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مياج... اإلرتقاء بمستوى الجودة فى خدمة العمالء 
ــة  ــر صناع ــاء وتطوي ــي إنش ــهمت ف ــي أس ــي والت ــة المنش ــن عائل ــام 1950 م ــت ع ــة كان البداي
ــام بتأســيس  ــرات نجلهــم جــال المنشــي فق ــوارث هــذه الخب ــد ت المابــس الجاهــزة فــي مصــر وق
شــركة ميــاج عــام 1992 فــى محافظــة القليوبيــة بهــدف خدمــة قطــاع صناعــات النســيج ومنــه تــم 
إنشــاء مراكــز خدمــة بمختلــف المحافظــات بهــدف اإلرتقــاء بمســتوي الجــودة فــى خدمــة عمائنــا 

والحفــاظ علــى الريــادة فــى هــذا المجــال إضافــة إلــى التوســع فــى قاعــدة المورديــن للتواكــب مــع 
ــا. ــة لعمائن إحتياجــات الســوق وتوفيــر حلــول صناعيــة متكامل

بــدأت الشــركة نشــاطها بتوريــد أحــدث ماكينــات التطريــز اإللكترونيــة والكابتونيــه واللحاف وتوســع 
النشــاط الحقــا ليشــمل الطباعــة و قــص الليــزر وماكينــات االحذيــة.

   مكبس حرارى

• عرض 1.6 م	
• تزييت 50 %	
• سرعه 1.5 فى الدقيقه	
• للعمل على قطع او رول	
• كافه انواع البوليستر الماوس باد البطاطين وغيره.	

   ماكينه طباعه 18 محطه

• تاتى بالماكينه ب 2 هد ابسون 4720 يابانى	
• 18 محطه من االلومنيوم سمك 12 مم	
• دراير متحرك للتجفيف السريع	
• احبار بيجمنت	
• سرعه 120 قطعه فى الساعه	
• للعمل على التي شيرت الفاتح والغامق	

وحاليا يتوافر بالشركه احدث تكنولولوجيا فى عالم ماكينات الطباعه وهى :

يتوافر بالشركه كافه قطع الغيار واالحبار الخاصه بالماكينات:
• نســعي للتميــز فــي مجــال الصيانــة وتوفيــر االحتياجــات المتزايــدة مــن قطــع الغيــار والمســتلزمات اضافــة الــى تدريــب وتوفيــر طاقــم متميــز مــن المهندســين الفنييــن ذوي الخبــرة فــي جميــع 	

اإلختصاصات
• وتتميز الشركه بخدمه ما بعد البيع والصيانه خالل 24 ساعه من ميعاد تبليغ العطل	
• نهتم بالزيارات الدوريه للعمالء لمتابعه حاله الماكينات اثناء فتره الضمان	
• تقدم الشركه عقود صيانه على الماكينات بعد انتهاء فتره الضمان	
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من بينها مصر نتيجة خطط تطوير واستعادة قوة الصناعة 

توقعات ملموسة لنمو سريع وقوي لطباعة المنسوجات 
عالمًيا خالل األعوام القادمة

شــهد مجــال طباعــة المنســوجات نمــًوا ملحوًظــا خــال األعــوام القليلــة الماضيــة، حيــث انتقــل بشــكل 
ــت  ــي ارتفع ــرة، والت ــة المباش ــى الطباع ــيج إل ــى النس ــة عل ــة التقليدي ــاليب الطباع ــن اس ــريع بي س
بمســتوى الجــودة والوصــول إلــى مســتويات مــن الدقــة والتميــز النتــاج تصميمــات كانــت فــي الماضي 
شــبه مســتحيلة، أو تســتغرق وقًتــا وتكلفــة مرتفعــة مقارنــه بمــا هــي عليــه األن، ويكفــي أن عمليــة 
طباعــة المنســوجات التقليديــة كانــت تســتغرق حوالــي 8-6 أســابيع لتســتغرق 3 إلــى 10 أيــام مــن 
خــال تكنولوجيــا الطباعــة الرقميــة، وهــو مــا يعنــي كــم اكبــر مــن االنتــاج يتســم بالجــودة والتميــز 
ودقــة التصميــم فــي آن واحــد، وهــو مــا يفســر إلــى حــد كبيــر القــدرة علــى تســويق قرابــة 39 ألــف 
ماكينــة للطباعــة الرقميــة فــي العالــم، كمــا شــهد انتــاج الطابعــات كبيــرة الحجــم ارتفاًعــا بنســبة 40 
فــي المائــة خــال العــام 2017،  وهــي تلــك الطابعــات التــي تزيــد عــن انتــاج 50 متــر مربــع مــن 

المنســوجات المطبوعــة فــي الســاعة وفــق مســتوى متميــز مــن الجــودة.

وهــو مــا يؤكــد القــدرة علــى توفير الوقت و الدوران األســرع للعملية اإلنتاجيــة، فمن الممكن وبمنتهى 
الســهولة الحصــول علــى أحــدث التصميمــات المبتكــرة مثــل الظــل، وميض،االهتزاز،االنعــكاس، تموج 
فــي النســيج، الشــفافية، عــدم وضــوح، طبقــات األلــوان،  ومــا إلــى ذلــك، والتــي كان يبــذل جهــد كبيــر 
للحصــول عليهــا عبــر اســاليب الطباعــة التقليديــة.. كمــا اصبحــت الطباعــة مــع التطــورات الحديثــة 
صديقــة للبيئــة وتتســم بســهولة االســتخدام.. ودرجــة عاليــة مــن النقــاء والثبــات فــي نفــس الوقــت. 
ورغــم الوصــول إلــى مســتويات الجــودة المتميــزة إال أن التطــورات التكنولوجيــة للطباعــة رقمًيــا على 
النســيج تشــير إلــى ان هنــاك مســتويات اخــرى اصبــح مــن الممكــن الوصــول إليهــا خــال أعــوام قليلة 
قادمــة ، ممــا دفــع المتخصصــون فــي مجــال الطباعــة إلــى التأكيــد علــى ارتفــاع نمــو الســوق العالميــة 
فــي الطباعــة الرقميــة بنســبة لــن تقــل عــن 10 إلــى 15 فــي المئــة ســنوًيا، وهــي نســبة كبيــرة لنمــو 

مجــال محــدد ممثــل فــي المنتجــات المطبوعــة فقــط.. 
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الخمسة الكبار
ــات الســريعة التــي تتعلــق بمجــال الطباعــة  ــد ادت التكنولوجي ولق
الرقميــة فــي زيــادة نمــو منتجــات هــذا المجــال الصناعــي خــالل 
ــا قرابــة  العــام 2017..حيــث ارتفعــت  بلــغ حجــم االنتــاج عالمًي
109 مليــار متــر مربــع مــن النســيج المطبــوع رقًمــا.. ممــا 
يعنــي أن الطباعــة الرقميــة اصبحــت تســيطر علــى 5.5 فــي 
ــتمر  ــم .. وتس ــى مســتوى العال ــن منتجــات الطباعــة عل ــة م المائ
ــيطرة  ــدة الس ــات المتح ــا والوالي ــد وتركي ــا والهن ــن وإيطالي الصي
علــى النســبة األكبــر مــن الســوق، حيــث بلــغ حجــم إنتــاج النســيج 
ــة مــن  ــي المائ ــدان الخمســة 47 ف ــي هــذه البل ــا ف ــوع رقمًي المطب
حجــم االنتــاج العالمــي، بينمــا هنــاك اســواق مازالــت فــي طريــق 
ــي  ــيا، والت ــش وإندونيس ــتان وبنغالدي ــل باكس ــور مث ــو والتط النم
ــبة  ــة للنس ــية المنتج ــواق الرئيس ــة باألس ــرة مقارن ــزال صغي ال ت
األكبــر مــن االنتــاج العالمــي، وهنــاك اســواق اخــرى بــدأت فــي 
ــا منهــا الســوق البرازيلــي للطباعــة الرقميــة علــى  الظهــور عالمًي
المنســوجات .. إال أنــه حــدث لــه نــوع مــن التباطــئ خــالل العــام 
ــه  ــة إال أن ــية واالقتصادي ــداث السياس ــض االح ــراء بع 2017 ج
ــكا الجنوبيــة، خاصــة  ــارة أمري مــازال الســوق األكبــر بالنســبة لق
ــوق  ــذه الس ــي ه ــة ف ــات المطبوع ــتخدامات المنتج ــب اس وان أغل
ــة بشــكل  ــاج الموضــة والمالبــس الرياضي ــي انت ــم اســتغاللها ف يت

خــاص.

افريقيا والشرق األوسط
ــا صغيــرة إلــى  ال تــزال أســواق المنســوجات الرقميــة فــي إفريقي
حــد كبيــر، وتمثــل دولــة جنــوب افريقيــا هــي المنتــج األكبــر 
للمنتجــات النســجية فــي هــذه القــارة، وهنــاك بعــض منشــآت جديدة 
فــي مصــر والمغــرب ودول أخــرى مثــل الســودان وإثيوبيــا. إال ان 
فــرص النمــو فــي الســوق المصريــة أكبــر جــراء دعــم الحكومــة 
لعــودة صناعــة النســيج إلــى ســابق قوتهــا االنتاجيــة مــرة أخــرى.

أمــا فــي منطقــة الشــرق االوســط ككل فتعــد تقنيــة الطباعــة الرقمية 
للشــرق األوســط فرصــة رائعــة لالســتثمار والنمــو مســتقباًل حيــث 
تتطلــب كميــات أقــل مــن الميــاه مقارنــة بالطــرق التقليديــة، وتعــد 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســوًقا كبيــرة فــي هــذا المجــال صناعــة 
فــي اســتخدام المنتجــات المطبوعــة فــي الالفتــات الدعائيــة أو 
المعلوماتيــة، بينمــا تركــز المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل أكبــر 
علــى األزيــاء والرياضــة والديكــور الداخلــي، بينمــا إيــران علــى 
ــة ، إال أن  ــي المنطق ــًرا جــًدا ف ــزال ســوًقا صغي ــا ال ت الرغــم منه
بهــا معــدالت نمــو مرتفعــة للغايــة، خاصــة مــع إمكانيــة اســتخدام 
الطابعــات الرقميــة فــي انتــاج الســجاد، وحالًيــا هنــاك ارهاصــات 
لالســتثمار فــي هــذا المجــال االنتاجــي فــي دولــة العــراق مقارنــه 

بباقــي دول المنطقــة.

السوق األوروبية ..
ــات  ــة لمنتج ــة اإلجمالي ــول القيم ــوقية ح ــاءات الس ــير االحص تش
الطباعــة النســجية فــي أوروبــا لعــام 2018 كانــت تتجــاوز 2.3 
مليــار دوالر ، منهــا مــا يزيــد قليــالً عــن 320 مليــون دوالر تــم 
إنتاجهــا بواســطة الطباعــة الرقميــة .. وهنــاك توقعــات بمواصلــة 
االرتفــاع خــالل األعــوام القليلــة القادمــة مــع زيــادة ســرعات 
الطباعــة والوصــول إلــى معــدل مذهــل وغيــر مســبوق مــن 

ــودة.. الج
ومســتقباًل هنــاك توقعــات أيضــا تشــير إلــى تغلغــل الطباعــة 
ــات  ــر للتصاميم ــوع الكبي ــع التن ــة م ــوق خاص ــي الس ــة ف الرقمي
ونوعيــات المنتجــات النســيجية التــي يتــم اســتخدامها فــي الطباعــة 

ــم 1  ــا للشــكل رق وفق
ومــن هنــا يمكــن القــول أن أبــرز مميــزات الطباعــة الرقميــة تتمثــل 

ــي التالي: ف
الوصــول إلــى انتــاج أي تصميــم بمرونــة وســرعة أكبــر دون 

تقييــد بحجــم التكــرار واأللــوان والتصاميــم الهندســية.
ــة  ــة التحتي ــن البني ــر م ــة الكثي ــدات الطباعــة الرقمي ــب مع ال تتطل

ــل. ــة أق ــرة نســبياً بتكلف وهــي متوف
ســرعة دوران العمليــة االنتاجيــة مــن وضــع التصميــم وطباعتــه 
وتســويقه.. ومــن ثــم ســرعة دوران رأس المــال للمنشــأة الصناعية 

ككل.
تراجــع حــاد الســتخدام المــاء واألصبــاغ بالمقارنــة مــع الطباعــة 

التقليديــة.، وبالتالــي فهــو بمثابــة أداة صديقــة للبيئــة.
القدرة على تلبية الطلبيات في سرعة وسهولة وبدقة متميزة.

ــة  ــة الرقمي ــزات  الطباع ــى ممي ــير إل ــم 2 يش ــي رق ــكل الفن والش
ــة .. ــة التقليدي ــع الطباع ــة م بالمقارن

مجاالت الطباعة في الوقت الراهن
ــى المنســوجات  ــي الطباعــة عل ــة ف ــات الرقمي تســببت التكنولوجي
فــي ظهــور تصميمــات عديــدة مناســبة لإلســتخدامات فــي مختلــف 
المجــاالت منهــا أغطيــة الجــدران، وأغطيــة الســيارات واألعمــال 
إلــى المالبــس الجاهــزة خاصــة  الفنيــة واألعــالم، باإلضافــة 
وان التصميمــات الجديــدة تالئــم شــرائح عمريــة متعــددة فــي 
المجتمعــات المختلفــة، ممــا جعلهــا أحــد المجــاالت الرئيســية التــي 
ــتقبل  ــالل المس ــة خ ــح الموض ــي مالم ــر ف ــا دور كبي ــيكون له س

ــب. القري
طباعــة  إلــى  الوصــول  و  الســرعة  علــى  القــدرة  ونتيجــة 
ــوجات  ــن المنس ــي م ــاج العالم ــع االنت ــدة ارتف ــات الجدي التصميم
ــي  ــم.. وف ــع انحــاء العال ــي جمي ــة ف ــي المائ ــة بنســبة 13 ف الرقمي
العــام 2005 قــدرت االحصــاءات حجــم المنســوجات المطبوعــة 

بمــا يقــارب 44 مليــون متــر مربــع وهنــاك توقعــات باســتمرارية 
ــار  ــع انتش ــة م ــة القادم ــوام القليل ــاع خــالل األع التطــور واالرتف
للمنســوجات المطبوعــة..  المتعــددة  المجــاالت واالســتخدامات 
ســواء فــي المفروشــات المنزليــة أو لتصاميــم الديكــور أو لألقمشــة 

ــة. ــس الرياضي ــى المالب ــة إل ــد، باإلضاف ــتائر والتنجي الس
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للشكل رقم 1

للشكل رقم 2

ــة  ــي المائ ــبة 48 ف ــة بنس ــواد المطبوع ــر الم ــن أكث القط
ــم  ــة، ث ــي المائ ــج القطــن البوليســتر بنســبة 19 ف ــه مزي ، يلي
البوليســتر وحــده بنســبة 15 فــي المائــة ثــم الفســكوز بنســبة 
ــك والصــوف  ــي أكريلي ــى البول ــة إل ــة .. اضاف ــي المائ 13 ف
والحريــر وإن كانــت حتــى االن بنســب ضئيلــة ومحــدودة إلــى 

حــد كبيــر.

مــن المتوقــع أن يصــل اإلنتــاج العالمــي مــن المنســوجات 
المطبوعــة رقمًيــا إلــى حوالــي 1.6 مليــار متــر مربــع ســنوًيا 
بحلــول العــام الجــاري 2019، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة القيمــة 
اإلجماليــة للســوق بمقــدار 3.75 مليــار دوالر فــي عــام 

.. 2023
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 "NOBELTEX / GIES" استمرار مسيرة التميز لشركة
FABRO GLOBAL بالحصول على توكيل شركة

 FETEKS هي الشــقيقة لشــركة FABRO GLOBAL شــركة
والتــي تتمتــع بخبــرة 35 عاًمــا فــي مجــال الطباعــة والتــي تمتلــك 
شــبكة مبيعــات عالميــة كبيــرة تضــم أكثــر مــن 60 دولــة باإلضافــة 
ــن األخــرى بشــكل  ــن األماك ــد م ــي العدي ــي ف ــى التواجــد المحل إل
رئيســي فــي أوروبــا وآســيا )Feteks تركيــا وFeteks الهنــد و

Feteks الصيــن(.
تجمــع شــركة FABRO GLOBAL بيــن خبرتهــا وأحــدث 
التقنيــات العالميــة مثــل الماكينــات عاليــة التقنيــة للهندســة اليابانيــة 
وكذلــك إختيــار المــواد الصلبــة للغايــة لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن 
 الدقــة والكمــال علــى المطبوعــات ممــا يجعلها معروفة في الســوق.

 FABRO نظــًرا للمنافســة العاليــة فــي األســواق العالميــة، تؤكــد
GLOBAL علــى أهميــة خدمــة مــا بعــد البيــع عــن طريــق اختيار 
الشــركاء ذوي االســتجابة العاليــة والســمعة الطيبــة فــي كل دولــة و 
ذلــك  لتحقيــق الضمــان والدعــم 7/24 لعمالئهــا فــي جميــع أنحــاء 
 FABRO العالــم وهــذا هــو الســبب الرئيســي وراء قــرار شــركة
GLOBAL وNOBELTEX - GIES أن تكونــا شــريكتين 

فــي مصــر.
تعــد شــركة NOBELTEX-GIES واحــدة مــن أكبــر موزعــي 
آالت النســيج فــي مصــر وهــي  الشــريك المحلــي الوحيــد لشــركة 
FABRO GLOBAL فــي مصــر لخدمــات المبيعــات ومــا 

ــل  ــر بالفع ــي مص ــل NOBELTEX-GIES ف ــع. تمث ــد البي بع
العديــد مــن العالمــات التجاريــة المرموقــة والمعروفــة عالميــاً مثــل 
 ZSKو STAUBLIو PICANOLو FONGSو RIETER
ــي الغــزل والنســيج والتشــطيب  ــا ف ــل أساًس ــي تعم ــا، والت وغيره
بتوســيع  اآلن   NOBELTEX-GIES تقــوم كمــا  والتطريــز 
ــذي  ــان ، وال ــة القمص ــاع طباع ــالل قط ــن خ ــا م ــاق منتجاته نط
ــن الشــركات  ــن كال م ــرة م ــًرا واســتثمارات كبي ــًوا كبي ــر نم ُيظه

ــة. ــة و الدولي المحلي
كان معرض EGY STITCH & TEX 2019 واحدة من أولى 
 NOBELTEX و FABRO GLOBALالخطــوات الجادة فــي
الســوق  فــي  معداتنــا  فــي مصــر وعــرض جــودة   - GIES
ــة التلقائيــة ذات  ــة الطباعــة األفقي ــا   بفخــر آل المصــري حيــث قدمن
32 منصــة / 14 لوًنــا فــي المعــرض ورحبنــا بالعديــد مــن العمالء 
المحتمليــن  بينمــا كنــا نعــرض المطبوعــات متعددة األلوان للســماح 
FABRO GLOBAL. للــزوار بمشــاهدة تشــغيل ودقــة أشــكال 
مصــر  فــي  مكاتبنــا  فــي  وقــت  أي  فــي  بكــم  نرحــب  نحــن 
»اإلســكندرية والقاهــرة« ، ومصنعنــا فــي إســطنبول وكذلــك 
المعــارض الدوليــة األكثــر شــهرة مثــل ITMA 2019 وبرشــلونة 
الصالبــة  ذات  الكاملــة  األوتوماتيكيــة  بمنتجاتنــا  لالســتمتاع 

والمتقدمــة تقنًيــا كذلــك.

 FABRO الوكيــل الحصــري الوحيــد فــي مصــر لشــركة NOBELTEX GIES أصبحــت شــركة
 GLOBAL و التي تعد واحدة من أكبر منتجي آالت الطباعة البيضاوية األوتوماتيكية في أوروبا.

شــركة FABRO GLOBAL ذات الصناعــة األوروبيــة و المتخصصــة فــي آالت الطباعــة 

البيضاويــة األوتوماتيكيــةوآالت القطعــان والوحــدات الرقميــة وعاجــات الفــاش وجميــع المعــدات 
األخــرى التــي تعمــل بالفعــل بنجــاح فــي العديــد مــن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم مثــل تركيــا 

ــا. ــد وأوزبكســتان وإندونيســيا وغيره والهن

NOBELTEX-GIES المهندسة / ليلى الجمال والمهندسة / نائلة الطويل
40 شارع صفية زغلول اإلسكندرية مصر

Tel: +20 3 4876220 - 4841093 Fax: +20 3 4841092 188
2788 شارع النيل، العجوزة - القاهرة

Tel: +20 2 33035744-33041642 Fax: +20 2 33469421 
www.nobeltex-gies.com / lailaelgammal@nobeltex-gies.com 

Tolga Oktay/السيد - Fabro Machinery and Joint Joint Company
Akcaburgaz Mh 3136 Sk Kirac إسطنبول تركيا

Tel: +90 212 886 33 77 Fax: +90 212 886 33 81
www.fabroglobal.com
info@fabroglobal.com

tolga.oktay@fabroglobal.com

 لمزيد من المعلومات حول الصناعات يمكنك زيارتنا علي مواقع التواصل اإلجتماعي التالية:
Facebook: www.facebook.com/fabroglobal - Instagram: www.instagram.com/fabroglobal

Youtube: Fabro Global TV: www.youtube.com/c/FabroGlobal

 لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا الرائعة وشراكاتنا، يرجى االتصال بنا بالعناوين التالية:
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"سبــارك" شــركة رائدة في مجال ماكينــات الطباعـة 
ومستلزماتها

ــة  ــا الحديث ــو مــن التكنولوجي ــت طباعــة التامب ــت كان ــي هــذا التوقي وف
ــرات  ــل كل الخب ــم نق ــى الســوق المصــري ومــن خــالل شــركتنا ت عل
االوروبيــة فــي هــذا المجــال الــى الســوق المصــري ممــا أحــدث 
طفــرة كبيــرة فــي مجــال طباعــة التيكــت حيــث ان الماكينــة تنتــج 
حتــى 1200 قطعــة فــي الســاعة واالحبــار تتحمــل حتــى 50 غســلة 
انهــا  كمــا  الكيماويــة  المــواد  باســتخدام   90 حــرارة  درجــة  عنــد 
الماكينــة حجمهــا  ان  حاصلــة علــى شــهادة OEKO TEX كمــا 
ــا  ــا انن ــت 50 وات كم ــي 220 فول ــاج مصــدر كهربائ ــر وتحت صغي
نوفــر جميــع مســتلزمات الماكينــة مــن COMEC ITALIA كمــا 
ــا ان  ــل كم ــو العمي ــع باللوج ــة تطب ــل الماكين ــليم العمي ــرد بتس ــا ننف انن
لدينــا قســم متخصــص فــي تدريــب العمالــة والتشــغيل والصيانــة 

للماكينــات.
ــد فــي الســوق المصــري واحدثــت  ــو مجــال جدي ــر طباعــة التامب تعتب
تغيــر كامــل فــي مجــال طباعــة المالبــس والننــا وكيــل حصــري 
لشــركة COMEC ITALIA  الكثــر مــن 15 عامــا وقــد حققنــا 
ــة  ــو او الطباع ــة التامب ــن الطباع ــال م ــذا المج ــي ه ــرا ف ــا باه نجاح
المباشــرة علــى االقمشــة وهــي بديلــة للشــريط المنســوج وقــد تــم بيــع 
هــذه الماكينــات الكبــر المصانــع المصريــة وحققــت نجاحــا كبيــرا 
وتــم بيــع اكثــر مــن 300 ماكينــة فــي مصــر مــع توفيــر جميــع 
ــادات. ــيهات وب ــار واكالش ــن احب ــة م ــتلزمات الخاصــة بالماكين المس

وهــي  للشــركة  قســم جديــد  اضافــة  تــم  االخيــرة  الســنوات  وفــي 
شــركة ANATOL البولنديــة التــي تعــد مــن الشــركات المتخصصــة 
فــي مجــال ماكينــات الســلك ســكرين ولقــد حصلنــا علــى الوكالــة 
الحصريــة لشــركة ANATOL وهــي مــن اكبــر الشــركات فــي هــذا 
المجــال ولديهــا خبــرة الكثــر مــن 40 عامــا فــي هــذا المجــال وتعتبــر 
ــن  ــر م ــع اكث ــم بي ــي وت ــوق االمريك ــي الس ــا ف ــر مبيع ــركة االكث الش
ــي الســوق المصــري  ــة ف ــنوات الماضي ــر س ــة خــالل العش 50 ماكين
ــع العمــالء  ــي لجمي ــم الدعــم الفن ــم تقدي ــع وت ــع والمطاب ــر المصان الكب
القدامــى للماكينــة وتوفيــر قطــع الغيــار وتــم تجهيــز فريــق كامــل 

ــي. ــم الفن ــة والدع للصيان
العمــالء  لــدى بعــض  الماكينــات  القــدرة االنتاجيــة لهــذه  وصلــت 
الكثــر مــن عشــرة مليــون وخمســة عشــر مليــون قطعــة طباعــة.

ــا  ــر مبيع ــكرين االكث ــلك س ــات الس ــون ماكين ــن ان تك ــعى جاهدي ونس
ــاذن هللا. ــة ب ــة القادم ــرة القليل ــي مصــر خــالل الفت ف

بــدأت ســبارك والتــي تأسســت عــام 2003 كوكيــل حصــري 
ــي  ــي الشــرق االوســط وه لشــركة COMEC ITALIA ف
ــاج  ــم النت ــتوى العال ــى مس ــركات عل ــل الش ــن أفض ــر م تعتب
ماكينــات الطباعــة التامبــو وبــدأت نشــاطها عــام 1968م 

ــم. ــا حــول العال ــر مبيع وهــي اكث
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JV300 series delivers

·	 Fast printing speeds up to 105.9 m2 per hour
·	 High quality print resolution of up to 1.440 dpi
·	 Two different printing widths: 1.36 1 mm and 1.610 mm
·	 Vibrant 4/6 – colour dye sub inkset )sb53/sb54(
·	 UISS and optional MBIS on board 2 litre bulk ink system
·	 MAPS with variable dot and large ink drop providing high 

quality at high speed
·	 3-way intelligent heater
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DIGITAL TEXTILE PRINTING:
A Promising Opportunity for Textiles Manufacturers, Designers, 

Fashion experts and more!

TS500P-3200 delivers

·	 Maximum print speed of 180m2/h )360x360 dpi, 2 pass, Bi(
·	 New 12 x printhead configuration in 3-row staggered array
·	 New sb310 high performance, low-cost sublimation transfer 

ink
·	 External bulk ink system for long-run continuous printing 

with 3 liter containers
·	 Mimaki advanced pass system )MAPS(
·	 Nozzle check unit )NCU( ensures reliable 

continuous print operation
·	 Cocking reduction transfer mechanism for higher quality 

print

TS300P-1800 delivers

·	 Maximum print speed of 115m2/h )360 x 360dpi, 1 pass, Bi(
·	 New SB411 high performance , affordable sublimation 

transfer ink
·	 Neon fluorescent inks available in yellow and pink 
·	 Mimaki Bulk ink  system for long-run continuous printing
·	 Mimaki advanced pass system for optimal print quality
·	 Nozzle check unit )NCU( ensures reliable continuous print 

operation
·	 Coocking reduction transfer mechanism for higher quality 

print
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شــركة يوراس كيميكال: مكانــة رائدة فى الســوق 
التركي فى صناعة النسيج

حصلــت شــركة يــوراس كيميــكال علــى مكانتهــا كرائــدة فــى 
الســوق التركــى فــى صناعــة النســيج.

وتوســعت شــبكة تصديــر يــوراس كيميــكال فــى االســواق العالميــة 
لتصــل الــى 27 دولــة بجــودة منتجــات عاليــة.

اكتشــفت وتطــورت يــوراس كيميــكال النتــاج اربــع انــواع مختلفــة 
مــن الطباعــة لتكــون مالئمــة لــكال مــن طباعــة النســيج.

•	nanoflex لطباعة السلك سكرين
•	fitjet للطباعة التفاعلية الديجيتال
•	ippol للطباعة اللوترى على االقمشة

ــا األكبــر فــي  ــه ، يتمثــل هدفن ــذي نعيــش في ــم ال كجــزء مــن العال
ــع  ــق م ــامة تتواف ــر س ــة وغي ــة للبيئ ــة صديق ــار طباع ــاج أحب إنت
صحــة اإلنســان والطبيعــة والنظــام البيئــي. مبدأنــا الرئيســي هــو 

ــوث. ــة مــع عــدم وجــود تل ــة للطبيع ــع منتجــات صديق تصني
ــرة  ــوًدا كبي ــا جه ــوث بذلن ــة وعــد التل ــن البيئي مــع مراعــاة القواني

ــر. ــح إعــادة التدوي بشــأن لوائ
مــن خــالل فريقنــا المحتــرف للغايــة ، نســتثمر علــى نطــاق واســع 
ــاءة مــن أجــل  ــر كف ــكار منتجــات أكث ــر البت ــي البحــث والتطوي ف

إرضــاء عمالئنــا العالمييــن بأحبــار عاليــة الجــودة.

with it is 22 years of experience and 25000 sqm manufacturing 
facility which is equipped with latest technology and machinery, Uras 
chemical secured it is position as the leader of the market in the 
Turkish textile industry.
At global markets, uras chemical expended it is export network to 27 
countries with it is high product quality.
uras chemical has created four different brands for different types of 
textile printing methods.
• nanoflex for screen printing
• fitjet for digital reactive printing

• ippol for rotary printing
As part of the world we live in, our biggest aim is to produce Eco-
friendly & non-toxic printing inks which are compatible with human 
health, Nature and eco-system.
Our main principle is to manufacture nature-friendly products with 
zero contamination.
With this mindset, we put great efforts on recycling regulations.
With our highly professional team, we invest extensively in research 
& development to innovate more efficient products in order to satisfy 
our global customers with high quality inks.

Our company offers a wide range of products for both conventional and digital printing and also manufactures auxiliary chemicals 
for the world textile printing market.

تقــدم شــركتنا مجموعــة واســعة مــن المنتجــات للطباعــة التقليديــة والديجيتــال كمــا تقــوم أيًضــا بتصنيــع المــواد الكيميائيــة المســاعدة لســوق طباعــة المنســوجات العالمــي. مــع 22 عاًمــا مــن الخبــرة 
ومنشــأة تصنيــع تبلــغ مســاحتها 25000 متــر مربــع للكيماويــات ومجهــزة باحــدث التقنيــات واالليــات.

Uras Chemical Secured its position as a Leader in the Turkish Market

Urasco: No.3 - Airport St. - Bilbes - Sharqiyah - Egypt - Phone: 01096581443 - Email: ermankaval@urasco.com
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كمــا توفــر الشــركة خدمــات مابعــد البيــع مــن صيانــة دوريــة وقطــع غيــار وتدريــب وتأهيــل العمــال 
علــى اســتخدام التجهيــزات بمــا يتناســب مــع حاجــات وطموحــات الســوق المتناميــة.

وتلبيــة لرغبــة عمالئنــا فــي االســكندرية فقــد قمنــا بافتتــاح فــرع ثانــي فــي االســكندرية لخدمــات البيــع 
والصيانــة وقطــع الغيــار..

ومــن خــالل عملنــا الفعلــي فــي الســوق المصــري وفــي خــالل فتــرة التتجــاوز االربــع ســنوات فقــد 
اســتطعنا الوصــول الــى اكبــر المصانــع المصنفــة علــى مســتوى جمهوريــة مصــر العربيــة..

ــى  ــة ال ــة اضاف ــة مصــر العربي ــع انحــاء جمهوري ــي جمي ــالء ف ــات العم ــة طلب ــوم الشــركة بتلبي وتق
ــى(. ــاون الخليج ــس التع ــان – االردن – دول مجل ــوريا – لبن ــودان – س ــاورة )الس ــدول المج ال

ومن ابرز المصانع الشريكة في نجاحنا:
.DICE مصنع -

PRO-PRINT مطبعة -
- مصنع الجيزة للغزل والنسيج.

- مصنع النيل للصناعات النسيجية.
JADE APPAREL مصنع -

ASK مصنع -
THREE STARS FASHION مصنع -

UTC مصنع -
- مطبعة الصافي

- مطبعة ساموتكس

ــه  ــزات الطباعــه االتوماتيكي ــد احــدث االالت وتجهي تقــوم شــركه ديراتكــس )روك ايجيبــت ( بتوري
ــزات  ــدث التجهي ــع باح ــز المطاب ــى تجهي ــه ال ــه اضاف ــس واالقمش ــى الماب ــه عل ــه للطباع االوربي

ــة. ــعار منافس ــودة وباس ــه باعلى ج ــه للطباع الازم

Roq ديراتكس - روك ايجبت
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With an increasing demand of personalized 
and customized printed fabrics, several 
fabric manufacturers and service providers in 
Egypt have started to offer their products and 
services using digital technologies. Parallel 
to this, there was a need to establish a 
knowledge platform where all stakeholders of 
this evolving industry meet to discuss recent 
technological innovations and solutions, 
share knowledge and experiences and to 
explore opportunities to maximize the benefits 
of textiles digital printing among the different 
sectors.
This is about ITEX CAIRO inaugural edition 
which was held on the 16th of March 2019 
hosting several stakeholders to discuss over 
the day the science and successful practice 
of Textile digital printing. 
Attended by 140 participants, ITEX CAIRO 
offered an array of lectures delivered by 
Debbie McKeegan, CEO Texintel, UK 
and Ambassador of FESPA with a panel 
of national speakers from the academia, 
industry, fashion and interior decor experts 
and service providers. The lectures covered 
the following topics; Sustainability of Digital 
Printing, What substrates and inks are used? 

Industry innovations from HP, Mutoh and 
Roland, How to prepare your files for printing 
and the workflow of digital textile printing 
from design to personalized and customized 
production. 
This was followed by success stories in the 
fashion, interior décor and fine arts sectors. 
ITEX CAIRO offered several networking 
opportunities as well business connections 

enabling the digital textile printing community 
to share knowledge and complement 
business.
Egypt has the potential through knowledge 
sharing and collaboration between the 
different stakeholders in the textiles industry 
to produce quality digitally printed fabrics that 
will serve the local market and also create 
opportunities for export to the region.
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DIGITAL TEXTILE PRINTING:
A Promising Opportunity for Textiles Manufacturers, Designers, 

Fashion experts and more!
By Dr Mahmoud Abbas, CEO Scribe, organizer of ITEX CAIRO (www.itexcairo.com)

You’ve heard probably about digital textile printing, but how 
much do you really know about it?  As a new technology, digi-
tal printing technologies are rapidly increasing and improving, 
and are changing the face of the textile printing industry.
According to a recent article published in February 2019 by 
Textile Today publication titled: Digital textile printing market 
continues to grow, worldwide market value for digital textile 
printing expanded to CAGR )Compound annual growth rate( of 

$1.88 billion in 2018. Specialists have forecast that global dig-
ital textile printing production to be around 1.6 billion square 
meters annually by 2019. Digital systems are set to continue 
this fascinating prospect as the products of the fashion, sig-
nage and home-made industries add new business models and 
value to the industry. This will upsurge the total value of the 
market by $3.75 billion in 2023 and will grow to consume over 
2.70 billion m².

What they have said about ITEX CAIRO
• “ITEX CAIRO 2019 was an outstanding event that encouraged participants and companies to know about textile digital printing and its 

advantages” Mostafa Kamal, Kemet Corporation, Roland  Digital Group- Japan.
• “From the perspective of “fashion start-up brand”, the technologies presented in this particular event along with differentiation of expertise 

showed up, has opened my mind on a whole different stage in creativity and possibilities. Since we “as designers” have been looking for 
this kind of technical events locally to meet our business expectations in the region” Walaa Salem, Fashion- Apparel Designer

• “The event was very helpful in covering most of the related topics for digital textile printing scientifically and technically” Dr Hany Kafafy, 
National Research Center, Giza

• A very well organized and rich event. I have enjoyed the diversity and quality of speakers that added information to my knowledge in textile 
digital printing.” Mohamed Kamal, Founder and Director of DOPACK for foldable furniture

• “ITEX CAIRO was a needed event. As Agents for Dupont Artisiri Digital Inks, the event has added value to us by introducing the different 
stakeholders in the Egyptian market to each other.” Aly Mosharafa, Deputy Commercial Manager EDTCO

• “ITex have been a great opportunity for those willing to enter in to the digital fabrics printing world or even willing to explore a wider range 
of applications and the know how. Its the Egyptian knowledge platform for Textile Digital Printing” Moataz Medhat, MAK Printing Solutions, 
Agent for HP



ITEX Cairo Seminar in Pictures
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فهرس المعلنين

نوبلتكس

الشركة العالمية لتجارة الماكينات )مياج جروب(

DERATEX

سبارك

URASCO

جيرزى

طيبة الدولية لالستيراد والتصدير

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

188 شارع النيل - العجوزة - الجيزة

4 شارع دمشق متفرع من شارع سوريا - المهندسين 

6 كايرو مول - مدينة العبور - القاهرة

20 شارع السد العالى - المعادى - القاهرة

30 عمارات العبور - شارع صالح سالم - مدينة نصر - القاهرة

plot 109 c8 zone - 10 of ramadan - sharkia

24 ب ش دكتور انور المفتى - خلف طيبة مول - الدور السابع - شقة 76 - 
مدينة نصر - القاهرة

أ. ليلى الجمال - صاحب الشركة
01222116595

laila@nobeltex-gies.com - cairo@nobeltex-gies.com
www.nobeltex-gies.com

أ. مني جالل عبد العزيز المنشي - مدير عام الشركة
01006078718

meyag2004@yahoo.com.uk - Beleeta2003@yahoo.com
www.meyag.com

أ/ ايمن ابو عريضة - المدير العام
01155856715

ayman.abo.areda@dera-tex.com
www.dera-tex.com

أ. محمود صباح - المدير الفنى واالدارى
m.sabah@gherzi.com - 01222132064

م. شريف مجدى
01006677736

info@alcanal.com - info@sparkgp.com
www.sparkgp.com

mrs. Erman kaval
01096581443 - ermankaval@urasco.com

أ. ايمن جمال الدين عبد الرحمن - صاحب الشركة
01005450024

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

بيانات االتصال

بيانات االتصال

بيانات االتصال

بيانات االتصال

بيانات االتصال

بيانات االتصال

بيانات االتصال

كلمة البد منها..!!

آن األوان للعودة وبقوة للمكانة الطبيعية للصناعة المصرية..!!

مــع التوجهــات المصريــة الراهنــة الســتعادة قــوة وتطــور الصناعــات النســجية ، اصبحــت هنــاك رؤيــة جديــدة 
ــة  ــى المكان ــاء إل ــى االرتق ــا وصــوال إل ــم انتاجًي ــن ث ــا وم ــا وتكنولوجًي ــة الصناعــة ككل، إدارًي ــر منظوم لتطوي
التــي تســتحقها الصناعــات النســجية المصريــة بدعــم الخبــرة والتاريــخ والموقــع والقــدرة االنتاجيــة، فــال يعقــل 
ان تكــون مصــر بهــذا التاريــخ الكبيــر والمميــز فــي الصناعــة وال تمثــل قــوة تصديريــة فــي هــذا المجــال علــى 
الصعيــد العالمــي، فالتاريــخ والقــوى العاملــة والخبــراء والمــواد الخــام والمنشــأت الصناعيــة والموقــع المتميــز 
ــم ككل، كل هــذا هــذه المميــزات تكفــل لهــا هــذه الصــدارة والقــوة  ــذي يتوســط االســواق الرئيســية فــي العال ال
عالمًيــا، إذن المشــكلة ليســت فــي توافــر المــواد الخــام أو المــوارد المتاحــة ، قــدر العمــل علــى توظيفهــا بشــكل 

يواكــب متقضيــات الجــودة والقــدرة علــى التســويق فــي هــذه الســوق.
ومــع هــذه الرؤيــة الجديــدة والدعــم االســتثماري المتوقــع خــالل الفتــرة القادمــة لالرتقــاء بوضعيــة الصناعــة التي 
عانــت ألعــوام طويلــة خــالل الماضــي القريــب.. اصبــح هنــاك أهميــة أخــرى لتســليط الضــوء علــى الجديــد فــي 

المجــاالت االنتاجيــة المتعلقــة بهــذا الصناعــة.. ومنهــا بــدون شــك طباعــة المنســوجات ..
والمدهــش أننــا فــي مصــر بدأنــا طباعــة المنســوجات منــذ 5 آالف عــام قبــل الميــالد.. وكان لنــا موقــع متميــز 
فــي هــذا األمــر، حتــى أن بعــض األصبــاغ التــي اســتخدمت فــي الطباعــة فــي ذلــك الوقــت اســتمدت اســمها مــن 
النيــل وغيــره.. مــع ذلــك لــم يحــدث تطــور كبيــر علــى مضــي األعــوام إال ارهاصــات محــدودة لــم تكفــي بطبيعــة 

الحــال فــي تطــور منظومــة الصباغــة والطباعــة علــى النســيج.. 
ورغــم ان البدايــة كانــت عندنــا إال أننــا لــم نواكــب العالــم بالشــكل المقبــول فــي توجــة الراهــن نحــو الطباعــة 
ومجاالتهــا المتعــددة التــي ســاهمت بهــا الوصــول إلــى الطباعــة الرقميــة والتــي معهــا ال مجــال لتلويــث البيئــة أو 

هــدار المــوارد المائيــة وغيرهــا أو تعريــض األيــدي العاملــة ألي اخطــار مهمــا كانــت.. 
ــر  ــاء غي ــاج واالرتق ــر المســبوقة والملموســة فــي االنت ــرة وغي ــى كل هــذه المميــزات الســرعة الكبي يضــاف إل
ــي  ــه ف ــب الحصــول علي ــن الصع ــكل كان م ــه بش ــم وتنوع ــي التصمي ــة ف ــودة والدق ــتويات الج ــبوق لمس المس
الماضــي القريــب..  وفــي الوقــت الراهــن أكــد عــدد مــن خبــراء الصناعــة حــول العالــم إلــى أن الواقــع يشــير 
إلــى أن الســوق العالميــة فــي المســتقبل القريــب ســواء يشــهد نمــًوا غيــر مســبوق الســتخدامات الطباعــة علــى 
النســيج .. وذهــب بعضهــم فــي تقديراتــه لإلشــارة إلــى أن معــدل النمــو المتوقــع ســنوًيا لــن يقــل عــن نســبه 15 
فــي المائــة ســنوًيا فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة المتالحقــة لماكينــات ومعــدات الطباعــة اضافــة إلــى التوســع 
المســتمر فــي امكانيــة اســتخدام نوعيــات مختلفــه مــن المنســوجات، وعليــه بــات الســؤال هنــا .. أيــن نحــن مــن 
كل هــذه التطــورات..؟!!، وهــل ننتظــر ان يمــر علينــا األمــر دون ان نســاهم فيــه ونعمــل علــى تنميتــه اســتثمارًيا 

حتــى تكــون لدينــا مكانــه مــا خــالل المســتقبل القريــب..؟!!
ــة والجــودة خــالل  ــة الدق ــى المنســوجات بالغ ــات للطباعــة عل ــم تكنولوجي ــع تقدي ــة ظهــرت بوضــوح م االجاب
فعاليــات الــدورة االســتثنائية لمعــرض ايجــي اســتتش خــالل فبرايــر- مــارس الماضــي .. مــع اقبــال كبــار وكالء 
المعــدات االنتاجيــة فــي الســوق المصريــة إلــى توفيــر التكنولوجيــات الحديثــة فــي الطباعــة وهــو مــا يؤكــد أن 
هنــاك فــرص ايجابيــة للنمــو وان نكــون العًبــا متوقًعــا فــي هــذه النوعيــة مــن المنتجــات علــى المســتوى االقليمــي 

والعالمــي خــالل الفتــرة القادمــة..
مــن هنــا .. كان لمجلــة »خيــوط« وهــي منصــة الصناعــة العمــل علــى اعــداد عــدد مخصــص للطباعــة 
والتكنولوجيــات الحديثــة المتعلقــة بهــا.. ليضــم العــدد اكبــر وافضــل توكيــالت المعــدات االنتاجيــة لهــذا المجــال 
الصناعي..ويكــون بمثابــة مرجــع معلوماتــي للراغبيــن فــي طــرق ابــواب هــذا النشــاط االســتثماري أو التوســع 
فيــه مســتقباًل ، خاصــة وانــه المجــال الــذي يتوســع فيــه العالــم اســتثمارًيا وتســويقًيا وعليــه هنــاك نتائــج مؤكــده 
ــيرة التطــور  ــتمرارية مس ــع اس ــزة. وم ــتثمارية ممي ــدات اس ــق عائ ــى التســويق وتحقي ــدرة عل ــاع الق ــن ارتف م
الصناعــي تكنولوجًيــا واســتثمارًيا خــالل الفتــرة القادمــة فــي مصــر، مــن المؤكــد ســيكون هنــاك أعــداد مماثلــة 
مــن مجلــة خيــوط حــول الجديــد فــي عالــم ماكينــات خياطــة المالبــس الجاهــزة والغــزول والصباغــة والنســيج 
الدائــري والتريكــو.. وكل مــا يتعلــق بهــذه الصناعــة التــي آن األوان لعودتهــا لمــا كانــت عليــه فــي الماضــي مــن 
قــوة فــي االنتــاج واالســتثمار والتســويق، ولكــن مــع تكنولوجيــا متطــورة تســاعد فــي الوصــول إلــى معــدالت 

غيــر مســبوقة مــن الجــودة والتميــز.. 

عاء شديد
Alaa@Khoyout.com

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

مكتب القاهرة: خيوط للتسويق - 20 ش السد العالي - المعادي
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PLAN YOUR VISIT EARLY! 

Buy your ITMA Barcelona Badge (Entrance Ticket) through Khoyout Magazine, ITMA’s Agent in Egypt.
BOOK ThROUgh KhOYOUT ANd REcEIVE A SPEcIAL PRIcE, OffER VALId TILL 15 MAY 2019

77 EUROS INSTEAd Of 95 EUROS

اشتري تذكرة الدخول الي معرض ايتما برشلونة عن طريق مجلة خيوط )الوكيل لمعرض ايتما بمصر(.
احجز عن طريق خيوط لتحصل علي سعر خاص، العرض ساري حتي 1٥ مايو 2019

٧٧ يورو بدال من 9٥ يورو

+202 2753 0007 | 8
info@khoyout.com
www.khoyout.com



Meet Mimaki’s evolutionary 
dye sublimation printer –
the new TS55-1800 

Bring your freshest ideas to 
market faster and more cost 
effectively than ever before 
with the newest member 
of Mimaki’s textile family.

JOIN THE EXPERIENCE

THE
EVOLUTION
OF
TEXTILE
PRINTING

THE
EVOLUTION
OF
TEXTILE
PRINTING


