــار المهنــدس طــارق األوبــري: ولق
الوكيــل الســابق تحصــل مــن 22 عميــل علــى دفعــات 
ماليــة الســتالم الماكينــات والتــي بلــغ مجموعهــا 480 
ألــف يــورو وهــم عمــالء منهــم مصرييــن وســوريين.
ــا دول  ــت به ــي قام ــة الت ــراءات االحتزاي ــع االج وم
ــا بعــد اســبوعين فقــط مــن  ــم وتــم تطبيقهــا تقريًب العال
ــد تكــس  ــدورة الســابقة لمعــرض ايجــي اســتيتش ان ال
ــد  ــر ويؤك ــاس بالصب ــب الن ــل الســابق يطال كان الوكي
أن الســبب وراء تأخــر الماكينــات يعــود إلــى هــذه 
االجــراءات ويؤكــد لهــم أن الشــركة فــي الخــارج لــم 
ــة 500 عامــل أي 500  ــق ابوابهــا الن بهــا قراب تغل
عائلــة، وان لديهــا كــم هائــل مــن الطلبيــات إال أن 
المشــكلة تكمــن فــي الموقــف الراهــن بســبب كورونــا.
ــارج  ــي الخ ــركة ف ــد للش ــت كان يؤك ــي ذات الوق وف
التــي تتســأل عــن أي طلبيــات جديــدة أن العمــالء فــي 
الســوق المصريــة قامــوا بإلغــاء كل الطلبيــات نتيجــة 

ــا..!! أجــواء كورون
ــذه  ــري مصــر أن ه ــس إدارة أوب ــس مجل ــح رئي وألم
الشــركة كانــت تعمــل مــع شــركته، وأنــه قــد قــام ببيــع 
أول 3 ماكينــات مــن منتجاتهــا فــي الســوق المصريــة، 
وان الوكيــل الســابق فــي األســاس كان موظًفــا بشــركة 
أوبــري مصــر. إال أنــه تركهــم وتحصــل علــى توكيــل 
شــركة MNR األمريكيــة، بينمــا قــام الوكيــل الســابق 
مــع  منفــرًدا  وليعمــل  الشــركة  فــي  عملــه  بتــرك 
الشــركة فــي الخــارج ولقــد قــام بعمــل جيــد حيــث قــام 

بتســويق 50 ماكينــة فــي الســوق المصريــة.. 
وأكــد المهنــدس طــارق األوبــري.. تواصلــت مــع 
ــل فــي مصــر، وذهبــت  ــم أي عمي ــدون عل الشــركة ب
إليهــم لبيــان األمــر وطــرح خطــة لحــل األزمــة، 
خاصــة وان الشــركة لديهــا مســيرة عمــل مميــزة 
الســوق  فــي  للشــركة  بالفعــل، وهنــاك علمــت أن 
المصريــة مبالــغ لــم تتحصــل عليهــا تصــل إلــى 350 
ألــف يــورو، وهنــاك 480 ألــف يــورو للعمــالء الذيــن 
دفعــوا مقدمــات للماكينــات ولــم يتحصلــوا عليهــا، 
وطالبــت الشــركة ومســؤوليها بضــرورة الوقــوف 
بجانــب العمــالء فــي مصــر لحــل الموقــف الراهــن، 
وطرحــت أن يتــم تقديــم خصــم للعمــالء الذيــن قامــوا 
ــم  ــر خص ــم توفي ــث يت ــة، بحي ــات المالي ــع المقدم بدف
ــم  ــدة، ويت ــة واح ــراء ماكين ــال ش ــي ح ــه ف ــب ل مناس
توفيــر خصــم أخــر لشــراء الماكينــة الثانيــة، وبالتالــي 
يكــون قــد تحصــل علــى مــا دفعــه مــن مقدمــات 
ماليــة وقــام بشــراء ماكينــة جديــدة اخــرى، أي ان 
ــد  ــا ســوف يتصاع ــع مقدماته ــم دف ــي ت ــات الت الماكين
مــن 22 أو 25 ماكينــة إلــى 50 ماكينــة. وفــي نفــس 
الوقــت االســتمرار فــي الســوق المصريــة وهــي ســوق 
مهمــه للغايــة وهنــاك توقعــات ايجابيــة حــول مســيرة 
االســتثمار بهــا مســتقباًل، وبالفعــل وقمــت باالجتمــاع 
مــع عــدد مــن العمــالء وطرحــت عليهــم األمــر وتــم 
ــي،  ــذه بشــكل مثال ــى الحــل وجــاري تنفي ــة عل الموافق
حفاًظــا علــى حقــوق العمــالء والشــركة فــي نفــس 

ــت. الوق

تقرير

لــم يكــن أحــد يتوقــع بيــن أرجــاء الســوق المحليــة أن يهــرب أيمــن أبــو عريضــه - Deratex - وكيــل شــركة ROQ المتخصصــة تصنيــع اآلالت والمعــدات 
لطباعــة المنســوجات وطباعــة المنســوجات الرقميــة والتعبئــة والتغليــف - مــن مصــر، والتوجــه إلــى أحــدى البــدان القريبــة والتــي قيــل أنهــا دولــة لبنــان ومنهــا 

إلــى مــكان أخــر ال يعلمــه احــد حتــى اآلن.

طارق األوبري



http://www.donation.nci.cu.edu.eg
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دولة

خيوط

االستيراد أم تطوير الصناعة
ولقــد اشــارت الحكومــة الروانديــة إلــى أن بالدهــا 
ــس  ــض اســتيراد المالب ــي خطــط خف ــا ف تمضــي قدًم
المســتعملة علــى الرغــم مــن أن التهديــدات األمريكيــة 
بــأن هــذه الخطــوة، قــد تــؤدي إلــى إعــادة النظــر فــي 
ــا  ــة الوصــول الحــر إلــى الســوق األمريكيــة وفق أحقي
التفاقيــة أغــوا التــي تمنــح الــدول االفريقيــة قــدًرا 
مــن المميــزات التجاريــة فــي النفــاذ إلــى الســوق 
األمريكيــة. حيــث أكــدت الحكومــة أن عليهــا أن تختار 

بيــن االســتمرار فــي اســتيراد المالبــس المســتعملة أو 
ــة. ــر صناعــة الغــزل والنســيج المحلي تطوي

ــن  ــدا م ــان روان ــة بحرم ــدات األمريكي ــم التهدي ورغ
أن  إال  أســواقها  فــي  للنفــاذ  التجاريــة  المميــزات 
دولــة روانــدا اســتمرت فــي تطبيــق خطتهــا لتطويــر 
الصناعــة علــى أراضيهــا بــل ولــم تنــل منهــا جائحــة 
كورونــا، حيــث اســتمرت فــي التطويــر، حيــث أعلنت 
الحكومــة عــن تدشــين مشــروع مشــترك مــع الصيــن 
التطــورات  احــدث  وفــق  مصانــع  ثــالث  إلقامــة 

ــاج  ــاج الغــزول وأخــر إلنت ــة احدهمــا إلنت التكنولوجي
ــة  ــاج المالبــس الجاهــزة باإلضاف ــث إلنت النســيج وثال
إلــى انشــاء مركــز للموضــة االفريقيــة والــذي ســيكون 
األفريقيــة  التصميمــات  تطويــر  هــو  مهامــه  أحــد 
التراثيــة بمــا يجعلهــا أحــد اشــكال الموضــة الجديــدة.
ووفــق التصريحــات الحكومــة فــإن مصنــع المالبــس 
الجاهــزة علــى ســبيل المثــال خصــص لــه اســتثمارات 
ــن  ــن دوالر يتضم ــة 5 ماليي ــى قراب ــل إل ــة تص مالي
ــن وراء  ــدف م ــًدا أن اله ــدة، مؤك ــة جدي 670 ماكين

رواندا ..
طين صناعة  ت

ه  اج ية لم ق
المالبس األمريكية 

"المستعملة"
منذ قرار التخلي تدريجيًا عن استيراد المابس المستعملة 

وتواجه دولة رواندا حربًا تجارية ال مثيل لها من الدول التي 
كانت تصدرها إليها وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية، 

والتي تعتبر بعض البلدان االفريقية سوقًا لها لهذه النوعية من 
المابس، ورغم ذلك لم تتراجع ان القرار رغبه في دعم مسيرة 

الصناعات النسجية على أراضيها، خاصة وان وارداتها من 
هذه النوعية من المابس بلغت قيمتها قرابة 200 مليون دوالر 
سنويًا، وهي قيمة مالية كبيرة بالنسبة لاقتصاد الرواندي الذي 
يمر هو اآلخر بعملية إعادة بناء بعد أعوام من الحروب األهلية.
ولقد اتضح منذ الوهلة األولى إلتخاذ هذا القرار قرابة العامين، 

أن هناك خطة تقوم بها الستغال ما لديها من مواد خام 
بالتعاون مع العماق الصيني في تدشين صناعة قوية واكبتها 

حملة للترويج لشعار »صنع في وراندا« حتى تكون قادرة على 
الوفاء باحتياجات السكان والتصدير للمناطق القريبة.



على مدار خمسون عامًا
تقدم شركة الغربية للكيماويات أفضل

األصـبــــــاغ – الكيماويـــــات – المـــواد المساعـــدة
لعمالئها في صناعة النسيج في مصر

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

احدي شركات

The Dyestuff Company
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خطــة التطويــر للصناعــة الراهنــة تخفيــض وارداتهــا 
مــن المالبــس وخلــق فــرص عمــل.

مامح االقتصاد
ــدا  ــى روان ــو االقتصــادى ف ــدل النم ــط مع ــغ متوس بل
8 فــي المئــة خــالل الفتــرة مابيــن عامــى 2000 
مــن  صــادر  اقتصــادي  لتقريــر  وفقــا   ، و2018 
منظمــة األونكتــاد، فقــد تمكنــت روانــدا مــن النهــوض 
ــرة بفضــل عــدة عوامــل  ــك الفت ــا خــالل تل باقتصاده

ــى  ــه ال ــى ووصول ــج المحل ــى النات ــادة اجمال ــا زي منه
2876 مليــار فرنــك روانــدى بعــد أن كان يبلــغ 174 
ــى  ــد االدن ــاع الح ــط وارتف ــدى فق ــك روان ــار فرن ملي
ــا. ــرة ذاته ــالل الفت ــف خ ــدل 3.5 ضع ــور بمع لالج

ــع  ــا بواق ــهدت ارتفاع ــد ش ــة فق ــة الداخلي ــا الميزاني أم
فرنــك  مليــار   1970 إلــى  26 ضعفــا بوصولهــا 
روانــدى بعــد ان كانــت تبلــغ 73 مليــاًرا فقــط األمــر 
الــذى ســاعد البــالد علــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــى 
بنســبة 84 فــي المئــة علــى مســتوى الميزانيــة، كمــا 
ــا  ــرى انخفاض ــى االخ ــهدت ه ــر ش ــدالت الفق أن مع
ــد  ــتقر عن ــة لتس ــي المئ ــن 60 ف ــا م ــا بانتقاله ملموس
ــة  ــاءات الحكومي ــا لإلحص ــة وفق ــي المئ ــبة 38 ف نس

المعلنــة نهايــة العــام 2018. 
ــى مســتوى  ــكان الصــدارة عل ــدا م ــت روان ــا احتل كم
القــارة االفريقيــة جنــوب الصحــراء مــن حيــث التنميــة 
االقتصاديــة وذلــك نظــرا للنمــو الملحــوظ الــذى حققــه 
القطــاع الخــاص هنــاك والــذى يســاهم بنحــو 85 فــي 
المئــة فــى اجمالــى الناتــج المحلــى يليــه قطاعــات 

الزراعــة والصناعــة والخدمــات.
ــة  ــإن الســلطات الرواندي ــك ، ف ــى الرغــم مــن ذل وعل
تكشــف انــه مــازال امامهــا هــدف الوصــول بالتنميــة 
المئــة مــن  فــي   10 الــى مــا نســبته  االقتصاديــة 
أجــل مواجهــة تحــدى خلــق فــرص عمــل جديــدة 
البــالد  تعتــزم  ذلــك  تحقيــق  اجــل  للشــباب،ومن 
والصناعــة  الزراعــة  قطاعــات  علــى  االعتمــاد 

والخدمــات.

ايجابية جائحة كورونا
وعلــى الرغــم مــن التأثيــرات الســلبية لجائحــة كورونا 
علــى االقتصــاد الروانــدي وتســبب فــي قيــام الحكومــة 
إلنعــاش  دوالر  مليــون   100 مــن  أكثــر  بضــخ 
األنشــطة االقتصاديــة والحــد مــن تأثيــر الجائحــة 
علــى اقتصــاد البــالد، فقــد كان للجائحــة تأثيــرات 
صناعــات  توطيــن  اعــادة  مســيرة  علــى  ايجابيــة 
ــة، حيــث  ــى اراضــي هــذه الدول نســجية متطــورة عل
اجــراءات  مــن  ومــا صاحبهــا  الجائحــة  ســاهمت 
احترازيــة فــي تراجــع حــاد للــواردات الروانديــة مــن 
ــا  ــن، مم ــركائها التجاريي ــن ش ــجية م ــات النس المنتج
ــاد  ــة االعتم ــي دراســة كيفي ــا تســرع الخطــى ف جعله

علــى المــوارد المحليــة، وهــو األمــر الــذي أدى إلــى 
منــح القطــاع الخــاص بعًضــا مــن المزايــا الضريبيــة 
للمضــي فــي االســتثمار فــي المجــاالت الصناعيــة 
ومنهــا الصناعــات النســجية، وهــو مــا أدي إلــى انشــاء 
ــاج النســيج  ــة متوســطة الحجــم إلنت 40 وحــدة انتاجي
ــاهمت  ــام 2020، س ــالل الع ــزة خ ــس الجاه والمالب
ــة  ــوق المحلي ــات الس ــن احتياج ــا م ــر بعًض ــي توفي ف
مــن المالبــس الجاهــزة، إال أن المشــكلة الرئيســية 
التــي واجهــت هــذه المنشــأت هــي ارتفــاع تكلفــة 
اإلنتــاج بالمقارنــة مــع المالبــس المســتوردة، ممــا 
جعــل الحكومــة تقــوم بدراســات متكاملــة عــن كيفيــة 
مشــاركة هــذه المشــكلة بالتعــاون مــع المســتثمرين 
ــر ان  ــن المنتظ ــي م ــات الت ــي الدراس ــن، وه المحليي
يتــم اإلعــالن عنهــا فــي صــورة اجــراءات فاعلــه 

ــة. ــرة القادم ــالل الفت خ

تحديات
ــاون  ــم تع ــن له ــدا والذي ــي روان ــة ف ــراء الصناع خب
مــن  جملــة  هنــاك  ان  أكــدوا  الصيــن  مــع  قــوى 
التحديــات تواجــة المصنعيــن المحلييــن ممثلــة فــي 
ــة  ــاع كلف ــل وارتف ــى التموي ــول إل ــة الوص ــدم كفاي ع
الخــام،  المــواد  بعــض  وشــح  الكهربائيــة  الطاقــة 
ــس  ــوط مســتوري المالب ــى التعــرض ضغ ــة إل اضاف
المســتعملة األمريكيــة بعــرض مــا لديهــم مــن منتجــات 
ولكــن باســعار متدنيــة رغبــه فــي االســتمرار فــي 
ــا عــن  ــي تدريجًي الســوق رغــم خطــة الحكومــة للتخل
اســتيرادها خــالل الفتــرة القادمــة بمــا يعنــي التوقــف 
ــوام  ــن 3 أع ــد ع ــرة ال تزي ــالل فت ــتيراها خ ــن اس ع

ــر. ــى األكث عل
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موضة

رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط

الفستـــان األخيـــر
)ملكة القصر(

كمــا اوضحــت فــى العــدد الماضــي فكرتــى لمجموعــه خريــف 
 Haute couture وشــتاء )2020 - 2021( لألزياء الراقية
بيــن  تجمــع  التــى  الســابقة  والفلســفة  األفــكار  وحــى  مــن 
ــة القصــر( ــوان )ملك ــت عن ــا( تح ــة راني ــتى والملك  )قصــر المش

أود أن أركــز هنــا علــى الفســتان األخيــر بالمجموعــة والــذى 
يلخــص التصاميــم أجمــع ..

المظهر:
يتكــون مــن 2 قطعــة )الفســتان الملكــى – الوشــاح الملكــى( تصميــم 

ملكــى يناســب الحفــالت والمناســبات الملكيــة الكبيــرة والضخمــة.

األلوان:
ــام  ــوان الع ــو األل ــن ج ــر وم ــوان القص ــن أل ــوان م ــتلهمت األل اس
المحيــط بالقصــر  فــى الصحــراء إلــى جانــب بالتــة األلــوان المعتمدة 
لخريــف وشــتاء 2020 - 2021 مــن شــركة بانتــون العالميــة 
وكانــت األلــوان ملكيــة علــى النحــو التالــى: ) األحمــر فــى الوشــاح 

ــى األوكــر للفســتان.( ــب إل ــر الوســط القري ــون األصف والل

الخامة:
التــل الحريــر الشــفاف بلــون حجــر القصــر الــذى يعلــو طبقة الســتان 
ــة  ــيرما الذهبي ــوط الس ــغول بخي ــل مش ــون والت ــس الل ــى بنف اإليطال
واحجــار الكريســتال السواروفســكى الدائريــة  فــى الفســتان الملكــى 
المشــغول بالكامــل  .. الــى جانــب قمــاش القطيفــة للوشــاح الملكــى 
المغلــف بالتطاريــز الذهبيــة بخيــوط الســيرما مــن وحــى زخــارف 
واجهــة القصــر إلــى جانــب تطعيــم الوشــاح  بالفــرو إلضافــة الثــراء 

عليــة.

التقنية:
اســتخدام التطريــز والشــك بالنــول علــى الفســتان والوشــاح طريقــة 
ــز  ــيرما( مايمي ــة )الس ــوط الذهبي ــد Hand-Made بالخي ــد مي هان

األزيــاء الراقيــة والفخامــة الملكيــة.

وأخيــرا كل إمــرأة بداخلهــا ملكــة تســتطيع ان ُتشــع بإخيار مايناســبها 
مــن تصاميــم األزياء.
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ى من الكفاءة والخبرة ضمت لجنة تحكيم عل أعل مست

اختيار وتكريم الفائزين بمسابقة ITEX للطباعة الديجيتال

خيوط

أقامــت شــركة ITEX  مســابقة للمصممــن لتقديــم 
ــى  ــا عل ــم تطبيقه ــال يت ــة الديجيت ــات للطباع تصميم
مالبــس النســاء والرجــال و المفروشــات، وكانــت 
للمســابقة  الراعــي االعالمــي  مجلــة خيــوط هــي 
حيــث تــم تقديــم 62 تصميــم مــن طــالب فنــون 
ــم  ــار 22 تصمي ــم اختي ــوان وت ــة حل ــة بجامع تطبيقي
فقــط لدخــول المســابقة مــن الذيــن إلتزمــوا بشــروط و 
قواعــد المســابقة و الــذي كان منهــا اســتخدام لونيــن 

ــدم.  ــم المق ــط للتصمي فق
وفــاز بالمســابقة كل مــن نارديــن يوســف، وميــار 
محمــود،  ومصطفــى  مصطفــى،  وليلــي  شــفيق، 

وكريــم أشــرف.
ولقــد دعمــت الدكتــورة هبــة مصطفــي – رئيســة 
الفكــرة   – حلــوان  بجامعــة  تطبيقيــة  فنــون  قســم 
لتقديــم  الطلبــة  بتشــجيع  وقامــت  البدايــة  منــذ 
تصمياتهــم. وعليــه تكونــت لجنــة تضــم مجموعــة  
ــار  ــة الختي ــة محكم ــن كلجن ــن المتخصصي ــة م ثماني
ــة  ــي غرف ــة ف ــت اللجن ــد اجتمع ــم. ولق ــن تصمي أحس
الصناعــات النســجية بدعــوة مــن  خالــد البحيــري 
ــجية –  ــات النس ــة الصناع ــذي لغرف ــر التنفي – المدي

ولقــد تكونــت اللجنــة مــن التالــي:
• دكتورة هبة مصطفي – رئيس قســم فنون 	

تطبيقيــة بجامعة حلوان 
• اســتاذة عايدة زايد – مدير مركز التصميمات 	

والموضة 
• اســتاذ مصطفي منصور – المدير التنفيذي 	

لشــركة المنسوجات الرقمية الحديثة 
• اســتاذ خالد البحيري – المدير التنفيذي لغرفة 	

النسجية  الصناعات 
• اســتاذة فاطمة نصر الدين – منســق فني بغرفة 	

النسجية  الصناعات 
• اســتاذ ســامي نجيب – المسوؤل عن قطاع 	

المنســوجات و الجلود بمركز تحديث الصناعة
• دكتورة مروة عاطف – قســم هندســة الغزل 	

والنســيج بالمركز القومي للبحوث 
• دكتورة رانيا النويشــي – المركز القومي 	

للبحوث 
شــركة  صاحــب  عبــاس  محمــود  الدكتــور  وقــام 

ــذة عــن  ــم نب ITEX وصاحــب فكــرة المســابقة بتقدي
النــدوات التــي اقامتهــا الشــركة مــن قبــل فــي مجــال 
الطباعــة الديجيتــال و تحــدث عــن اهميــة هــذا القطاع 
ــي  ــة و بالتال ــة ملحوظ ــا بطريق ــع عالمي ــذي يتوس ال
يجــب ان تواكــب مصــر هــذا التطــور، مشــيًرا إلــى 
اقامــة المســابقة مرتيــن فــي العــام احداهمــا للموســم 

ــي.  ــم الصيف الشــتوي واألخــرى للموس
لغرفــة  التنفيــذي  المديــر  أكــد  النهايــة  وفــي 
ــاون  ــى تع ــري عل ــد البحي ــجية خال ــات النس الصناع
تقديــم  فــي  للجامعــة  ومســاندتها  الكامــل  الغرفــة 
الطلبــة للمجتمــع الصناعــي للتدريــب العملــي داخــل 

المصانــع.

تقرير
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مفكرة

13 - 15 يوليو سبين اكسبو نيويورك
الواليات المتحدة االمريكية

االبتكار في الغزول واأللياف والتريكو  
Spinexpo New York 2021 – USA

 Innovation in yarns, fibers and knitwear
Tel: +86 21 6331 6778

Mobile: +86 136 1189 9387
charlotte@spinexpo.com

info@spinexpo.com
www.spinexpo.com

18 - 20 يوليو اندكس مينز وير اند فوت وير 
شو 2021 – المملكة المتحدة – مابس واحذية 

واكسسوارات رجالي
INDX Menswear & Footwear Show 2021

 UK - Men Fashion 
Tel: +0121 683 1417

menswear@indxshow.co.uk
www.indxshow.co.uk

27 - 29 يوليو اندكس ومنز ويراند فوت وير 
2021 - المملكة المتحدة

مابس واحذية واكسسوارات حريمي 
INDX WOMENS WEAR

& FOOTWEAR 2021
UK

Women Fashion
Tel.: +0121 713 4505

womenswear@indxshow.co.uk
cranmorepark.co.uk

www.indxshow.co.uk

1 - 3 اغسطس اندكس انتيمات اباريل شو 2021
المملكة المتحدة – المابس الحميمة

INDX INTIMATE APPAREL SHOW 2021
UK - INTIMATE APPAREL

Tel.: +0121 713 4453
intimateapparel@indxshow.co.uk

www.indxshow.co.uk

3 – 5 اغسطس استراليان قطن كونفرينس 2021
استراليا – صناعة القطن االسترالية

Australian Cotton Conference 2021
Australia - The Australian Cotton Industry

Tel.: 0408 799 185
www.australiancottonconference.com

6 – 8 اغسطس جارتكس تكس بروسس انديا 
2021 – الهند - اآلالت نسيج المابس

Gartex Texprocess India 2021 – India
Garment textile machinery

Tel: + 91-11-46464848
info@mexexhibits.com

www.gartexindia.com

07.2107.2108.21

بناء على حالة الطوارئ الصحية العاملية املستمرة بسبب COVID-19 وقيود السفر املفروضة على بلدان 
مختلفة، نطلب منك التحقق من احلالة الفعلية للحدث مباشرة مع املنظمني أوالً.
Due to the ongoing Global Health Emergency due to COVID-19 & travel restrictions imposed on various 
countries, we request you to check the actual status of the event directly with the organizers first.

mailto:info@spinexpo.com
http://www.spinexpo.com
http://www.indxshow.co.uk
mailto:womenswear@indxshow.co.uk
http://www.indxshow.co.uk
mailto:intimateapparel@indxshow.co.uk
http://www.indxshow.co.uk
mailto:info@mexexhibits.com


27ابريل 2021 | خيوط

7 – 9 اغسطس ان فاشون ميونيخ – المانيا - 
فاشون

In Fashion Munich 2021
Germany – Fashion

Tel: +49 )0( 4131 - 18127
Fax: +49 )0( 4131 - 224 56 80

info@in-fashion-munich.de
www.in-fashion-munich.de

27-25 اغسطس انترتكستيل شانغهاي اباريل 
فابريكس، الخريف – الصين – اقمشة المابس 

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics 
2021 - Autumn Edition - Apparel Fabrics

Tel.: +852 2238 9963
Fax: +852 2598 8771

maggie.tse@hongkong.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

1 – 3 سبتمبر تيك تكستيل انديا 2021
مومباي

الهند
المنسوجات التقنية واألقمشة غير المنسوجة 

Techtextil India 2021
Mumbai, India

technical textiles & nonwovens 
Tel.: +91 22 6144 5990

priyanka.pawar@india.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

 5 – 7 سبتمبر مودا 2021
المملكة المتحدة

فاشون 
MODA 2021 - UK

Fashion
Tel.: 02035459651

maddie.odell@hyve.group
modasupport@hyve.group

www.moda-uk.co.uk

14 – 16 سبتمبر هايتمتكسيل روسيا 2021
روسيا

مفروشات منزلية
Heimtextil Russia 2021

Russia
Hometextiles

Tel.: +7 495 649 87 75, ext. 116
www.messefrankfurt.com

16 – 18 سبتمبر يارنكس 2021 - تيروبور، 
الهند - غزول

Yarnex 2021- Tiruppur, India - Yarn
Tel.: +91 80 25214711, 41151841 

Mobile: +91 98454 46570, 98451 19893
sstm@textilefairsindia.com 

www.textilefairsindia.com
www.yarnex.in/

26 – 28 سبتمبر اي تي ام اف انيوال كونفيرنس 
2021 - دافوس ، سويسرا -  المنتدى الدولي 

للصناعات النسيجية
ITMF Annual Conference 2021- Davos, 
Switzerland - An international forum for 

the world’s textile industries
Tel.: +41-44 283 63 80
Fax: +41-44 283 63 89

secretariat@itmf.org
www.itmf.org

30 سبتمبر – 2 اكتوبر كايرو فاشون اند تكس 
2021 – القاهرة ، مصر - فاشون

CAIRO FASHION & TEX 2021 – Cairo, 
EGYPT – Fashion

Tel.: +2 262 33 190
+2 010 100 40 800

info@cairofashiontex.com
info@pyramidsfaireg.com
www.cairofashiontex.com

09.2109.21 08.21

http://www.in-fashion-munich.de
mailto:maggie.tse@hongkong.messefrankfurt.com
https://techtextil-india.in.messefrankfurt.com/mumbai/en.html
mailto:maddie.odell@hyve.group
mailto:modasupport@hyve.group?Subject=
http://www.moda-uk.co.uk
https://techtextil-india.in.messefrankfurt.com/mumbai/en.html
http://www.textilefairsindia.com
http://www.yarnex.in/
mailto:secretariat@itmf.org
http://www.itmf.org
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  International Fiber Journal  بناء على مقال حديث نشر مبجلة
/https://fiberjournal.com/reversing-the-shift-back-to-natural-fibers

والذي مت أعداده بواسطة فريق شركه انتكسيف لالستشارات الفنية.
 info@intexive.com - www.intexive.com

فنية

مقاالت

دة إل األلياف الطبيعية:  الع
حتمية أم اختيار؟

منذ القدم، لم يكن هناك سوي األلياف الطبيعية 
فقط؛ في الواقع، و بقي هذا الوضع حتي بدايات 

القرن العشرين! الي ان جاءت االلياف االصطناعية، 
مثل البوليستر والنايلون و التي كانت موجودة 
منذ ثاثينيات القرن الماضي، وفي الثمانينيات 

بدأت األلياف االصطناعية تتجاوز األلياف الطبيعية 
في حصتها في السوق. تم تطوير معظم األلياف 
االصطناعية منذ بداية لتقليد نظائرها الطبيعية. 
تم بثقل تلك األلياف االصطناعية في البداية إلى 

خيوط ملساء مستمرة تشبه الحرير. في وقت 
الحق، تم إدخال تقنيات التضخيم األلياف إلعطاء 
ملمس ناعم و نافذية للهواء حتي يمكن نسج تلك 
الخيوط، بحيث تصبح مشابهة للقطن والصوف. 
األلياف االصطناعية هي ألياف ُمصممة هندسيًا، 
ويمكن تصميم خصائصها من خال تغيير شكل 

المقطع العرضي، والنعومة، والتجعيد، وطول التيلة، 
واللمعان، وغيرها من الخواص. سمح تنوع االلياف 
االصطناعية وانخفاض السعر أن تحل محل األلياف 

الطبيعية في كل تطبيق تقريبًا. عاوة على ذلك، فإن 
عمليات التصنيع الخاصة بها تجاوزت كثيرا سرعة 

وقدرات انتاج األلياف الطبيعية.
عندما طور العالم اعتماده على األلياف االصطناعية، 

ظهرت بعض النتائج السلبية، مثل استنزاف 
موارد النفط باستمرار، ومشكلة اللدائن الدقيقة 
في المحيطات و التي تنتج من مخلفات اللدائن 

الصناعية التي تلقي في المحيطات علي سبيل أثناء 
غسيل المابس الصناعية. باإلضافة إلى ذلك، تشكل 
األلياف الباستيكية مشكات بيئية عند نهاية عمرها 

االفتراضي ، وأظهرت بصمة كربونية عامة كبيرة.

https://fiberjournal.com/reversing-the-shift-back-to-natural-fibers/
https://fiberjournal.com/reversing-the-shift-back-to-natural-fibers/
mailto:info@intexive.com
http://www.intexive.com


29ابريل 2021 | خيوط

التحديــات التي تواجه األلياف الطبيعية
كثيــرة  أصــوات  ظهــرت  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 
ــة  ــاف الطبيعي ــى األلي ــول إل ــة بالتح ــب الصناع تطال
والمســتدامة. عملًيــا ، هــذا غيــر ممكــن فــي ظــل 
الظــروف الحاليــة ، ألن الطلــب العالمــي علــى أليــاف 
ــن  ــون ط ــي 100 ملي ــى حوال ــد وصــل إل ــيج ق النس
ــة تســاهم فقــط  ــاف الطبيعي فــي عــام 2020 ، واأللي
فــي 35 فــي المئــة مــن هــذا الطلــب ، بينمــا يتــم تلبيــة 
الـــ 65 فــي المئــة األخــرى باألليــاف الصناعيــة. فــي 
ــت  ــي دفع ــية الت ــباب الرئيس ــد األس ــع، كان أح الواق
ــة  ــاف االصطناعي ــى األلي ــول إل ــى التح ــة إل الصناع
ــاف  ــى ألي ــد عل ــب المتزاي ــن الطل هــو ســد الفجــوة بي
النســيج والعــرض المحــدود لألليــاف الطبيعيــة. ومــن 
ــة،  ــاف الطبيعي ــى األلي ــول إل ــذا التح ــس ه ــم، لعك ث
البيولوجــي  التنــوع  يجــب علــى الصناعــة زيــادة 
جديــدة  مصــادر  واستكشــاف  األليــاف،  لمصــادر 

ــية. ــة المنس ــاء القديم ــة وإحي ــاف الطبيعي لأللي
هنــاك العديــد مــن التحديــات المرتبطــة بالعــودة إلــى 

األليــاف الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك؛
• العرض محدود	
• نقص التنوع البيولوجي	
• تركيز مصنعو اآلالت على الســلع	
• تغير المناخ	

الشــكل 1. هنــاك نقــص فــي التنــوع البيولوجــي فــي 
ــاج العالمــي بشــكل  ــد اإلنت ــة، ويعتم ــاف الطبيعي األلي
كبيــر علــى القطــن ، والــذي يمثــل أكثــر مــن 75 فــي 

المئــة  مــن إجمالــي اإلنتــاج

التكريــر الحيوي لمصادر األلياف الطبيعية
والتقنيــون  العلمــاء  قــام  هــل  الســؤال،  ويبقــى 
والزراعيــون باالســتفادة مــن كل مصــدر محتمــل 
لألليــاف الطبيعيــة؟ لالســف االجابــة هــي ال، ألن 
ــث  ــة حي ــاف الطبيعي ــط لأللي ــة فق ــاك مصــادر قليل هن
تكــون األليــاف واضحــة، مثــل الشــعر والوبــر ، 
ــث  ــرى حي ــادر األخ ــن المص ــد م ــاك العدي ــا هن بينم
ــات  ــأة داخــل النب ــة ومخب ــر مرئي ــاف غي ــون األلي تك
، علــى ســبيل المثــال. تتطلــب هــذه األليــاف مــا 
للمــوارد  الحيــوي  بالتكرير)االســتخالص(  يعــرف 
للكتلــة  المســتدامة  المعالجــة  وهــو  الطبيعيــة، 
الحيويــة  المنتجــات  مــن  مجموعــة  فــي  الحيويــة 
والطاقــة الحيويــة القابلــة للتســويق. ينتــج عــن معظــم 
ــار ومنتجــات  ــي ثم ــة، وه ــل منتجــات أولي المحاصي
ثانويــة فــي شــكل كتلــة حيويــة ليجنــو ســليلوز. يمكــن 
 lignocellulosic اســتخدام هــذه الكتلــة الحيويــة
فــي التكريــر الحيــوي الســتخراج العديــد مــن المــواد 
هــذه  تســتفيد  األليــاف.  ذلــك  فــي  بمــا  الحيويــة، 
ــة،  ــة العالي ــواد األولي ــر الم ــة مــن تواف ــة الحيوي الكتل
ــة مباشــرة  ــود منافس ــدم وج ــة وع ــف المعتدل والتكالي
ــة  ــات الرئيســية لهــذه الكتل ــاج الغــذاء. المكون مــع إنت

الحيويــة هــي الســليلوز واللجنيــن والهيميســليلوز، 
مختلفــة  طــرق  باســتخدام  فصلهــا  يمكــن  والتــي 
ــن  ــي مجموعــة واســعة م ــر ف ــا بشــكل أكب ومعالجته

المنتجــات.
الموجــودة  الســليلوز  أليــاف  اســتخالص  يمكــن 
فــي شــكل أليــاف طويلــة داخــل الكتلــة الحيويــة 
ــق هــذا النهــج  ــم تطبي ــاف نســيج. ت واســتخدامها كألي
علــى العديــد مــن األليــاف الجديــدة التــي تــم الحصــول 
مثــل  الزراعيــة،  الثانويــة  المنتجــات  مــن  عليهــا 
اســتخالص األليــاف مــن جــذع المــوز، ومــن أوراق 
األنانــاس. عــالوة علــى ذلــك، تــم مؤخــًرا اســتخراج 
أليــاف جديــدة مــن المنتجــات الثانويــة لتقليــم النخيــل، 
مثــل الســعف وســيقان الفاكهــة. يقــال إن هــذه األليــاف 
تقــدر التوافــر الســنوي العالمــي بمــا يصــل إلــى مليون 
طــن، ويدعــي فريــق التطويــر أنــه يمكــن تطبيــق 

تقنيــة االســتخراج الســتخراج أليــاف النســيج مــن 
ــل  ــرى، مث ــل األخ ــواع النخي ــة ألن ــات الثانوي المنتج
ــكر.  ــل الس ــد ونخي ــوز الهن ــل ج ــت ونخي ــل الزي نخي
باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن اســتخراج المنتجــات 
الثانويــة للمحاصيــل الزراعيــة األخــرى، مثــل الــذرة 
ــر االقتصــاد  ــي تطوي ــج ف ــذا النه ــة. يســاهم ه الرفيع
ــر  ــد بشــكل كبي ــد يزي الحيــوي الدائــري للمســتقبل وق
مــن التنــوع البيولوجــي لمحاصيــل األليــاف ويوســع 
لوحــة األليــاف الطبيعيــة، ممــا ينتــج عنــه إمــداد أكبــر 
فــي  سيســاعد  ممــا  واقتصاديــة،  اســتدامة  وأكثــر 
تحــول الصناعــة مــرة أخــرى إلــى األليــاف الطبيعــة.

الحيويــة  للكتلــة  بيولوجــي  تكريــر   :2 الشــكل 
الليجنوســليلوزية مــن المنتجــات الثانويــة لتقليــم نخيــل 
.PalmFil التمــر إلــى أليــاف نســيج طبيعيــة تســمى

Intexive Consulting :مصدر الصورة

شكل رقم 1

شكل رقم 2
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ترجمة واعداد م.استشارى/على بدر
عن مقالة أندريان ويلسون من مجلة  IFJ - بتاريخ: 23يوليو 2020

فنية

مقاالت

الكبــرى  اليابانيــة  الشــركات  مــن  العديــد  بــدأت 
لعقــود  توســعها  واســتمر   ، لألليــاف  كمصنعــات 
طويلــة ، و يتضمــن التنويــع فــي مجــاالت أخــرى 
مثــل المــواد الكيميائيــة والبالســتيك واألدويــة، وعلــوم 
الحيــاة والعقــارات ومــا إلــى ذلــك، فعلــى ســبيل المثال 
 Kuraray و   Asahi Kasei مــن  كل  بــرزت 
 Toyobo و   Toray Industries و   Teijin و 
كمصنعيــن لحريــر الفســكوز فــي عشــرينيات القــرن 
األليــاف  لتكنولوجيــا  مخلصيــن  وظلــوا  الماضــي 
والتطويــر  البحــث  هيــاكل  فــي  رئيســي  كمكــون 

الخاصــة بهــم .
 Sony شــركة  قدمــت  الزمــان  مــن  قــرن  وبعــد 
تســمى  جديــدة  مــادة  لإللكترونيــات  العمالقــة 
ــى  ــد عل ــي تعتم ــامية( الت ــى المس Triporous )ثالث
ــدل امتصــاص  ــق مع ــواد تحق ــاف قشــر األرز كم ألي
الكربــون  مــن  المختلفــة  للمــواد  وأســرع  أكبــر 
المنشــط. وأصبحــت ســوني عــام 1991 أول شــركة 
فــي العالــم تقــوم بتســويق بطاريــة ليثيــوم أيــون قابلــة 

إلعــادة الشــحن واســتمرت منــذ ذلــك الحيــن فــي 
تطويــر جهودهــا فــي مجــال البحــث والتطويــر ســعياً 

لتحســين أدائهــا.     

تكوين ثاثى المسامية )Triporous( تريبوروس
يتكــون ثالثــي المســامية مــن مــادة كربونيــة مســامية 
فريــدة مــن نوعهــا دقيقــة التنظيــم مشــتقة مــن الكتلــة 
ــك الســيليكا,  ــي ذل ــا ف ــل قشــور األرز بم ــة مث الحيوي
باإلضافــة إلــى المســام الدقيقــة التــي تبلــغ 2 نانومتــر 
ــط  ــون المنش ــي الكرب ــا ف ــد أيًض ــي توج ــل والت أو أق
التقليــدي وتحتــوي علــى مســامات متوســطة مــن 
ــر  ــرة بحجــم 1 ميكرومت ــر ومســام كبي 2-50 نانومت
تقريًبــا. ونتيجــة لذلــك يمكنهــا بســهولة امتصــاص 
ــي  ــر الت ــة األكب ــرة ذات األوزان الجزيئي المــواد الكبي
يصعــب امتصاصهــا باســتخدام التقنيــات التقليديــة، 
وهــذا يشــمل الجزيئــات العضويــة مثــل زهــرة الزنبــق 
وتكاثــر الطحالــب الســامة التــي تســبب تلــوث الميــاه، 
والفيروســات  للحساســية  المســببة  المــواد  وكذلــك 

ــا  ــا أنه ــات. كم ــل اإلنزيم ــرة مث ــات الصغي والبروتين
الــوزن  ذات  المركبــات  امتصــاص  علــى  قــادرة 
الكلوريــدات  مثــل  بســرعة  المنخفــض  الجزيئــي 
هــذه  وســتوفر  الحشــرية.  والمبيــدات  العضويــة 
المــادة قيمــة جديــدة لمختلــف المنتجــات بمــا فــي 
ــن  ــات م ــل الملوث ــي تزي ــة الت ــك المرشــحات البيئي ذل
ــات األخــرى أدوات  ــاء. وتشــمل التطبيق ــواء والم اله
ــح  ــالت الروائ ــرق ومزي ــالت الع ــل مزي ــة مث النظاف
ــات  ــك التطبيق ــا األخــرى ، وكذل ومضــادات البكتيري
والمالبــس  واألدويــة  التجميــل  مســتحضرات  فــي 

ومنتجــات المنســوجات. 

قصة مستدامة   
يتــم التخلــص ممــا يقــرب مــن مليونــي طــن من قشــور 
ــن 100  ــر م ــا وأكث ــان وحده ــي الياب ــنوًيا ف األرز س
مليــون طــن فــي جميــع أنحــاء العالــم كل عــام ، لذلــك 
ــر  ــق األم ــا يتعل ــة عندم ــه قصــة مقنع ــج ل ــإن المنت ف
باالســتدامة. وتتمثــل الخطــوة األولــى فــي عمليــة 

ارد الطبيعية واأللياف البناء للمستقبل بتراث الم
)قش األرز والخشب( ف اليابان
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إنتــاج تريبــوروس فــي تفحيــم قشــور األرز عــن 
ــة  ــرة مــن الســيليكا المتراكم ــة كبي ــة كمي ــق إزال طري
ــر الســيليكا لتشــكيل  ــم حف ــم يت ــا القشــور, ث بيــن خالي
مســام كبيــرة ، ثــم يتــم تطويــر المســامات المتوســطة 
ــاء  ــار الم ــيط بخ ــة تنش ــي عملي ــرو ف ــام الميك والمس
علــى   Sony وحصلــت  عاليــة.  حــرارة  بدرجــة 
ــي  ــت ف ــواد وحقق ــاملة للم ــراع ش ــراءة اخت ــة ب حماي
إمكانيــة تســويقها وإنتاجهــا بكميــات كبيــرة بنفســها ، 
لكنهــا قــررت اآلن إتاحــة المــادة مــن خــالل تراخيــص 

ــة.         ــات الخارجي الجه

)CNFs (مادة سليلوز نانوفيبر
ــر  ــل أكث ــن بدائ ــث ع ــون البح ــون الياباني ــاد الباحث ق
اســتدامة لألليــاف الصناعيــة إلــى بعــض الطــرق 
المثيــرة لالهتمــام علــى مــدار العقــد الماضــي ، وأحــد 
أكثرهــا إثــارة لالهتمــام هــو تطويــر أليــاف الســليلوز 
النانويــة )CNFs( وتطبيقــات لهــا. ويمكــن أن تكــون 
المــواد المركبــة التــي تعتمــد علــى CNF خمــس وزن 
الفــوالذ ولكنهــا أقــوى بخمــس مــرات منــه. فــي نفــس 
الوقــت لديهــا تمــدد حــراري خطــي منخفــض، وقابليــة 
ــتخدام  ــادة االس ــة إع ــر وإمكاني ــادة التدوي ــة إلع عالي
وإنتاجهــا متعــادل الكربــون. وإنهــا أدق مــن األطــوال 
الموجيــة للضــوء المرئــي ومــن بيــن الخصائــص 
ــع  ــع بمعامــل مــرن مرتف ــا تتمت ــارزة األخــرى أنه الب
مثــل أليــاف األراميــد عاليــة القــوة ، وتعــرض تمــدًدا 
ــا علــى قــدم المســاواة مــع الزجــاج ، وُتظهــر  حرارًي
خصائــص حجــز عاليــة فيمــا يتعلــق باألكســجين 
ــول  ــن أص ــم م ــى الرغ ــازات. وعل ــن الغ ــره م وغي
لــب الخشــب فــإن CNF تتمتــع أيًضــا بنفــس شــفافية 
البالســتيكية  األفــالم  مــن  أعلــى  وقــوة  الزجــاج 
التقليديــة ، فضــالً عــن ثبــات أفضــل لألبعــاد فــي ظــل 
ــة بمــا  ــة. وشــاركت الشــركات الياباني الحــرارة العالي
 Panasonic و Denso و Toyota فــي ذلــك

 .CNF ــر ــال تطوي ــي أعم بنشــاط ف

التحويل لشعيرات 
ــة  ــن جامع ــو م ــي يان ــور هيرويوك ــح البروفيس يوض
الــوزن  خفيفــة  النانويــة  الكربــون  كيوتو:«أليــاف 
ــات عــادًة  ــة مصنوعــة مــن النبات ــة قوي ــاف نانوي وألي
ــد  ــم بع ــذي يت ــق فصــل الخشــب أوالً ، وال عــن طري
ذلــك تحويلــه إلــى مســتويات النانــو«. » ويتجمــع 
اللــب فــي هــذه المرحلــة ويتــم تحويــل التركيــب 
ــا  ــح متوافًق ــة ليصب ــكال CNF الفردي ــي ألش الكيميائ
ــج  ــن الحًقــا بالراتن مــع النانــو. وبمــا أن اللــب ُيعج
ــط  ــح وتختل ــة تتأرج ــاف النانوي ــإن األلي ــور ف المصه

ــج«.  ــوي الراتين ــا يق ــا مم ــًدا معه جي
وعلــى الرغــم مــن اســتخدامه لهــذه المــواد الخــام إال 
أنــه ال يــزال هنــاك حوالــي 15 مليــون طــن مــن 
ــال  ــي جب ــة ف ــة لـــ CNFs المنتج ــاب المتاح األخش

اليابــان كل عــام وهــو أمــر نــادر للغايــة فــي أي مــكان 
ــم.        آخــر فــي العال

      ) NCV ( مشروع مركبات النانوسليلوز
ــام  ــذ ع ــو من ــة كيوت ــي جامع ــث ف ــرق البح ــت ف قام
كانــازاوا  معهــد  مــع  جنــب  إلــى  جنًبــا   2016
النانــو  مركبــات  مشــروع  بتنســيق  للتكنولوجيــا 
ــون  ــاد مك ــه اتح ــارك في ــذي ش ــليلوز )NCV( ال الس
ــن 22 جامعــة يابانيــة ومعاهــد بحثيــة ومــوردي  م
ســيارات ومصنعــي المعــدات األصليــة وبتمويــل مــن 
ــيارة  ــن س ــم الكشــف ع ــة. وت ــة للبيئ ــوزارة الياباني ال
معالــم  أبــرز  كإحــدى   )NCV( ســلولوز  النانــو 
ــيارات 2019  ــو للس ــرض طوكي ــي مع ــروع ف المش
باســتخدام CNFs القائمــة علــى تقنيــة النانــو التــي تــم 
تطويرهــا منــذ حوالــي عقــد مــن الزمــان فــي جامعــة 
كيوتــو . وتــم اســتخدام CNF المصنــوع مــن الخشــب 
والنباتــات والنفايــات الزراعيــة المعــاد تدويرهــا فــي 
جميــع أنحــاء الجســم بمــا فــي ذلــك األبــواب والســقف 
ــيارة  ــكل الس ــى هي ــة إل ــرك ، باإلضاف ــاء المح وغط
علــى نطــاق واســع  فيخفــض وزن المركبــات بنســبة 
ــة يســاهم فــي  ــة وهــو عامــل مهــم للغاي ــي المئ 10 ف
ــة  ــل كمي ــى يقل ــة وبالتال ــود المحترق ــة الوق ــل كمي تقلي
ثانــى اكســيد الكربــون المنبعــث. وإذا تــم تحقيــق ذلــك 
فســيؤدي إلــى تقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
بمــا مجموعــه 2000 كجــم لــكل مركبــة خــالل عمــر 

ــيارة الس

العمل على النطاق الصناعي    
الصناعــي  اإلنتــاج  لتحقيــق  اآلن  الســباق  بــدأ 
أســواق  مــن  فــي مجموعــة واســعة  للنانوســليلوز 

ــى  ــار الســيارات إل ــي مــن قطــع غي االســتخدام النهائ
ــرض  ــات الع ــى لوح ــة وحت ــزة المنزلي ــاكل األجه هي
المرنــة. ويأمــل المســتثمرون اليابانيــون بمــا فــي ذلــك 
 Nippon و   Daio Paper و   Asahi Kasei
ــة كل  ــض تكلف ــي خف Paper و Oji Holdings ف
كيلوجــرام مــن CNF إلــى حوالــي 10 دوالرات 
ــى نطــاق تجــاري.  ــم عل ــن خــالل إنتاجه ــة م أمريكي
وتوقــع المحللــون أن ســوق CNF ســينمو إلــى 1 
عــام  بحلــول  دوالر(  مليــار   8.7( يــن  تريليــون 
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ــة المجمعــة لشــركة  كشــفت المؤشــرات المالي
النصــف  عــن  األقطــان،  لحليــج  العربيــة 
تحــول  الحالــي،  المالــي  العــام  مــن  األول 
ــى أســاس ســنوي،  ــة عل ــى الربحي الشــركة إل
صافــي  ســجلت  أنهــا  الشــركة  وأوضحــت 
بدايــة  منــذ  جنيــه  ألــف   692 بلــغ  ربــح 
يوليــو حتــى نهايــة ديســمبر الماضــي، مقابــل 
ــالل  ــه خ ــون جني ــت 28.12 ملي ــائر بلغ خس
الفتــرة نفســها مــن العــام المالــي الماضــي، 
إلــى  للربحيــة  تحولهــا  الشــركة  وأرجعــت 
للشــركات  التمويليــة  المصاريــف  انخفــاض 
االســتثمارات  إيــرادات  وزيــادة  التابعــة، 
واإليــردات األخــرى، وانخفــاض المصاريــف 

والبيعيــة. العموميــة 
وكانــت المؤشــرات الماليــة المســتقلة لشــركة 
النصــف  عــن  األقطــان،  لحليــج  العربيــة 
الحالــي، كشــفت  المالــي  العــام  األول مــن 
عــن تحقيــق صافــي ربــح بلــغ 24.94 مليون 
جنيــه منــذ بدايــة يوليــو حتــى نهايــة ديســمبر 
 4.06 بلغــت  أربــاح  مقابــل  الماضــي، 
مليــون جنيــه خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام 
المالــي الماضي.وارتفعــت إيــرادات الشــركة 
خــالل الســتة أشــهر لتســجل 20.03 مليــون 
 14.63 مقابــل  ديســمبر،  بنهايــة  جنيــه 
مليــون جنيــه خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام 

ــي. ــي الماض المال

االســكندرية  لشــركة  الماليــة  المؤشــرات 
كشــفت  )ســبينالكس(،  والنســيج  للغــزل 
عــن تراجــع خســائر الشــركة بنســبة 18.5 
العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل  بالمئــة 
الشــركة  وأوضحــت  الجــاري،  المالــي 
 14.8 أنهــا ســجلت صافــي خســائر بلــغ 
حتــى  يوليــو  بدايــة  منــذ  جنيــه  مليــون 
مقابــل خســائر  الماضــي،  ديســمبر  نهايــة 
بلغــت 18.17 مليــون جنيــه خــالل نفــس 
ــه، كمــا  الفتــرة مــن العــام المالــي الســابق ل
تراجعــت إيــرادات الشــركة خــالل الســتة 
ــي الجــاري  ــام المال ــن الع ــى م أشــهر األول
بنهايــة  جنيــه  مليــون   42.11 لتســجل 
جنيــه  مليــون   84.41 مقابــل  ديســمبر، 
المالــي  العــام  مــن  الفتــرة  نفــس  خــالل 
انخفــاض  الشــركة  وأرجعــت  الماضــي، 
خســائرها خــالل النصــف األول مــن العــام 
ــات  ــع المصروف ــى تراج ــي إل ــي الحال المال

الفتــرة. خــالل  التمويليــة 

أظهــرت المؤشــرات الماليــة المجمعــة لشــركة 
النصــر للمالبــس والمنســوجات - كابــو، خــالل 
النصــف األول مــن العــام المالــي الجــاري، 
ــى  ــة عل ــاع خســائرها بنســبة 33.5 بالمئ ارتف
أنهــا  الشــركة  وأوضحــت  ســنوي.  أســاس 
حققــت خســائر خــالل الفتــرة مــن يوليــو إلــى 
مليــون   14.49 بلغــت  الماضــي  ديســمبر 
ــون  ــل خســائر بلغــت 10.85 ملي ــه، مقاب جني
المالــي  العــام  المقارنــة مــن  بالفتــرة  جنيــه 
الماضــي، وانخفضــت مبيعــات الشــركة خــالل 
النصــف األول مــن العــام المالــي الجــاري 
ــل  ــه، مقاب ــون جني ــى 122.29 ملي ــل إل لتص
مبيعــات بلغــت 238.3 مليــون جنيــه فــي 
ــي الماضــي،  ــام المال ــة مــن الع ــرة المقارن الفت
وبالنســبة للقوائــم المســتقلة، حققــت الشــركة 
الســتة  خــالل  أربــاح  جنيــه  ألــف   314.7
أشــهر األولــى مــن العــام المالــي الجــاري، 
مقابــل 7.3 مليــون جنيــه أربــاح فــي النصــف 

ــي. ــي الماض ــام المال ــن الع ــارن م المق

14.80 مليون جنيه14.49 مليون جنيه
خسائر شركة النصر للمالبس 

واملنسوجات - كابو خالل الفترة من يوليو 
إلى ديسمبر املاضي

صافي خسائر سبينالكس منذ بداية 
يوليو حتى نهاية ديسمبر املاضي



. GT3 - 361 ماكينه برازر

الحل االمثل للطباعه على المالبس والتيشرت القطن .

جوده وسرعه عاليه .

احبار ال تزول مع الغسيل .

طباعه على (التيشرت - الجينز - الشوز - الكاب) .

احبار حائزه على الشهادات الصحيه .

۲٤ب شارع أنور المفتي، الدور السابع، فيال ۷٦، مدينة نصر، القاهرة، مصر، رقم بريدى ۱۱۳۷۱
تليفون: ۲۲٦۱۳٤۷۲ - ۲٤۰٥٤۲۸۰ - ۲۲٦۱۳٤٦۲ ۲۰۲+

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



ورق كولدن هوف: االفضل لكل ماكينات السبليميشن - جودة ال تقارن في نقل االحبار الي القماش - توفير عالي 
في االحبار - المنتج االوروبي االفضل في العالم - سعر غير قابل للمنافسة

۲٤ب شارع أنور المفتي، الدور السابع، فيال ۷٦، مدينة نصر، القاهرة، مصر، رقم بريدى ۱۱۳۷۱
www.thebes-int.com - salma@thebes-int.net - +۲۰۲ ۲۲٦۱۳٤٦۲ - ۲٤۰٥٤۲۸۰ - ۲۲٦۱۳٤۷۲ :تليفون



33ابريل 2021 | خيوط

ــة  ــة النمــو فــي مرحل ــى القطاعــات عالي ــز عل التركي
مــا بعــد كوفيــد19

أدت الجائحــة إلــى زيــادة الطلــب علــى المنتجــات 
والمالبــس  األقنعــة  مثــل  للفيروســات  المقاومــة 
الواقيــة، ولهــذا قامــت العديــد مــن العالمــات التجاريــة 
مفاهيــم  بدمــج  والمالبــس  للمنســوجات  العالميــة 
وظيفيــة ومضــادة للبكتيريــا فــي منتجاتهــا. ممــا يعنــي 
 ShanghaiTex 2021 انــه ســيتم الكشــف خــالل
للعديــد مــن الفــرص التجاريــة  الجديــدة لصناعــة 
خــالل  مــن  وتحســينها  منتجاتهــا  لترقيــة  النســيج 

واجهــات العــرض واالنشــطة المتزامنــة بــه.

الرعاية الصحية والرياضة ومضادات الجراثيم:
ــوق  ــي الس ــادة وع ــى زي ــك إل ــال ش ــة  ب أدت الجائح
بالصحــة والســالمة. ومــن المتوقــع حــدوث نمــًوا 
كبيــًرا فــي تقنيــات النســيج المضــادة للبكتيريــا أو 

بالرياضــة. المرتبطــة  او  للفيروســات  المضــادة 
كبيــًرا  اتجاًهــا  االســتدامة  أصبحــت  االســتدامة: 
ومميــًزا فــي الصناعــة، وذلــك مــع تزايــد الوعــي 
البيئــي بيــن المســتهلكين بعــد الكــوارث المختلفــة فقــد 
حــان الوقــت إلعــادة التفكيــر فــي أنمــاط الحيــاة البيئيــة 

ــوجات. ــكار المنس ــالل ابت ــن خ م

الــذكاء االصطناعــي: اصبــح الــذكاء االصطناعــي 
ــاءة  ــق الكف ــة وتحقي ــف العمال ــل تكالي ــئة لتقلي اداة ناش
المطلوبــة فــي االنتــاج فقــد اثبتــت القيــود التــي فرضها 
COVID – 19 علــى االنشــطة االجتماعيــة اهميــة 

إدارة الــذكاء االصطناعــي عــن بُعــد واالنتــاج اآللــي.

تحسين تسويق O2O عبر قاعدة بيانات شاملة
لعارضــي  اإلنترنــت  عبــر  المعــارض  خدمــات 

:ShanghaiTex
اســتجابة التجــاه »التباعــد االجتماعــي« فــي عصــر 
التجــارة اإللكترونيــة ســيقوم المعــرض بدعــوة جميــع 
معــرض  فــي  للمشــاركة  المعتمديــن  العارضيــن 
تكميلــي عبــر االنترنــت، حيــث يمكــن للمشــترين 
الدولييــن عــرض المنتجــات وارســال استفســارات 
ــدار الســاعة طــوال  ــى م ــن عل ــى العارضي ــة إل فوري

ــبوع. ــام األس أي

.Textech Galaxy تقنية
بالشــراكة مــع منصــة تكنولوجيــا النســيج الجديــدة 
يتــم اســتضافة سلســلة مــن   Textech Galaxy
االحــداث االفتراضيــة متضمنــه خدمــات الترويــج. 
ــر  ــم عب ــج العماله ــن التروي ــح المنصــة للعارضي تتي

ــة. ــوات مختلف قن

تسع قطاعات موضوعية
ــات  ــوجات وتطبيق ــات المنس ــدث تقني ــاف اح استكش

ــاة اســلوب الحي
ســيتم عــرض مجموعــة واســعة مــن التكنولوجيــا 
يلبــي  ممــا  الصناعــة  فــي  والخدمــات  واالالت 
فــي  المشــاركين  جميــع  واحتياجــات  اهتمامــات 

الصناعــة:

1 . Nonwovensقطاع منسوجات تقنية و
)جديد(

2 . Textech Galaxy / Textech قطاع
Startup Planet )جديد(

قطاع ماكينات الغزل واأللياف الصناعية . 3
وتيكتيكستايل

قطاع ماكينات النسيج. 4
قطع غيار واكسسوارات لقطاع ماكينات . 5

الغزل والنسيج
قطاع ماكينات الحياكة والجوارب. 6
قطاع ماكينات الطباعة والصباغة والتشطيب. 7
قطاع ماكينات الطباعة الرقمية. 8
قطاع الصبغ والكيماويات النسيجية. 9

شــــركة  برعــــــاية  يقــــــام   ShanghaiTex
Orient Intl )Holding( Co., Ltd والمجلــس 
الصينــي لتعزيــز التجــارة الدوليــة والمجلــس الفرعــي 
لشــنغهاي وغرفــة التجــارة الدوليــة الصينيــة فــي 

شــنغهاي.
ويتم تنظيم المعرض بواسطة الجهات التالية:

	• Shanghai Textile Technology 
Service & Exhibition Co., Ltd

	• Shanghai International 
Exhibition Co Ltd

	• Adsale Exhibition Service Ltd .

الرســمي:  الموقــع  زيــارة  يرجــى  لالستفســارات 
www.ShanghaiTex.cn

لعــل توافــر اللقــاح لحائجــة كوفيــد 19 مــع بدايــة العــام الحالــي، والتوســع بــه وتوفيــره لمختلــف دول العالــم مــع منتصــف العــام ســيكون بمثابــة الفرصــة 
الســتئناف مســيرة االنتعــاش االقتصــادي العالمــي والســفر بحلــول نهايــة عــام 2021. 

ويعــد ShanghaiTex 2021   معرًضــا مميــًزا للمنســوجات واألزيــاء حيــث يقــام كل عاميــن فــي الصيــن، ومــن المنتظــر اقامــة الــدورة العشــرين لــه فــي 
مركــز شــنغهاي الدولــي الجديــد للمعــارض ، بودونــغ ، شــنغهاي ، جمهوريــة الصيــن الشــعبية ، فــي الفتــرة مــن 23 إلــى 26 نوفمبــر 2021.

معارض

خيوط

فمبر 2021 أقيم ف الفترة من 23  ال 26 ن

فيد 19 خالل  مالمح تعاف الصناعات النسجية من جائحة ك
ShAnGhAITEX 2021 معرض

http://www.ShanghaiTex.cn
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BIO-BASED fRAGRAnCES fOR TExTIlES

COOlMAx AnD 
ThERMOlITE 
fROM wASTE

Devan, , Belgium, is launching a new 
range of bio-based fragrances – SceNT 
– using traceable raw materials with their 
above 85% bio-content confirmed by an 
external lab.
SceNTL is a wide range of encapsulated 
fragrances that can be integrated into a 
fabric and gradually released over time.
While synthetic fragrances are composed 
of man-made ingredients, natural 
scents and oils are created by isolating 
natural aroma components from raw 
plant materials. This explains why every 
SceNTL batch can have a slight variation 
in smell. As natural conditions differ from 
time to time, every harvest is a little 
different from the previous one.
Although aromatherapy is still a young 
domain, recent studies have shown that 
essential oils can have neurological 
effects. Linalool for example, a component 
found in Lavender and rosewood, is found 
to enhance sleep, while Limonene, found 
in the peel of citrus fruits, is clinically 
proven to have an uplifting effect.

The Lycra Company is launching Coolmax 
and Thermolite EcoMade fibers made 
from 100% textile waste as the result 
of a strategic collaboration with Itochu 
Corporation, a Japanese-headquartered 
general trading company with strength in 
consumer-related sectors, including the 
textile business.
The new offerings pair the brand equity 
and performance attributes of these 
leading cooling and warming brands with 
new sustainable benefits.
A unique depolymerization and refining 
process is used to convert the textile 
waste, which consists of scraps from 
garment manufacturers, into fibres with 
properties comparable to virgin polyester. 
The new fibres are available in filament 
and staple forms, suitable for common 
textile processes and insulation batting 
uses.

Coolmax and Thermolite have been made 
from recycled raw materials such as 
recycled PET bottles for many years and 

the company will continue to offer these 
products in parallel with those made from 
textile waste.
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Devan, has been working together with 
Jeanologia, to reduce further water 
consumption during the application of 
Devan‘s awarded BI-OME® antimicrobial 
and R-Vital® skincare range.
With increased attention to climate change 
and limiting excess water consumption in 
textile production )whether denim or other 
textiles(, Devan and Jeanologia worked 
together to evaluate the application of 
Devan finishes onto garments via the 
patented e-Flow technology.
Devan has been committed to bringing 
’green‘ chemistry to the world since the 
early 1990’s. Jeanologia is an innovative 
company with over 25 years of experience 
in the development of sustainable and 
eco-efficient technologies for the finishing 
industry.
e-Flow technology can accomplish a 
considerable number of finishing effects 
with the highest quality, a minimal 
amount of water and zero discharge. 
The technology uses micronization and 
nebulization to substitute traditional 

abrasion process and deliver performance 
chemistry using nano-bubbles instead of 
water. It reduces the cost of application, 
saves the amount of water used and 
ensures that the correct amount of 
chemistry stays in the garment and not 
in the water. e-Flow is the perfect fit for 
every industrial washing machine. This 
allows mills and brands to apply Devan‘s 
technologies in a more sustainable 

way than using traditional application 
equipment, even for smaller production 
runs and direct onto garments.
“With the global textile production using 
4% of the global freshwater withdrawal, 
here at Devan we are continuously 
working on more sustainable solutions”, 
says Dr. Vanessa Daelman, CTO at 
Devan. ”Next to this, we of course highly 
value sustainable application methods 
from Jeanologia, like e-Flow, in order to 
reduce the excess water usage during 
textile application. We are delighted that 
we could work together with Jeanologia 
and establish that Devan technologies can 
be easily applied via these technologies 
onto garments or fabrics like denim and 
with full retention of functionality. This 
application method also allows post 
garment treatment of our finishes, for 
example an antimicrobial treatment onto 
already finished garments, which will be 
increasingly important in a more circular 
textile world where re-use plays an 
important role”, Dr. Daelman concludes.

DEVAn AnD JEAnOlOGIA 
JOIn fORCES TO REDuCE 
wATER uSAGE fOR 
AnTIMICROBIAl AnD 
SkInCARE fInIShES 
fOR POST GARMEnT 
TREATMEnTS
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100% POlYESTER fABRIC kIllS COVID-19

hIGh-TECh SOluTIOnS fOR ASIA’S TExTIlES PRODuCERS

h&M PIOnEERS "ThE wE ARE SPInDYE ROuTE"

Toray Industries has announced that in-
house tests on samples of its Makspec 
V antiviral fabric have confirmed its 
effectiveness in reducing concentrations 
of severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 )SARS-CoV-2(.
The company developed this 100% 
polyester material in March 2020 and it 
is said to deliver exceptional washability 
and comfort.    
The JISL 1922 antiviral test for textile 
products was used, exposing samples to 
Covid-19 and measuring concentrations 
two hours later.
As with earlier experimentation using 

the ATCC VR-1679 envelope strain, the 
tests confirmed that the fabric reduced 

more than 99.9% of Covid-19 viruses on 
textiles.
The same result was achieved even 
after 50 industrial washing cycles, 
underscoring the fabric‘s solid antiviral 
performance.
To date, Toray has positioned Makspec 
V to reduce envelope-type virus but in 
view of the latest findings will promote 
it for customer service, nursing, and 
school uniforms for which the demand 
to safeguard against Covid-19 is high. It 
also envisages expanding applications to 
sportswear, casual apparel, fashionwear 
and children’s clothing.

Karl Mayer will focus on digitalisation at ITMA ASIA + CITME, 
which takes place at the NECC in Shanghai from 12-16 June 
)Hall 4, Stand A 32(. The leading German company will offer 
innovative digital solutions for all of its machine segments, which 
it says will enable customers to benefit from unprecedented 
flexibility, efficiency and, above all, independence.
Karl Mayer‘s digital offers will be the focus for each of the three 
powerful brands in the expanding Karl Mayer Group - Karl Mayer, 
KM.ON and recent acquisition Stoll. For the first time in Asia, Karl 
Mayer says it will be exhibiting machines with the highest market 
relevance for both warp knitting and flat knitting.
On show at the exhibition stand will be a Karl Mayer HKS tricot 
machine, two machines from the Stoll ADF family and a new flat 
knitting machine for the volume market. All models offer unique 
possibilities thanks to digital features that keep the customer one 
step ahead when it comes to modern production processes, the 
company explains. For visitors from the field of weaving, Karl 
Mayer will be exhibiting the ISODIRECT beam warping machine, 
which is said to have an excellent price-performance ratio.

H&M’s latest Innovation Stories 
collection, Color Story, is featuring new 
designs dyed with the We aRe SpinDye 
process.
We aRe SpinDye introduced its resource-
efficient dyeing process in 2016. The 
company works exclusively with recycled 
polyester made from post-consumer 
water bottles or wasted clothing, allowing 
for a truly circular production method.
By melting colour pigments and the 

recycled polyester mass together prior to 
extrusion, homogenously coloured yarns 
are created without the use of water.
Importantly, multiple fabrics can be made 
from a single yarn source for exceptional 
resource efficiency and very little waste.
By using the company’s technology 
when dyeing textiles, water consumption 
is reduced by 75% and chemical 
consumption by as much as 90% 
compared with traditional dyeing of fabric.
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شركة منسوجات القلعة تبحث عن اخصائية تصميمات ورسومات لطباعة 	•
المالبس 

شروط القبول:
العمر ال يتجاوز 35 سنة.	•
خبرة ال تقل عن 5 سنوات في مجال التصميم 	•
مواعيد العمل من 8:30 صباحا إلي 5 مساء 	•

ارسال البيانات علي:
daremisco@hotmail.com - 01020454652 

مطلوب لشركة اإلسكندرية للمالبس ببرج العرب مهندس غزل ونسيج 	•
خبرة فى مجال التريكو الدائرى ومهندس غزل ونسيج اخر حديث 

التخرج. للتواصل: 01282709290

مطلوب لشركة النيل للمنسوجات بالمنطقة الحرة بالعامرية عدد ٢ 	•
مهندسين غزل ونسيج لديهم خبرة على االقل سنتين فى مجال النسيج.

للتواصل : 01221958540

مطلوب لشركة االهرام للتنمية الصناعية للغزل بمدينة السادات مهندس 	•
غزل ونسيج حديث التخرج. للتواصل: 01288765681

مطلوب لشركة الهالل للتريكو والمالبس الجاهزة بمدينة كفر الدوار 	•
مهندس غزل ونسيج بخبرة أو بدون لدية خبرة عالية فى التعامل مع 

الكمبيوتر. للتواصل: 01270009891

•	Smartex Global is hiring now
Company located in Sheraton.
1.	 Merchandiser
	•Requirements:-
	•2 to 4 years of experience )Fashion(
	•Bachelor Degree
	•Gender : Male
	•Working hrs : 9 am to 6 pm
	•2 Days Off

2.	 Fashiondesigner.
	•Requirements:-
	•2 to 4 years of experience
	•Bachelor Degree Of Applied Arts ) Prefer Clothes 

Department (
	•Gender: Both
	•Working hrs : 9 am to 6 pm
	•2 Days Off

if you interested send your updated CV to:
Hr@smartex.fashion
and Mention the job title in subject.

mailto:daremisco@hotmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/fashiondesigner?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5fbnW8Tfj88aIGtwQrMi0vnfmaJ6lCCh4Vzy6E8WrCgTcsd5hzZBpN5RfTI_DcqdJZM7JqEYHvm_rwEQnqqvg1r1oCtAJe7beiHtf-YLRxa6RYqVcuJ6nya0y3frmXIBewBGJ7rOT7TiQRbq76DK1ZriPzLzuZJBaaMjOUU7Lg9t_7wzO68jpdjBR3uo0Jnw&__tn__=*NK-R
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أحمد املغالوي
Meghalawi@khoyout.com

طــب مــا حنــا طلعنــا بنعــرف اهــه. طــب مــا هــو طلــع عندنا كــوادر 	•
ونــاس محترفــه بتعــرف تعمــل شــغل علــى مســتوي عالمــي اهــه ! 
الموكــب الملكــي للموميــات اللــي اتفرجنــا عليــه علــي التليفزيــون 
ادانــي امــل ان احنــا بنعــرف، ادانــي امــل ان احنــا بنقــدر. بنعــرف 
و نقــدر لمــا بنحــط ليدنــا فــي ايــد بعــض ونحــط دماغنــا فــي الحاجــة 
و نخطــط لهــا مضبــوط. لمــا عملنــا كــده طلعنــا حاجــة مضبوطــة 
ــة و بتركــز  ــاس موهوب ــا ن ــن. وعندن ــا اثني ــا يختلفــش عليه جــدا م
فــي تفاصيــل التفاصيــل. النــاس دي موجــود منهــا كثيــر فــي مصــر، 
نــاس دارســة و فاهمــة وموجــودة فــي كل صنعــة و منهــا صنعتنــا. 
فــا ليــه بقــي مــا نشــتغلش مــع النــاس دي و نخطــط معاهــا و ننفــذ 
و نوصــل. بلدنــا قيهــا نــاس تفــرح و قــادرة و عايــزة تخــدم البلــد. 
بــس يــا ريــت نــدي العيــش لخبــازه فــي كل صنعــة و نقــوم بالبلــد 
بقي!علشــان بلدنــا تســتحق اكثــر مــن كــده و احنــا و عيالنــا يســتحقوا 

اكثــر مــن كــده، بــس نشــتغل بذمــة و ضميــر.

انــا عــارف ان الظــروف صعبــة و الســوق مــش كويــس و مــا فيــش 	•
ــة  ــي الســنة الجاي ــا هتفــك عل ــة، بــس ان شــاء هللا الدني ســيولة كافي
ــده هتعــدي، عــدت ســنة  ــل ك ــا قب ــا قلن والســوق هيتحــرك وزي م

ونصــف تقريبــا، كانــوا صعبيــن بــس هانــت، تماســكوا !!
ــاة الســويس اتســدت لمــدة ســت ايــام والدنيــا عطلــت والخســاير  قن
ــادي  ــلكت باي ــت وس ــا فك ــا والدني ــا فرجه ــن ربن ــر ولك ــت كثي كان

ــة. مصري

احنــا شــغالين  فــي النشــرة االليكترونيــة لخيــوط جامــد ومركزيــن 	•
فيهــا و مســتمرين فيهــا، فيــا ريــت تشــتركوا فيهــا و ابعتولنــا 
ــدة  ــي قاع ــم عل ــان نزودك ــم علش ــم و اســمكم واســم مصنعك ايميلك
البيانــات للنــاس اللــي بتروحلهــا النشــرة االليكترونيــة كل شــهرين و 
ابعتولنــا رأيكــم النــه يهمنــا وهيســاعدنا نطــور ونوصــل للمســتقبل 

ــال. اللــي مــا فيــش مفــر منــه، المســتقبل الديجيت
info@khoyout.com

ودايمــا تواصلــوا معانــا وبلغونــا عايزيــن تشــوفوا ايــه فــي المجلــة 	•
وغيــر المجلــة وبرضــه تابعونــا علــي موقعنــا االليكترونــي وعلــي 
ــدة عــن  ــار جدب ــوم اخب ــا كل ي ــع التواصــل االجتماعــي، عندن مواق

الصناعــة 
www.khoyout.com
www.facebook.com/KhoyoutMagazine
www.twitter.com/KhoyoutMagazine

كل ســنة و انتــم طيبيــن جميعــا بشــهر رمضــان الكريــم ربنــا يعيــده 	•
عليكــم و علــي أســركم بالخيــر والبركــة، وان شــاء هللا الدنيــا هتفــك 

والشــغل هيتحســن اقــرب مــا تتخيلــوا .

هذه االحداث 
ليست من وحي خيال 

الكاتب .. وأي تشابه في 
األحداث أو الشخصيات أو 

األسماء هو ليس من محض 
الصدفة فهو مقصودا 

ومتعمدا

طلعنا بنعرف..!

mailto:Meghalawi@khoyout.com
mailto:info@khoyout.com
http://www.khoyout.com
http://www.facebook.com/KhoyoutMagazine
http://www.twitter.com/KhoyoutMagazine
http://info%40itma.com


Accelerating Industry Innovation
Through Collaboration
Be a part of the world’s largest textile and garment
technology exhibition. Together we will shape the future
of textiles and lead sustainable change in our world.

1,717
Exhibitors*
45 Countries

 

105,298
Visitorship*
136 Countries

 

220,000m2

Gross Exhibition
Space*
*ITMA 2019 Statistics

// Space Application Is Now Open // 
Learn more about what ITMA has to offer. Visit itma.com/whyexhibit/m22ko or scan the QR code below. 

SHOW OWNER CEMATEX ASSOCIATIONS

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

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

 
                     

              
        

 

SHOW ORGANISER

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

 

CONNECT WITH US
@ ITMA2023

 

TRANSFORMING
THE WORLD

OF TEXTILES

http://info%40itma.com


Egypt Sole Distributor:

Delta Co. for Trading & Chemicals
47 St. 263, New Maadi, Cairo, Egypt - Tel. +002 02 25192316 - 27544553
Technical Department: 010 10031616 - 010 65935000
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MaDE in JaPan

www5.koniCaMinolTa.Eu

صنع بالكامل في اليابان

أجهزة 
سبكتروفوتوميتر 

لقياس وتحليل 
وتركيب االلوان

Full Colour 
Management System

http://www.deltaco.com.eg

