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نشرة غري دورية تصدر عن شركة خيوط للدعاية واالعالن

اختتام فعاليات الجزء األول من معرض ايجي
ستيتش أند تكس
تختتم فعاليات الجزء األول من
معرض ايجي ستيتش أند تكس –
اليوم  -وهي الدورة غير المسبوقة
كبيرا على
تطورا
التي تضمنت
ً
ً
مستوى صاالت العرض بمشاركة
أكثر من  400عالمة تجارية تمثل
كبريات الشركات العاملة في مجال
تكنولوجيا الصناعات النسجية
(الغزل والنسيج والكيماويات) ،و
عددا من الفعاليات الجانبية
إقامة
ً
ممثلة في دورة تدريبية للطباعة
الرقمية ،ومسابقة لشباب المصممين
حول ابتكار تصميمات على النسيج
تعكس الهوية المصرية والتي فاز بها
 3من المصممين الشباب.
كما شهدت هذه الدورة للمرة األولى

اقامة مؤتمر النسيج المصري والذي
شارك به لفيف من مسؤولي و كبار
رجال الصناعة سواء في مصر أو
في منطقة الشرق األوسط ،حيث
قام بافتتاح المؤتمر الدكتور أحمد
مصطفى رئيس الشركة القابضة
للغزل والنسيج والقطن والمالبس،
ورجل الصناعة البارز هاني سالم
عضو المجلس التصديري للغزل
والنسيج ،حيث ألقى المؤتمر الضوء
على الجديد في مجال الطباعة
الرقمية والمنسوجات التقنية،
والتطورات المستقبلية للغزل
والمنسوجات.
صرح المهندس كريم شلبي رئيس
مجلس إدارة شركة فيجن فير أن

ما تضمنته الدورة الحالية لمعرض
ايجي ستيتش أند تكس من تطورات
باقامة فعاليات جانبية إنما هي بداية
التطوير الذي تخطط له الشركة في
المستقبل القريب لخدمة مجتمع
الصناعات النسجية والمساهمة في
مسيرة التطوير الراهنة.

شلبي :الدورة الحالية
للمعرض هي بداية التطوير
الذي تخطط له الشركة
لخدمة مجتمع الصناعات
النسجية.
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شـــركة نوبلتـــــكس مسيرة كفاح ونجاح
الشركة على رأس المنافسة وتضمن للعمالء خدمة متميزة أثناء وما بعد البيع
على مدار أعوام عديدة ،نجحت شركة نوبلتكس (الشركة العائلية)  -المورد األبرز
لماكينات الغزل والنسيج وملحقاتها وأنظمة تكييف الهواء وأنظمة الحماية من الحريق
– في إثبات مكانتها كشركة مشهورة تحت القيادة االستثنائية من قبل السيدة /ليلى
الجمال ،رئيس الشركة ومديرها العام ،حيث أثبتت المهندسة ليلى الجمال جدارتها
كخبيرة في المبيعات ،وكوكيلة لموردين عالميين من الدرجة األولى ،وكسيدة أعمال
حائزة على عدد من الجوائز ،وقد أدى عملها الجاد ومثابرتها ومهاراتها المتميزة إلى
وضع الشركة على خريطة النجاح واإلزدهار.
ومن خالل نشأتها في مصر ،عرفت
المهندسة ليلى الجمال الكثير عن ماكينات
الغزل والنسيج وذلك يرجع إلى أن والدها
المهندس محمد حسين الجمال كان رائداً
في مجال صناعة الغزل والنسيج ،حيث شغل
منصب المدير العام ألكبر أربع شركات وهي:
مصر المحلة الكبرى ،ومصر للغزل والنسيج
بكفر الدوار ،ومصر دمياط ،ومصر صباغي
البيضا ،وبعد التقاعد ،أنشأ المهندس
محمد حسين الجمال شركته الخاصة.
وقد حصلت المهندسة ليلى الجمال على
بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة
اإلسكندرية عام  ،1963ثم حصلت على
درجة الماجستير في عام  ،1968ثم عملت

الح ًقا كمهندسة في الشركة األهلية للغزل
والنسيج ،ثم انتقلت إلى شركة مصر للحرير
الصناعي ،ولنشاطها الباهر تم اختيارها من
بين أكثر من 30
مهندسا آخرين للتدريب في
ً
روسيا  -وبعد تدريبها لمدة عام في روسيا،
انتقلت بخبراتها الحديثة في ذلك الوقت إلى
شركة والدها وبدأت في مهمتها المتمثلة
في استكمال مسيرته والحفاظ على نجاح
الشركة.
وطوال هذه األعوام ،تمكنت المهندسة ليلى
الجمال من قيادة مجموعة من ثالث شركات
مملوكة للعائلة – وهي  .G.I.E.Sونوبلتكس
و  - IEIوتحقيق نجاح كبير وصنع اسم المع
لنفسها كسيدة أعمال من الدرجة األولى،

وفد من رجال الصناعة االفارقة في زيارة
لمعرض ايجي ستيتش أند تكس

وفدا من الكوادر الصناعية االفريقية
قام
ً
بزيارة معرض ايجي ستيتش اند تكس،
للتعرف على التكنولوجيات الجديدة التي
يقدمها المعرض ،رغبة في تطوير مسيرة
الصناعة في البلدان االفريقية.
عددا من
شملت زيارة الكوادر االفريقية
ً
الشركات والعالمات التجارية الكبرى في
صاالت العرض المختلفة إضافة إلى حضور
بعض جلسات الدورة التدريبية للطباعة

اضافة
قدمته
يتعلق
تطوير

الرقمية ومؤتمر النسيج المصري،
إلى االطالع على الجديد الذي
الشركة المنظمة للمعرض فيما
بصاالت العرض أو المساهمة في
مسيرة االنتاج.
وأعرب رجال الصناعة اآلفارقة عن
سعادتكم بالمستوى المتميز للمعرض اضافة
إلى التكنولوجيات الحديثة اإلنتاجية التي
قدمتها الشركات المشاركة لرجال الصناعة.

م.ليلى الجمال

حيث قامت بتطوير وتوسيع الشركة من
حوالي  10موظفين في بدايتها إلى أكثر من
 60موظ ًفا ،وعملت على وضع الشركة على
رأس المنافسة من خالل التفاني في العمل
طوال الوقت ،مما يضمن للعمالء خدمة
متميزة أثناء و ما بعد البيع.
وقد أورثت المهندسة ليلى ألوالدها التفاني

م.نائلة الطويل

وعالقتهم الوطيدة للشركة ورغبتهم في
االمتداد و التطوير فيها وخصوصا ابنتها
الالمعة المهندسة نائلة الطويل التي اتبعت
تقاليد العائلة ونقلت معرفتها وخبراتها
الواسعة إليها بنهج مواكب للحداثة مع
اإلصرار على التعلم حتى وصلت إلى منصب
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

لجنـــة الصنــــاعة والطــــاقة بنقـــابة
المهندسين تشارك بفعاليات "ايجي
ستيتش اند تكس"

وفدا من نقابة المهندسين
شارك
ً
باإلسكندرية في فعاليات معرض ايجي
ستيتش اند تكس ،حيث تكون الوفد من
مهندسا من مسؤولي وأعضاء لجنة
24
ً
الصناعة والطاقة بالنقابة.

قام الوفد بالمشاركة في فعاليات مؤتمر
عددا من
النسيج المصري ،وحضور
ً
جلساته ،إضافة إلى التعرف على التقنيات
التكنولوجية الجديدة التي ضمتها أروقة
المعرض.
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ﺗﻌﻠﻢ..

ﺗﻮاﺻﻞ..

البرنامج اليومي لمؤتمر النسيج المصري

ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء أﺣﺪث اﻹﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواد واﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ

إﻛﺘﺸﻒ..

اﻟﻮﻗﺖ
13:00-13:40

CAIRO TEXTILE

اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت واﻟﻔﺮص

W E E K

اﻟﻸﺣﺪ  ١٧اﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠٢١

اﺳﻢ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت
Debbie McKeegan
ﻃﺒﺎﻋــﺔ اﻟﻤﻨﺴــﻮﺟﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ :ﻓﺮﺻــﺔ
Texintel UK
اﻟﻤﻨﺴــﻮﺟﺎت
ﻟﻤﺼﻨﻌــﻲ
واﻋــﺪة
واﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ وﺧﺒﺮاء اﻟﻤﻮﺿﺔ
إدارة ازﻣــﺎت ﻓــﻲ ﺑﻴــﻊ اﻟﻤﻨﺴــﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻰ وﻗﺖ وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ

13:40-14 :30

Mr. M. Keshk
T-Shirt Factory

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ :اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺠﻮدة
Mr. Roger Van Bussel
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة
MESDAN
ﻋﻴــﻮب اﻗﻤﺸــﺔ اﻟﻤﺼﺒﻮﻏــﺔ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋــﺔ :
اﺳﺒﺎب وﻃﺮق اﻟﻌﻼج

Dr. Ahmed Hasabo
NRC

14:30-15:15

اﺳﺘﺮاﺣﺔ وﻓﺮﺻﺔ ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻌﺮض اﻳﺠﻲ ﺳﺘﻴﺘﺶ آﻧﺪ ﺗﻜﺲ

15:15-16:45

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺿﺎﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻟﻰ اﻗﻤﺸﺔ
Mr. Ali Goken
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻗﻤﺸﺔ اﻻﻟﻤﻴﻨﺎﺷﻦ ؟
Maliplast
اﻟﻔﻠﻮك ﻟ¤زﻳﺎء واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت

ﻃﺮق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻮﻳﻞ
ﻃﺮق ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت

16:45-17:15
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Dr. Zeinab Hassan
Tex�le Consolida�on Fund
UES
Dr. Ahmed Hasabo
NRC

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ازﻳﺎء واﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻨﺴــﻮﺟﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺿــﺔ :اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ
ﺑﺎﻗﻤﺸﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﺎﺟﺢ

Dr. Doaa Ezzat
FDC

اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪد ﺟــﻮدة اﻗﻤﺸــﺔ
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋــﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫــﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺻﻨﺎﻋــﺔ
اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة

Eng. Nasser Kafafy
Giza Upper Egypt
Development

خيوط نيوز
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MARZOLI ROVING FRAME:
STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY FOR ROVING
PRODUCTION
Ever since the conception of its
market-leading roving frames,
Marzoli has never stopped to
search for innovative ways to
further improve its outstanding
technology: FT60 and FT70
are equipped with all the most
advanced technologies along
with Marzoli’s latest innovations,
and represent technological
excellence
for
productivity,
efficiency and versatility.
The number of spindles (FT60
and FT70 can respectively reach
240 and 192 spindles) the space
rationalization, enabled by a
smaller and more accessible
head-stock, and thinner tubes,
have enabled the FT60 and
FT70 roving frames to grant the
following benefits:
Higher productivity:
The client can produce more
roving with the same number of
machines, thanks to the higher
number of spindles; he can
produce more roving with the

exchangers,
fewer
blowers,
optimized transport rail’s length,
etc.

same number of spindles, thanks
to the tubes with smaller diameter
which allow to host more roving
per bobbin and therefore reduce
the number of doffing cycles;
he can produce more roving in a
given space, thanks to the 110 mm

gauge between the spindles and
the smaller and more accessible
head-stock.
Investment savings:
Thanks to the higher production
of FT60 and FT70 roving frames,

the client can purchase a lower
number of machines in order
to reach the desired production
level and fewer machines entail
lower investment costs because
they require fewer head and rear
stocks, fewer cleaners and bobbin

Lower operational costs:
Because
there
are
fewer
machines, the cost for their
maintenance is lower. Moreover,
thanks to a more productive
space utilization, the customer
can also lower the incidence of
fixed costs on the roving and on
the yarn being produced: as the
client can install fewer roving
frames and still obtain the same
production level, he can reduce
the installation space and all the
related fixed costs (conditioning,
lighting,
rents,
etc.).
Moreover, FT60 and FT70 roving
frames eliminate the operational
costs related to suction, thanks
to the possibility to detect broken
roving with special sensors:
suction is therefore no longer
required and the client can draw
on substantial energy savings, 4
Kw per hour.

TAOMApp
A NEW APPROACH
TO THE COTTON ANALYSIS

TAOMApp

Mobile Application

Touch the cotton quality on your smartphone
TAOMApp allows to define, in an easy and fast way, through photos taken
by the smartphone, the trash level inside the raw cotton.
This application uses the most advanced image recognition techniques
and return an index called Marzoli Trash Index, expressed as a percentage.

Marzoli Machines Textile
A Camozzi Group Company

ADV-TAOMApp_21x15cm_ENG.indd 1

Download TAOMapp
& Start the analysis

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

08/10/21 10:14
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عـالء شـديد
alaa@khoyout.com

ع السـريع!!..

نشرة غير دورية تصدر عن
خيوط للتسويق

رئيس مجلس اإلدارة وصاحب اإلمتياز

أحمد المغالوي
رئيس التحرير

عـالء شـديـد
متابعة وتنسيق

أسماء جمال الدين
إدارة التحرير

وليد عرابى
لبنى إسماعيل
شيماء الشناوي
إخراج فني

معتصم محمد
إدارة التوزيع

امانى سيد
تصوير

محمد رزق عبد الحافظ

ت01113168516 :
01552204972
info@khoyout.com
www.khoyout.com

Follow us

● ●لم تكن دورة معرض ايجي
ستيتش اند تكس دورة عادية
بالمعنى المعروف ،شركات
وعالمات تجارية تقدم أفضل
ما لديها في عالم تكنولوجيا
الصناعات النسجية ،بل كانت
دورة غير مسبوقة قدمت
الصناعية
التكنولوجيات
لرجال الصناعة الراغبين في
تطوير مسيرتهم اإلنتاجية،
باإلضافة إلى تقديم خدمات
توعوية ومعلوماتية سواء من
خالل المساهمة في تنظيم
دورة تدريبية حول الطباعة
الرقمية أو من خالل مؤتمر
النسيج المصري ،بهذا الشكل
أصبح المعرض ليست فقط
منصة عرض للتكنولوجيات
الصناعية الجديدة ولكن أيضا
منصه معلوماتية تستهدف
دعم الصناعة بكل جديد على
مستوى تطوير الفكر اإلنتاجي
واإلداري للصناعة المحلية.
● ●مالحظة عابرة  ..أكثر زوار
المعرض من الشباب الراغبين
في العمل في الصناعة أو
اصحاب المشروعات الجديدة،
الكل جاء ليتعرف على الجديد
في تكنولوجيا الصناعة،
وفي نفس الوقت التعرف
على اسلوب جديد في العمل
من خالل الفعاليات التي تم
انعقادها على هامش المعرض،
مما يشير إلى أن هناك مالمح
مشهد جديد تتكون اآلن
للصناعة المصرية ،سوف يكون
الشباب في المقدمة بال شك.
● ●جلسات المؤتمر خاصة التي
تتعلق بالطباعة الرقمية أو
التقنيات الصناعية الجديدة
رواجا بين جلسات
هي األكثر
ً
المؤتمر ،وهو ما يمثل مؤشر
قوي على القطاعات التي سوف
استثماريا خالل
رواجا
تشهد
ً
ً
المستقبل القريب.
● ●لعل أبرز ما في معرض ايجي
ستيتش أند تكس ليس فقط
التنظيم المتميز كالعادة
والتطوير الجديد ممثل في
الفعاليات الجانبية ،ولكن ايضا
في انه يمثل مؤشر لما سيكون
عليه المستقبل ،من حيث
اتجاهات السوق االنتاجية ،وأي
المجاالت الصناعية التي سوف
يقبل عليها المستثمرين..
● ●كل التحية والتقدير للمهندس
كريم شلبي رئيس مجلس إدارة
فيجن فير ،واالستاذ العزيز
هيثم راضي مدير المعرض
ولكل من فكر ونظم وابدع في
عمله حتى يكون لدينا معرض
على هذا المستوى من الكفاءة
والتميز.
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خيوط نيوز

مؤتمر النسيج المصري ..حاجة مشرفة فع ًلا
أحمد املغالوي
Meghalawi@khoyout.com

استمتعت خالل يومين بالندوات و المناقشات اللي كانت في
مؤتمر النسيج المصري اللي أقيم ألول مرة خالل معرض
ايجي ستتش اند تكس ،الجلسات كان بتكلم ناس و خبرات
وقدم الجلسة اإلفتتاحية الدكتور أحمد مصطفى رئيس
مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والمالبس،
واستاذ هاني سالم واحد من اهم رواد صناعة المنسوجات
الفنية وجلسات عن مستقبل الدينيم و كيف يكون صديق
للبيئة و جلسات عن صناعة الصوف و االبتكارات في هذه
الصناعة و جلسات عن األلياف وكان فيه في اليوم الثاني
جلسات عن الطباعة الرقمية على المنسوجات و أيه الفرص
المتاحة للمصانع و المصممين في مجال الطباعة وجلسة
ثانية عن اختبارات النسيج و الجودة و أيه عيوب األقمشة و
سببها و إزاي تتعالج و جلسة ممتعة عن إزاي المصنع يزود
خصائص للقماش.
اتكلم في الندوات خبرات محترمة جدا من مصر و تركيا و
انجلترا و ايطاليا وبنجالديش و سويسرا .ناس عندها خبرات
كبيرة نقلتها للحاضرين و دارت مناقشات تفتح المخ وتخلي
الناس تفكر و تبتدي تشوف أيه االبتكارات و أيه الجديد بدل
ما أغلب المصانع المصرية شغالة بقالها سنين على نفس
المنتج من التي شيرت و البولو و البنطلون و القميص اللي
المنافسة فيه عنيفة و قوية في العالم كله ،وده بيخلي المصنع
يصدر أو ينتج منتج من غير قيمة مضافة عالية و بالتالي
هامش ربح مضغوط.

أنا بالنسبة ليا استمتعت أكثر حاجة بالجلسات الي تمت
عن المنسوجات الفنية ،ده منتج فيه قيمة مضافة عالية
زي المالبس الطبية المضادة للبكتريا إلى تبطينات الترع
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و الطيارات و العربيات ،استثمارتها أكبر للمصنع بس العائد
عليه أعلى من التي شيرت اللي فيه ماليين من المصانع في
العالم بتقطع نفسها عليه و بتضغط في السعر.
اللي أنا عارفه و اشتركت فيه مع هيئات عالمية من دراسات
ان الناس شايفة أن مصر عندها فرصة في المنسوجات
الفنية بس برضه فيه تحديات كثيرة الزم تتحل زي عدم
وجود معامل اختبار وجودة  ،و امكانيات و اجهزة للقطاع
ده وطبعا المعرفة و نقل التكنولوجا و الخبرات ،اللي بيورينا
حجم و أهمية الصناعة دي أنها بتكبر سنويا بنسبة 6%
بالمقارنة بصناعة النسيج التقليدية اللي بتكبر سنويا بنسبة
 .2%حجم سوق المنسوجات الفنية متوقع يوصل ل 250
مليار دوالر على سنة  .2025فيا ريت الدولة تسعي و تركز
على تشجيع المستثمرين اللي بيصدروا قيمة مضافة و تعمل
لهم منطقة صناعية خاصة بيهم و معاهم الصناعات المغذية
ليهم ،ده لوحده ممكن يرفع أرقام صادرتنا من إلى  3مليار
دوالر اللي زي ما هموا بقالهم سنين يبنزلوا سنة و بيطلعوا
سنة مش أكثر و يخلينا ننط لحتة ثانية في الصادرات.
في النهاية مؤتمر النسيج المصري إضافة كبيرة لمعرض
ايجي ستتش و في رأيي دي أول مرة و مش هتكون آخر مرة و
خطوة كبيرة أن المعارض في مصر تبقي زي معارض بره زي
إيتما و فيسبا و غيرهم اللي بتكون فيهم مؤتمرات و ندوات
قوية في نفس وقت المعرض .برافو فيجين فيرز Vision
 Fairsو شركة سكرايب .Scribe

