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فرص استثمارية واعدة

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

ــار  ــع انتش ــاق م ــرارات لإلغ ــى أي ق ــوء إل ــدم اللج ــا ع ــس وزراء بريطاني ــن رئي أعل
العــدوى بعــدوى »الوليــد الجديــد لعائلــة كورونــا« أوميكــرون، وكأنــه يعلــم ويــدرك أن 
تكلفــة اإلغــاق اقتصاديـًـا أعلــى وأكثــر فداحــه مــن انتشــار الفيــروس، وهــو أمــر اتفقــت 
عليــه معظــم دول العالــم بعدمــا تعرضــت للمعانــاة االقتصاديــة – إذا صــح التعبيــر- جــراء 

اإلغــاق األول.
هــذا يعنــي ان العجلــة االقتصاديــة لــن تتوقــف عنــد الــدوران مثلمــا حــدث لهــا مســبقًا 
وبالتالــي حركــة االســواق العالميــة ستســتمر ولكــن يكــون هنــاك فاتــورة اقتصاديــة مــرة 

أخــرى إلنتشــار كورونــا أو أيــا مــن افــراد عائلتهــا الفيروســية..!!
ــات  ــذ باإلحتياط ــع األخ ــة م ــي مســيرة التنمي ــة االســتمرار ف ــت مصــر أهمي ــد أدرك ولق
الازمــة للحــد مــن العــدوى، واســتمرار مســيرة التطعيــم للــكل، حيــث اســتمرت مســيرة 
البنــاء بــا توقــف، ومعهــا خطــط التنميــة االقتصاديــة ومنهــا خطــة تحديــث الصناعــات 
النســجية، وهــو االمــر الــذي اهتمــت بــه القيــادة السياســية مــن متابعــة مســيرة خطــة 

تحديــث هــذه الصناعــة وافتتــاح محلــج األقطــان فــي محافظــة الفيــوم.
المحلــج مقــام علــى مســاحة 10 أفدنــة علــى طريــق الفيــوم / بنــى ســويف بعيــدا عــن 
الكتلــة الســكنية، ويعمــل بتكنولوجيــا حديثــة ألول مــرة تدخــل مصــر، حيــث تتــم العمليــة 
ــازم  ــر القطــن الخــام ال ــدوي، لتوفي ــا دون تدخــل ي ــات آليً ــة مــن خــال الماكين اإلنتاجي
للصناعــة بجــودة عاليــة وخالــى تماًمــا مــن الشــوائب والملوثــات، وتصــل الطاقــة 

اإلنتاجيــة إلــى قرابــة 5 طــن لــكل ســاعة، وبلغــت تكلفتــه اإلجماليــة نحــو 250 مليــون 
جنيــه.

وبعــد هــذا االفتتــاح  بأيــام قليلــة؛ شــاركت الوزيــرة نفيــن جامــع فــي نــدوة حــول 
الصناعــات النســجية أكــدت أنــه جــاري حاليــاً إعــادة تشــكيل المجلــس األعلــى للصناعــات 
النســجية بهــدف تفعيــل دوره خــال المرحلــة المقبلــة حيــث ســيضم ممثليــن عــن كافــة 
ــس  ــزل والنســيج والماب ــة الغ ــات صناع ــة حلق ــر كاف ــة وتطوي ــة بتنمي ــات المعني الجه
الجاهــزة فــي مصــر بهــدف وضــع رؤيــة شــاملة للنهــوض بهــذا القطــاع الحيــوي، والذي 
ــس  ــزل والنســيج والماب ــاء بمنظومــة صناعــة الغ ــة لارتق ــة حكومي ــي ضمــن رؤي يأت
الجاهــزة فــي مصــر للوصــول بهــا لمســتويات عالميــة تفــي باحتياجــات الســوق المحليــة 

وتعــزز الصــادرات المصريــة لألســواق العالميــة.
ويمكننــي القــول ان تصريحــات رئيــس الــوزراء البريطانــي ومــا يمثلــه مــن اتجــاه عــام 
عالميـًـا لعــدم العــودة إلــى مــا كان األمــر فــي بدايــة جائحــة كورونــا وايضــا مــا تقــوم بــه 
ــة التحديــث،  ــة واســتمرار دوران عجل الحكومــة مــن اجــراءات لدعــم الصناعــة المحلي
يؤكــد علــى اســتمرارية نمــو الصناعــة فــي المســتقبل القريــب، فاســتمرار التحديــث يعنــي 
اســتمرار اســتغال الفــرص االســتثمارية الواعــدة، باإلضافــة إلــى الفــرص التصديريــة 
ــوع مــن  ــة ألي ن ــة االنتاجي فــي المســتقبل القريــب، وعــدم تعــرض الصناعــة أو العملي

التباطــئ بــل علــى العكــس ســوف تســير بوتيــرة أســرع وأكثــر قــوة.
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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

كنت فين يا كبير.. واحشتنا.!
أخيًرا .. بعد طول غياب شوفناك، الحمد هلل يا شيخ، فين تصريحاتك 
المتميزة، وكالمك عن تعميق الصناعة، محدش سمع صوتك من قبل 
كورونا، لعل المانع خير، قالها عم رفا وكأنه بيتكلم مع نفسه، قلت: 
من  فيه حد  أصل  بالك،  في  متخدش  ياعم  قال:  رفا،  عم  يا  ده  مين 
عليه،  أدور  فكرت  فترة  ومن  بصراحة،  كتير  واحشني  كان  الكبار 

نيفين جامع في ندوة في شبرا بس  الوزيرة  الحمد هلل ظهر مع  لكن 
اللي مش فاهمه أنه برده متكلمش وال قال كالم من بتاع زمان رغم 
أن الوزيرة كانت بتتكلم عن الصناعة ومستقبلها، قلت: يمكن مقتنع 
كتير  واحشنا  أنه  المهم  برده..  ممكن  رفا:  عم  قال  حلوة،  والدنيا 

بصراحة..!

كالم هنا وهناك كده..!
األعلى  المجلس  تشكيل  إعادة  عن  الصناعة  في  الناس  بين  كالم 
للصناعات النسجية وأنه هيكون فيه ممثلين عن كافة الجهات اللي ليها 
عالقة بتطوير مراحل الصناعة سواء غزل أو نسيج أو مالبس، مش 
منتجين ومصدرين بس،قلت : سمعت الكالم ده يا عم رفا، قال: آه من 
فترة سامع الكالم ده، والوزارة بتفكر في الموضوع ده، بس يا ترى 
هتفكر بنفس األسلوب القديم، يعني تجيب وتمشي وتعيد من غير ما 
محد يقول لنا هوا عمل أيه، ثم المجلس دلوقتي اصال بيعاني من نتيجة 

التفكير  يمكن  قلت:  فاهم،  محدش  بصراحة  بره،  السوق  في  كورونا 
يكون مختلف المرة ديه، قال عم رفا: مختلف يعني أية، يعني ممكن 
يجيبوا مين، مش المفروض حد يفكر في الشغل اللي اتعمل ويفكروا 
من  يبدأوا  جديدة  ناس  وتجيب  تشكل  انك  التطوير  وال  تطويره  في 
األول تاني.. ثم تنهد عم رفا وقال: قبل ما تاخد قرارات فكر وأدرس 
اللي فات عشان لو فيه مشكلة تحلها وتبدأ صح وتكمل، وال أية.. قلت: 

هنشوف يا عم رفا.. بكره الدنيا تبان.. قال عم رفا: آه طبعا..!

االسعار ولعت يا جماعة..!
هوا فيه أية يا جماعة، سعر الغزل ارتفع أوي والشغل اصال مش اد 
كده، يعني األحوال هتكون ازاي لما الشغل يزيد والدنيا تبقى حلوة، 
قالها عم رفا، قلت: يمكن عشان اسعار القطن يا عم رفا والتكلفة اكيد 
ومش  مستغرب  بس  أنا  سيدي  يا  رفا:  عم  قال  الناس،  على  زادت 
عارف الدنيا هتكون أية لما الشغل يزيد، ده في اآلخر هيخلي االسعار 

تزيد في الداخل والخارج، بس المشكلة أنك بتنافس مع ناس بعضهم 
معندوش الموضوع ده، قلت: االسعار في العالم كله بتزيد، قال: من 
غير دراسة للمنافسة وبشكل علمي كالمك كالم فاضي، يعني يا جماعة 
الميزة في التصدير إما سعر أو جودة أو االتنين، وانك تبقى قادر على 

االنتاج والشحن بسرعة للناس بره انت وضعك أية بقه..



http://www.nobeltex-gies.com
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عالمية

اخبار
شركة Adidas األلمانية 

تستعين بخدمات
Amazon Web Services

Adidas Uses Amazon 
Services

 Adidas ، Amazon Web اختــارت شــركة
ــام  ــث نظ ــر تحدي Services (AWS) ، لتوفي
ــاص  ــات (ERP) الخ ــوارد المؤسس ــط م تخطي
لشــركة  يوفــر  والــذي   SAP باســتخدام  بهــا 
ــط  ــالزم لرب ــي ال ــاس التكنولوج Adidas األس

ــا. ــة بأكمله ــا العالمي ــر عملياته ــا عب بياناته
تمكيــن  إلــى   SAP نظــام  تشــغيل  ســيؤدي 
التجاريــة  العمليــات  رقمنــة  مــن   Adidas
األساســية عبــر سلســلة القيمــة الخاصــة بهــا 
ــح  ــر تجــارب أفضــل للمســتهلكين ، وتصب لتوفي
أعمــااًل تعتمــد علــى البيانــات بشــكل أكبــر ، 
ــل  ــل التعام ــدة مث ــال الجدي ــاذج األعم ــم نم ودع

المباشــر مــع المســتهلك. 
ــة  ــاة المبيعــات المادي ــد قن وســيدعم النظــام الجدي
ــن  ــات SAP م ــن بيئ ــن خــالل تمكي ــركة م للش
االندمــاج مــع قــدرات AWS ، مثــل التعلــم 
اآللــي والتحليــالت ، لتبســيط عمليــات سلســلة 
التوريــد والمخــزون والتســويق لمتاجــر البيــع 
بالتجزئــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. قالت الشــركة 
فــي بيــان لهــا ، إنــه مــن خــالل هــذه التجربــة ، 
يمكــن أن تقــدم Adidas خصومــات مخصصة، 
والوصــول المبكــر إلــى اإلصــدارات الجديــدة 
ــة ،  ــتهلك ذات األولوي ــة المس ــاون ، وخدم والتع
والقــدرة علــى تخصيــص التجــارب والعــروض.

ارتفاع مبيعات شركة 
Abercrombie & Fitch

بنسبة 8 في المئة في الربع الثالث
Increase by 8% in Abercrombie and Fitch Sales 

 Abercrombie شــركة  مبيعــات  ارتفعــت 
المالبــس  بيــع  فــي  المتخصصــة   & Fitch
ــة،  ــات المتحــدة األمريكي واإلكسســوارات بالوالي
بنســبة 10 فــي المئــة لتصــل إلــى 905.1 مليــون 
دوالر فــي الربــع الثالــث من الســنة الماليــة، مقابل 
مبيعــات بلغــت 819.6 مليــون دوالر فــي نفــس 
الفتــرة عــن الســنة الماليــة الســابقة، كمــا ارتفعــت 
المبيعــات الرقميــة لفتــرة الربــع الثالــث بنســبة 8 
فــي المئــة لتصــل إلــى 413 مليــون دوالر لتمثــل 

46 فــي المئــة مــن إجمالــي المبيعــات.
تضــم  التــي   Hollister مبيعــات  وارتفعــت 
و  Gilly Hicks و   Hollister عالمــات 
Social Tourist بنســبة 10 فــي المئــة لتصــل 
ــة ب 476.6  ــون دوالر مقارن ــى 522.3 ملي إل

مليــون دوالر عــن العــام الســابق. بينمــا ارتفعــت 
مبيعــات ماركــة Abercrombie بمــا فــي ذلــك 
  Abercrombie & Fitch العالمــات التجاريــة
و Abercrombie Kids بنســبة 12 فــي المئــة 

ــون دوالر. ــى 382.8 ملي ــل إل لتص
األمريكــي  ســوق  أن  إلــى  الشــركة  واشــارت 
يمثــل أكبــر ســوق لمنتجــات الشــركة بقيمــة بلغــت 
654.8 مليــون دوالر مقارنــة ب 557.8 مليــون 
دوالر عــن العــام الســابق، بزيــادة 17 فــي المئــة 
ــي 2020،  ــام المال ــن الع ــث م ــع الثال ــن الرب ع
بينمــا انخفضــت المبيعــات فــي أوروبــا والشــرق 
األوســط وإفريقيــا بنســبة 6 فــي المئــة لتصــل إلــى 
179.1 مليــون دوالر مقارنــة ب 190.2 مليــون 

دوالر عــن العــام الســابق.
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Check Point نتائج ايجابية للتوسعات الجديدة لشركة
في مدينة طنطا

Positive Results for Check Point Expansion in Tanta

ــع  ــس إدارة مصن ــس مجل ــودة رئي ــارق ف ــد ط أك
» شــيك بوينــت«  فــي تصريحــات لـــ« خيــوط« 
ــام  ــدة التــي ق نجــاح التوســعات االســتثمارية الجدي
بهــا المصنــع منــذ العــام والنصف عام، حيث اشــار 
إلــى نقــل العمليــة االنتاجيــة إلــى مدينــة طنطــا ممــا 
ســاعد فــي عــدم التعــرض ألي عراقيــل لوجســتيه 
ــا  ــة مم ــة بالعمال ــواد الخــام، أو المتعلق ــق بالم تتعل
ــى  ــة إل ــل، باإلضاف ــات النق ــن نفق ــر م ــر الكثي وف
القــدرة علــى تنظيــم العمليــة االنتاجيــة ذاتهــا ممــا 
جلعــل االنتــاج أكثــر تنافســية، ولهــذا اصبحــت 
الشــركة تســتورد المــواد الخــام الخاصــة بهــا ممثلة 
فــي األقمشــة علــى ســبيل المثــال.. أمــا عــن فــرع 
الشــركة فــي مدينــة 6 أكتوبــر فمــاذا يعمــل ولكــن 

بنســبة أكبــر فــي انتــاج العينــات للعمــالء. 
ــودة أن  ــارق ف ــد ط ــتثقبل أك ــه للمس ــول رؤيت وح
مالمــح المســتقبل بــدأت بالفعــل حيــث يتــم التركيــز 
ــي  ــس الت ــاج المالب ــى انت ــن عل ــت الراه ــي الوق ف
بهــا قيمــة مضافــة أكثــر وبالتالــي اكتســاب القــدرة 
ــم  ــذا دع ــح أفضــل، وله ــش رب ــق هام ــى تحقي عل
ــي التريكــو  ــة ف ــات حديث ــة بماكين ــة االنتاجي العملي

الدائــري اضافــة إلــى توســعات للقاعــات التــي 
يتــم بهــا اجــراء العمليــة االنتاجيــة وتذويدهــا بــكل 
اإلمكانــات المتاحــة للحفــاظ علــى مســيرة منتجــات 

ــة. ــودة المرتفع الشــركة ذات الج
أمــا فيمــا يتعلــق بمســتقبل الصناعــة فأشــار رئيــس 
مجلــس إدارة شــيك بوينــت إلــى أن منــاخ الصناعة 
ــن، خاصــة وأن  ــن التحس ــدًرا م ــهد ق ــا سيش محلًي
ــل  ــن للعم ــتثمرين الصينيي ــن المس ــال م ــاك اقب هن
للهــروب مــن االرتفــاع المســتمر  فــي مصــر 
ــذا  ــي بالدهــم، وله ــب ف ــة والضرائ الســعار الطاق
ــن بدراســة  ــت الراه ــي الوق ــم ف ــر منه ــوم الكثي يق
نقــل العمليــة اإلنتاجيــة فــي مصــر، والتصديــر 

ــة. ــوق األمريكي للس
ــل  ــر بالذكــر أن شــركة Check Point يمث جدي
اســتثماًرا حديًثــا متخصــص فــي صناعــة المالبــس 
ــة، بهــدف  ــر للســوق األمريكي الجاهــزة، والتصدي
تحقيــق طفــرة فــي صــادرات المالبــس المصريــة 
ــة،  ــة مضاف ــس ذات قيم ــاج مالب ــق انت ــن طري ع
وهــو مــا يتــم بفضــل تواجــد إدارة متطــورة ممثلــه 

فــي طــارق فــودة ومحمــد ســيد.

جيتكس مينا تكس يطلق 
مشروع تدريبي مجاني 

لمبيعات عالية األداء

GTEX Menatex Launched A 
New Training Program

محلية

اخبار

عقــد مشــروع جيتكــس مينــا تكــس فــي مصــر 
جلســة تعريفيــة عبــر االنترنــت عــن البرنامــج 
التدريبــي » مبيعــات عاليــة األداء« خالل ديســمبر 
الماضــي، وهــو البرنامــج الــذي يســتمر التســجيل 
بــه حتــى الثلــث األخيــر مــن شــهر ينايــر 2022 
حيــث يعتمــد علــى أحــدث األبحــاث والحلــول 
التجــارة  مركــز  مــن  المقدمــة  والتكنولوجيــا 
 INSEAD و   Harvard وجامعتــي  الدوليــة 
ــا و  ــد تماًم ــج فري ــو برنام و Game Learn ه
تقــدر تكلفــة أي برنامــج مكافــئ مقــدم مــن القطــاع 
الخــاص بقيمــة فــي حــدود 5000 دوالر لــكل 
مشــارك. إال ان المشــروع يقــدم البرنامــج مجاًنــا.
ألهميــة  فهًمــا  للمشــاركين  البرنامــج  يقــدم 
صفقــة  فــي  الدخــول  قبــل  الجيــد  التحضيــر 
تجاريــة وحضــور اجتمــاع أو مفاوضــات بيــن 
تقنيــات  اســتخدام  وكيفيــة  والمشــتري،  البائــع 
األداء  عاليــة  المبيعــات  مندوبــي  وأدوات 
واالســلوب  المبيعــات،  علــى  إيجاًبــا  للتأثيــر 
ــركات،  ــن الش ــة بي ــات فعال ــد اجتماع ــل لعق األمث
المتعلقــة  لشــروط  وفًقــا  بيــع  عمليــة  وإتمــام 
جميــع  مــع  الفعــال  والتواصــل  بالبائــع، 
خلفياتهــم  عــن  النظــر  بغــض  الشــركاء  أنــواع 
ــم االتصــاالت  ــد فــي عال ــان الجدي الشــخصية، وبي
وممثــل  للشــركة  عنهــا  غنــى  ال  كأداة  الرقميــة 
االختالفــات  تحديــد  علــى  والقــدرة  المبيعــات، 
والثقافــات  المشــاركين  ثقافــه  بيــن  الثقافيــة 
ــاح. ــرص النج ــين ف ــل تحس ــن أج ــرى« م »األخ
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يعتبــر اللــون بمثابــة القلــب لتصميــم طباعــة المنســوجات فهــو العامــل الجوهــرى، 
ــق  ــون يطل ــإن الل ــم ف ــى التصمي ــر إل ــا ننظ ــة فحينم ــر العناصــر جاذبي ــو أكث وه
األحاســيس األولــى واإلنطباعــات واإلســتجابات قبــل أن يبــدأ عمــل العقــل. فاللــون 
أحــد األســس الهامــة فــى إحــكام البنــاء التصميمــى، فهــو عنصــر علمــى كمــا هــو 
ــن الضــوء،  ــون جــزء م ــارة، فالل ــل إث ــر العوام ــن أكث عنصــر تنظيمــى، فهــو م

وهــو عبــارة عــن طاقــة إشــعاعية كهرومغناطيســية تتضمــن ســبعة ألــوان طيفيــة 
هــى: أحمــر، برتقالــى، أصفــر، أخضــر، أزرق، نيلــى، بنفســجى، وعنــد ســقوط 
هــذه األشــعة فــى صــورة الضــوء األبيــض علــى األشــياء، فــإن ســطوحها تمتــص 
بعــض مــن هــذه الموجــات وتعكــس بعضهــا اآلخــر، فيظهــر اللــون حســب طــول 

هــذه الموجــه المنعكســة. 

ــرى  ــاس البص ــك اإلحس ــون« ذل ــة »الل ــمل كلم وتش
المترتــب علــى إختــالف أطــوال الموجــات الضوئيــة 
الــذى  اإلختــالف  وهــو  المنظــورة،  األشــعة  فــى 
ــة  ــة بادئ ــوان مختلف ــن بأل ــه إحســاس العي ــب علي يترت
مــن األحمــر (أطــول موجــات األشــعة الضوئيــة 
المتطــورة) ومنتهيــاً باللــون البنفســجى (وهــو أقصــر 

ــعة).  ــذه األش ــات ه موج
يــدرس  أن  المنســوجات  طباعــة  لمصمــم  والبــد 
األلــوان مــن حيــث تكوينهــا وعالقاتهــا الداخليــة، 
حيــث يعتبــر اللــون مــن العناصــر األساســية فــى 
التصميــم، وتســاعد دراســته مــن الناحيــة النظريــة 
ــرة،  ــبة المعب ــوان المناس ــار األل ــى إختي ــم عل المصم
فهــو يبتعــد عــن األلــوان الشــائعة فــى تصميماتــه 
وعليــه إنتقــاء األلــوان ومزجهــا بحيــث ال تكــون 

معــادة فذلــك يــدل علــى األصالــة. 
ــم المطبــوع، ومــا  وال يخفــى أثــر اللــون فــى التصمي
يمكــن أن يلعبــه فــى إيضــاح وإبــراز مضمــون الشــكل 
الفنــى، بمعنــى أنــه مــن العناصــر األساســية فــى 
ذلــك العمــل الفنــى المســمى بالتصميــم، فيعتمــد علــى 
ــه وحــدوث  ــده وتناغم ــه وتردي ــوره ودرجات ــوة ظه ق
ــى إخــراج  ــوب ف ــوازن المطل التناســق والتكامــل والت
ــوان فــى الخــداع  ــراً مــا تســتخدم األل ــم، وكثي التصمي
إســتخدام  مــن خــالل  وذلــك  للتصميــم،  البصــرى 
توزيــع لــون بطريقــة معينــة حيــث يشــد النظــر إلــى 
ــم  ــرى، فالتصمي ــق أخ ــى مناط ــة ويخف ــق معين مناط
المبتكــر البــد أن تكــون ألوانــة متنوعــة ومميــزة 

ــوب.  ــر المطل ــدث التأثي ليح
وممــا ال شــك فيــه أن اللــون يبــرز النواحــى الجماليــة 
ــل،  لألقمشــه المطبوعــة إذا اســتخدم اإلســتخدام األمث
ــون  ــاعد الل ــى س ــات الت ــن التصميم ــر م ــاك الكثي فهن
فــى نجاحهــا وعلــى النقيــض قــد يكــون هنــاك بعــض 
التصميمــات الناجحــة التــى لــم يســاعد اللــون فــى 
اللــون  يعــد  بهــا، ولذلــك  الجمــال  نواحــى  إبــراز 
الوســيط مــا بيــن المقومــات البنائيــة والكليــة فهــو 
ــى  ــى وعنصــر كل ــم، وهــو عنصــر جمال ــع بينه يجم

ــرى.  تعبي

كمــا يلعــب دوراً كبيــراً فــى التأثيــر المباشــر فــى لفــت 
ــا  ــى الســلعة المطبوعــة وتأمله أنظــار المســتهلكين إل
وتذوقهــا، والخامــة النســجية تعطــى اللــون الكثيــر 
فهــى تجعلــه شــفافاً، ســخياً، وقويــاً تضفــى عليــه مــن 

كيانهــا إذا أختيــر اللــون الــذى يتناســب معهــا. 

مدلول لمعانى األلوان فى األقمشة المطبوعة
ــط  ــى حواســنا وهــو يرتب ــراً مباشــراً عل ــه أث ــون ل الل
بعضهــا  الشــخصية،  والطبــاع  النفســية  بالحالــة 
ــس البشــرى، واألخــرى مكتســبة  ــن الجن ــوروث م م
مــن الحيــاة، كمــا يقــال أن للعوامــل الجويــة فــى 
البــالد أثــر فــى إستحســان مجموعــة مــن األلــوان عــن 

ــا. غيره
ونتيجــة لهــذا اإلرتبــاط القــوى بيــن األلــوان والمعانى، 
نجــد أنــه يجــب علــى المصمــم أن يعطــى لهــذا األمــر 
إعتبــاراً كبيــراً حيــن يخطــط فــى مخيلتــه أللــوان 
التصميــم، فاأللــوان كالبشــر فــى طباعهــا فمنهــا حــاد 
ــع  ــى تصن ــوان الت ــا األل ــع ومنه ــادى الطب ــع وه الطب
عالقــة طيبــة مــع ألــوان أخــرى، ومنهــا مــن ال تطيــق 
أن تتصــدر ألــوان أخــرى عليهــا ومنهــا اللــون الــذى 
ــذى  ــا ال ــر، ومنه ــون آخ ــع ل ــوار م ــن الج ــد حس يجي
ــون  ــاً الل ــا أيض ــر، ومنه ــون آخ ــن ل ــد ع ــر ويبع ينف
المحايــد والقــوى والضعيــف،  وبوجــٍة عــام هنــاك مــن 
يفضــل األلــوان القويــة الســاخنة كاألحمــر والبرتقالــى 
البعــض اآلخــر يفضــل األلــوان  بينمــا  واألصفــر 

ــود.  ــى واألس ــة كاألزرق واألخضــر والبن الهادئ

اللــون األبيــض: يرتبــط بالنقــاء والنظافــة والطهارة 	•
ويــدل علــى العقالنيــة حيــث تميــل شــخصيات هــذا 

اللــون إلــى العقــل واإلتــزان الفكــرى. 
والخــوف 	• بالمــوت  يرتبــط  األســود:  اللــون 

أحيانــاً.  وبالوقــار  والحــزن، 
والحدائــق 	• بالحقــول  يرتبــط  األخضــر:  اللــون 

ــة،  ــم والجن ــى النعي ــط بمعان ــا يرتب واألشــجار، كم
للجهــاز  تهدئــة  األلــوان  أكثــر  مــن  ويعتبــر 
العصبــى، ويســاعد علــى العمــل بشــكل متــوازن. 

الســاخنة 	• األلــوان  مــن  وهــو  األحمــر:  اللــون 
ــب والحــرارة  ــق والله ــط بالحري (الحــارة)، ويرتب
وهــو  والقتــل،  والدمــاء  الخطــر  أو  والــدفء 
األشــخاص  يتمتــع  إذ  والحيويــة،  الطاقــة  لــون 
ــة  ــة والديناميكي ــه بالنشــاط والحيوي ــن يفضلون اللذي

الشــديدة. والحساســية  والشــجاعة 
والضــوء 	• بالشــمس  يرتبــط  األصفــر:  اللــون 

والثــراء، أى يعطــى إحساســاً للطالبــة بالــدفء 
ــون  ــون، والل ــون ومتفائل ــة مثالي ــة، فمحبي والحيوي

للتفــاؤل والمــرح. األصفــر البرتقالــى مثيــر 
ــط بالســماء 	• ــارد يرتب ــون ب ــون األزرق: وهــو ل الل

والمــاء فــى الطبيعــة، أمــا األزرق (التركــواز) 
ــة.  ــة والحيوي ــاس بالبهج ــى إحس ــو يعط فه

يوحــى 	• مشــع،  لــون  هــو  البرتقالــى:  اللــون 
والغبطــة. بالرفاهيــة 

اللــون البنفســجى: هــو مــن األلــوان البــاردة مرئيــاً 	•
ــب  ــن أن يجل ــزن، ويمك ــى بالح ــد يوح ــياً، ق ونفس
الهــدوء، ويحــد مــن األلــوان الحيــة إذا أحســن 
إســتخدامه، وعنــد إســتخدامه بدرجاتــه الفاتحــة 

ــاً. ــل حزن ــاً أق ــاً ناعم ــح لون يصب
واألبيــض، 	• األســود  يتوســط  الرمــادى:  اللــون 

نحــو  يتجــه  عمقــه  زاد  كلمــا  للحيويــة،  يفتقــر 
ــدة  ــوان الجام ــن األل ــر م ــأس، يعتب ــاس بالي اإلحس
ولكــن جمــوده يختلــف عــن اللــون األخضــر الــذى 

ــطة.  ــوان ناش ــن أل ــج ع ينت

اإلعتبارات اللونية لمنتجات األقمشة المطبوعة
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مادة تسجيلية

With the new Impact FX pro, Saurer is launching a second compact yarn system on the market and offering its customers 
maximum flexibility.
This system demonstrates its strengths particularly in the medium and fine yarn count range and impressively produces 
compact yarns with low hairiness and high yarn strength.

The tried-and-tested Impact FX, for 

its part, stands out with its globally 

unique self-cleaning technology.  

With the new Impact FX pro, the 

company is reinforcing its status as 

a long-established compact yarn 

specialist and setting the benchmark 

for perfect quality yarns with a focus 

on the downstream processing stages.

Impact FX pro for unparalleled 

compact yarn quality

Excellent yarn values in the medium 

and fine yarn count range make 
Impact FX pro the ideal choice. The 

compact yarn is characterised by 

up to 25% lower hairiness and up to 

2.5 cN/tex greater strength compared 

to Impact FX yarn.

The fibres are guided with precision 
as a result of the interplay between 

the air conveyance, lattice apron 

and vacuum. The compaction is 

particularly efficient and gentle on 
the fibres.

Lower spinning costs and ultimate 

flexibility
Impact FX pro has the greatest 

possible application range and 

gets the very best out of any 

raw material. The compacting 

vacuum and compacting draft 

can be adjusted precisely to 

different raw materials and fibres. 
Even when cotton with reduced noil 

content and thus higher short fibre 
content is used, the resulting yarn 

values are good – with significant raw 
material savings. 

Guaranteed compacting power 

thanks to separate vacuum unit

To create yarn of guaranteed quality, 

the airflow that binds the fibres 
together in the compacting zone 

must be applied consistently during 

the whole spinning process.

Impact FX pro has its own controlled 

vacuum unit that works independently 

of the yarn break suction system. 

Consistent compacting power means 

that the yarns are of high quality and 

consistently compacted.

The compact spinning machine ZI 

72XL equipped with Impact FX pro is 

already being used in the production 

processes of customer mills and offers 

outstanding quality and productivity.

SAURER IMPACT FX PRo:
ThE NEW bENChMARk IN CoMPACT SPINNING

Impact FX pro produces perfect quality yarns.  Impact FX pro: the new compact system from Saurer.

Impact FX pro has the greatest 
possible application range and 
gets the very best out of any 
raw material. The compacting 
vacuum and compacting draft 
can be adjusted precisely to 
different raw materials and 
fibres.
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موضوع الغالف

حصاد عام 2021
ــا أو  لــم يكــن العــام 2021 ســوى عاًمــا جديــًدا تتحــدى فيــه الصناعــة النســجية ســواء محليً

ــر مــن  ــة بقــدر كبي ــة والمحلي ــذي اصــاب الســوق العالمي ــد19، وال ــا تبعــات جائحــة كوفي عالميً
التباطــئ علــى مــا كانــت تعانيــه فــي األصــل مــن تباطــئ واضــح جــراء االرتفاعــات المســتمرة فــي 
األســعار للمــواد الخــام، إضافــة إلــى مــا شــهدته حركــة النقــل والشــحن دوليـًـا مــن ارتفاعــات غيــر 
مســبوقة لألســعار جــراء قيــام العمــاق الصينــي بإغــاق ابوابــه لفتــرة زمنيــة رغبــة فــي اإلنهــاء 

علــى الجائحــة التــي انتشــرت فــي ربــوع العالــم ككل. 

حاولت خيوط مع بداية العام 
إلقاء الضوء على استغالل الفرص 

التصديرية  املتاحة بعد جائحة 
كورونا مشيرًا إلى أن املشكلة في 

إدارة ملف الصادرات املصرية
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ــوم  ــد كانــت »خيــوط« كعهدهــا مــع الصناعــة تق ولق
ــة  ــكل مــا تشــهده الســوق العالمي ــة ل لهــم متابعــة دقيق
إجــراءات  مــن  المختلفــة  الــدول  بــه  قامــت  ومــا 
علــى  القــدرة  ومنحهــا  الصناعــة  لدعــم  متتاليــة 
ــل  ــاة بالعم ــي الحي ــروس واالســتمرار ف ــه الفي مواجه
ــام الماضــي  ــم طــوال الع ــاج خاصــة وان العال واالنت
وهــو يحــاول اإلفاقــة مــن اآلثــار االقتصاديــة الســلبية 
للجائحــة والتــي دفعــت الكثيــر مــن دول العالــم ومنهــا 
مــرض  بمثابــة  كوفيــد19  اعتبــار  إلــى  بريطانيــا 
ــى أراضيهــا دون أن تفكــر كغيرهــا مــن  متوطــن عل
الــدول فــي فــرض اجــراءات اإلغــالق مــرة أخــرى.

استغال الفرص
حاولــت خيــوط مــع بدايــة العــام إلقــاء الضــوء علــى 
اســتغالل الفــرص التصديريــة  المتاحــة بعــد جائحــة 
كورونــا مشــيًرا إلــى أن المشــكلة فــي إدارة ملــف 
الصــادرات المصريــة تتمثــل فــي عــدم االســتفادة 
ــع بهــا الصناعــة،  ــي تتمت ــة الت ــات الهائل مــن اإلمكاني
اضافــة إلــى االســتفادة مــن االتفاقيــات التجاريــة التــي 
تمنــح الســلع والمنتجــات المصريــة ميــزة نســبية عــن 
ــط  ــاد فق ــة، واالعتم ــات المنافس ــن المنتج ــا م مثيالته
ــى تســويق المنتجــات والبحــث عــن  ــدرة عل ــى الق عل
مســتوردين لهــا فــي األســواق المختلفــة، وهــو األمــر 
الــذي يتــم بنــاًءا علــى محــاوالت ال تتوقــف مــن 
الكيانــات االنتاجيــة التــي تبحــث عــن حلــول إلختــراق 

ــة. ــا مــن األســواق الخارجي أي
وتــم االشــارة إلــى أن المجلــس التصديــري للصناعــة 
فــي  بنســبة 6  الصــادرات  يســتهدف رفــع معــدل 
المئــة خــالل عــام 2021،عبــر زيــادة حجــم أعمــال 
القطــاع بصــورة تنعكــس  العاملــة فــى  الشــركات 
إيجابيــا علــى االقتصــاد، والرهــان علــى إمكانيــة 
تحقيــق تلــك المعــدالت بتحســن األجــواء العالميــة 
األعبــاء  لتخفيــف  الحكومــة  جهــود  وتضافــر 

الُمصنعيــن. علــى  المفروضــة 
ــيلة لضــم  ــى أي وس ــير إل ــم يش ــذي ل ــر ال ــو األم وه
المزيــد مــن الكيانــات االنتاجيــة لمجتمــع المصدريــن، 
اضافــة إلــى عــدم االشــارة إلــى التوجــة إلــى اســواق 
اعتمــدت  التــي  األفريقيــة  الســوق  منهــا  جديــدة 
إليهــا  للمصدريــن  والصناعيــة  التجــارة  وزارة 
مميــزات تفضيليــة تمثلــت فــي زيــادة نســبة المســاندة 
التصديريــة، وهــو اإلجــراء الــذي قامــت بــه الــوزارة 

ــواق. ــذه األس ــو ه ــن نح ــه المصدري لتوجي

األمل في القطن
وألننــا نبحــث بشــكل مســتمر عــن األمــل واإليجابيــة 
المؤشــرات  حــول  شــاملة  تغطيــة  اجــراء  تــم 
»الذهــب  اســتقرار  أكــدت  التــي  واالحصــاءات 

ــم  ــة، حيــث ت ــى عــرش الســوق العالمي األبيــض« عل
ــالل  ــر خ ــد م ــري ق ــن المص ــى أن القط ــارة إل االش
االعــوام القليلــة الماضيــة بموجــات مــن التراجــع 
ــة،  ــوق العالمي ــي الس ــواء ف ــا لألج ــات وفق واالرتفاع
ــدول  ــا ال ــوم به ــي تق ــرارات الت ــض الق ــة لبع أو نتيج
لدعــم محصولهــا مــن األقطــان، وهــو أمــر جائــز فــي 
مســيرة التجــارة بشــكل عــام، إال أن اقتصــار تصديــر 
ــا  ــرض ان لدين ــن المفت ــت م ــي وق ــام ف ــان كخ االقط
ــازل  ــاء مغ ــان وانش ــج االقط ــي حل ــز ف ــر متمي تطوي
ــزة  ــام فرصــة ممي ــا أم ــي أنن ــا يعن ــة تكنولوجًي متقدم
للبــدء فــي تحقيــق قيمــة مضافــة حقيقــة فــي هــذا األمــر 
والــذي وال شــك ســتكون لــه نتائــج متميــزة فــي دعــم 
ــهل أن  ــن الس ــا م ــي، ووقته ــاد المحل ــيرة االقتص مس
يتــم زيــادة المســاحات المنزرعــة بمــا يعنــي التوســع 
فــي تصديــر القطــن بعــد التشــغيل وفــي نفــس الوقــت 
ــن  ــن كال األمري ــتفادة م ــام.. االس ــادة خ ــره كم تصدي

ــض. ــب األبي ــيرة الذه ــوب لمس ــع مطل ــل تنوي يمث

الدعم التعافي من كوفيد19
ــارة  ــة التج ــودة حرك ــل وع ــم للعم ــاه العال ــع اتج وم
ــام  ــل اإلغــالق الت ــا قب ــابق عهده ــى س واالقتصــاد إل
ــى  ــارة إل ــوط باإلش ــت خي ــد19، قام لمحاصــرة كوفي
ــة  ــدًرا مــن الدعــم للصناعــة المصري ــر ق ــة توفي أهمي
ــودة  ــة والع ــار الجائح ــور آث ــى عب ــادرة عل ــا ق تجعله
لإلنتــاج بقــوة مــرة أخــرى، وتــم االشــارة إلــى أهميــة 
الصناعــة  عــن  متكاملــة  معلومــات  قاعــدة  اعــداد 
وخاصة المنشــأت الصغيرة والمتوســطة والتي تشــكل 
النســبة األكبــر مــن الصناعــات النســجية خاصــة فــي 
قطــاع المالبــس فــأي إجــراءات يتــم اتخاذهــا أو التــي 
ــاج  ــة االنت ــم التخطيــط لهــا لتحفيزهــا علــى مواصل يت
ــرة، خاصــة وأن  ــة أو مؤث ــج قوي ــا نتائ ــون له ــن يك ل
ــات  ــى معلوم ــد وان يســتند إل ــة الب ــي النهاي ــرار ف الق

ــه. ــق اهداف ــى تحقي ــى يصــل إل حت
ولهــذا مــن الضــروري ان يتــم تخفيــف األعبــاء عــن 
المصانــع، ســواء باإلعفــاء الضريبــي أو التأمينــي 
لمــدة محــددة، اضافــة إلــى تشــجيع المنشــأت الصغيــرة 
علــى الدخــول فــي مجتمــع األعمــال بشــكل رســمي، 

واالنتفــاع مــن المزايــا الحكوميــة دون ان يتــم تحميلهــا 
مــن أي عبــاء  التــام  اإلعفــاء  بمعنــى  مقابــل،  أي 
للحصــول علــى بطاقــة ضريبيــة أو التأميــن علــى 
ــا  ــا لتوفيره ــاء وفق ــدة اإلعف ــادة م ــم زي ــة، ويت العمال
ــل  ــرص عم ــر ف ــتطيع توفي ــن يس ــل، فم ــرص العم ف

ــاء أفضــل. ــى إعف ــر يتحصــل عل أكث
أمــا ان يتــم تحميــل هــذه المنشــأت اي اعبــاء اضافيــة 
للدخــول فــي مجتمــع األعمــال أو االقتصــاد الرســمي، 
وقتهــا لــن تشــارك بــل وســتتوقف عــن العمــل نهائًيــا 
وليــس مؤقًتــا، اضافــة إلــى التســبب فــي تســريح 

ــة وهــو أمــر غيــر مرغــوب فيــه بالطبــع. العمال
ــري  ــس التصدي ــب المجل ــى أن مطال ــد عل ــم التأكي وت
للمالبــس الجاهــزة بصــرف نســبة 30 فــي المئــة 
بالبنيــة التحتيــة نقــدا لمواجهــة آثــار انخفــاض الطلــب 
أزمــة كورونــا، طلــب ضــروري  أثنــاء  العالمــى 
وهــام، ولكنــه يتعلــق بقطــاع التصديــر فمــا بالنــا 
القــوى  والــذي واجهــه ضعــف  المحلــي  بالقطــاع 
القــدرة علــى تدبيــر  إلــى عــدم  الشــرائية اضافــة 
مســتلزمات اإلنتــاج..!، خاصــة وأن العديــد مــن دول 
ــيرة  ــة لمس ــراءات الداعم ــة اإلج ــرت حزم ــم أق العال
الصناعــة إلكســابها القــدرة علــى العــودة لإلنتــاج مــرة 
ــريحها  ــت بتس ــي قام ــا الت ــتعادة عمالته ــرى، واس أخ
خــالل بدايــات الجائحــة، اضافــة إلــى دعمهــا تســويقًيا 
مــن خــالل الدراســات التــي تســتهدف اختــراق المزيــد 

ــدة. ــة الجدي ــواق التصديري ــن االس م

لنا كلمة
لخدمــة  »خيــوط«  مســيرة  فــي  مــر  جديــد  عــام 
ــة  ــل بداي ــذي يمث ــام ال ــو الع ــة وه ــة المصري الصناع
للعــام  المجلــة  اتمــام  مــع  قادمــة  انطالقــه جديــدة 
النافــذة  بمثابــة  خيــوط  ســتبقى  حيــث  العشــرين، 
الصداقــة لرجــال الصناعــة والعامليــن بهــا، ومســاحة 
ــي  ــا ف ــة به ــاذج المثالي ــا النم ــن خالله ــدم م ــوار تق ح
ــاءل  ــل والتف ــا األم ــة، ولدين ــا المتنوع ــع مجاالته جمي
علــى قــدرة الصناعــة المصريــة علــى االنطــالق 
واســتعادة مســيرتها المشــرفة التــي حققتهــا خــالل 

أعــوام طويلــة مــن تاريخهــا المتميــز.

قامت خيوط باإلشارة إلى أهمية 
توفير قدرًا من الدعم للصناعة 

املصرية جتعلها قادرة على عبور آثار 
اجلائحة والعودة لإلنتاج بقوة مرة 

أخرى
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ــاج الخاصــة بصناعــة المالبــس  ــى نمــو متســارع لمســتلزمات اإلنت ممــا يشــير إل
الجاهــزة فــي بنجالديــش خــالل الفتــرة القامــة، كمــا أجــرى اتحــاد مصنعــي 
ومصــدري المالبــس دراســات متعــددة حــول األســواق التصديريــة المحتملــة 
للقطــاع، بهــدف تنويــع األســواق وعــدم االعتمــاد بكثافــة تصديريــة علــى اســواق 
محــددة، مثلمــا كان يجــري قبــل الجائحــة ممثــل فــي األســواق األمريكيــة أو 

األوروبيــة.
ــى  ــر 2020 إل ــر نوفمب ــن أواخ ــرة م ــي الفت ــت ف ــي اجري ــة الت ــارت الدراس واش
مــارس 2021 علــى عينــه تصــل إلــى 558 مصنًعــا مــن بيــن قائمــة تضــم 4699 
مصنًعــا تــم انتقائهــا عبــر اتحــاد مصنعــي ومصــدري المالبــس إلــى أن 21.3 فــي 
المئــة مــن المصانــع التــي تــم اختيارهــا إلجــراء الدراســة توقــف عــن االنتــاج قبــل 
ــر حزمــه مــن الدعــم  ــة بتوفي ــد قامــت الجهــات الحكومي ــة العــام 2020، ولق بداي
ــأت  ــرة للمنش ــبة كبي ــم تخصيصــة بنس ــم ت ــذا الدع ــة، إال أن ه ــأت الصناعي للمنش
ــى  ــدرة عل ــك الق ــي تمتل ــا، أي الت ــا ودولًي ــى المنافســة محلًي ــادرة عل ــة الق الصناعي

االنتــاج بمــا لديهــا مــن معــدات انتاجيــة أو اعــداد كبيــرة مــن العمالــة المحليــة.
وتوقعــت 55.4 فــي المئــة مــن عينــة الدراســة حــدوث تطويــر ايجابــي مــع 
ــات  ــة اســتمرار الطلبي ــي المئ ــع 26 ف ــة بينمــا توق ــي االســواق العالمي عمالئهــم ف
محــدود مــع العمــالء كمــا هــي، أمــا 18.5 فــي المئــة فكانــت توقعاتهــم بتراجــع 

ــترين.    ــداد المش اع
واكــدت الدراســة انتشــار إلغــاء الطلبيــات واعــادة التفــاوض حولهــا بيــن المصانــع 
وعمالئهــم خــالل بدايــات الجائحة،ممــا تســبب فــي انخفــاض اإليــرادات للمصانــع 
بنســبة 17.4 فــي المئــة خــالل العــام 2020 مقارنــة بالعــام 2019، وهــو األمــر 
الــذي تســبب فــي إلحــاق الخســائر بالمصانــع إال أن النصيــب األكبــر منهــا كان مــن 
ــدرة  ــم يكــن لديهــا الق ــا، حيــث ل ــرة واألقــل جــودة إدارًي ــع الصغي نصيــب المصان

علــى التخطيــط  والمرونــه فــي التعامــل مــع النتائــج المترتبــة علــى الجائحــة.

كمــا لــم تــؤدي الجائحــة إلــى إغــالق واســع النطــاق أو مســتدام للمنشــأت الصناعية، 
حيــث اشــارت 25 فــي المئــة مــن المنشــأت الصناعيــة التــي شــملتها الدراســة علــى 
اإلغــالق ليــوم واحــد علــى األقــل بســبب الوبــاء، فــي البدايــة، ومــع الربــع الثانــي 
مــن 2020 تــم إغــالق المنشــأت لمــدة أربعــة أيــام فــي المتوســط، بينمــا اشــارت 
ــة الجائحــة  ــذ بداي ــا من ــة عــن إغــالق ابوابه ــة مــن المنشــأت الصناعي ــي المئ 5 ف
وال تــزال مغلقــة، إال أن 64 فــي المئــة مــن مســؤوليها أشــاروا إلــى قــرب عودتهــا 

لإلنتــاج مــرة أخــرى خــالل الفتــرة القادمــة. 
ــا إضافــة  وتســببت الجائحــة فــي تأجيــل اي مخططــات اســتثمارية بالتوســع انتاجًي
ــي مــن  ــة خــالل النصــف الثان ــة بنســبة 7.4 فــي المئ ــي العمال ــى تراجــع اجمال إل
2020 مقارنــه بمــا كان عليــه الوضــع قبــل كوفيــد19، واشــارت 16.3 فــي المئــة 
مــن المنشــأت الصناعيــة تســريح بعــض العمــال مؤقًتــا أو بشــكل دائــم خــالل الربــع 
األول حتــى الربــع الثالــث مــن العــام 2020، إال أن نســبة مــن تــم تســريحهم بشــكل 

دائــم لــم تتعــد 1.3 فــي المئــة فقــط.

اآلثار "اإليجابية" لـ كوفيد19 على صناعة المالبس 
الجاهزة في بنجالديش.!!

كشفت دراسة استطاعية لمركز االبحاث 
االقتصادية التابع UK Aid البريطانية 

بالتعاون مع اتحاد مصنعي ومصدري 
المابس في بنجاديش عن تحول 37 
في المئة من مصانع المابس الجاهزة 

في بنجاديش في الحصول على مدخات 
االنتاج محليًا، بعدما توقفت سلسلة 

اإلمدادات من المواد الخام المستوردة 
من الخارج جراء االجراءات االحترازية 
لمواجهه الجائحة، واستمرت عدد كبير 

من المصانع في الحصول على مستلزمات 
االنتاج محليًا حتى مع استعادة حركية 

االسواق الدولية مع تخفيف االجراءات 
االحترازية خال عامي 2020 والنصف 

األول من العام 2021.

نسبة التغير في مبيعات عينة من المصانع 2019 - 2020



ســانتونى  شــركة  مــن  اصــدار  احــدث  هــى 
لموديــل الميلتــون ٣ فتلــة والمصممــة خصيصًا 
علــى  الربــط  فتلــة  ظهــور  عيــوب  لتالفــى 
فــى  الموجــود  العيــب  وهــذا  القمــاش  وجــه 
نفــس الموديــل للشــركات المنافســة والــذى 
ــن  ــى مرحلتي يســتلزم معــه دخــول القمــاش عل
مــن الصباغــة او اســتخدام نفــس خيــط الوجــه 
للربــط ممــا يزيــد مــن تكلفــة اإلنتــاج وعليــه فقــد 
أصبحــت شــركة ســانتونى اول شــركة إلنتــاج 
ــم الحــل  ــرى تقــوم بتقدي ــات التريكــو الدائ ماكين
األمثــل لتالفــى هــذا العيــب الشــائع فــى هــذا 

الموديــل

Zenit F2

الماكينة موديل

 GOAL
 SINGLE

 CYLINDER

الماكينة موديل

ماكينــة الجــورب المــزودة بجهــاز تقفيــل البــوز - 
الشــك  بطريقــة  التقفيــل  تفــوق  بجــودة 

التقليديــة
غــرزة -  مــع  جــدا  عاليــة  بجــودة  جــورب ســادة 

لهــا  مثيــل  ال  فوطــة 
خمســة او ســتة الــوان علــي الســطر ممــا - 

التصميمــات  فــى  عاليــة  مرونــة  يتيــح 
مجموعــة تغذيــة رئيســية او مجموعتيــن مــع - 

ضمــان ثبــات الجــودة 
عاليــة -  كفــاءة  وذو  مــرن  تصميــم  برنامــج 

التطبيــق   وســهل 
برنامــج تشــغيل ذكــي وذو كفــاءة عاليــة فــى - 

ضبــط الغــرز 
حركــة -  لضبــط  متكامــل  حساســات  نظــام  

لخيــط  ا
حساسات حماية علي الكامات - 
امكانيــة عمــل جميــع انــواع الجــوارب ســادة - 

وفــي  االثنيــن  بيــن  مدمــج  او  فوطــة   او 
ــه  كل الحــاالت يمكــن اضافــة التصميــم بحري
كاملــة وباجمالــي الــوان  يصــل الــي ٢٠ لــون 

مختلــف  فــى الجــورب الواحــد

 تتميز باآلتى: 

الخبرة و الثقة رفيق الطريق

كارل مايــر هــي الشــركة الرائــدة فــي صناعــة 
المفتــوح مــن ٨٠ عامــًا النســيج  ماكينــات 

ماكينــة  فــى  أبتكاراتهــا  أحــدث  قدمــت  وقــد 
 ) باليكــرا  الهايــدى   ( منهــا  الخامــات  متعــددة 

المفروشــات و  القطيفــة  وخامــات 

ونحــن علــى أتــم إســتعداد لزيارتكــم لمزيــد مــن 
المعلومــات عــن إمكانيــات هــذه الماكينات

HKS 3-M

الماكينة موديل

القاهرة:
تليفون: 37612496 - 37612498 - 33355425 (00202)

فاكس: 37612497 (00202) ص-ب: 13 العجوزة
بريد إالكرتوىن:

15 شارع نادى الصيد - املهندسني - اجلزية

office@shafei-egypt.com

56 شارع عبد املنعم سند - اكمب شزياراألسكندرية:
تليفون: 5911252 - 5911248 (00203)

alex@shafei-egypt.comبريد إالكرتوىن:

محسن عبد السالم الشافعى

توكيالت جتارية وإستيراد وتصدير

صباغة وتجهيزنـسيـــج ( مفتوح - دائرى )
معدات ومستلزمات
المالبس الجاهزة

mailto:office%40shafei-egypt.com?subject=
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استثمارات جديدة

خيوط

كارتر جيد: االستثمار 
في المعدات و الخامات 

والعمالة " السر" وراء النجاح 
واستمرارية التصدير

ينتمي لعائلة عريقة لها تاريخ متميز في عالم الصناعات 
النسجية منذ أكثر من 48 عاًما، حرص رائدها رجل الصناعة 
الراحل نسيم جيد أن يمنحه الموهبة واالحترافية لتقديم الجديد 
والمتطور لخدمة الصناعة، ولهذا قام بإنشاء شركة جيد دينيم 
لصناعة أقمشة الجينز في مصر، وهو المجال الصناعي الذي 
كان محتكًرا على بعض األسماء المعروفة في السوق المحلية.

جيد دينيم ال يمثل مجرد كيان انتاجي ألقمشة الجينز للسوق 
المحلية وحدها، بل هي شركة تأسست بعد دراسات متكاملة 

سواء للسوق المحلية أو العالمية، والهدف هو طرح إنتاج على 
أعلى مستوى من الجودة التي تسعى إليها كبريات الماركات 

العالمية في مجال الجينز، مما يعني أن لدينا في مصر في الوقت 
الراهن قلعة صناعية متكاملة إلنتاج هذه النوعية من األقمشة 

وفق جودة غير مسبوقة.
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ــس إدارة  ــس مجل ــد رئي ــر جي ــال كارت ــة ق ــي البداي ف
شــركة جيــد دينيــم لصناعــة أقمشــة الجينــز، ألننــا 
ــال  ــي مج ــل ف ــي العم ــلوب احتراف ــوى بأس ــة ته عائل
الصناعــات النســجية، ال نتوقــف عــن البحــث عــن 
الجديــد بهــدف تطويــر مســيرة العمــل، بمــا يخــدم 
الصناعــة المصريــة و تحقيــق طفــرات تصديريــة فــي 

ــاف. ــة المط نهاي
وأضــاف: والــدي – رحمــه هللا- رجــل الصناعــة 
نســيم جيــد هــو أول مــن أدخــل خطــوط POY  وفــي 
مصــر والشــرق األوســط، أي اننــا عائلــة تبحــث عــن 
ــدار 5  ــى م ــذا عل ــه، له ــل ب ــي العم ــدء ف ــد للب الجدي
إلــى 6 أعــوام كان لدينــا الرغبــة فــي إنشــاء مشــروع 
واعــد لخدمــة الصناعــة المصريــة، بمــا يعنــي تقديــم 
ــذه بأســلوب  ــم تنفي ــر مســبوق ويت مســتوى جــودة غي
ــي  ــل ف ــوا العم ــن حاول ــن الذي ــادى أخطــاء األخري يتف
هــذا التخصــص الصناعــي، فالهــدف ليــس العمــل 
ــت. ــس الوق ــي نف ــا ف ــا وعالمًي ــل محلًي ــط، ب ــا فق محلًي

عالــي  منتــج مصــري  تقديــم  فــي  الرغبــة  ولعــل 
المســتوى انتاجًيــا ومــن حيــث الجــودة، قمــت بدراســة 
العالميــة  المــاركات  تريــده  لمــا  ومتأنيــة  متكاملــة 
ــى  ــوم عل ــذي يق ــز، وال ــاج الجني ــي إنت المتخصصــة ف
الوصــول إلــى مســتويات جــودة مرتفعــة إضافــة إلــى 
تحقيــق "االســتدامة" بمــا يعنــي القــدرة علــى اإلنتــاج 
بشــكل يتــواءم مــع البيئــة، والتــي هــي مــن أهــم 
العناصــر التــي يركــز عليهــا العالــم فــي وقــت الراهــن 
ــتخدام  ــيد اس ــة بترش ــي النهاي ــط ف ــر مرتب ــون األم ك

ــي. ــر المناخ ــة والتغي ــوارد الطبيعي الم
ــي  ــن ف ــا متميزي ــذي جعلن ــو ال ــر ه ــذا األم ــل ه ولع
ــث االهتمــام  ــة مــن حي ــا للبيئ ــج صديًق أن يكــون المنت
بترشــيد الطاقــة واســتخدامات الميــاة، إضافــة إلــى 

االهتمــام بعمليــات إعــادة التدويــر، وهــذه األمــور فــي 
ــي  ــن ف ــام المتخصصي ــى اهتم ــت ال تلق الماضــي كان
الصناعــة إال بنســبة 5 فــي المئــة، إال أن األمــر أصبــح 
ــاء بمســيرة الصناعــة  ــاري مــن أجــل االرتق اآلن إجب
بشــكل عــام، فالهــدف الوصــول إلــى إنتــاج منتــج مــن 
ــس  ــا ولي ــة عالمًي ــى المنافس ــادر عل ــز ق ــة الجين أقمش

ــا فقــط. محلًي

مستويات الجودة
ومــن هنــاك كانــت البدايــة االهتمــام بمواءمــة المنتــج 
ــدات  ــدث المع ــل وأح ــتعانة بأفض ــم االس ــم ت ــة ث للبيئ
ــل  ــج متكام ــاك برنام ــي هن ــة، والت ــة االيطالي اإلنتاجي
ــاج  ــى إنت ــادرة عل لصيانتهــا باســتمرار بمــا يجعلهــا ق
منتــج يتصــف بأعلــى مســتويات الجــودة وبكامــل 
ــى  ــول إل ــال الوص ــة الح ــة، وبطبيع ــا االنتاحي طاقته
مســتويات الجــودة المطلــوب يتطلــب االهتمــام بجميــع 

ــي: ــي التال ــة ف ــاج ممثل مراحــل اإلنت
عاليــة  جــودة  ذات  غــزول  اســتخدام  الغــزول:   ·
ومعايــرة بشــكل دقيــق حتــى تتصــف بـ"الثبــات علــى 

ــن. ــن الزم ــرة م ــد فت ــودة" بع الج
ــة  ــم اســتخدام المــواد الكيميائي ــة: يت · المــواد الكيميائي
ــى اإلطــالق اســتخدام  ــم عل ــا فقــط، وال يت مــن أوروب
البدائــل الصينيــة أو الهنديــة ذات المســتوى الســعري 
ــودة  ــتوى الج ــل مس ــي تقلي ــبب ف ــا تتس ــل، كونه األق
نظــًرا إلهــالك المنتــج، اضافــة إلــى أننــي عندمــا 
اســتخدم المنتجــات األوروبيــة فــإن هــذا األمــر يحقــق 
ــي  ــق ف ــة ويحق ــاء والعمال ــاه والكهرب ــي المي ــر ف توفي

ــا. ــي نحــرص عليه ــودة الت ــت الج ذات الوق
· الكــوادر الفنيــة.. االســتثمار فــي الكــوادر الفنيــة 
أمــر بالــغ األهميــة، ولهــذا عندمــا أجــد شــخص محــب 
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للصناعــة، حتــى ولــو لــم يمتلــك فكــرة متكاملــة عنهــا، 
ــبة  ــر بالنس ــك األم ــه ، وكذل ــتثمر في ــه واس ــك ب اتمس
ــة  ــاق مــع كــوارد أجنبي ــوم باالتف للصناعــة، ولهــذا اق
ســواء مــن تركيــا أو إيطاليــا للقيــام بتدريــب الشــباب 
الراغــب فــي العمــل، فأنــا علــى اســتعداد إلنفــاق 
الكثيــر مــن االســتثمارات فــي المعــدات والعمالــة 
ــة. ــى العالمي ــج ســيصل إل ــا المنت ــن خاللهم ــي م والت

وباإلضافــة إلــى تدريــب العمالــة واالهتمــام بنوعيــات 
الغــزول وااللتــزام باالشــتراطات البيئيــة والمــواد 
التعــاون مــع  الكيميائيــة كان لدينــا حــرص علــى 
تقــوم  التــي  الحــرة  بالمناطــق  المختلفــة  المصانــع 
ــكار  ــادل األف ــدف تب ــال، به ــس المج ــي نف ــل ف بالعم
ــي  ــة ف ــة خاص ــة للغاي ــة رائع ــت تجرب واآلراء وكان

ظــل جائحــة كورونــا.

دعم العماء
وحــول االهتمــام بالعمــالء قــال كارتــر جيــد: العمــالء 
اســتمرارية  ال  بدونهــم  المصنــع  أصحــاب  هــم 
ألي عمــل، ولهــذا خــالل جائحــة كورونــا تكبــدت 
ــاق  ــي لإلنف ــذي دفعن ــد ال ــائر، للح ــن الخس ــر م الكثي
ــى  ــاظ عل ــخصية للحف ــي الش ــن أموال ــل م ــى العم عل
احتياجــات  لتلبيــة  اإلنتــاج  مســيرة  اســتمرارية 
ــيرة  ــركاء مس ــم ش ــالء ه ــبب أن العم ــالء، والس العم
النجــاح فــي المصنــع، ولهــذا تقــوم باختيارهــم بعنايــة 
ــم  ــب كل منه ــع ويرغ ــم والء للمصن ــون له ــى يك حت
فــي الحصــول علــى الجــودة وليــس فقــط التكاليــف أو 

ــص. ــن األرخ ــث ع البح
ــي أو للعمــالء  ــة ســواء ل لهــذا كانــت األحــوال المادي
ــك  ــم ذل ــرام، ورغ ــى ماي ــت عل ــة ليس ــالل الجائح خ
قدمــت كل الدعــم لهــم ولــم أحــاول القيــام بمــا كانــت 
تفعلــه بعــض المصانــع مــن الضغــط عليهــم للحصــول 
ــم  ــن له ــالء الذي ــم دعــم العم ــل ت ــى مســتحقاتها، ب عل
مســيرة متميــزة فــي التعامــل مــع المصنــع وتــم توفيــر 
مســتلزماتهم مــن األقمشــة بــدون مقابل،حتــى يتــم 

ــع. ــائر للجمي ــواء دون أي خس ــذه األج ــور ه عب

التصدير
ــس إدارة  ــس مجل ــد رئي ــر.. أك ــة للتصدي وحــول رؤي
شــركة جيــد دينيــم لالقمشــة الجينــز، أن التصديــر 
ــة  ــبقها دراس ــد وأن يس ــة، الب ــة متكامل ــل منظوم يمث
بالتصديــر ولكــن  اقــوم  المهــم أن  فليــس  متكاملــة 
المهــم هــو اســتمرارية التصديــر والقــدرة علــى طــرح 
منتجــات ذات ســمعة إيجابيــة لمصــر و للصناعــة 
المصريــة ككل، ولهــذا لــدى حــرص علــى الحصــول 
علــى الشــهادات العالميــة الموثقــة، حتــى يمكــن العمــل 
مــع المــاركات العالميــة، ممــا يعنــي أن التصديــر 
ــل  ــة عم ــة وخط ــة متكامل ــى دراس ــوم عل ــد أن يق الب
ــي  ــن اآلن أنن ــام م ــالل ع ــع خ ــذا أتوق ــتمرة، وله مس
ســوف اتعامــل مــع عــدد مــن كبريــات المــاركات 
العالميــة المتخصصــة فــي صناعــة الجينــز مثــل زارا 
واتــش أنــد أم وغيرهــم، كمــا لدينــا تعاقــدات تصديريــة 

ــرب. ــا والمغ ــع تركي م

نصيحة من الوالد
وحــول نصيحــة تحصــل عليهــا مــن والــده رجــل 
ــد:  ــر جي ــال كارت ــد .. ق ــيم جي ــارز نس ــة الب الصناع
ــي الســابعة  ــت ف ــي عندمــا كن أتذكــر موقــف حــدث ل
ــدي مدعــو لحــدث  ــد كان وال ــري، فق ــن عم عشــر م
هــام مــن تنظيــم الهيئــة العامــة لالســتثمار وكبــار 
المصدريــن، وكان مــن بيــن المشــاركين فــي هــذا 
الحــدث نائــب وزيــر الصناعــة ووفــد مــن الهنــد 
ــن  ــن أهــم مصدري ــم ، كان وقتهــا والــدي م وغيره
االكريليــك وكانــت لــه كلمــة خــالل هــذا الحــدث، 
ــد  ــن بع ــه ورفضــت ولك ــدالً من ــدث ب ــرر أن  أتح فق
اإلصــرار علــى األمــر، اســتجبت لــه األمــر وصــارت 
الكلمــة علــى مــا يــرام ، كان هــذا موقــف مــن المواقف 
التــي جعلتنــي شــخص يتحمــل أمــور أكبــر مــن عمــره 
، امتلــك ثقــة فــي النفــس وقــدرة علــى اتخــاذ القــرار.. 
ــة أي  ــى مواجه ــادًرا عل ــون ق ــف اك ــي كي ــو علمن فه
مشــكلة واتخــاذ القــرار المناســب لهــا ولكــن بعــد 

ــر. ــي التفكي ــي ف ــلوب علم ــة واس ــة متكامل دراس

األقطان قصيرة التيلة
وحــول رؤيتــه للمســتقبل، قــال كارتــر جيــد، المســتقبل 
ــي  ــم التوســع ف ــي أن يت ــدى أمــل ف ــة ول مشــرق للغاي
زراعــة األقطــان قصيــرة التيلــة التــي ينتــج مــن 
خاللــه الجينــز والجبرديــن والتريكــو وغيرهــا ولهــذا 
ــع  ــة م ــدة بالمقارن ــة بش ــأت الصناعي ــا المنش تحتاجه

ــة. ــة التيل االقطــان طويل
ــأن  ــذا الش ــي ه ــتثمار ف ــوم باالس ــم أن مصــر تق وأعل
تجــارب  وهنــاك  العوينــات،  شــرق  منطقــة  فــي 
متميــزة تتــم فــي هــذا الشــأن، ولكــن لــي رغبــة فــي أن 
ــادر بشــراء ألــف فــدان لزراعــة األقطــان قصيــرة  اب
التيلــة بإشــراف وزارة الزراعــة، وأعــرف الكثيــر 
ــة بهــدف  ــس الرغب ــن لديهــم نف مــن المســتثمرين الذي
التوســع فــي زراعــة هــذه النوعيــة مــن األقطــان، بــل 
ــك  ــة األقطــان األورجاني ــي زراع ــة ف ــاك رغب أن هن

ــرة. ــن بصــورة كبي ــن الكثيري م

"بيكانــول"  آالت  اســتخدامنا  )ســبب 
شــهيرة  أنهــا  البلجيكيــة؛   PICANOL
وذات ســمعة عالميــة فــي صناعــة أقمشــة 
الجينــز، وهــي آلــة تتســم بالمتانــة  فــي 
مجــال الجينــز ، وذات عمــر طويــل وثبــات 
ــاج، ولهــذا ذات  ــي الجــودة واإلنت ــز ف متمي

اســم مرمــوق فــي مجــال الصناعــة(

http://www.picanol.be


Let’s grow together

100% ready for the era of intuitive 
weaving. Enabled by PicConnect. 

Read all about it on 
www.picanol.be

Discover our brand new 
Connect-generation of 
rapier and airjet machines.

This generation of machines sets 
a new smart benchmark in weaving.

http://www.picanol.be
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معارض

مفكرة

14 – 16 ابريل انترتكستايل شانغهاي اباريل 
فابريكس 2022 - شانغهاي - الهند

أحد معارض المنسوجات واألقمشة واإلكسسوارات 
الرائدة في العالم.

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics 
2022 - Shanghai, China

one of the premier textile, fabric, and 
accessories exhibitions in the world.

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

www.messefrankfurt.com

21 – 23 ابريل جارتكس تكس بروسس انديا 
2022 – مومباي ، الهند - ماكينات

 Gartex Texprocess India 2022- Mumbai,
India – Machinery

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

www.gartexindia.com

17 – 18 مايو دينيم بريميير فيجين 2022
برلين، المانيا

دينيم 
Denim Premiere Vision 2022

,Berlin
Germany

Denim
Tel.: +33 (0)4 7260 6555

hello@premierevision.com
www.denim.premierevision.com

24 - 26 مايو اندكس دبي 2022
دبي ، االمارات العربية المتحدة

أكبر وأهم معرض تجاري دولي في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا يربط بين العامات التجارية 
الرائدة في العالم والمصنعين والمشترين بالتجزئة.

Index Dubai 2022
Dubai, UAE

 The largest and most significant
 international trade show in the MENA

 region which connecting the world’s
 leading brands, manufacturers and retail

.buyers
:Contact Person

KATIE McBRIDE
Tel.: +971 56 174 1673

sales@indexexhibition.com
info@indexexhibition.com
www.indexexhibition.com

14 – 18 يونيو اي تي ام 2022
اسطنبول

تركيا
منسوجات، غزل، أقمشة وماكينات

ITM 2022
Istanbul, Turkey

Textile, Yarn, Fabrics & Machinery 
Tel.: +90 212 867 11 00

+90 212 876 75 06
Fax: +90 212 886 67 46

+90 212 876 06 81
itm@tuyap.com.tr

info@teknikfuarcilik.com
www.itmexhibition.com/itm2022

21 – 24 يونيو تيك تكستيل 2022
المانيا

المنسوجات التقنية واألقمشة غير المنسوجة
Techtextil 2022

Germany
technical textiles and nonwovens

:Contact Person
Michael Jänecke

 Director Brand Management Technical
Textiles & Textile Processing

Tel.: +49 69 75 75-67 10
Fax: +49 69 75 75-65 41

michael.jaenecke@messefrankfurt.com
www.techtextil.messefrankfurt.com

04.2205.2206.22

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.

https://www.gartexindia.com/
mailto:hello@premierevision.com
https://denim.premierevision.com/en/the-show/
mailto:sales@indexexhibition.com
mailto:info@indexexhibition.com
https://www.indexexhibition.com/
mailto:itm@tuyap.com.tr
mailto:info@teknikfuarcilik.com
https://www.itmexhibition.com/itm2022/home/
mailto:michael.jaenecke@messefrankfurt.com
https://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html


WE MAKE COLORS

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

على مدار خمسون عام9 تقدم شركة الغربية للكيماويات أفضل
ا4صـباغ - الكيماويات - المواد المساعدة
لعمالئها في صناعة النسيج في مصر

http://elgharbia.com/


Factory: Block 124 Chemical Industrial Zone, 3rd settlement, New Cairo, Egypt 
Head office: 5th settlement new cairo, Egypt. 
Tel: +2026783472 - 73
Mobile: +201008000326
E-mail: info@kimix-eg.com

TECHNOLOGY OF TEXTILE AUXILIARY 
AND CHEMICALS 

PRETREATMENT

DYEING

FINISHING

PRINTING

www.kimix-eg.com

http://www.kimix-eg.com/
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مكتب االستشارات الفنية انتكسيف
www.intexive.com
info@intexive.com
 www.palmfil.com

فنية

مقاالت

الغــزل  خيــوط  مــن  جديــًدا  خًطــا   MTC تطلــق 
المثبطــة للهــب ذاتيــا (FR) بنــاًء علــى خيــوط القطــن 
المصــري الجيــزة طويلــة التيلــة، والــذي ُيعــرف 
أيًضــا باســم ®Giza-Protect. تــم تطويــر هــذا 
ــب  ــوط مثبطــة لله ــالء خي ــم للعم ــد لتقدي الخــط الجدي
القطــن  وراحــة  نعومــة  مــع  للحــرارة  ومقاومــة 
ــط اللهــب  ــة تثبي ــدون تدهــور فــي خاصي المصــري ب

مــع الغســيل المتكــرر أو االســتخدام العــادي بمــرور 
الوقــت. ممــا يجعلهــا مناســبة لتطبيقــات متعــددة فــي 

المالبــس الواقيــة وســترات العمــل الصناعيــة.
“إن الطلــب العالمــي علــى الخيــوط القطنيــة الفاخــرة 
آخــذ فــي التراجــع خــالل الســنوات الماضيــة، وشــهدنا 
ــك  ــة لذل ــوط القطني ــى الخي ــب عل ــي الطل ــا ف انخفاًض
وجدنــا انهــا فرصــة ممتــازة لتنويــع عروضنــا وتقديــم 

القطــن المصــري إلــى أســواق ناشــئة وتطبيقــات 
جديــدة مثــل أقمشــة FR للمالبــس الواقيــة. توفــر 
نعومــة وقــوة القطــن المصــري المتانــة والراحــة 
القصــوى والتــي ال يمكــن تحقيقهــا مــن خــالل أي 
نــوع قطــن آخــر “ العضــو المنتــدب ل MTC ماســتر 

ــتفال. ــد ويس هارال
نتــاج  هــو   (Giza-Protect) بروتكــت  جيــزة 

Giza-Protect
تعليم حيل جديدة 
لأللياف التقليدية

هــو  التيلــة  طويــل  المصــري  الجيــزة  قطــن  كان  لطالمــا 
ــوجات  ــرة والمنس ــس الفاخ ــع الماب ــة لصن ــاف المفضل األلي
المنزليــة. مؤخــًرا، شــركة ميديترينيــان المتخصصــة فــي 
القطــن  اكتشــاف  تعيــد   )MTC( مصــر  ومقرهــا  الغــزل 
ــدة  ــة جدي ــص وظيفي ــابه خصائ ــق اكس ــن طري ــري ع المص
ــدرة التنافســية والمائمــة التجاهــات  لتوســيع اســواقها والق

االســوق الجديــدة و الناشــئة.

http://www.intexive.com
mailto:info@intexive.com
http://www.palmfil.com


مشــروع بحــث وتطويــر شــامل تــم تنفيــذه بالشــراكة 
بيــن إم تــي ســي وشــركة إنتكســيف ألبحــاث النســيج 
البحــث  برنامــج  ركــز  مصــر.  ومقرهــا  التقنــي 
والتطويــر علــى تطويــر غــزل مــن مزيــج مــن القطــن 
يمتلــك وظيفــة FR تثبيــط اللهــب ولديــه القــدرة علــى 
ــب.  ــدر الله ــة مص ــم إزال ــا تت ــي عندم ــاء الذات اإلطف
ــرات ،  ــذوب وال يشــكل قطي ــد ال ي ــط الجدي هــذا الخي
ويقــال إنــه كذلــك ممــزوج بأليــاف مقاومــة للكهربــاء 
الســاكنة ممــا يوفــر آليــة تحكــم مزدوجــة ثابتــة تحمــي 
أصبــح  الــذي  الكهربائــي  الصعــق  ضــد  العمــال 

ــة. ــس الواقي ــد للمالب ــدي الجدي التح
“لقــد عملنــا علــى هــذا المشــروع خــالل العاميــن 
الماضييــن ، واآلن نحــن علــى اســتعداد إلطــالق هــذا 
ــة  ــارات صارم ــا اختب ــد أجرين ــد. لق ــروع الجدي المش
علــى األقمشــة المنســوجة مــن خيــوط جيــزة بروتكــت 
 (AITEX) ــدة ــه معتم ــارات دولي ــل اختب ــي  معام ف
 FR فــي إســبانيا ، والغــزل يلبــي العديــد مــن معاييــر
حــول العالــم لألقمشــة التقنيــة للمالبــس الواقيــة ، بمــا 
فــــــــــــي ذلــك EN 11612 و EN 11611 و 
EN 1149 و EN 64182. “ الشــريك اإلداري 

ــي. ــد ميدان ــور محم ــركة Intexive الدكت لش
ــات  ــاًزا لإلمكاني ــاالً ممت ــت” مث ــزة بروتك ــر “جي تعتب
الالنهائيــة للقطــن المصــري ، إنــه ايضــا مثــاال قويــا 
حــول كيــف يمكــن لهــذه األليــاف المدهشــة أن تتكيــف 
باســتمرار مــع احتياجــات واتجاهــات الســوق الجديدة. 
القطــن  اســتخدام  لتوســيع  كفرصــة  إليهــا  ينظــر 

ــافها  ــم استكش ــم يت ــدة ل ــات جدي ــي تطبيق المصــري ف
ــي الماضــي. ــا ف مطلًق

ــة  ــو أحــد األمثل ــدة ه ــزول الجدي ــن الغ ــوع م ــذا الن ه
علــى النطــاق المســتقبلي لخيــوط MTC ، والــذي 
تــم طرحــه إلثبــات براعــة قطــن الجيــزة المصــري. 

ــن  ــدًءا م ــاري ب ــداد التج ــا لإلم ــزل متاًح ــيكون الغ س
ينايــر 2022، ويقــال إنــه ســيكون متوفــر فــي خيــوط 
خلطــات  مــع  كومباكــت،  و  عــادي  حلقــي  غــزل 
مختلفــة األليــاف المضــادة للكهربــاء االســتاتيكية، فــي 

ــة 100-5. ــر االنجليزي ــن النم ــع م ــاق واس نط

http://www.ktk.pt


أ.د/محمد البدري
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فنية

مقاالت

وإذا كان الفكــر التقليــدى قــد تحــدث ســلًفا عــن ثــالث 
عناصــر أساســية فــى االقتصــاد هــى ( رأس المــال، 
العامــل،األرض) فــان الفكــر المعاصــر يقــدم فــى 
الوقــت الحالــى المعلومــات والبرمجيــات كعنصــر 
رابع،حيــث تحــول المجتمــع االنســانى فــى هــذا القــرن 
ــى ظــل االخترعــات  ــش ف ــع صناعــى يعي ــن مجتم م
ــتمرار  ــدم باس ــى يق ــع معلومات ــى مجتم ــة إل الصناعي
حلــول متطــورة وبدائــل مبتكــرة لحــل المشــكالت 
ــا  ــو م ــال بصــورة أفضــل، وه ــة وأداء األعم المختلف

ــة. ــورة المعلوماتي ــرف اآلن بالث يع
التصميــم وإنتــاج  فــى عمليــات  الحاســب  ويدخــل 
ــس Clothing product design وتســمى  المالب
المخصصــة  الحواســب  أنظمــة  الحواســب  هــذه 
وهــذا   Dedicated computer systems
مــن  كمجموعــة  تعمــل  األنظمــة  هــذه  أن  يعنــى 
الوظائــف الخاصــة المرتبطــة بمجــال معيــن فــي 
تحــت  جــاءت  ثــم  المالبــس،  وتصنيــع  تصميــم 
 / الحاســب  بمســاعدة  التصميــم  هــو  مســمى عــام 
 Computer Aided ــع بمســاعدة الحاســب التصني
 Design (CAD), Computer Aided

.(Manufacturing(CAM
وقــد شــهد عقــد الثمانينــات إدخــال الحاســب كمســاعد 
فــي عمليــة التصميــم (CAD) ويشــمل ذلــك تصميــم 
 (Pattern Grading) (الموديــل)  الطــراز 
 Pattern) (الباتــرون)  النمــوذج  وتصميــم 

.(Design
 (Pattern Grading) النمــوذج  وتدريــج 
 Marker) النمــاذج  تعشــيق  لعمليــة  والتخطيــط 
 Marker) وعمليــة التعشــيق للنمــاذج (Planning
المســتهلكة  Making) مــع تحديــد تكلفــة الخامــة 
لــكل قطعــة ملبســية مــن خــالل التكلفــة الكليــة للخامــة 

المســتهلكة فــي عمليــة التعشــيق .
كمــا تــم اســتخدام الحاســب كمســاعد فــي عمليــة 

التصنيــع (CAM) ويشــمل هــذا المجــال خطــة الفــرد 
للخامــة (Lay Planning) عــن طريــق التحكــم فــي 
لوحــة إليكترونيــة بمنضــدة الفــرد لتبــدأ عمليــة الفــرد 
ــا  ــرد , أم ــلوب الف ــة وأس ــوع الخام ــا لن ــة تبع لألقمش
التخطيــط لعمليــة القــص (Cut Planning) فيتــم 
بواســطة اســتخدام معلومــات التعشــيق الموجــودة فــي 
ــى المقــص  ــي وحــدة الســيطرة عل ذاكــرة الحاســب ف

ــة  ــاءة عالي ــا وبكف ــة القــص آلي ــدأ عملي ليب
كمــا شــهد عقــد التســعينات تطــورا هائــال فى اســتخدام 
الحاســب فــى عمليــة التصنيــع المتكامــل للمالبــس 
 Computer integrated Manufacturing)
ــة  ــابقة ببقي ــات الس ــط العملي ــق رب ــن طري CIM) ع
العمليــات اآلليــة المســتخدمة فــى المصنــع كنظــام 
الماليــات _ الحســابات _ المبيعــات والنظــم األخــرى.

ما هى أنظمة التصنيع المتكاملة بالحاسب 
 CIM computer integrated

 manufacturing
هــو نظــام متكامــل بيــن كل أقســام المنشــأة الصناعيــة 
ويدمــج جميــع العمليــات فــى نظــام واحــد يخــدم 

ــدة. ــى ح ــم عل ــات كل قس احتياج
وبنــاء برنامــج ونظــام واحــد يخــدم العامليــن فــى 
قســم خدمــة العمــالء و إدارة اإلنتــاج كمــا يخــدم 
ــذا المخــازن هــو  ــي إدارة المشــتريات وك ــن ف العاملي
مطلــب صعــب , حيــث أن كل مــن هــذه األقســام لديــة 
برنامجــه الخــاص والــذي يلبــى احتياجاتــه .ولكــن 
أنظمــة CIM تجمــع كل هــذه األقســام فــى برنامــج - 
واحــد متكامــل يعمــل علــى قاعــدة بيانــات واحــدة ممــا 
يجعــل كل األقســام تتشــارك فــى المعلومــات بســهولة 

ــا . ــا بينه وتتواصــل فيم
التقليديــه عندمــا  النظــم  فــى  المثــال  فعلــى ســبيل 
تســتقبل ادارة خدمــة العمــالء طلبيــة عميــل يبــدأ 
بداخــل  الــى قســم  التنقــل مــن قســم  فــى  الطلــب 

مصنــع المالبــس الجاهــزة حيــث يتــم تكــرار ادخــال 
المعلومــات عــن الطلبيــة والعميــل فــى كل قســم علــى 
حــدة، ولكــن باســتخدام أنظمــة التصنيــع المتكاملــة 
بالحاســب فانــة يتــم ادخــال بيانــات طلبيــة العميــل 
مــرة واحــدة وتنتقــل أتوماتيكيــا بيــن األقســام المختلفــة 
بالمصنــع. وبالتالــى عندمــا  يريــد العميــل أن يستفســر 
عــن الطلبيــة ويتابعهــا فــي أي مرحلــة مــا علــى ممثــل 
خدمــة العمــالء اال إدخــال اســم العميــل وتكــون لديــة 
ــة ومــدى تقدمهــا  ــة عــن الطلبي المعلومــات الضروري
مراجعــة  النظــام  خــالل  مــن  أيضــا  يمكــن  .كمــا 
الوضــع المالــي للعميــل ومســتوى المخــزون مــن 
الصنــف المطلــوب ومــدى امكانيــة انتاجــة ممــا يجعــل 
ــى  ــل يدفــع فــي الوقــت المناســب ممــا يــؤدى إل العمي

ــت . ــي الوق الشــحن ف

شــهد العالــم خــال العقديــن األخيريــن تغيــرات اقتصاديــه هامــة حيــث نــرى كثيــر 
مــن التكتــات االقتصاديــة اإلقليميــة مثــل االتحــاد األوروبــي، رابطــة جنــوب 
شــرق آســيا واتفاقيــة النافتــا بهــدف تدويــل االقتصــاد العالمــي وإزالــة الحواجــز 
بيــن األســواق وممــا الشــك فيــه أن وجــود هــذه التكتــات ســمح بإعطــاء معاملــة 
تفضيليــة للــدول األعضــاء. وأنعكــس ذلــك علــى األســواق فــزادت المنافســة داخــل 

ــف  ــي مختل ــح أســواق لهــا ف ــم تســعى لفت ــل دول العال ــا جع وخــارج الحــدود مم
الــدول لتصريــف منتجاتهــا وهــذا يعنــى زيــادة صادراتهــا.

ــي  ــس الجاهــزة والت ــات نجــاح صناعــة الماب ــن مقوم ــد م ــك مصــر العدي وتمتل
تحقــق بالتبعيــة عائــد اقتصــادي مرتفــع وممــا ال شــك فيــه ان نظــم المعلومــات 

ــاط االدارى المعاصــر. ــيات النش ــدى أساس ــات اح والبرمجي

البرمجيات وأهميتها للنهوض بصناعة المالبس 
الجاهزة بمصر



mailto:h.farran%40bg-group.com.eg?subject=


خيوط | يناير 2022 28

مقاالت فنية

مابس رياضية
المالبــس الرياضيــة تشــير إلــى المالبــس المصممــة الســتخدامات رياضيــة معينــة، 
حيــث يركــز التصميــم بشــكل أساســي علــى الخاصيــة والراحــة والعــزل الحــراري.

تشمل الخصائص األساسية للمابس الرياضية ما يلي: 
ــة  ــط، وحماي ــوة الضغ ــا، وق ــة، ضــد البكتري ــس، وامتصــاص الرطوب ــة التنف قابلي
مــن األشــعة فــوق البنفســجية للرياضــات الخارجيــة ، ومقاومــة الكلــور (مالبــس 

ــن الشــاقة. ــي التماري ــح للمســاعدة ف الســباحة) ، وقــص مري

Activewear
تشــير Activewear أو Athleisure إلــى المالبــس المصممــة علــى أنهــا 
انتقــال بيــن المالبــس الرياضيــة واالرتــداء النشــط، ويركــز بشــكل أساســي علــى 
ــوارات،  ــة واإلكسس ــة والقص ــوان العصري ــل األل ــة مث ــة والموض ــب الراح جوان
ويمكــن اســتخدامها لممارســة التماريــن الخفيفــة وكذلــك ارتدائهــا فــي إطــار 

ــمي. ــر رس ــوال أو غي كاج

:Activewearلماذا األقمشة االصطناعية للمابس الرياضية و
يبدأ اختيار القماش باختيار األلياف المناسبة

امتصــاص أقــل للرطوبــة والــذي بــدوره يســاعد القمــاش علــى التجفيــف بشــكل 	•
أســرع: قطــن 7  فــي المئــة مقابــل بوليســتر 0.4 فــي المئــة.

يحتفظ بالشكل األصلي عند البلل.	•
أقوى قوة شد.	•
مضاد للبكتريا.	•

مناسب لمزيد من تقنيات اإلنتاج مثل تريكو السداء.	•
عزل حراري أفضل.	•
رعاية سهلة.	•
معظم الوقت تكلف ألياف البوليستر أقل من القطن.	•

و الرياضيــة  المابــس  فــي  المســتخدمة  الشــائعة  االصطناعيــة  األليــاف 
Activewear

البوليستر:
األلياف األكثر استخدما في المالبس الرياضية.	•
منخفضة التكلفة وسهلة الطباعة وقابلة إلعادة التدوير.	•

مادة البولي أميد:
أنعم من البوليستر، وأقوى وأكثر متانة بشكل عام.	•
إنه أغلى ثمناً ويتطلب صبغات وأحبار خاصة.	•

غزل مرن )سباندكس(: Lycra™ ، CreoraTM، وغيرها..
تســتخدم فــي المالبــس الرياضيــة وأقمشــة المالبــس الرياضيــة بنســب تتــراوح 	•

مــن 5 فــي المئــة إلــى 30 فــي المئــة حســب االســتخدام النهائــي ، لزيــادة التمــدد 
(Recovery for Garments الرجــوع للمالبــس)

ضروري لمالبس السباحة.	•
ضــروري لمالبــس الضغــط Compression Wear الــذي يمكــن أن يحســن 	•

قــوة العضــالت مــن خــالل تقديــم الدعــم عبــر الضغــط.

االختيار األمثل ألقمشة المالبس الرياضية - الجزء األول

بقلم أستاذ: محمود القطبخيوط

تحتــل المابــس الرياضيــة حصــة ســوقية كبيــرة ومبيعاتهــا فــي إزديــاد مســتمر، وذلــك يأتــي نتيجــة لاهتمــام الزائــد باألنشــطة الرياضيــة، حيــث يقبــل عليهــا الشــباب 
بحثـًـا عــن مابــس تتســم بالراحــة مقارنــة مــع المابــس الكاجــوال مثــل الجينــز. 

ومــن الواضــح ان جائحــة كورونــا قــد زادت مــن مبيعــات هــذه النوعيــة مــن المابــس نتيجــة للعمــل مــن المنــزل، ومــن متوقــع أن يصــل ســوق المابــس الرياضيــة 
العالمــي مــن حجــم 170 مليــار دوالر حاليــا إلــى 260 مليــار دوالر فــي 2028 )المصــدر: Fortune Business Insights(. ونتيجــة ألهميــة هــذا القطــاع 

مــن المابــس كان البــد لنــا ان نتعــاون مــع اســتاذ محمــود القطــب لكتابــة سلســة مــن المقــاالت عــن المابــس الرياضيــة..

من اهم أكبر الشركات المصنعة للمابس الرياضية في العالم:
	•Puma SE, Inc (Herzogenaurach, Germany)
	•Umbro Ltd (Manchester, United Kingdom)
	•Adidas AG (Herzogenaurach, Germany)
	•Nike, Inc (Beaverton, Oregon, United States)
	•Columbia Sportswear Company (Portland, 

Oregon, United States)
	•Under Armour, Inc (Baltimore, Maryland, US)
	•Anta Sports Products Limited (Xiamen, China)
	•Lululemon Athletica Inc (Vancouver, Canada)
	•Fila Holdings Corp (Seoul, South Korea)
	•Li Ning Company Limited (Beijing, China)
	•Decathlon Group (France)
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تقرير

بعــدة   GTEX MENATEX EGYPT ويقــوم
ــن  ــة م ــات الصناع ــم احتياج ــي تقيي ــل ف ــطة تتمث أنش
المــوارد البشــرية، وتقييــم المناهــج الحاليــة والتعــاون 
الثغــرات وتحديــد احتياجــات  الصناعــي، وتحليــل 
واصــدار  هليوبوليــس،  جامعــة  برامــج  تطويــر 
والتعــاون  هليوبوليــس  جامعــة  لمناهــج  توصيــات 

الصناعــي.
مشــيًرا إلــى القيــام بدراســة خلفيــة الصناعــة واجــراء 
للمؤسســات  التنفيذييــن  المديريــن  مــع  مقابــالت 
اضافــة  الدراســية  المناهــج  ومراجعــة  الصناعيــة 
ــر المناســبة لهــذا الشــأن،  ــراح خطــط التطوي ــى اقت إل
ــوع  ــداث ن ــى اح ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــؤدي ف ــا ي بم
مــن التواصــل بيــن مخرجــات المناهــج الدراســية 

واحتياجــات ســوق العمــل.

نقاط القوة
وأكــدت ياســمين هــالل علــى ان الدراســة التــي قامــت 
بهــا GTEX MENATEX EGYPT للصناعــة 
المصريــة وجــد انهــا تتمتــع بعــدة مزايــا أو نقــاط 
ــف منخفضــة  ــة وبتكالي ــا تواجــد كادر العمال ــوة منه ق
بالمقارنــة مــع الــدول المنافســة للصناعــة المصريــة، 
اضافــة إلــى تنامــي االســتثمار االجنبــي المباشــر 
ــق  ــدة ومناط ــة جي ــة تحي ــي، بني ــور التكنولوج والتط
صناعيــة جديــدة، اضافــة إلــى خطــة التطويــر الراهنــة 
ــا  ــام، وم ــاع الع ــة للقط ــة التابع ــات الصناعي للمؤسس
يتميــز بــه القطــن المصــري مــن مكانــة وســمعة 

ــة. ــوق العالمي ــي الس ــة ف متقدم

نقاط الضعف
بالمؤسســات الصناعيــة  نقــاط الضعــف  أمــا عــن 
ــي  ــل المال ــف التموي ــي ضع ــت ف ــد تمثل ــة فق المصري
والمهــارات  البشــرية  المــوارد  وتدنــي  للشــركات 
المنتجــات  علــى  والتركيــز  المحــدودة  اإلداريــة 
ــة محــدودة -  ــدرات التكنولوجي ــة والق منخفضــة القيم
خاصــة فــي مجــال الرقمنــة، وضعــف االتصــاالت في 
جميــع مراحــل سلســلة القيمــة، وضعــف االتصــاالت 

مــع القطاعــات الداعمــة، باإلضافــة إلــى ثقافــة العمــل 
ــر. ــر والتطوي ــاوم التغيي ــي تق الت

فرص
ــد مــن  ــاك العدي ــى أن هن ــت ياســمين هــالل إل واضاف
الفــرص للصناعــة المصريــة منهــا النمــو الراهــن 
لالســتثمار االجنبــي واتفاقيــات التجــارة التفضيليــة 
وتطويــر قــدرات التجــارة اإللكترونيــة واالســتدامة 
ــاج  ــذي يحت ــاء القطــن المصــري وهــو األمــر ال إلحي
البشــرية  المــوارد  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إلــى 
المتاحــة: مــن التقنيــة إلــى اإلدارة ، وبنــاء إدارة قويــة 
ــدرات  ــة المســتوى، وتحســين الق ــى عالي متوســطة إل
الرقمــي،  المســتوى  علــى  خاصــة   ، التكنولوجيــة 
ــة  ــلة قيم ــاء سلس ــع أنح ــي جمي ــط ف ــين الرواب وتحس
المالبــس / المنســوجات والنظــام البيئــي، وان يكــون 

ــا. ــة وتكيًف ــر مرون ــل أكث ــة عم ــاك ثقاف هن
واشــارت إلــى أن المناهــج الدراســية تعانــي مــن عــدم 
ــة إلــى عــدم االهتمــام  وجــود تدريــب إلزامــي، اضاف
واإلدارة وضــرورة  والتســويق  الترويــج  مجــاالت 
اإلدارة  وتطويــر  األزيــاء  تصميــم  علــى  التركيــز 
 GTEX دعــم  األمــر  هــذا  وامــام  عــام،  بشــكل 

مــع  شــراكات  اجــراء   MENATEX EGYPT
عــدد مــن المؤسســات التعليميــة العالميــة، بهــدف 
ــدورات  ــر ال ــج وتطوي ــر المناه ــي تطوي ــاهمة ف المس
التدربييــة، وتكويــن مجلــس استشــاري متخصــص 
فــي الصناعــة يوجــه تطويــر المناهــج الدراســية، 
واعــداد دورات تأسيســية قويــة للنســيج لطــالب اقســام 
المالبــس، تتعلــق بتطويــر مجــاالت إدارة تصميــم 
المالبــس - إدارة العالمــة التجاريــة - تخطيــط اإلنتــاج 

- إدارة اإلنتــاج - ترويــج المالبــس وتصديرهــا.

ورقة علمية لـ GTEX MENATEX توصي بتطوير المناهج الدراسية 
لمواكبة التطورات الراهنة لصناعة المالبس في السوق العالمية

 GTEX عقــد قســم المابــس الجاهــزة بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان مؤتمــره الســنوي خــال الفتــرة الماضيــة بمشــاركة ياســمين هــال مؤسســة
MENATEX EGYPT والتــي قامــت بعــرض ورقــة علميــة حــول متطلبــات تطويــر المناهــج الدراســية المتعلقــة بصناعــة النســيج والمابــس الجاهــزة بمــا 

يخــدم التطــورات الراهنــة لســوق العمــل ســواء فــي مصــر أو فــي العالــم. 
اشــارت ياســمين هــال فــي البدايــة إلــى أن أهــداف GTEX / MENATEX المتعلقــة باألوســاط األكاديميــة تتمثــل فــي العمــل علــى زيــادة القــدرة التنافســية 
ــات  ــة االحتياج ــدة لتلبي ــج جدي ــات أو مناه ــراح تعدي ــة، واقت ــة ذات الصل ــروض األكاديمي ــم الع ــس وتقيي ــاع المنســوجات و الماب ــي قط ــة لمصــر ف التصديري

الرئيســية لمناصــب إدارة الصناعــة، إضافــة إلــى إنشــاء روابــط وشــراكات مــع المؤسســات األكاديميــة الدوليــة.

خيوط

http://www.jumaccans.com


http://www.moussaegypt.com


http://www.moussaegypt.com


http://www.jumaccans.com
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اخبار ووجوه

خيوط

الحضور في مؤتمر النسيج

جناح الغربية للكيماويات 

مؤتمر النسيج االول وكلمة االفتتاح 
كلمة المهندس هاني سامد. احمد مصطفي

جناح الغربية للكيماويات 

 فعاليات الدورة 11 لمعرض إيجي ستيتش 
آند تكس لقطاع الغزل والنسيج  بالصور

جناح شركة مارزولي



33يناير 2022 | خيوط

جناح شركة دلتا للكيماويات

جناح شركة اتاج

جناح شركة اتاج
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CMYK جناح شركة جوتكسجناح

جناح شركة نيدلز هاوس

جناح محسن الشافعي

اخبار ووجوه

خيوط



http://www.needleshouse.com
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جناح نوبلتكس

جناح شركة طيبة

اخبار ووجوه

خيوط

جناح شركة اورينتكس االستاذ محمد محروس في زيارة جناح شركة اورينتكس



http://www.areyada.com
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BG Group االستاذ حسام فران جناح

استاذ جال الزوربا في زيارة للمعرض لجناح شركة أليس

استاذ محمد صباح في جناح مجلة خيوط

االستاذ خالد رأفت في جناح مجلة خيوط

استاذه عا الشافعي و استاذ ماجد زيتون في جناح خيوط

جناح قطونيل

اخبار ووجوه

خيوط

فعاليات الدورة 12 لمعرض إيجي ستيتش 
آند تكس لماكينات صناعة المالبس بالصور
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االستاذ عمار قبيسي في جناح مجلة خيوط

جناح اخوان زيتون

االستاذ كريم شلبي واالستاذ وائل عمر واالستاذ وهيثم راضي - شركة فيجين فير

CMYK جناح URASCO استاذ ارمن جناح شركة

اخبار ووجوه

خيوط



http://www.itmexhibition.com
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جناح المجلس التصديري للمابس جناح شركة شرفكيم

جناح شركة العربية للتجارة و التوزيع

جناح شركة العربية للتجارة و التوزيع

اخبار ووجوه

خيوط



http://www.igmexhibition.com
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Tell me about the new machine and 
how it fills a gap in the DTG market. 
With the GTXpro BULK, we have 

developed a machine, that is state-

of-the-art in digital printing technology 

and combines the best from all areas 

of DTG printing. 

We have a space-saving, industrial 

printer that is completely designed 

by us for mass production - from the 

new print heads and the certified inks 
to a reworked maintenance process. 

This combined with a brilliant print 

quality, high production speed and 

the flexibility of our well-known and 
excellent GTX makes the GTXpro BULK 

a printer that is unparalleled in its 

overall performance.

What is the target market for the 
mach ine?
This machine is especially developed 

for mass production user. Means 

companies who are doing more than 

5.000 prints per month at least.

With the printer created for mass 
production, is it still able to do 
customised prints just as well?
Due to the, already above mentioned, 

fact, that this machine combines the 

benefits of the well-known GTX and 
a mass production machine it is up 

to the customer. If she/he prints one 

design thousand times or more or 

changes the design in between (or 

even after each print). The workload 

differs only in loading the new design.

What are the benefits of the new bulk 
ink system?
The new bulk system ensures, that 

large print runs can be produced 

without the loss of time that you 

normally have when replacing 

cartridges. And of course, the use of 

bulk inks is also reflected in the price 
– bigger volume purchase means also 

a mass discount. With one set of CMYK 

1.8L inks you could print around 10.000 

prints (depends on size of design). We 

also offer 17.5 L white ink tanks. A lot of 

ink for big productions.

What are the benefits of the new 
industrial white print head technology?
This new white print head made by 

Brother has the big advantage to 

circulate the white ink inside the print 

head! This technology is state of the 

art and brings more advantages for 

the customer. It reduces the cleaning 

process times, saves waste inks and 

reduces the risk of print head failures. 

In addition, this new technology 

increases the use of more nozzles, which 

results into a slightly higher printing 

speed. We call it the “Fast Mode”. 

What are your expectations of the 
new machine?
For us, the customer and their 

satisfaction have always been in the 

foreground - we not only hope, but 

we also assume that this time we have 

managed to develop an industrial 

state-of-the-art machine with which 

our customers can easily increase 

their production capacities.

What are your expectations of the DTG 
market – is it growing?
Until recently, the market continued 

to grow strongly. The fact that it is 

currently on the decline is a natural 

reaction to the worldwide COVID19 

crisis. However, we are confident that 
the dtg market will recover soon and 

that the success story of dtg printing 

will continue.

How will DTG become more popular in 
the post Covid-19 era? And how can 
new technologies help to bring about 
growth/success in the DTG market?
Even if triggered by the global crisis, 

as in all industries there are declines 

in orders, consumers‘ desire for 

printed clothing, whether individually 

designed or as a mass product, will 

not change. The high flexibility of the 
direct-to-garment printers in particular 

enables companies to react flexibly 
to different order situations and, in 

addition to mass production, also to 

produce individual single pieces on 

customer request.

This and the low purchase price of a 

direct-to-garment printer compared 

to other production machines, allows 

companies to invest in future-proof 

technology. Of course, it also plays 

an important role that with the direct-

to-garment it is very easy to connect 

them to online shops. It doesn‘t 

really matter whether this happens 

retrospectively or is planned from the 

beginning.

What are the challenges the DTG 
market is facing during Covid-19?
Of course there is currently an extreme 

drop in orders. The reasons for this are, 

in addition to many closed shops 

worldwide, the lack of large events at 

which so-called fan shirts are sold and 

the simple fact that customers are 

currently thinking twice about buying 

something new.

QUESTIoNS AboUT ThE GTXPRo bULk ThAT WAS 
sHoWcaseD in eGYsTiTcH & Tex exHibiTion

تكنولوجي 
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تكنولوجي 

خيوط

MAjoR INvESTMENT 
bY b.i.G. Yarns
B.I.G. Yarns, headquartered in Wielsbeke, 
Belgium, is making a significant 
investment in next-generation polyamide 
(PA) technology to help global carpet tile 
manufacturers meet the demands of the 
contract market. In addition the company 
is planning to produce new PET polyester 
yarns for the automotive industry.
The company is stepping up its focus 
on developing and producing one-step 
three-ply PA yarns using next-generation 
technology to answer a need for flexibility 
and broader design options in the carpet 
tile segment. Total production capacity 
for these yarns will increase by over 
20% through new lines installed at the 
company’s plant in Comines, France. 
B.I.G. is creating greater supply security 
by serving customers from all three of 
its global plants, in Belgium, France and 
China.
The PA yarns expand design, contrast 

and colour freedoms for carpet tile 
manufacturers and increase flexibility in lot 
sizes. These advances enable customers 
to respond quickly to developments 
in the contract market. In addition, the 
new yarn spinning technology features 
a higher level of automation which 
improves ergonomics for operators and 
also optimises energy use. The new 

production lines will be deployed from 
mid-2022.
To enhance support for future and more 
sustainable automotive interiors, B.I.G. 
will offer a portfolio of PET yarns by 
the third quarter of 2022. These will be 
available for automotive applications 
alongside the company’s EqoCycle 
recycled PA6 yarns.

SILvoN hoME 
INTEGRATES 
IoNIC+ ACRoSS 
ITS RANGE

Ionic+ fabric treatment developed by 
Noble Biomaterials, based in Scranton, 
Philadelphia, is being integrated across 
Silvon Home’s bed, bath, and mask 
products.
Ionic+ is engineered with positively 
charged silver ions that provide natural 
self-cleaning of microbes on fabric to 
offer unmatched protection. Permanently 
embedded into the fabric, the introduction 
of Ionic+ in Silvon’s products means 
towels, sheets, pillowcases and more 
will require fewer washes in between use 
and result in a significant reduction of 
microbes.
Already widely adopted as an odour 
eliminator and microbe-fighter in fabrics 
for the outdoor, athleisure and medical 

markets, the success of Ionic+ in bedding 
and bath is due to its effectiveness at 
repelling harmful bacteria. While traditional 
fabrics collect bacteria only to transfer 
it back to the skin, Ionic+ fights bacteria 

while sleeping and long after a towel goes 
back on the rack. Silvon Home’s line-up 
of products featuring Ionic+ are chemical-
free and dermatologically tested to fight 
bacteria at the source.



beTTer coTTon aims for 50% cuT bY 2030
Better Cotton – the world’s largest certifier of cotton – has 
announced an ambitious new climate change mitigation target 
including  reducing overall greenhouse gas emissions per ton of 
its cotton produced by 50% by 2030, from a 2017 baseline.
Four additional targets covering soil health, pesticide use, 
smallholder livelihoods and women’s empowerment are 
expected to be announced by the end of 2022, with impact 
indicators providing robust metrics for tracking and evaluating 
against the baseline.
Since its formation in 2009, Better Cotton has had a significant 
impact on the sustainability of the world’s cotton production. A 
recent study analysing data from three seasons (2015-16 to 
2017-18) for example, showed that on average Better Cotton 
production had 19% lower GHG emissions intensity per ton of 
lint than comparison production across China, India, Pakistan, 
Tajikistan and Turkey.
During the 2019-20 season, Better Cotton farmers in India –where 
the most farmers are licensed to grow Better Cotton – used 10% 
less water, 13% fewer synthetic fertilisers, 23% fewer pesticides 
and 7% more organic fertiliser when compared to farmers in the 
same regions who operate outside of Better Cotton. At the same 
time, Better Cotton farmers in India achieved 9% higher yields 

and 18% higher profits than comparison farmers in the same 
season.
Better Cotton and its partners have also trained over 2.5 million 
farmers in 25 countries, having raised €99 million since 2010 
to fund capacity building and other field-level activities. This 
is projected to grow to just over €125 million by the 2021- 22 
season.

وبــدون شــك طباعــة الســلك ســكرين مازالــت تتربــع علــى عــرش األســاليب 
المختلفــة المطلوبــة فــي أســواق الموضــة مثــل الفلــوك والفويــل والجليتــر والكثيــر 
غيرهــا، إذن فمــا الــذي يدفــع األســواق تحديــًدا إلــى اســتخدام الماكينــات البيضاويــة 
علــى حســاب الماكينــات الســاقية؟ الســبب فــي ذلــك ببســاطة هــو اندفــاع الســوق 
بقــوة نحــو الطباعــة الصديقــة للبيئــة واســتخدام األحبــار المائيــة والتــي تتفــوق فيهــا 

الماكينــات البيضاويــة.
 ولكــن مــاذا عــن كلفــة االســتثمار الباهظــة؟ الحــل يكمــن فــي المنتــج الصينــي الــذي 
طــرح بدائــل جيــدة جــًدا للمنتــج األوروبــي بتكلفــة أقــل مــن النصــف تقريبــا، ومــن 
ــا عــدة عناصــر  ــة عــن أخــرى؟ هن ــة صيني ــز ماكين ــاذا يمي ــح الســؤال م ــم يصب ث

اساســية ينــدرج تحتهــا الكثيــر مــن النقــاط: 
ــه 	• ــا وفرت ــا، وهــذا أهــم م ــة وجــودة مكوناته ــات الماكين العنصــر االول: إمكاني

ماكينــات الطباعــة Xmay حيــث تتميــز بإمكانيــات عاليــة جــدا جعلتهــا تتخطــى 
الكثيــر مــن منافســيها فــي الصيــن حتــى مــن لــه بــاع واســم طويــل هنــاك، فهــي 
أول ماكينــة ومازالــت الوحيــدة فــي الصيــن التــي تمكــن المســتخدم مــن التحكــم 
ــة  ــك حرك ــي ذل ــا ف ــة بم ــة الدق ــيرفو عالي ــر الس ــا بالمواتي ــع حركاته ــي جمي ف
ضبــط الشــبلونات. هــذه المزيــة وحدهــا تجعلهــا فــي الصــدارة بحيــث إن دقــة 
الضبــط تصــل الــى 1/100 مــن المليمتــر! ، وهــي الدقــة التــي يصعــب علــى 

الماكينــات األخــرى الوصــول إليهــا بالطــرق اليدويــة التقليديــة. 
العنصــر الثانــي: الذاكــرة الذكيــة والتــي تحفــظ أوضــاع الرســمة واســترجاعها 	•

ــي  ــادر ف ــت اله ــن الوق ــر م ــر الكثي ــا يوف ــبلونات مم ــس الش ــت بنف ــي أي وق ف
عمليــة الضبــط ســواء بعــد عمــل العينــة أو فــي حالــة وجــود تكــرارات للرســمة.

ــا 	• ــي معه ــون وتأت ــى 28 ل ــون وحت ــن 6 ل ــدأ م ــة تب ــث:  الماكين العنصــر الثال
ــوان المطلوبــة ومــزودة بإضــاءة خاصــة بهــا وحــدة بخــار  فالشــات بعــدد األل

ــع انســداد الشــبلونات.  لمن
العنصــر الرابــع: يتمثــل فــي خفــة وزن البالتــات وصوتهــا المنخفــض ويمكــن 	•

أيضــا تزويدهــا بمكبــس ووحــدات فلــوك وجهــاز شــفط او تنظيــف للبالتــات. 
ــي تواكــب التطــور 	• ــال الت ــي وحــدة طباعــة ديجيت ــل ف العنصــر الخامــس: يتمث

الرقمــي فالماكينــة حيــث يمكــن تزويدهــا بوحــدة طباعــة ديجيتــال هجيــن 
Hybrid digital printing والتــي تمكــن مــن الدمــج بيــن مزايــا الســلك 

ــادم.  ــدد الق ــي الع ــا ف ــون حديثن ــذا يك ــل ه ــال ولع ــة الديجت ــكرين والطباع س
ــم الدعــم 	• ــذي يســتطيع تقدي ــل ال ــو الوكي ــم فه ــر واأله ــا عــن العنصــر األخي أم

الفنــي الجيــد والصيانــة ال ســيما إذا كان هــذا الوكيــل لديــه خبــرات طويلــة فــي 
ــة. ــم الطباعــة بتفاصيلهــا الكثيــرة وأســاليبها المختلف عال

وبذلــك تكتمــل لديــك أطــراف معادلــة النجــاح والتقــدم واختــراق أفــق جديــدة فــي 
عالــم الطباعــة.

ماكينات الطباعة Xmay  تدعم استمرارية اعتالء "السلك سكرين" لعرش الطباعة
علــى الرغــم مــن التطــور الســريع والملمــوس لتقنيــات الطباعــة الديجيتــال حــول العالــم إال أن طباعــة الســلك ســكرين مازالــت مهيمنــة خاصــة علــى أســواق التصديــر ذات 
الكميــات الكبيــرة، نظــرا للتكلفــة العاليــة للتقنيــات الديجيتــال، ممثلــة فــي الخامــات والصيانــة وقطــع الغيــار وكذلــك حجــم االســتثمار كلمــا زادت متطلبــات ســرعة اإلنتــاج.
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What inspired you to come up with 
this solution for the garment factory 
owners?
Coming from a family that has long 

owned and operated a garment 

factory, limitations were experienced 

in expanding, maintaining certain 

standards of performance, and 

creating manufacturing KPIs. 

My decisions had to be effective 

and based on the analyzed data, 

but the problem was the data was 

either inaccurate, incomplete, or 

unavailable. Therefore, decisions 

were made based on intuition and 

experience with no data support. 

Furthermore, being entailed to be 

present to oversee the production 

floor hindered me from strategically 
managing and growing the company.

So imagine having to oversee multiple 

factories, hundreds of workers 

and make well-informed business 

decisions in the absence of data.

What is your take on the current 
garment industry situation? 
I believe the pandemic has helped us 

realize the importance of industry 4.0 

digital transformation and the benefit 
it brings. That’s why revamping 

the apparel industry structure with 

the latest technology would be a 

necessity to increase production, 

revenue, and establish a better work 

environment especially since it is a 

labour-intensive industry.    

Tell us about industry 4.0 and how it 
benefits the garment industry?
Simply put, industry 4.0 is the era 

where electronics and information 

technology enable full digital 

connectivity by integrating the 

physical, digital, and organic 

elements of modern human life. 

And looking at the apparel industry, 

the key differentiator of industry 4.0 lies 

in its ability to accelerate, expand, and 

fundamentally alter critical aspects 

of production and manufacturing 

through the interaction between 

revolutionary technologies such as AI, 

ML, automation, IoT, and much more. 

Thus, creating a fully integrated smart 

factory. 

What is Garment Io?
Garment IO is a SaaS that collects 

and analyzes live data from the 

production floor and generates 
tailored, valuable insights to decision-

makers in the factory using IoT. We 

enable critical data-backed, cost-

saving decisions to be taken at the 

right time by giving the right insights to 

the right people.

What challenges are you solving at 
Garment Io? What would you say are 
the benefits that factory owners would 
gain from Garment Io?
The main challenge was to provide 

decision-makers with accurate 

and complete data; allowing 

factories to enhance their learning & 

development programs, develop fair 

wage and assessment systems, track 

and use real-time analytics, including 

placement and preparation of 

processed data streams; giving 

decision-makers insights from and act 

on data points immediately.

We believe that we have successfully 

developed a solution that gives 

decision-makers a comprehensive 

view of the factory’s operation 

to optimize human capital 

management, manufacturing 

operations, and much more.

Who will benefit from the solution? 
All stakeholders, including managers, 

supervisors, and workers, benefit from 
the Garment IO solution. The solution 

analyzes and integrates all data points 

to provide numerous live dashboards 

and historical reports on productivity, 

efficiency, quality and maintenance, 
line balancing, cost calculation, 

achievement status, and more. Also, 

it uses this data to generate key 

performance indicators for everyone 

working in their discipline. 

Are there certain deployment 
r e q u i r e m e n t s ? 
All you need is a strong internet 

connection and a power socket 

on every workstation to connect 

Garment IO devices. 

how long will it take for the factory 
owners/decision-makers to see the 
results/improvement?
It differs from one factory to another, 

but improvements are seen after 

three months. 

Is Garment Io agile enough to support 
any factory size?
100%. This solution is agile enough to 

support a minimal factory and can be 

scaled as the factory grows.

Is it true that you can track everything 
anywhere and instantly?
Yes, Garment IO solution allows 

you to view real-time events on the 

production floor anytime, anywhere. 
This technology aggregates 

production data from workers and 

machines and analyzes it on spot to 

provide advanced data visualization 

and timely insights from machine 

availability to worker performance. 

Even when you’re offsite, this data 

gives managers, executives, and 

stakeholders complete visibility of 

what’s happening at the facility.

how costly is the system?
Because we are keen to provide 

a value-added solution, we offer 

an affordable subscription-based 

model that covers both software 

and hardware, billed quarterly, semi-

annual, or annual per workstation. 

Furthermore, as the number of 

workstations increases, the price 

would decrease. 

4.0 DiGiTal TransformaTion a necessiTY 
for everY GarmenT facTorY
During eGYsTiTcH exhibition, Khoyout magazine had the opportunity to have this interview with mr.ahmed nounou , co-
founder and ceo of Garment io.



http://www.garment.io
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ــي معــرض إيجــي ســتتش  ــن ف ــا نكــون متواجدي ــا الشــرف انن ــا لين دايم
كراعــي اعالمــي، ونكــون فــي وســط زباينــا و قراءنــا.. المــرة دي 
الدورتيــن  فــي  المنظميــن  مجهــود  شــوفت  لمــا  أكثــر  زاد  الشــرف 
ــوا  ــددوا و يطلع ــوروا و يج ــوا يط ــيج) و إزاي بيحاول ــس والنس (المالب
ــي  ــة للســوق عل المعــرض فــي احســن صــورة فــي ظــل ظــروف صعب
الجميــع ومــع ذلــك دايمــا بيســعوا و عملــوا فــي دورة المالبــس االوالنيــة 
ــرة مــن  ــه قامــات كبي ــم في ــس اتكل ــد بمؤتمــر خــاص بالمالب تطــور جدي
الصناعــة و افتتحــه الدكتــور أحمــد مصطفــي رئيــس الشــركة القابضــة 
ــابقة  ــال و مس ــة للطباعــة الديجيت ــب دورة تدريبي ــزل و النســيج بجان للغ
ألحســن تصميــم للطباعــة الديجيتــال بالتعــاون مــع د.محمــود عبــاس، كل 
ــات نقاشــية  ــة وحلق ــة ايجابي ــق حال ــوازي مــع المعــرض فخل ده كان بالت

ــة.  ــتقبل الصناع ــة لمس ــات مهم وطــرح معلوم
ــر  ــم للتطوي ــي  ســعيهم الدائ ــة لمنظمــي المعــرض عل ــدم التحي فاحــب أق
حتــي فــي الظــروف الصعبــة و علــى رأســهم كريــم شــلبي و هيثــم راضي 
و طبعــا كتيبــة الجنــود اللــي وراهــم اللــي تقريبــا مــا بينامــوش مــن قبــل 
ــكل العارضيــن اللــي قــرروا يعرضــوا  ــة ل المعــرض مــا يبتــدي. و تحي
فــي المعــرض و بيكملــوا ســعيهم و مــا قــرروش انهــم مــا ينزلــوش 
ــي  ــغله وييج ــه و ش ــيب مصنع ــرر يس ــي ق ــكل الل ــة ل ــرض و تحي المع
يــزور المعــرض. تحيــة لــكل اللــي بيســعي، فــي النهايــة الظــروف 

ــي بيســعي. ــدي و هيفضــل الل ــت بتع ــا طال ــة مهم الصعب

ودلوقتي شوية مالحظات لفتت نظري في المعرضين:
ــة زي 	• ــالمة ايجابي ــدة عارضــة و دي عـــــــــــــ ــاس جدي ــه ن كان في

  Garment IO بتوكيــل ماكينــات طباعــة جديــد و BG Group
فيــه نــاس مــن الــوكالء باالخــص فــي التطريــز مــا قدرتــش تعــرض 	•

علشــان ماكيناتهــم اتعطلــت فــي المينــاء بســبب اللخبطــة فــي اجــراءت 
الجمــارك الجديــدة.

عــدد كبيــر مــن اصحــاب المصانــع زاروا المعرضيــن و عــادة 	•
بيــزوروه كل مــرة زي اســتاذ عمــار القبيســي واســتاذ هاشــم العلبــي 
و اســتاذ محمــد صبــاح و اســتاذ ســمير ريــاض لكــن الجديــد كان 
ــد رأفــت و اعجابــه بحجــم المعــرض و الماكينــات  تواجــد اســتاذ خال
ــا.  ــالل الزورب ــتاذ ج ــس االس ــة المالب ــد صناع ــه و رائ ــدة في المتواج

مــع انــه مــا بيعلنــش معانــا بــس احــب اظهــر اعجابــي بالشــاب ياســر 	•
عثمــان صاحــب شــركة ســوتك علــى افــكاره التســويقية المبتكــرة اللــي 

دايمــا بتشــد الزائريــن للمعــرض و بتلفــت نظرهــم. 
اغلــب العارضيــن كان مبســوطين فــي نهايــة المعــرض و كثيــر منهــم 	•

باعــوا كويــس خــالل أيــام المعــرض أو اتقابلــوا مــع عمــالء مهميــن 
هيخلصــوا معاهــم بعــد المعــرض.

محــدش تقريبــا بيلبــس ماســكات فــي المعــرض و ده مــش غريــب الن 	•
ــة وده طبيعــي الن  ــد إال نســبة قليل ــي البل ــس ماســكات ف محــدش بيلب

البلــد مــا فيهــاش كورونــا..!!
ارتفــاع اســعار الغــزل ملخبــط الدنيــا و مخلــي بعــض المصانــع مــش 	•

ــم شــايفين أن المســتهلك  ــه تشــتغل ألن كله ــه تســعر و ال عارف عارف
ــر  ــي كان ظاه ــعار وده الل ــي االس ــادة ف ــل أي زي ــش هيقب ــي م النهائ
ــس  ــعار المالب ــالم ان اس ــد الس ــد عب ــتاذ محم ــه اس ــح قال ــي تصري ف
للمســتهلك احتمــال تزيــد مــن 50 إلــى 80% فــي الفتــرة اللــي جايــة، 
لــو حصــل ده فعــال هتبقــي فيــه مشــكلة كبيــرة فــي الســوق المحلــي و 

معــدالت الشــراء هتقــل أكثــر مــا هــي قليلــة اساســا.
كــذا مصنــع مــن اللــي قابلتهــم اللــي مــش بيصــدروا أو بيشــتغلوا اكثــر 	•

ســوق محلــي عايزيــن يركــزوا أكثــر علــى التصديــر علشــان الســوق 
ــر  ــع التاج ــة وال م ــيولة كافي ــوش س ــا فيه ــب و م ــي صع ــي بق المحل
و ال مــع المســتهلك النهائــي. اتمنــي الظــروف االقتصاديــة تتغيــر 
قريــب، اصــل مــن الغريــب أن يكــون عنــدك 100 مليــون مســتهلك 
ــة  ــي دي غريب ــوق المحل ــي الس ــع ف ــك تبي ــكلة ان ــدك مش ــي عن و يبق
قــوي النــك فــي نفــس الوقــت تالقــي الكافيهــات مــا فيــش أكثــر منهــا 
و بتفتــح فــي كل خــرم إبــره و مــا شــاء هللا دايمــا مليانــة زبايــن 
مــع أنهــا مــش رخيصــة.. وال احنــا بقينــا فــي زمــن الكافيهــات واللــي 
ــى  ــدرب العمــال عل ــه و ي ــه كافي ــه أو يبيعــه و يقلب ــع يقفل ــده مصن عن
خــط انتــاج ســندوتش الروزبيــف و إزاي يعملــوا كابتشــينو و يرصــوا 

حجــر الشيشــة.!!

وأخيــرا.. يســعدني ارحــب باألســتاذ محمــود قطــب اللــي هيبتــدي يكتــب 
معانــا سلســة مقــاالت عــن قمــاش المالبــس الرياضيــة و اهميــة صناعــة 
ــي قدمــت محاضــرات  ــال الل ــا كم ــورة دالي ــة، والدكت ــس الرياضي المالب
ــة  ــن الطباع ــيج  ع ــات النس ــتتش لماكين ــي س ــرض ايج ــي مع ــة ف مهم
الديجيتــال ودلوقتــي هتتبتــدي تنقــل خبرتهــا عــن المجــال علــى صفحــات 

ــة.  المجل

هذه االحداث 
ليست من وحي خيال 

الكاتب .. وأي تشابه في 
األحداث أو الشخصيات أو 

األسماء هو ليس من محض 
الصدفة فهو مقصودا 

ومتعمدا هو احنا بقينا في زمن الكافيهات؟

mailto:Meghalawi@khoyout.com


Uras Chemical is a chemical manufacturer with an incredible tex le prin ng history. Driven by innova on and performance,
Uras Chemical is in a league of its own.

With all our produc on processes, from our raw materials fabri on (which sets us apart from our comp tors) to our nished
products, Uras Chemical always put the environment rst. 
Also our environment focus is proven by globally recogniz a o-tex, Gots, ISO.
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ZDHC, Eko-tex, Gots, ISO

Urasco for Trading S.A.E.
North Africa Distributer of URAS Chemical
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Product Categories

Silk screen

Sublima

Digital transfer

Direct to garment

Direct to fabric



http://www.deltaco.com.eg

