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اخبار عالمية
Zalando تدعم ماركات اSزياء من خالل 

البيع بالتجزئة عبر ا&نترنت

موضة
في أعماق البحار (1)

الدولة
”التضامن من أجل مواجهه ا&عصار“ 

شعار الصناعة في بنجالديش لتجاوز 
تأثيرات كورونا

مقاالت فنية
 Multicolor Printing on Dark Garments by

Charlie Taublieb

موضوع الغالف
المالمح الرئيسية Sسواق المنتجات النسجية 

بعد جائحة كورونا

بمنتهى الصراحة
يال بسرعة نتحرك



أنت من تقرر..؟!

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

ال بديــل عــن التطويــر لمواجهــه متطلبــات الســوق المحليــة والعالميــة فــي مرحلــة 
ــى  ــم إل ــول العال ــد تح ــا، لق ــح بعده ــن يصل ــا ل ــح قبله ــا كان يصل ــا، فم ــد كورون ــا بع م
»الرقمنــه« والتــي معهــا اصبــح مــن الممكــن ألي مصنــع مهمــا كان حجمــه أو مكانــه أن 
يقــوم بتســويق انتاجــة طالمــا كان هــذا اإلنتــاج يتوافــر فيــه معاييــر الجــودة المطلوبــة، 
ســواء أكان يتعلــق باتقــان الصنعــة ذاتهــا أو فيمــا يتعلــق بالــذوق المتميــز فــي التصميــم.

فــي اعتقــادي الشــخصي أن األســواق التقليديــة المتعلقــة بتجــارة التجزئــة، والتــي كان 
يطــوف بهــا المســتهلك للحصــول علــى مــا يرغبــه فــي المنتجــات أيــا كانــت ســتكون مــن 
مالمــح مــا قبــل كورونــا، وأن البديــل هــي األســواق األلكترونيــة وقــدرة كل ســلعة علــى 
الترويــج لنفســها والوصــول إلــى المســتهلك فــي مكانــه وبأســعار تنافســية ومســتويات 

جــودة غيــر مســبوقة.

ــة مــن  ــر مــن المــاركات العالمي ــام عــدد كبي ــة مــن قي ولعــل مــا تشــهده الســوق العالمي
التحــول للتســويق األلكترونــي يشــير إلــى بدايــات تشــكل مــالح مــا بعــد كورونــا، ولهــذا 
ــر انتقاليــة  مــن سيســتمر فــي العمــل بشــكل تقليــدي ســوف يواصــل العمــل لفتــرة تعتب
ــي  ــي تراع ــددات التشــريعية الت ــم وضــع المح ــة ويت ــى تنتشــر األســواق األلكتروني حت
حقــوق طرفــي هــذا النــوع مــن التســويق )المنتجيــن( و )المســتهلكين( علــى الســواء.. 
بعــد وضــوح هــذه المحــددات ســوف يتحــول الســوق العالميــة إلــى الرقمنــه بــدون أدنــى 

شــك..

ــة Statista كشــفت فــي دراســة لهــا أن مبيعــات  ويكفــي أن شــركة البحــوث األلماني
التجزئــة للتجــارة اإللكترونيــة قــد بلغــت 3.53 تريليــون دوالر خــالل العــام 2019 فــي 
الســوق العالميــة، أمــا المبيعــات فــي العــام الجــاري فهنــاك توقعــات انهــا تصــل إلــى 4.2 
تريليــون دوالر، وأن تصــل بحلــول عــام 2022 إلــى 6.54 تريليــون دوالر.. أمــا عــن 
ــى  ــة عل ــي المئ ــد نســبة 2 ف ــن تتع ــات فل ــة ككل مــن هــذه المبيع حصــة الســوق العربي
ــل  ــي للتعام ــتهلك العرب ــل المس ــى تفضي ــود إل ــك يع ــي ذل ــبب ف ــون الس ــد يك ــر.. ق االكث
بشــكل تقليــدي مــع المنتجيــن أو تجــار التجزئــة، إال ان واقــع مــا بعــد كورونــا والتعامــل 
المســتمر عبــر المنصــات األلكترونيــة جــراء المخــاوف مــن عــدوى الفيــروس، ســوف 
تجعــل هــذا التعامــل التقليــدي مــن الماضــي، حيــث ســيفضل الكثيريــن التعامــل ألكترونيـًـا 
ــا  ــزام بالمواصفــات المعلــن عنهــا أليً ــاك مــا يضمــن »امانــة« التعامــل واإللت مــادام هن

مــن  الســلع والخدمــات ..

ــج فــي أي مجــال ومنهــا بطبيعــة الحــال الصناعــات النســجية أن  المفتــرض أن كل منت
يفكــر ويبــدأ فعليًــا فــي التحــول إلــى الرقميــة، فهــل ســنجد خــالل الفتــرة القادمــة ماركــة 

مصريــة يتــم الترويــج لهــا عبــر المنصــات واألســواق األلكترونيــة العالميــة.

ــا أن لــكل عصــر أســلوبه للتســويق، فــي الماضــي كانــت المحــال  البــد وأن نــدرك جميعً
التجاريــة التقليديــة، ثــم تحولــت إلــى المــوالت، واألن اصبحــت فــي الواقــع االفتراضــي.. 

علينــا ان نفكــر حتــى يكــون لنــا تواجــد قــوى فــي المســتقبل.!
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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

أية المشكلة .. حد يفهمني!!
الوقت  في  المهم  ده  نسند بعض، مش  نحاول  كله خير بس  يا سيدي 
أنا  سمعت  أنت  سمعت  لي  يقول  كأنه  لي  نظر  ثم  رفا  عم  قالها  ده، 
بقول أية، قلت له: مين ده يا عم رفا، قال: يا سيدي الناس كلها بدأت 
تشتغل في الكمامات، بس اختلفوا على التكلفة، والمواصفات، ليه مش 
آه طبًعا  قلت:  اية،  برده وال  الناس  الحكاية شغل وحماية  فاهم، مش 

الكالم  ليه  بقول  كده  برده وعشان  كده  بقول  أنا  ما  قال:  رفا،  عم  يا 
الكتير في الموضوع ده .. قلت: هللا أعلم يا عم رفا، قال: عندك حق 
المهم  احسن،  اتكلم  أقولك بالش  االختالف، وال  ليه  برده  برده، بس 
ان الدنيا ترجع تشتغل واألمور تكون تمام وخالص.. قلت: ربنا كريم 

يا عم رفا.

فين الناس بتاعه تعميق الصناعة يا جدعان.!
المناسب  الوقت  ألنه  الصناعة،  تعميق  على  دول  اليومين  كتير  الكالم 
للموضوع ده، خاصة وان االستيراد مع اإلجراءات اللي الدول وخداها 
عشان كورونا فيه شوية معوقات، طب فيه الناس بتاعه التعميق ، ليه 
دلوقتي مفيش كالم عن الموضوع ده، هما نسيوا الموضوع كله وال أية، 
مش عارف ، طب حد يقولهم يتكلموا ويبدأوا في التنفيذ، قلت: اية الكالم 
الكبير ده يا عم رفا، قال: يا سيدي انت عارف ان فيه مستلزمات انتاج 

انتاجها  المفروض دلوقتي نفكر في  الخارج،  بيتم استيرادها من  كتيره 
محلًيا أو تطوير المنتجات المتاحة منها، قلت: صح يا عم رفا، قال: صح 
أية بقه، محدش اتكلم في الموضوع، طب ليه بقه، رغم أنهم كانوا بيتكلموا 
في كل مناسبة عن تعميق الصناعة دية، قلت: يمكن مشغولين في حاجة، 
قال: مشغولين في أية ده مصير ومستقبل الصناعة كلها، قلت: صح يا 

عم رفا، قال: كمان صح، طب ليه محدش يتحرك، قلت: هللا أعلم بقه..!

أنت فين يا كبير..!
ال حس وال خبر وال أي كالم، طب ليه، ده وقتك يا كبير، ناس كتير 
أوي اتصلت بيه االسبوع اللي فات وقالت ليه هوا الكبير من ساعة لما 
بعد عن المناصب مش بيظهر ويسند الناس كده وينصحهم، قلت : مين 
يا عم رفا، قال: انت عارفه، راجل محترم كده، وليه أراء متميزة في 
التخطيط لمستقبل الصناعة بتاعتنا، من شوية كده محدش سامع صوته، 
قلت: فيه ناس كتير ملهاش صوت دلوقتي، تفتكر ليه يا عم رفا، قال: 

يمكن عشان مشكلة كورونا كله بيفكر ازاي يعدى الحكاية ديه على خير 
قلت: يا عم رفا ياما عدى على الصناعة ورغم كده استمرت، ديه زي 
األكل والشرب للناس، قال: اه وهللا عندك حق، طب ممكن يكون السبب 
أية في الموضوع ده، قلت: انا معرفش انت اللي تعرف كل حاجة يا 
عمنا، رد قائاًل : اه صح، يمكن عاملين حجر صحي، قلت: آه طيب، 

وماله يا عم رفا..
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· Reduced machinery downtime
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on Marzoli to deliver all the advantages of Industry 4.0.
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عالمية

اخبار
Zalando  تدعم ماركات 

األزياء من خالل البيع 
بالتجزئة عبر اإلنترنت

Zalando Supports Brands 
through E-commerce

 Connected برنامــج   Zalando أطلقــت 
Retail الجديــد لمتاجــر األزيــاء ظــل ازمــة 
كوفيــد – 19 حيــث تأثــرت صناعــة األزيــاء 
وتجــار التجزئــة بإجــراءات اإلبعــاد االجتماعــي 

ــدان. ــن البل ــد م ــي العدي ف
نائــب   -  Carsten Keller صــرح  وقــد 
 :Zalando الرئيس المباشــر للمســتهلك لشــركة
نريــد  فإننــا  أوروبيــة  أزيــاء  بصفتنــا منصــة 
ــا للمســاعدة فــي حــل  ــا ومواردن اســتخدام قدراتن
أكثــر التحديــات إلحاحــا خــالل هــذه األزمــة مــن 
خــالل برنامــج  Connected Retail. بحيــث 
يمكــن لبائعــي التجزئــة الفعليين اإلتصــال بمنصة 
Zalando وبيــع منتجاتهــم مباشــرة لعمالئنــا 
عبــر االنترنــت، وحاليــا ترتبــط  المنصــة بأكثــر 
ــدا. ــا وهولن ــا فــي ألماني مــن 1500 متجــًرا فعلًي

 Connected Reta ــى أن برنامــج مشــيًرا إل
ــة  ــي مرحل ــزال ف ــبيا وال ي ــاب نس ــل ش ــد عم يع
تكثيــف، و قــد تظهــر عيوب فــي األســابيع المقبلة 
لكننــا نــدرك أهميــة التصــرف بســرعة، ونريد أن 
نوفــر لتجــار التجزئــة الفعلييــن إمكانيــة الوصــول 
ــيواصل  ــت األن. وس ــر اإلنترن ــب عب ــى الطل إل
فريقنــا العمــل بشــكل وثيــق مــع شــركائنا إلدارة 
أي نقــاط ســلبية بسالســة وتعــاون قــدر اإلمــكان. 

تراجع مبيعات اديداس 
بنسبة 19 في المئة خالل الربع األول من 

العام المالي 2020
19% Decrease in Adidas Sales for the First Quarter

ســجلت اديــداس انخفاضــا لصافــي المبيعــات 
بلغــت  والتــي  المئــة  فــي   19 بلغــت  بنســبة 
4753 مليــون يــورو خــالل الربــع األول مــن 
العــام المالــي 2020 المنتهــي فــي 31 مــارس 
2020 مقارنــة بمبيعاتهــا عــن نفــس الفتــرة 
مــن العــام الســابق والتــي بلغــت 5883 مليــون 
يــورو. وبلــغ اجمالــي الربــح 2345 مليــون 
يــورو عــن الربــع األول مــن الســنة الماليــة 
ــورو عــن  ــون ي ــة ب 3151 ملي 2020 مقارن
ــا  ــابق 2019، كم ــام الس ــن الع ــرة م ــس الفت نف
بلغــت األربــاح التشــغيلية 65 مليــون يــورو 
875 مليــون يــورو عــن الربــع  مقارنــة ب 

األول مــن العــام المالــي 2019.
الرئيــس   –  Kasper Rorsted صــرح 
نتائــج  تتحــدث   : اديــداس  لشــركة  التنفيــذي 
الشــركة للربــع األول عــن التحديــات الخطيــرة 
ــا  ــا فيــروس عالمًي التــي يشــكلها انتشــار كورون

حتــى بالنســبة للشــركات الصحيــة. 
إدارة  علــى  نركــز  الحالــي  الوقــت  وفــي 
التحديــات الحاليــة ومضاعفــة االنتعــاش فــي 
الصيــن والفــرص التــي نراهــا فــي التجــارة 
ــة  ــى الحال ــودة إل ــتعد للع ــا نس ــة بينم االلكتروني
ــن  ــي م ــل نعان ــا نظ ــا، إال أنن ــة ألعمالن الطبيعي
أغــالق أكثــر مــن 70 فــي المئــة مــن متاجرنــا 

حــول العالــم فــي الوقــت الراهــن. ووفقــا لنتائــج 
ــا  ــي أوروب ــد انخفضــت ف ــات الشــركة، فق مبيع
بنســبة 8 فــي المئــة لتصــل إلــى 1426 مليــون 
النمــو فــي  يــورو، بينمــا حققــت قــدًرا مــن 
امريــكا الشــمالية بنســبة 3.8 فــي المئــة لتصــل 

ــورو.  ــون ي ــى 1201 ملي إل
أســيا  منطقــة  فــي  المبيعــات  وانخفضــت 
المئــة  فــي   44.7 بنســبة  الهــادي  والمحيــط 
حيــث  يــورو،  مليــون   1184 إلــى  لتصــل 
تراجعــت مبيعــات عالمــة اديــداس التجاريــة 
بنســبة 20.1 فــي المئــة لتصــل إلــى 4269 
مليــون يــورو مقارنــة ب 5343 مليــون يــورو 
عــن نفــس الفتــرة مــن العــام المالــي 2019 
التجاريــة  ريبــوك  عالمــة  ســلجت  كمــا   ،
ــى  ــة لتصــل إل انخفاًضــا بنســبة 11.4 فــي المئ
372 مليــون يــورو مقارنــة ب 420 مليــون 
ــام الماضــي  ــن الع ــرة م ــس الفت ــن نف ــورو ع ي

.2019
واضــاف Rorsted: علــى الرغــم مــن الوضع 
ــة  ــة طويل ــاق الجذاب ــا واثــق مــن االف ــي أن الحال
ــركة  ــة لش ــل التــي توفرهــا هــذه الصناع األج
ــا  ــريع أعمالن ــى تس ــز عل ــذا نرك ــداس. وله ادي
فــي مجــال البيــع بالتجزئــة والرقمــي وهــو مــا 

ــي المســتقبل. ســيخدمنا بشــكل افضــل ف

Powered By

http://www.thebes-int.com
http://www.thebes-int.com


http://www.nobeltex-gies.com


خيوط | يوليو 2020 10

Powered By

عالمية

اخبار
6.2 مليار روبية دعم 

باكستاني لقطاع 
المنسوجات 

6.2 Million Rupee Financial 
Support to Pakistani Textile 

Sector

ــص  6.2  ــتانية تخصي ــة الباكس ــررت الحكوم ق
مليــار روبيــة دعًمــا لقطــاع المنســوجات بموجب 
حزمــه دعــم الصــادرات وبذلــك يصــل اجمالــي 
المدفوعــات لــكل مــن قطــاع المنســوجات وغيــر 
ــالل  ــة خ ــار روبي ــى 53.2 ملي ــوجات إل المنس
العــام  مــن  والرابــع  والثالــث  الثانــي  الربــع 

ــي الجــاري. المال
ــرزاق داودأن  ــد ال ــاري عب ــار التج ــد المستش أك
ــى  ــدري المنســوجات عل ــغ سيســاعد مص المبل

ــم. ــيولة لديه ــكالت الس ــة مش معالج
وبموجــب هــذه الحزمــة قامــت الحكومــة بتمديــد 
االعانــة النقديــة بنســبة 4 فــي المائــة لصــادرات 
المالبــس و 3 فــي المائــة للمنســوجات المنزليــة 

و 2 فــي المائــة لالقمشــة المجهــزة. 
التــي  اإلجــراءات  حزمــة  ان  بالذكــر  جديــر 
اتخذتهــا الحكومــة الباكســتانية يســتفيد منهــا عــدة 
صناعــات مثــل: الجلــود واالحذيــة والســجاد 
وبعــض  الجراحيــة  واالدوات  والرياضــة 

االالت. تصنيــع  شــركات 

"إنديتكس" تغلق 1200 
فرع لـ زارا وبيرشكا وتستثمر 2.7 

مليار يورو بالتجارة اإللكترونية
Inditex Shuts Down 1200 Stores and Invests 2.7 Billion in 

Electronic Commerce

للمالبــس  إنديتكــس اإلســبانية  أعلنــت شــركة 
والتــي تعــد أحــد أكبــر متاجــر التجزئــة لبيــع 
لزيــادة  خطتهــا  عــن  العالــم،  فــي  المالبــس 
مبيعاتهــا عبــر اإلنترنــت بنســبة تصــل إلــى 25 
ــام  ــالل ع ــا خ ــي مبيعاته ــن اجمال ــة م ــي المائ ف
2022، باإلضافــة إلــى ضــخ اســتثمارات بقيمــة 
بخدمــات  التوســع  بهــدف  يــورو  مليــار   2.7
التجــارة األلكترونيــة للعالمــات التجاريــة التابعــة 
ــات  ــي ظــل التداعي ــك ف ــكا وذل ــا زارا وبيرش له
ــا المســتجد  ــروس كورون الناتجــة عــن تفشــي في
ــي  ــن 90 ف ــر م ــف أكث ــي توق ــببت ف ــي تس والت

ــًرا. ــا مؤخ ــن متاجره ــة م المائ
ــالل  ــائر خ ــدت خس ــا تكب ــركة أنه ــت الش أضاف
ــع األول مــن العــام الجــاري والمنتهــي فــي  الرب
إبريــل الماضــي فــي ظــل التداعيــات الســلبية 
الناتجــة مــن فيــروس كورونــا نحــو 409 مليــون 
يــورو لتصــل لنحــو 3.3 مليــار يــورو، منوهــة 
ــورو  ــار ي ــو ملي ــتثمار نح ــمل اس ــة تش أن الخط
ــت،  ــر اإلنترن ــع عب ــارة والبي ــات التج ــي عملي ف
وضــخ 1.7 مليــار يــورو إلجــراء توســعات 

ــة . ــرة المقبل ــالل الفت ــر خ بالمتاج
 1200 نحــو  إغــالق  الشــركة  قــررت  كمــا 

متجــر حــول العالــم، الســتكمال سياســاتها للفتــرة 
المقبلــة، وســط توقعــات بــأن تركــز عمليــات 
اإلغــالق فــي أســواق آســيا وأوروبــا دون أن 
المتاجــر  فــي  بالعمالــة  يكــون هنــاك مســاس 
فــي  بهــم  االســتعانة  ســيتم  حيــث  المغلقــة، 

اإللكترونيــة. التجــارة  عمليــات 
وتشــمل العالمــات التجاريــة األخــرى التابعــة 
 Pull و Bershka لشــركة إنديتكــس اإلســبانية
Bear & و Massimo Dutti، ومــن المقــرر 
بذلــك أن ينخفــض   إجمالــي عــدد المتاجــر التابعــة 
ــن 6.700 و  ــا بي ــى م ــن 7.412 إل ــركة م للش

6.900 بعــد إعــادة التنظيــم.
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تراجع صادرات الغزل والنسيج بنسبه 21 في المئة  
خالل 5 أشهر

Decrease in Exports of Yarn by 21% in the Last Five Months

أعلــن المجلــس التصديــري للغــزل والمنســوجات، 
األشــهر  خــالل  القطــاع  صــادرات  تراجــع 
الخمســة األولــى مــن العــام الحالــي )ينايــر – 
مايــو( بنســبة 21.3 بالمائــة، وبمــا يعــادل 79.8 
دوالر،  مليــون   293.1 لتبلــغ  دوالر،  مليــون 
مقارنــة بـــ372.9 مليــون دوالر فــي نفــس الفتــرة 

ــام الماضــي. ــن الع م
الشــهري، أن  تقريــره  فــي  المجلــس  وأوضــح 
صــادرات القطــاع حققــت ارتفاعــا خــالل الربــع 
األول مــن العــام الحالــي بنســبة 1 بالمائــة مقارنــة 
بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي إال أن انتشــار 
فيــروس كورونــا انعكــس بشــكل ســلبي علــى 

ــاع. ــادرات القط ص
وأشــار، إلــى أن الصــادرات تراجعــت خــالل 
لتســجل  بالمائــة  بنحــو 51.3  الماضــي  مايــو 
37.8 مليــون دوالر فــي مقابــل 77.7 مليــون 

دوالر خــالل مايــو فــي 2019.
واســتحوذت صــادرات الغــزول و خيــوط الخياطة 
مــن القطــن علــى 33 بالمائــة مــن صــادرات 
القطــاع، وصــادرات األقمشــة المنســوجة مــن 
ــادرات  ــة، وص ــى 24 بالمائ ــة عل ــاف تركيبي ألي
بالمائــة،   16 المنســوجه علــى  األقمشــة غيــر 
الصناعيــة  أو  التركيبيــة  األليــاف  وصــادرات 

علــى 11 بالمائــة.
كمــا اســتحوذت صــادرات أليــاف الصــوف علــى 
8 بالمائــة، ثــم صــادرات »أقمشــة مصنــرة أو 
ــادرات  ــا ص ــة، تاله ــبة 4 بالمائ ــيه« بنس كروش
األليالــف النســيجية النباتيــة األخــرى واســتحوذت 
األقمشــة  صــادرات  ثــم  بالمائــة،   3 علــى 

مــن  بالمائــة   1 بنســبة  الخاصــة  المنســوجة 
القطــاع. صــادرات 

للغــزل  المســتوردة  الــدول  أهــم  وحــول 
والمنســوجات، أوضــح التقريــر أن تركيــا احتلــت 
تلتهــا  بـــ106 مالييــن دوالر  المرتبــة األولــى 
ــي  ــر ف ــم الجزائ ــون دوالر، ث ــا بـــ39 ملي إيطالي
المرتبــة الثالثــة بمــا قيمتــه 19 مليــون دوالر، 
فالمانيــا بنحــو 17 مليــون دوالر، ثــم نيجيريــا 

دوالر. مليــون  بـــ12 
واحتلــت تونــس المرتبــة السادســة مــن حيــث 
الــدول المســتوردة بمــا قيمتــه 10 مالييــن دوالر، 
تلتهــا الســعودية بـــ9 مالييــن دوالر، ثــم الســودان 
بـــ7 مالييــن دوالر، فــاألردن بـــ7 مالييــن دوالر، 
واحتلــت المغــرب المرتبــة العاشــرة بمــا قيمتــه 6 

ــن دوالر. ماليي

طرح 600 قطعة أرض 
بالمرحلة الثالثة على خريطة 

االستثمار
600 Pieces of Land for 

Investment

محلية

اخبار

الصناعيــة  للتنميــة  العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
أرض  قطعــة   600 مــن  أكثــر  طــرح  عــن 
مدينــة صناعيــة  بـــ13  الصناعــى  لالســتثمار 
مــدن  منهــا  الجمهوريــة،  مســتوى  علــى 
وبــرج  والســادات  رمضــان  مــن  العاشــر 
األخــرى. المحافظــات  وبعــض  العــرب 
ينايــر  منــذ  األول  الطــرح  هــو  ذلــك  ويعــد 
مــرة  ألول  أعلنــت  الهيئــة  كانــت  الماضــى، 
البوابــة  علــى  صناعيــة  أراض  طــرح  عــن 
اإللكترونيــة للخريطــة الصناعيــة كمرحلــة أولــى 
أكتوبــر الماضــى علــى إجمالــى عــدد 2050 
قطعــة ارض، وتجــرى دراســة الطلبــات المقدمــة 
التخصيــص. إجــراءات  فــى  للبــدء  عليهــا 
ــة  ــة المرحل ــت الهيئ ــى طرح ــر الماض ــى يناي ف
 1705 بواقــع  الصناعيــة  لألراضــى  الثانيــة 
ــرص  ــق بف ــة المراف ــة كامل ــع أرض صناعي قط
علــى  محافظــة   12 فــى  جاهــزة  اســتثمارية 
مســاحة إجماليــة 4.2 مليــون متــر مربــع تقريبــا 
الصغيــرة  للصناعــات  القطاعــات  كل  تشــمل 
ــن  ــراوح م ــاحات تت ــرة بمس ــطة والكبي والمتوس
160 متــرا مربعــا وحتــى 40 ألــف متــر مربــع.
تســتهدف الهيئــة ضمــن خطتهــا خــالل العــام 
الجــارى طــرح 17 مليــون متــر مربــع أراضــى 
مرفقــة، فــى عــدد مــن المناطــق الصناعيــة منهــا، 
الســادات والســادس مــن أكتوبــر وبــرج العــرب 
والصعيــد، لتحقيــق مســتهدفات الحكومــة بطــرح 
60 مليــون متــر مربــع أراضــى بنهايــة 2020.

املهندس. مجدى غازى

http://www.thebes-int.com
http://www.thebes-int.com
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90%
رفع الكفائة االنتاجية لآلالت نتيجة قيام الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج 

باعادة هيكلة اآلالت القدمية وعمل برامج صيانة متكاملة وشراء قطع غيار

� t للغــزل وبولفــارا  العربيــة  شــركة  أعلنــت 
ــة اآلالت  ــادة هيكل ــت باع ــا قام ــيج، إنه والنس
متكاملــة  صيانــة  برامــج  وعمــل  القديمــة 
وشــراء قطــع غيــار ممــا أدى إلــى رفــع الكفائــة 
االنتاجيــة لــآالت 90 بالمائــة، باإلضافــة إلــى 
ــة  ــدة الثاني ــع الوح ــد بمصن ــر جدي ــاء عنب إنش
ــة  ــع إنتاجي ــاج لرف ــل اآلالت وخطــوط اإلنت لنق

الشــركة. 
ــارة  ــي خس ــجلت صاف ــد س ــركة ق ــت الش وكان
بلــغ 6.36 مليــون جنيــه منــذ بدايــة ينايــر 
وحتــى نهايــة مــارس الماضــي، مقابــل صافــي 
ــس  ــالل نف ــه خ ــون جني ــغ 1.05 ملي ــح بل رب
الفتــرة مــن العــام الماضــي، كمــا تراجعــت 
إيــرادات الشــركة خــالل الفتــرة حيــث ســجلت 
7.26 مليــون جنيــه بنهايــة مــارس، مقابــل 
ــرة مــن  ــس الفت ــه خــالل نف ــون جني 12.1 ملي

ــام الماضــي. الع
� t ــركة النصــر ــة لش ــرات المالي ــرت المؤش أظه

للمالبــس والمنســوجات - كابــو، خــالل التســعة 
أشــهر األولــى مــن العــام المالــي الجــاري، 

تراجــع أرباحهــا بنســبة 66.7 بالمائــة، ووفقــا 
لبيــان الشــركة أنهــا حققــت أرباحــاً بلغــت 8.6 
ــى  ــو حت ــن يولي ــرة م ــه خــالل الفت ــون جني ملي
مــارس الماضــي، مقابــل أرباح بلغــت 26.12 
ــام  ــة مــن الع ــرة المقارن ــي الفت ــه ف ــون جني ملي
المالــي الماضــي، وبلغــت مبيعــات الشــركة 
ــل  ــه، مقاب ــون جني ــرة 211.9 ملي ــالل الفت خ
مبيعــات بلغــت 275.455 مليــون جنيــه فــي 
ــي الماضــي. ــة مــن العــام المال ــرة المقارن الفت

الشــركة حققــت خســائر  بالذكــر أن  جديــر 
خــالل الفتــرة مــن يوليــو إلــى ديســمبر الماضي 
ــل خســائر  ــه، مقاب ــون جني بلغــت 10.85 ملي
ــة  ــرة المقارن ــه بالفت ــون جني ــت 25.3 ملي بلغ

مــن العــام المالــي 2018 - 2019.
� t المصريــة الســعودية  الشــركة  رفعــت 

ــة حصتهــا فــي شــركة  لالســتثمارات الصناعي
العربيــة لحليــج األقطــان مــن 11.43 إلــى 
الشــركة  بالمائــة، حيــث تحصلــت   12.46
ــة 3.74  ــون ســهم بقيم ــى نحــو 2.74 ملي عل
ــراء 1.36  ــعر ش ــط س ــه، بمتوس ــون جني ملي

جنيــه للســهم.
األقطــان  لحليــج  العربيــة  الشــركة  وكانــت 
ــام  ــن الع ــت خــالل أول 9 أشــهر م ــد تحصل ق
بلــغ  ربــح  صافــي  علــى  الجــاري  المالــي 
13.41 مليــون جنيــه منــذ بدايــة يوليــو حتــى 
نهايــة مــارس الماضــي، مقابــل 30.47 مليون 
ــام  ــن الع ــرة م ــس الفت ــالل نف ــاح خ ــه أرب جني

ــي. ــي الماض المال
� t كشــفت القوائــم الماليــة المجمعــة لشــركة دايــس

للمالبــس الجاهــزة، عــن الربــع األول مــن العام 
الجــاري، تحولهــا للخســارة، حيــث اوضحــت 
ــي  ــجلت صاف ــا س ــا أنه ــان له ــي بي ــركة ف الش
خســارة بلــغ 43.27 مليــون جنيــه منــذ بدايــة 
ــل  ــي، مقاب ــارس الماض ــة م ــى نهاي ــر حت يناي
31.06 مليــون جنيــه أرباحــاً خــالل نفــس 
الربــع مــن العــام الماضــي، كمــا تراجعــت 
مبيعــات الشــركة خــالل الثالثــة أشــهر األولــى 
ــون  ــجل 260.2 ملي ــاري لتس ــام الج ــن الع م
ــون  ــل 338.4 ملي ــة مــارس، مقاب ــه بنهاي جني
ــرة مــن العــام الماضــي. ــه خــالل نفــس الفت جني

صافي خسارة شركة دايس باملليون جنيهصافي خسارة كابو باملليون جنيهصافي خسارة العربية وبولفارا باملليون جنيه
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رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط

مــن أعمــاق البحــار وســحرها اآلخــاذ وبيــن الُشــعب 
المرجانيــة ذات األلــوان الســاحرة واألمــواج الزرقــاء 
التــي تداعــب رمــال الشــاطئ واألصــداف اســتلهمت 
ــف 2020  ــع وصي ــة لربي ــاء الراقي ــى لألزي مجموعت
ألجســد لوحــة بحريــة تنقلنــا ألجــواء الشــاطىء فــور 

االطــالع عليهــا.
تنوعــت التصاميــم بشــكل درامــى بامتيــاز  بلمســاتها 
التــي  الدقيقــة  وتفاصيلهــا  الغامضــة  الرومانســية 
ــة )فــى  ــة مــن خــالل قصــه خيالي جعلــت أناقتهــا الفت

أعمــاق البحــار( ..
امرأتــى للربيــع والصيــف المقبليــن بــدت واثقــة مــن 
جمالهــا مــع الحفــاظ علــى مــا لديهــا مــن حنيــن إلــى 
القصــص الخياليــة وقــد تحّولــت بهــذه المناســبة إلــى 
كائــن حــى مــن األحيــاء المائيــة بأعمــاق البحــار 
والتــي جعلهــا تتزّيــن باللؤلــؤ وتحــّول األحيــاء المائيــة 
بأشــكالها وألوانهــا إلــى حقائــب وفســاتين ذات قصــات 
وكشــاكش وكرانيــش مــن التــل والســتان واألروجنــزا 
تحمــل فيهــا أســرار األعمــاق الســاكنة لعالــم البحــار .. 
وكان والبــد مــن البريــق ولمســة الهــوت كوتــور 
بأحجــار  مرصعــة  فســاتين  المجموعــة  فضمــت 
السوارفســكي البراقــة وفســاتين متنوعــة االطــوال 
وأكثــر مــا يميــز المجموعــة التــرر شــديد اللمعــه 
المرصــع بــه الفســاتين وكأن العارضــات مببلــة بمــاء 

البحــر..
ــاه  ــالل الفت ــن خ ــدى م ــه ل ــرة المجموع ــدلت فك فانس
التــى تعيــش أمــام البحــر وتتمتــع بالنظــر إليــه طــوال 
الوقــت إلــى أن أخذهــا الفضــول بــأن تســبح وتغــوص 
إلــى أعمــاق هــذا العالــم الكبيــر الســاكن فتبــدأ بالُخطــى 
علــى األصــداف ثــم القواقــع إلــى أن تلمــس ميــاه 
البحــر وتســبح إلــى أعماقــه وتصــادف أثنــاء نزولهــا 
جميــع األحيــاء المائيــة إلــى أن تصعــد إلــى الشــاطىء 

مــرة أخــرى.
ولكــن تصعــد مــن أعمــاق البحــر هــذه المــرة ليســت 
ــاه  ــاء مي ــن أحي ــن حــى م ــا كائ ــة ولكانه إنســانة عادي
البحــر التــى كانــت فــى تغــوص فــى أعماقــة مــن 
ــن  ــزء األول م ــا بالج ــا كم ــا ومكمالته ــالل أزيائه خ

ــر. ــاق البح ــى أعم ــقها ف ــن عش ــم م التصامي
يــتــبـع العــدد القــادم ...

فـى أعمـــاق البـــحـار 1
(In the deep sea 1)



Autoconer –  
the winding pioneer 
Over 60 years of experience. Enjoy more 
flexibility with the new MultiLink and benefit 
from the updated SmartSplicer family. With a 
sensor-controlled, intelligent winding process 
and automation solutions, you will meet your 
customers’ exacting requirements with ease.

saurer.com

 Create perfect 
packages.
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“Are you ready to evolve?  
We have your individual solution!” 
Dr. Philip Jungbecker 
Senior Manager  
Technology Texturing Machines

Boosting the performance of texturing

You want  … to produce with up to 576 positions?
 … to produce equal length packages? 
 …  to produce yarn with special features and characteristics?
 … a huge range of processible polymers?
	 …	to	benefit	from	a	worldwide	service	network?

In	this	case,	Oerlikon	Barmag’s	texturing	is	a	finishing	step	that	
transforms the POY supply yarn into DTY and hence into an  
attractive	and	unique	product.

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

www.facebook.com/OerlikonNeumag

For	further	information	visit	us	at
www.oerlikon.com/manmade-fibers
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Rimtex Group focuses on the 
fundamentals of Change & Trust 
in the Post-COVID era; with their 
#SafewithRimtex initiatives. Know more 
here.
The unprecedented situation of Covid-19 
pandemic has brought the entire humanity 
at the crossroads of change. Like many 
other industries, the whole textile value 
chain is wading through a wave of 
uncertainty. The management of Rimtex 
believes that the fundamentals of Trust 
and Change, on which the company has 
built itself, are much more relevant today, 
than ever. The group takes this moment 
as an opportunity to step up their role 
as a responsible Corporate Citizen. The 
company is doing the following :
·	 taking care of its people
·	making economic contributions towards 

public healthcare and relief efforts. 
·	 committing that they shall work together 

with their stakeholders and find a way 
out from the pandemic induced situation.

 
Furthermore, to benefit the progress of the 
entire yarn manufacturing universe, Rimtex 
group is developing strategic principles 
to respond to the immediate and future 
needs of the Spinning Industry in the Post-
COVID scenario. The DNA of Rimtex is 
INNOVATION, substantially demonstrated 
over the last 25 years of its existence. The 
world today needs newer thinking and an 
original approach; Rimtex is developing 
new ideas to enable the spinners across 
the globe.

·	 to accommodate shifting demand 
patterns

·	 to manage uncertainty
·	 to adapt to new production paradigms
·	 to meet the evolving needs of global 

markets

At Rimtex, the transformation has begun; 
all their systems are re-aligned to meet 
the evolving needs of global markets. The 
group has formulated Four principles to 
guide all their response in the Post-COVID 
world. These principles are: Smart working, 
Augmented Solutions, Flexible Production, 
Empathy-driven process creation. They 
call it S.A.F.E. Through this Rimtex will 
achieve the following:
·	 Accelerate integration of Smart 

processes, 
·	Develop new solutions to augment the 

utility of current products & solutions
·	Create alternative plans to ensure 

unaffected production, delivery and 
service, amidst uncertain conditions.

·	Create sustainable systems which 
ensure the health and well-being of 
our employees and associates as the 
topmost priority.

Watch #SAFEwithRimtex Video here:
https://www.youtube.com/
watch?v=ftgo5yRIhig&t=2s

For the promoters of Rimtex, the trust 
of their stakeholders is of paramount 
importance. Through their enterprise 
initiatives, the group asserts its 

commitment to enable the sustainance 
and success of its stakeholders. Rimtex 
is in advanced stages of introducing the 
concept of Sliver Intelligence, which will 
completely transform the way Spinning Mill 
functions and impart the spinner with 
exceptional new capabilities.
The Increased Sliver Loading innovation 
in the Spinning Cans is providing Spinners 
enhanced sliver handling capacity, which 
is helping them in the times of resource 
stress. The two brands of Spinning cans 
DUO & SUMO, are both assisting the 
spinners to use tools of efficiency and 
improve their yields at lower costs. 
Driven by a strong sense of commitment 
and a renewed vigour to innovate, Rimtex 
Group endeavours to enable yarn makers 
to spin the fibre for a better and healthier 
tomorrow.  

Know more about SAFE here >
https://rimtex.com/blog/safe-with-
rimtex-covid-era-textile/

Contact Points : 
Web: rimtex.com
Enquiries: info@rimtex.com
Tel: +91 2752 243322 
hashtag: #SafewithRimtex
Youtube: https://www.youtube.com/
channel/UC_CYCmp-_yq5uh3mEiTC1CQ
Linked in: https://www.linkedin.com/
company/rimtex-industries
Twitter: https://twitter.com/rimtexindia
Facebook: https://www.facebook.com/
rimtexindustries/

visit rimtex.com to know in detail about the principles of S.A.F.E>

https://www.youtube.com/watch?v=ftgo5yRIhig&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ftgo5yRIhig&t=2s
https://rimtex.com/blog/safe-with-rimtex-covid-era-textile/
https://rimtex.com/blog/safe-with-rimtex-covid-era-textile/
tel:+912752243322
https://www.youtube.com/channel/UC_CYCmp-_yq5uh3mEiTC1CQ
https://www.youtube.com/channel/UC_CYCmp-_yq5uh3mEiTC1CQ
https://www.linkedin.com/company/rimtex-industries
https://www.linkedin.com/company/rimtex-industries
https://twitter.com/rimtexindia
https://www.facebook.com/rimtexindustries/
https://www.facebook.com/rimtexindustries/
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المالمح الرئيسية ألسواق المنتجات 
النسجية بعد جائحة كورونا

خطوات سريعة إلنشاء بنك 
رقمي بالتعاون مع شركات 

الدفع اإللكتروني لالستفادة 
من التكنولوجيا في تقدمي 

جميع اخلدمات إلكترونيا.

خيوط

موضوع الغالف

بدأت األسواق العالمية في رسم مالمحها في مرحلة 
ما بعد كورونا حيث أعلنت العديد من الشركات 

الكبرى في مختلف المجاالت الصناعية في التوجة 
نحو انشاء المتاجر األلكترونية التي تسمح للعمالء 

بالطواف عبرها للقيام بعملية التسوق، دون أن 
يتحرك من مكانه، وهو الواقع الذي دفع منظمة 

التجارة العالمية إلى التأكيد أن التجارة اإلاكترونية 
هي الفرصة المناسبة في الوقت الراهن إلنقاذ 

اقتصاد العالم.
هناك قرابة 10 مليارات دوالر استثمارات تم 
اإلعالن عنها للمضي في التوسع في التجارة 

األلكترونية منها 1.7 مليار دوالر اعلنت عنها 
شركة Inditex االسبانية وحدها للتوسع في 

منصاتها األلكترونية وإغالق قرابة 1200 فرع لها 
حول العالم خالل العامين المقبلين، وهو ما يعني 
أن التسوق بالشكل التقليدي اصبح ماضي ما قبل 

كورونا.!
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البنك الدولي
تقريــر حديــث صــدر عــن البنــك الدولــي خــالل نهايــة 
ابريــل الماضــي، أن جائحــة كورونــا قــد أثَّــرت علــى 
الطلــب والمعــروض مــن الســلع األوليــة، كمــا قامــت 
العديــد مــن المتاجــر حــول العالــم بإغــالق ابوابهــا أو 
ــروس،  ــي الفي ــن تفش ــد م ــل للح ــاعات العم ــل س تقلي
ــع  ــو الواق ــد، وه ــل التوري ــى تعطــل سالس ــة إل اضاف
ــب  ــي الطل ــة ف ــرات دائم ــي تغي ــبب ف ــد يتس ــذي ق ال
ــة، والســيما لسالســل  والمعــروض مــن الســلع األولي
ــى  ــن إل ــن المنتجي ــلع م ــك الس ــل تل ــي تنق ــد الت التوري

ــم. المســتهلكين فــي أنحــاء العال
واشــار التقريــر إلــى أن جائحــة فيــروس كورونــا قــد 
تــؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف النقــل بســبب المتطلبــات 
ــف  ــادة تكالي ــُتؤثِّر زي ــدود. وس ــور الح ــة لعب اإلضافي

حركــة التجــارة. 
ــى  ــا عل ــد كورون ــا بع ــرات م ــي أن تأثي ــا يعن وهــو م
ــديد  ــى تباطــئ ش ــؤدي إل ــيرة االقتصــاد ســوف ت مس
نظــًرا للمخــاوف مــن العــدوى، وعليــه اصبــح البديــل 
المتــاح فــي الوقــت الراهــن، والــذي قــد يمتلــك ألعــوام 
ــه  ــا توقع ــو م ــة، وه ــارة االلكتروني ــي التج ــة ه قادم
تقريــر مؤسســة دبــي للمســتقبل مؤكــًدا أن هنــاك نمــواً 

قياســياً للتجــارة اإللكترونيــة بعــد »كورونــا«.
اشــار التقريــر الــذي حمــل عنــوان "الحيــاة بعــد كوفيــد 
19" أنــه مــن المتوقــع أن مــع اســتمرار جائحــة 
للتقنيــات  أوســع  انتشــار  إلــى  يــؤدي  أن  كورونــا 
ــة،  ــات اإلنتاجي ــارة والعملي ــال التج ــي أعم ــة ف الحديث
التجزئــة  قطــاع  مــن  كبيــر  جــزء  ســيتجه  حيــث 
ــى الرغــم مــن  ــة، عل ــى المنصــات الرقمي العالمــي إل
أن هــذا قــد ال يعــوض عــن الخســائر قصيــرة األمــد 
لتجــار التجزئــة التقليدييــن علــى مســتوى العالــم، لكنــه 
يطــرح بالتالــي فرصــاً متنوعــة لالســتثمار يمكــن 

ــا. ــتفادة منه االس
 retail« لمؤسســة  حديــث  تقريــر  وبحســب 
عــادات  فــإن   »customer experience
الشــراء لــدى المســتهلك لــن تكــون نفســها كمــا كانــت 

وعلــى   ،»COVID-19« قبــل بالفعــل  موجــودة 
المــدى القصيــر، تشــير األبحــاث إلــى أن المســتهلكين 

ينجذبــون أكثــر إلــى حلــول الدفــع الذاتــي. 
وأضــاف التقريــر، أن اســتطالعاً أجــري مؤخــراً 
فــي  الغذائيــة  الســلع  متســوقي  مــن  للمســتهلكين 
ثلثهــم  مــن  أكثــر  أن  أظهــر  المتحــدة  الواليــات 
أظهــرت  كمــا  الذاتــي  الدفــع  اآلن  يســتخدمون 
االســتطالعات التــي أجريــت فــي مــارس وأبريــل 
زيــادة التســوق عبــر اإلنترنــت بنســبة  74 فــي المائــة 
ــات كورونا..وذكــر  ــذ 13 مــارس اســتجابًة لتداعي من
التقريــر أن العــودة إلــى الروتيــن الطبيعــي سيســتغرق 
ــوالً  ــة وحل ــادات مختلف ــيتطلب ع ــت وس ــض الوق بع
مبتكــرة للبيــع بالتجزئــة، إذ ســيبحث المســتهلكون عــن 
ــك، مــع  ــا أمكــن ذل ــدون لمــس كلم تجــارب تســوق ب
الحفــاظ علــى قواعــد التباعــد االجتماعــي، خاصــة فــي 

ــة. ــن الجائح ــرى م ــة أخ ــدوث موج ــة ح حال

تحول عالمي
وفقــا لإلحصــاءات الصــادرة عــن األونكتــاد فــإن قيمــة 
ــي العــام 2018 بلغــت  ــع ف ــة للبضائ التجــارة العالمي
ــت  ــو وصل ــون دوالر، بنســبة نم نحــو 19.67 تريلي
تصاُعــد  ســاهم   2019 عــام  وخــالل  بالمائــة،   3
المتقدمــة  االقتصــادات  بيــن  التجاريــة  التوتــرات 
الكبــرى، وتباطــؤ نمــو االقتصــاد الصينــي مصحوبــاً 
بعوامــل أخــرى، فــي إضعــاف النمــو االقتصــادي 
ــة،  ــو 3.3 بالمائ ــى نح ــبته إل ــض نس ــي، لتنخف العالم

بعــد أن كان بحــدود 3.9 بالمائــة عــام 2017.
وكانــت حصــة التجــارة اإللكترونيــة مــن مبيعــات 
التجزئــة العالميــة تشــهد نمــواً ســنوياً متصاعــداً قبــل 
جائحــة كورونــا وتوقعــت بعــض الدراســات أن تصــل 
إلــى نحــو 16 بالمائــة بنحــو 26 تريليــون دوالر مــع 

نهايــة العــام الجــاري.
ذلــك  تجــاوزت  الحصــة  تلــك  أن  الواضــح  ومــن 
ــه  ــا، وتوج ــبب كورون ــاً بس ــية حالي ــام قياس ــى أرق إل
المســتهلكين نحــو »التســوق عنــد بعــد«، علــى الرغــم 



خيوط | يوليو 2020 18

قــد  العالميــة  التجزئــة  لمبيعــات  الكليــة  القيمــة  أن 
تتراجــع بســبب تباطــؤ األســواق وتراجــع االســتهالك.
وهنــاك توقعــات عديــدة تشــير إلــى اســتمرار التجــارة 
اإللكترونيــة فــي النمــو واالزدهــار فــي فتــرة مــا 
ــة فــي  ــا كمــا يحــدث فــي األوقــات الحالي بعــد كورون
ــا  ــتهلكين جربوه ــيما أن المس ــة، وال س قطــاع التجزئ
ــزات  ــن مي ــه م ــا تقدم ــا، فضــالً عم ــروا أداءه واختب
تتمثــل فــي اإلطــالع ومقارنــة األســعار بســهولة فــي 
كل المنافــذ فــي الســوق عبــر شاشــة الهاتــف أو جهــاز 
ــن  ــوع مــن التوســع لقطاعي ــر، وأن يحــدث ن الكمبيوت
لتجــارة التجزئــة األول قطــاع الســلع الغذائيــة، والثاني 
يتمثــل فــي قطــاع المالبــس الجاهــزة، فقــد اصبــح مــن 
ــي متكامــل  ــع ألكترون ــج انشــاء موق الممكــن ألي منت
وتســويق مــا لديــه مــن منتجــات وبيعهــا للعمــالء فــي 
ــد  ــا وق ــم فيه ــي يقي ــة الت ــل الدول ــي داخ ــكان ف أي م

يتوســع للعمــل مــع األســواق األخــرى.

واقع التجارة األلكترونية في مصر
ــه التشــريعية للتجــارة  ــر البني ــي إطــار دعــم وتطوي ف
ــن  ــد م ــر المزي ــدف توفي ــر به ــي مص ــة ف اإللكتروني
فــرص التوســع بهــا مســتقباًل خاصــة واننــا نحتــل 
المرتبــة 104 علــى العالــم فــي التعامــل التجــاري 
 UNCTAD لتقريــر  وفقــا  االنترنــت،  بواســطة 
للتجــارة اإللكترونيــة لعــام 2019، حيــث تقــوم لجنــة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بمجلــس النــواب 
بمناقشــة مشــروع قانــون لتنظيــم المعامــالت التجاريــة 
خــالل  الحكومــة  مــن  وصولــه  فــور  اليــن،  أون 
ــن  ــد م ــل للح ــلوب األمث ــان االس ــة، لبي ــرة القادم الفت
مشــاكل التجــارة اإللكترونيــة وتحفيــز االســتثمار بهــا، 
والعمــل علــى ضــم قطاعــات تقــوم باعمــال التجــارة 
االلكترونيــة بشــكل غيــر رســمي والتــي تصــل نســبتها 
ــرورة  ــي ض ــا يعن ــة، مم ــي المائ ــة 90 ف ــا للجن وفق
ــالت  ــبة لمعام ــذه النس ــث يضــم ه ــون حدي ــداد قان اع
الرســمية، باإلضافــة إلــى ضمــان حقــوق المســتهلكين. 
ــذي  ــه كشــف د. أحمــد مــراد الرئيــس التنفي مــن جانب

ــى  ــي مشــيرا إل لشــركة ســايتكس للتســويق اإللكترون
أن أحــدث االحصائيــات تشــير إلــى نمــو التجــارة 
اإللكترونيــة فــي مصــر خــالل العــام 2019 / 2020 
يتجــاوز  ال  كان  بينمــا  دوالر،  مليــارات   3 لنحــو 
560 مليــون دوالر خــالل 2015 / 2016، كمــا 
دخلــت عــدد مــن المتاجــر العالميــة المشــهورة للســوق 

ــا. ــون، وغيره ــا، ون ــري، كجومي المص
التجــارة  مســيرة  لدعــم  اهميــة  هنــاك  أن  مؤكــًدا 
اإللكترونيــة فــي مصــر خــالل الفتــرة القادمــة وزيــادة 
حجمهــا للتغلــب علــى أي اثــار ســلبية محتملــة جــراء 
كورونــا ، وهــو مــا يســتدعي وضــع المزيــد مــن 
ــات أو  ــودة المنتج ــق بج ــي تتعل ــواء الت ــط س الضواب
ــع فــي  ــة للترجي ــل للعمــالء، ووضــع آلي مــدة التوصي
حــال عــدم تطابقهــا للمواصفــات المتفــق عليهــا أو 

ــأنها. ــى المنصــة بش ــا عل ــم تدوينه ــي ت الت
التجــارة  لجنــة  رئيــس  صفــوت  هشــام  وقــال 
اإللكترونيــة، باالتحــاد العــام للغــرف التجاريــة أن 
التجــارة اإللكترونيــة ســاهمت بشــكل كبيــر فــى تنفيــذ 
اإلجــراءات الخاصــة بوقــف التجمعــات منًعــا لعــدوى 
بالمنصــات  الطلــب  إلــى زيــادة  كورونــا، مشــيًرا 
ــة  ــي المائ ــر بنســبة بلغــت 80 ف ــة بشــكل كبي المختلف
ــرة  ــالل الفت ــتهالكية خ ــات االس ــى المنتج خاصــة عل

الماضيــة.
وتوقــع زيــادة النســبة مــع قــرار وقــف التجمعــات 
حيــث تمثــل التجــارة اإللكترونيــة حــال للعــارض 
والعميــل، ســواء عنــد غلــق أى متاجــر أي كان مجــال 
تمثــل  اإللكترونيــة  التجــارة  تمثــل  عملهــا، ولهــذا 
فرصــة كبيــرة أمــام الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

ــا. ــرض منتجاته ــى ع ف

بنك رقمي
بينمــا أكــد محمــد األتربــي رئيــس اتحــاد بنــوك مصــر 
أن البنــك المركــزي ســاهم فــي جاهزيــة القطــاع 
ــول  ــات التح ــي عملي ــر ف ــب دور كبي ــي للع المصرف
ــة  ــة القوي ــة التكنولوجي ــة التحتي ــل البني ــي بفض الرقم

لمصــر خــالل الســنوات الماضية.مشــيًرا إلــى أن بنــك 
ــي  ــك رقم ــاء بن ــريعة إلنش ــوات س ــذ خط مصــر اتخ
حيــث قــام مؤخــراً بعمــل شــراكات مــع شــركة فــوري 
وشــركات أخــري لالســتفادة مــن التكنولوجيــا فــي 
ــات  ــن خــالل آلي ــا م ــات إلكتروني ــع الخدم ــم جمي تقدي
اإلنترنــت بنــك والموبايــل بنــك والتطبيقــات الحديثــة.

ولنا كلمة
علــى مــدار ثالثــة اشــهر تقريًبــا مضــت وخــالل فتــرة 
قادمــة أيضــا البديــل للمنشــأت الصناعيــة والتجاريــة 
لمواجهــه تراجــع المبيعــات إال بالتوســع فــي التجــارة 
تطــورات  هنــاك  ان  الواضــح  اإللكترونيــة، ومــن 
متالحقــة تجــري فــي العالــم فــي هــذا الشــأن وكذلــك 
فــي مصــر، حيــث ســيتم ســن تشــريع يضمــن حقــوق 
طرفــي المعاملــة التجاريــة اإللكترونيــة، اضافــة إلــى 
توافــر بنيــه رقميــة للمدفوعــات وهــو مــا يظهــر مــن 
ــي مصــر بالتعــاون  ــك رقمــي ف خــالل انشــاء أول بن
ــح  ــم اصب ــن ث ــك مصــر، وم ــوري وبن ــن شــركة ف بي
القــرار فــي يــد المنتجيــن والتجــار علــى الســواء، 
والذيــن عليهــم ان يدركــوا ان االســاليب التقليديــة 
للمعامــالت التجاريــة اصبحــت مــن الماضــي، وعليــه 
ان يفكــر فــي المســتقبل، فالمســتهلك او المســتورد فــي 
ــه  ــام معاملت ــي اتم ــب ف ــم يرغ ــول العال ــة ح اي دول
التجاريــة مــع ضمــان حقوقــه دون التعــرض ألي 
علــى  اصبــح  وعليــه  يذكــر،  مجهــود  أو  عــدوى 
المنتجيــن والتجــار ان يفكــروا فــي الوصــول إلــى 

ــف. ــة الهات ــر شاش ــتهلك عب المس

مناقشة تشريع برملاني 
لضبط مسيرة التجارة 

اإللكترونية في مصر خالل 
الفترة القادمة
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هــدف االتحــاد مــن وراء المطالبــة برفــع الوعــي إلــى 
المحافظــة علــى العمالــة والتــي تصــل إلــى 4 مالييــن 
عامــل ممــا لحــق بهــم الضــرر جــراء تراجــع معدالت 
ــى  ــم يتحصــل عل ــن منه ــاج خاصــة وان الكثيري االنت
ــد يعــرض  ــا ق ــاج، وهــو م ــم اإلنت ــل ك أجورهــم مقاب
الصناعــة فــي بنجالديــش إلــى فقــدان األيــدي العاملــة 
التــي تتســم بالمهــارة والكفــاءة وهــو مــا يعــرض 
مســتقبل الصناعــة لخطــر كبيــر، خاصــة مــع الوضــع 
فــي اإلعتبــار أن هنــاك قرابــة 179 منشــأة صناعيــة 
ــد  ــد العدي ــد يزي ــا، وق ــبب كورون ــا بس ــت ابوابه اغلق
ــة  ــرات الناتج ــاوز التأثي ــدم تج ــال ع ــي ح ــتقباًل ف مس

ــا. عــن جائحــة كورون
بضــرورة  الحكومــة  بمطالبــة  االتحــاد  قــام  ولقــد 
الحصــول علــى دعــم مالــي لتجــاوز اجــواء الضعــف 
ــة  ــع المحلي ــم المصان ــاج، أو دع ــى اإلنت ــي عل العالم
ــادة  ــى اع ــادرة عل ــا ق ــا يجعله ــا بم ــه كورون لمواجه
عجلــة اإلنتــاج علــى مــا كانــت عليــه، وكان مــن 
نانــج هــذه المطالبــات ان قامــت الســلطات هنــاك 
بإعــداد خطــة لعــودة العمــل فــي المنشــأت الصناعيــة 
ــي  ــاعدة ف ــل المس ــت العم ــس الوق ــي نف ــا، وف تدريجًي
تســويق منتجاتهــم فــي األســواق التصديريــة التــي 
بــدأت فــي اســتعادة مســيرة حياتهــا الطبيعــة والتعايــش 

ــا. ــروس اقتصادًي ــع الفي م

احصاءات رسمية
ــي  ــاد مصنع ــا لالحصــاءات الصــادرة عــن اتح ووفق
إلغــاء  تــم  بنجالديــش  فــي  المالبــس  ومصــدري 
ــى  ــل إل ــة تص ــواق العالمي ــة لألس ــات  تصديري طلبي
قرابــة 3.18 مليــار دوالر والتــي النســبة األكبــر لهــا 

مــن المســتوردين فــي االتحــاد األوربــي، وهــو األمــر 
الــذي ســيكون لــه أثــاره الســلبية علــى االقتصــاد ككل 
ــار  ــي اإلعتب ــع ف ــع الوض ــة م ــش خاص ــي بنجالدي ف
اعتمــاد االقتصــاد هنــاك علــى العائــدات المحققــة 
مــن الصناعــات النســجية بنســبة تصــل إلــى 80 فــي 

ــة. المائ
ولقــد شــهدت مدينــة دكا مظاهــرات خــالل ابريــل 
فــي  العامليــن  بتنظيمهــا عــدد مــن  قــام  الماضــي 
لفــت  بهــدف  الجاهــزة  المالبــس  صناعــة  قطــاع 
االنظــار إلــى مــا يعانــون منــه فــي الوقــت الراهــن من 
ــك  ــاج ذل ــن نت ــد كان م ــلبية، ولق ــة س اجــواء اقتصادي
قيــام االتحــاد األوروبــي بالبــدء فــي دراســة االســلوب 
األمثــل لدعــم المســتوردين للمالبــس النبجالديشــية 

لمعــاودة الطلبيــات مــرة أخــرى.!

قائمة بالمستوردين الكبار
وخــالل األســبوع الماضــي ، قــام ممثلــي الصناعــات 
مــن  قائمــة  بتحديــد  بنجالديــش  فــي  النســجية 
ــي اإلتحــاد  ــار للمنتجــات النســجية ف المســتورين الكب
ــة  االوروبــي بهــدف اجــراء مفاوضــات معهــم برعاي
حكوميــة لدراســة افضــل االســاليب الممكنــة لمعــاودة 
الطلبيــات لمــا كانــت عليــه أو علــى االقــل لعــدم توقفها 

ــا. ــا نهائًي ــة كورون ــاء جائح ــاًرا إلنته ــا انتظ تماًم
صناعــة  جمعيــة  مســؤولي  أعلــن  جانبهــا  مــن 
الشــركات  إن  األلمانيــة  واألزيــاء  المنســوجات 
األعضــاء علــى درايــة »بمســؤوليتها تجــاه الــدول 
ــرة  ــات الكبي ــاء الطلبي ــى إلغ ــأ إل ــم تلج ــة« ول المنتج
فــي األشــهر األخيــرة، خاصــة وان العمــل يقــوم 
علــى الشــراكة المتبادلــة وال يمكــن ان التخلــي علــى 

ــاوز  ــض لتج ــا البع ــاه بعضه ــن تج ــؤولية الطرفي مس
االقتصاديــة. كورونــا  تأثيــرات 

مــن  المبيعــات  اجمالــي  تراجــع  إلــى  مشــيرين 
المنتجــات النســجية والمالبــس الجاهــزة فــي األســواق 
ــى 60  ــن 50 إل ــت مــا بي ــبة تراوح ــة بنس األوروبي
ــات بتراجــع  ــاك توقع ــل هن ــا جع ــة، وهــو م ــي المئ ف
المبيعــات خــالل عــام 2020 الجــاري بنســبة لــن تقــل 
ــن 50  ــل ع ــن تق ــائر ل ــة أي خس ــي المئ ــن 30 ف ع

ــورو. ــار ي ملي

حرق االسعار
عــن  صــدرت  تصريحــات  أن  للدهشــة  والمثيــر 
Rubana Huq رئيســة اتحــاد مصنعــي ومصــدري 
المالبــس الجاهــزة فــي بنجالديــش عــن قيــام عــدد مــن 

ــي ظــل  ــى الصناعــة ف ــة عل ــرات المترتب ــي بنجالديــش مواجهــه التأثي ــدأت الصناعــات النســجية ف ب
ــذي طالــب  ــا، وفــق شــعار »التضامــن مــن أجــل مواجهــه األعصــار« وهــو الشــعار ال جائحــة كورون
ــي  ــع الوع ــدف رف ــع به ــى أرض الواق ــس عل ــدري المالب ــي ومص ــاد مصنع ــذه اتح ــى تنفي ــل عل العم
ــى مســيرة الصناعــة،  ــا عل ــروس كورون ــرات الســلبية لفي ــه التاثي ــن لمواجه ــة التضام ــي بأهمي المحل
حيــث حــذرت . مــراًرا وتكــراًرا مــن العواقــب المرتبــة علــى تراجــع اإلنتاجيــة ومــن ثــم تعــرض العمــال 
للبطالــة خاصــة مــع اســتمرار إلغــاء الطلبيــات مــن العالمــات التجاريــة لألزيــاء العالميــة جــراء تراجــع 

حركــة البيــع والشــراء فــي األســواق المختلفــة. 

"التضامن من أجل مواجهه اإلعصار" شعار 
الصناعة في بنجالديش لتجاوز تأثيرات كورونا
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المورديــن فــي األســواق العالميــة بعمليــة »حــرق 
اســعار« بمعنــى مطالبــة المنتجيــن بتخفيضــات غيــر 
مســبوقة لقيمــة الطلبيــات تراوحــت مــا بيــن 20 إلــى 
ــأت  ــض المنش ــع بع ــذي دف ــد ال ــة، للح ــي المائ 50 ف
لمجــرد  طلبيــات  علــى  التعاقــد  إلــى  الصناعيــة 
اســتمرارية العمــل والمحافظــة علــى العمالــة لديهــا..!

ــي  ــول ف ــى الدخ ــاد إل ــع االتح ــذي دف ــر ال ــو األم وه
المســتوردة  الشــركات  مــن  عديــدة  مفاوضــات 
للمنتجــات النســجية للتوقــف عــن االســاليب غيــر 
للجائحــة  باإلســتغالل  تتســم  التــي  أو  االحترافيــة 
وتأثيراتهــا الســلبية والمطالبــة بخصومــات مرهقــة 

للعديــد مــن المنشــأت الصناعيــة فــي الدولــة.
ــك التقاعــس عــن ســداد المدفوعــات  ــر مــن ذل واألكث
المســتحقة للطلبيــات مــن جانــب المســتوردين فــي 
الســيولة  توافــر  مشــكلة  جــراء  العالميــة،  الســوق 
الشــهير  الفــروع  مــن  العديــد  وإغــالق  الماليــة، 
ــي تواجــه  لمبيعــات المالبــس جــراء هــذه األزمــة الت

الكثيريــن فــي الوقــت الراهــن.
إال أن هــذه الظواهــر واألثــار الســلبية التــي تمــر بهــا 
الصناعــة فــي بنجالديــش دفعــت الســلطات الحكوميــة 
ــات  ــة والعالم ــل الدولي ــع مؤسســة التموي ــاون م بالتع
التجاريــة العالميــة للمالبــس، وممثلــي الصناعــات 
النســجية إلــى إجــراء حــوار »افتراضــي« خــالل 
إبريــل الماضــي يســتهدف إعــادة بنــاء قطــاع المالبــس 
ــد جائحــة  ــا بع ــرة م ــي فت ــش ف ــي بنجالدي الجاهــزة ف
كورونــا بالشــكل الــذي يجعلهــا اكثــر قــدرة علــى 
ــة  ــتقباًل، والمحافظ ــة مس ــروف مماثل ــة أي ظ مواجه
علــى اســتمرارية قرابــة 1144 منشــأة صناعيــة مــن 

التوقــف عــن العمــل.
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الصناعة خدمة 
وأشــار محمــد عبــد الحميــد إلــى أن شــركة جوتكــس 
طــوال مســيرتها فــي خدمــة الصناعــة المصريــة 
ومتميــز  جديــد  كل  تقديــم  علــى  تحــرص  وهــي 
يتوافــر  وان  والبــد  الصناعــة،  رجــال  لخدمــة 
ــة  ــدل االنتاجي ــا مع ــدة منه ــه شــروط عدي ــا تقدم فيم
ــو  ــع، وه ــد البي ــا بع ــة م ــاءة وخدم ــودة والكف والج
ــع  ــراكة م ــاون والش ــي التع ــس ف ــه جوتك ــا وجدت م
فــي  متميــز  تاريــخ  لهــا  والتــي  باجــاج،  شــركة 
ــد  ــي الجدي ــال الصناع ــو المج ــج، وه ــال المحال مج
الــذي بــه فــرص اســتثمارية متميــزة يقبــل عليــه 

نوعيــة جديــدة مــن العمــالء الكبــار.
وحــول تواجــد جوتكــس فــي الســوق األفريقيــة، 

الشــركة  بهــا  قامــت  مشــروعات  هنــاك  وهــل 
فــي القــارة االفريقيــة، قــال مديــر عــام جوتكــس 
الشــركة متواجــدة فــي الوقــت الراهــن فــي الســوق 
الســودانية، ولقــد نجحنــا فــي التواجــد بهــذه الســوق 
ــي  ــبًيا ف ــر نس ــال صغي ــم أعم ــن بحج ــزة ولك المتمي
القطــاع الخــاص، ومــع عــودة االســتقرار السياســي 
ــاك  ــتكون هن ــه س ــد ان ــن المؤك ــودانية م ــة الس للدول
المزيــد مــن الفــرص االقتصاديــة فــي المســتقبل 

القريــب.

ســتتش أند تكس
الــدورة  فــي  جوتكــس  مشــاركة  تقييــم  وحــول 
الســابقة فــي معــرض ســتتش انــد تكــس2020، 

قــال محمــد عبــد الحميــد: لقــد كان لجوتكــس تواجــد 
قــوى خــالل فعاليــات المعــرض مــن خــالل عــرض 
صباغــة،  وجيتــات  الدائــري  التريكــو  ماكينــات 
ــى مجموعــة مــن المنتجــات األخــرى،  ــة إل باإلضاف
إال أن مــا عانــت فيــه الســوق المحليــة والعالــم ككل 
مــن جائحــة فيــروس كورونــا جعلــت مــن الصعــب 
االســتفادة مــن الفــرص التــي توافــرت بالمعــرض، 
وإن كنــا نأمــل فــي منتصــف يونيــه أن تعــود مســيرة 
العمــل والســوق ككل إلــى مــا كانــت عليــه وافضــل.
مســيرة  علــى  كورونــا  فيــروس  تأثيــر  وحــول 
الصناعــة المحليــة أكــد أن هنــاك بــال شــك تأثيــرات 
ســلبية علــى صناعــة المنســوجات، ولقــد عبــرت 
ــز  ــا المرك ــي أعده ــذه األجــواء الدراســة الت عــن ه

محمد عبد الحميد مدير عام الشركة:

مسيرة "جوتكس" في خدمة 
الصناعة وراء وكالة باجاج في 

السوق المصرية والسودانية

اســتطاعت شــركة جوتكــس أن تســتحوذ علــى ثقة 
ــوام  ــالل األع ــة خ ــوق المصري ــي الس ــا ف عمالئه
متميــزة  خدمــات  مــن  تقدمــه  لمــا  الماضيــة 
الجديــد  لتقديــم  العمــل  إلــى  ومتكاملــة إضافــة 
والحديــث لخدمــة الصناعــة المصريــة، وخــالل 
األعــوام القليلــة الماضيــة حصلــت الشــركة علــى 
ــة  ــركات الهندي ــدى الش ــاج أح ــركة باج ــة ش وكال
حلــج  صناعــة  تطويــر  مجــال  فــي  المتميــزة 

األقطــان. 
ــس  ــام جوتك ــر ع ــد مدي ــد الحمي ــد عب ــول محم يق
أن الشــركة تحصلــت علــى وكالــة شــركة باجــاج 
محظوظيــن  كنــا  حيــث   ،2017 العــام  خــالل 
بمقابلــة مســؤولي الشــركة الهنديــة خــالل زيــارة 
لهــم فــي مصــر، وفــي ذلــك الوقــت عرضــت 
وكاالتهــم  علــى  الحصــول  جوتكــس  عليهــم 
فــي مصــر والســودان، وبعــد زيــارة مســؤولي 
ــى مســيرتها  ــر الشــركة واإلطــالع عل باجــاج لمق
المصريــة،  النســجية  الصناعــات  خدمــة  فــي 
كان االتفــاق بالحصــول علــى الوكالــة وبدايــة 

اإلنطــالق لمســيرة العمــل المشــترك.



المصــري للدراســات االقتصاديــة، حيــث اشــارت إلــى 
تعــرض الصناعــة لصدمــات عنيفــة خــالل األربعــة شــهور 
األولــى مــن العــام الحالــي 2020، نتيجــة لتداعيــات تفشــي 
فيــروس »كورونــا«، وصفــت هــذه الدراســة  صناعــة 
النســيج أنهــا تكافــح مــن أجــل البقــاء، مؤكــًدا علــى التأثيــر 
الســلبي لجائحــة كورونــا علــى أســواق مســتلزمات اإلنتــاج 
الجاهــزة  المالبــس  لصناعــة  التصديريــة  واألســواق 
أثــرت علــى  فــي مصــر، كمــا  المنزليــة  والمفروشــات 

ــة. ــور األزم ــذ ظه ــب من ــرض والطل ــدالت الع مع
وبــدأت األزمــة مــع صدمــة إنخفــاض الطلــب العالمــي 
الجاهــزة  المالبــس  مــن  المصريــة  المنتجــات  علــى 
والمفروشــات مــن مختلــف دول العالــم، وعلــى الجانــب 
ــدرة  ــاض ق ــي وانخف ــة العــرض العالم ــة صدم األخــر أزم
ــتوردها  ــي تس ــات الت ــد المنتج ــى توري ــة عل ــدول المختلف ال
مصــر مــن مســتلزمات إنتــاج وســلع نهائيــة مــن المالبــس 

المنزليــة.  والمفروشــات  الجاهــزة 

االســتفادة من باجاج
المصريــة  للمحالــج  ســتحقق  التــي  االســتفادة  وحــول 
ــد أن  ــد الحمي ــد عب ــال محم ــاج، ق ــركة باج ــالل ش ــن خ م
خطــة تطويــر المحالــج فــي مصــر تعتمــد علــى  خبــرة 
شــركة باجــاج فــي اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة مــن 
ــار وهــي احــدث  ــج روتوب ــات الحلي خــالل اســتخدام ماكين
تكنولوجيــا مســتخدمة فــي هــذه الصناعــة وتوفــر طاقــة 
ــة أقــل وكذلــك توفيــر فــي عــدد  انتاجيــة عاليــة بعــدد عمال

الماكينــات المســتخدمة وتوفيــر فــي اســتهالك الطاقــة.
ــركة  ــا الش ــوم به ــي تق ــر الت ــة التطوي ــه لخط ــول رؤيت وح
القابضــة وآثارهــا المتوقعــة علــى الصناعــة، .. أكــد مديــر 
الدكتــور  برئاســة  القابضــة  الشــركة  أن  جوتكــس  عــام 
أحمــد مصطفــى تقــوم بثــورة شــاملة إلعــادة مجــد صناعــة 
ــر  ــن وتطوي ــراء عالميي ــالل خب ــن خ ــة م ــيج المصري النس
بالعنصــر  واالهتمــام  القديمــة  الصناعــة  قــالع  كافــة 
ــتخدام  ــع إس ــرات م ــاءات والخب ــتفادة بالكف ــري واالس البش
أحــدث اســاليب اإلدارة وتعظيــم الفكــر األقتصــادي، والتــي 
وال شــك ســيكون لهــا آثارهــا اإليجابيــة علــى االنتــاج 
ــي  ســواء مــن حيــث الكــم والجــودة، والتواجــد بشــكل مثال

ــة.  ــوق العالمي ــي الس ف

الجديد
ــا  ــس لعمالءه ــتقدمه شــركة جوتك ــذي س ــد ال وحــول الجدي
خــالل الفتــرة القادمــة، قــال محمــد عبــد الحميــد طــوال 
ــا  ــا له ــة وم ــة المحلي ــة الصناع ــي خدم ــس ف ــيرة جوتك مس
ــى  ــوم بالعمــل عل ــا وهــي تق ــرات تتعــدى 25 عاًم مــن خب
والعمليــة  الصناعــة  لخدمــة  وحديــث  جديــد  كل  توفيــر 
بإنشــاء  الراهــن  الوقــت  فــي  تقــوم  ولهــذا  اإلنتاجيــة، 
اإلنترنــت  شــبكة  عبــر  للتســوق  اإللكترونــي  موقعهــا 
المنتجــات  البيانــات الضروريــة عــن  مــع توفيــر كافــة 
ــي  ــالء ف ــاعد العم ــا يس ــة بم ــات الفني ــأها والمواصف ومنش

المنتــج ومــدى مناســبته ألحتياجاتهــم. التعــرف علــى 
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القطن المصري وتأثيرات كورونا
وحــول رؤيــة للقطــن المصــري وجهــود الدولــة لتطوير 
الصناعــة قــال Dr. M. K. Sharma رئيــس مجلــس 
إدارة الشــركة: القطــن المصــري يتمتــع بميــزة نوعيــة 
ــذ  ــر تتخ ــإن مص ــة ف ــن الدول ــم م ــك بدع ــرة وكذل كبي
جميــع الخطــوات لنمــو قطاع النســيج ونرى أن مســتقبل 

صناعــة النســيج بمصــر جيــد جــًدا.
وحــول تأثيــر COVID-19 علــى صناعــة النســيج في 
  COVID-19 جميــع انحــاء العالم قــال: التأثير الراهــن
يتمثــل فــي تأخيــر بعــض خطــط التطويــر فــي صناعــة 
النســيج فــي جميــع انحــاء العالــم ولكــن بشــكل عــام فــإن 
ــتعيد  ــيج ستس ــة النس ــة وصناع ــورات التكنولوجي التط

ــا قريًبا. مكانته

تطوير المحالج
وعــن عــدد المحالــج التــي تــم االنتهــاء منهــا مع الشــركة 
 Dr. M. القابضــة، ومســيرة التعــاون في المســتقبل قــال
K. Sharma لقــد قــررت الحكومــة المصريــة البــدء 
فــي إنشــاء 7 محالــج جديــدة مــع شــركة BAJAJ منهــا 
محلــج يعمــل بالفعــل فــي الفيــوم، ومحالــج اخــرى قيــد 
اإلنجــاز منهــا 3 محالج ســيتم إنشــاؤها وتســليمها للعمل 

فــى نهايــة 2020 والـــ 3 الباقيــة ســيتم انشــاؤها خــالل 
عــام 2021.

ــر  ــي تطوي ــج ف ــة للحل ــا الحديث وحــول دور التكنولوجي
ــة، قــال رئيــس مجلــس ادارة شــركة  ــج الحكومي المحال
ــب  ــن القطــن تتطل ــة م ــاف المتنوع BAJAJ : األصن
معاملــة مختلفــة، والقطــن المصــري طويــل التيلــة هــو 
األنســب للحليــج علــى ســرعة متوســطة مــن تكنولوجيــا 
Rotobar Roller Ginning وبالتالــي ســتعمل هــذه 
التكنولوجيــا التــي نقدمهــا علــى تحســين جــودة القطــن 
المصــري. وحــول بــدء تشــغيل محلــج الفيوم، ومســتقبل 
 :Dr. M. K. Sharma المحلــج بعــد التطويــر، قــال
ــودة  ــف ج ــوف تتص ــل، وس ــل بالفع ــدأ العم ــج ب المحل

القطــن الشــعر المنتجــة مــن هــذا المحلج بصفــات أفضل 
كثيــًرا عنــد مقارنتهــا بمحالــج ماكينــات حلج األســطوانة 

الفرديــة التقليديــة فــي مصــر. 

تطوير مستمر
تطويــر  فــي   BAJAJ شــركة  مســيرة  وحــول 
التكنولوجيــات المتخصصــة فــي حلــج األقطــان.. أكــد 
ــي  ــى أن BAJAJ ه ــركة إل ــس إدارة الش ــس مجل رئي
أكبــر ُمصنِّــع آلالت حلــج القطــن والكبــس وآالت إزالــة 
الشــوائب فــي العالــم، ويعمــل فريــق تطويــر كبيــر مــن 
ــى  ــتمرار عل ــا باس ــال عالي ــن تأهي ــين المؤهلي المهندس
التطــورات الجديــدة فــي Nagpur - الهنــد. لقــد قدمنــا   
بعــض التقنيــات المحســنة لمعاييــر افضــل للمحالــج 
الجديــدة، كمــا تمتلــك BAJAJ أقســامها الكبيرة للمباني 
الفوالذيــة، واأللــواح الكهربائيــة والناقــالت التلســكوبية 
وأحــدث منتجــات التكنولوجيــا فــي هــذه القطاعــات 
والتــي يتــم توفيرهــا أيضــا مــن قبــل BAJAJ لمختلــف 
 BAJAJ ــك ــم، وتمتل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــدان ف البل
ــي  ــا ف ــن له ــوكالء التابعي ــا وال ــركات الخاصــة به الش
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وافريقيــا باإلضافــة إلى أن 

ــم. ــا شــركاء فــي جميــع انحــاء العال لدين

فــي  رائــدة  كوريــة  شــركة  هــي   »NEETEX«
مجــال صناعــة إبــر النســيج، والتــي تعــرف فــي 
الســوق العالميــة بالجــودة والمهــارات التكنولوجيــة 
ــم لتحســين  ــزة، نظــًرا للســعي الدائ ــة والمتمي المتكامل
جــودة إبــر النســيج و تحســين تكنولوجيــا إنتاجهــا 
أكثــر  طــوال  المســتمرة  خبراتهــا  علــى  اســتناًدا 
مــن 40 عاًمــا. ونتيجــة لذلــك.. يتــم تصديــر إبــر 
ــم  ــول العال ــًد ح ــن 40 بل ــر م ــى أكث NEETEX إل
ســواء فــي أمريــكا الشــمالية، وأمريــكا الجنوبيــة، 
شــركة  وتمتلــك  وأفريقيــا.  وأوروبــا،  وأســيا 

لهــا  مثيــل  ال  عاليــة  تكنولوجيــا   »NEETEX«
تســتخدم فــي جميــع مراحــل اإلنتــاج حيــث يتــم تثبيــت 
ــر  ــا يعطــي عم ــات مم ــرة بأحــدث الماكين ــان اإلب لس

طويــل للســان اإلبــرة ومتانــة أفضــل.
وعــن طريــق نظــام ماكينــات متطــورة يصبــح رأس 
اإلبــرة قــوي جــًدا وداخــل خطــاف اإلبــرة ناعــم جــًدا 

ممــا يجعــل جــودة النســيج أفضــل
وبفضــل المعالجــة الحراريــة الجديــدة تصبــح صالبــة 
جســم اإلبــرة وإســتقامته ممتــازة وبذلــك تســتمر االبــر 

فــي إنتــاج نســيج أفضــل لفتــرة طويلــة جــدا

بــدأت شــركة BAJAJ فــي الهنــد العــام 1961 كشــركة لتصنيــع ماكينــات حلــج األقطــان واكتســبت جميــع 
تقنيــات Continental Eagle األمريكيــة فــي العــام 2012.

وخــالل الفتــرة مــن العــام 2006 إلــى 2015،  قامــت BAJAJ بتوريــد 3 مكابــس آليــة لشــركة الــوادي 
ــي  ــال الت ــى األعم ــام 2018. وه ــالل الع ــوم خ ــي الفي ــج Rotobar Gin  ف ــى محل ــة إل ــر، باالضاف مص
ــت عليهــا الشــركة بعــد المشــاركة فــي المناقصــات التــي طرحتهــا الشــركة القابضــة للقطــن والغــزل  تحصل
ــن   ــدد م ــع ع ــزة م ــة متمي ــد منافس ــال بع ــذه األعم ــى ه ــت BAJAJ عل ــد تحصل ــة، ولق ــيج المصري والنس

ــذه المناقصــات. ــي ه ــي شــاركت ف ــة الت ــة والصيني ــة والتركي الشــركات األمريكي
Dr. M. K. Sharmaد. احمد مصطفي



http://www.gotex.tech
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معارض

مفكرة

1 – 3 اكتوبر انترتكس تونس 2020
تونس

صناعة النسيج
Intertex Tunisia 2020

Tunisia
Textile industry

Tel.: +1 646 604 9484
info@bgroupus.com

www.intertextunisia.com

12 – 13 اكتوبر قمة كوبنهاجن فاشون 2020
الدنمارك - فاشون

Copenhagen Fashion Summit 2020
Denmark
Fashion 

Tel.: +45 70 20 30 68
info@globalfashionagenda.com

www.copenhagenfashionsummit.com

20 – 22 اكتوبر مؤتمر ITMF السنوي 2020
سيول، كوريا

المنتدى الدولي لصناعات الغزل والنسيج في العالم 
ITMF Annual Conference 2020

Seoul, Korea – The international forum 
for the world’s textile industries

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

secretariat@itmf.org
www.itmf.org

31 اكتوبر – 3 نوفمبر افريقيا سورسينج اند 
فاشون ويك 2020 – اديس ابابا ، اثيوبيا - 

صناعة النسيج والمالبس واألزياء
Africa Sourcing and Fashion Week 2020 

- Addis Ababa, Ethiopia – Textile, Apparel 
and Fashion Industry

Tel.: +254 722 913 035
info@asfw-online.com
www.asfw-online.com

4 – 7 نوفمبر تكستيك موروكو انترناشيونال 
اكسبو 2020

المغرب
تكنولوجيا صناعة النسيج والمالبس واآلالت 

Textech Morocco International Expo 2020
Morocco

Textile Apparel Technology & Machinery
contact@cems-textech.com
www.ma.cems-textech.com

11 – 13 نوفمبر يابان تكس 2020
اليابان

الديكور الداخلي والمنسوجات المنزلية
JAPANTEX 2020

Japan
Interior Design, Interior Decorating and 

Home Textiles Exhibition
Tel.: +81-3-5530-1111

www.english.japantex.jp

14 - 15 نوفمبر ديستينيشن افريقيا 2020
القاهرة، مصر - صناعة المنسوجات
DESTINATION AFRICA 2020

Cairo, Egypt
Textile Industries in Egypt

Tel.: +20-2-252 710 10
Fax: +20-2-252 710 15

info@destination-africa.org
www.destination-africa.org

10.2010.2011.20

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

mailto:info@bgroupus.com
http://www.intertextunisia.com
mailto:info@globalfashionagenda.com
http://www.copenhagenfashionsummit.com
mailto:secretariat@itmf.org
http://www.itmf.org
mailto:info@asfw-online.com
http://www.asfw-online.com
mailto:contact@cems-textech.com
http://www.ma.cems-textech.com
http://www.english.japantex.jp
mailto:info@destination-africa.org
http://www.destination-africa.org


على مدار خمسون عامًا
تقدم شركة الغربية للكيماويات أفضل

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

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

احدي شركات

The Dyestuff Company

http://www.foudagroup.com


http://www.foudagroup.com
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16 – 18 نوفمبر انترناشيونال اباريل اند تكستايل 
فير 2020

دبي، االمارات
المنسوجات واألقمشة واالكسسوارات والطباعة

International Apparel & Textile Fair 2020
Dubai, United Arab Emirates

textiles, fabric, accessories and printing
Tel.: +971 55 884 6186

info@internationaltextilefair.com
www.internationalapparelandtextilefair.com

18 – 20 نوفمبر انتكس ثاوث اشيا 2020
كولومبيا، سريالنكا

مصادر المنسوجات 
Intex South Asia 2020

Colombo, Sri Lanka
Textiles sourcing 

Tel.: +)91( - )22( 40376700 - 30
intexfair@worldexindia.com
www.sl.intexsouthasia.com

24 – 25 نوفمبر دينيم بريميير فيجين
برلين، المانيا – دينيم 

Denim Premiere Vision
Berlin, Germany – Denim 

Tel.: )49( 221 139 7537 56
Mobile: )49( 156 787 120 23

pvgermany@premierevision.com
www.denimpremierevision.com

9 – 10 ديسمبر بلوسوم بريميير فيجين باريس 
2020 – باريس، فرنسا

اقمشة وجلود واكسسوارات
Blossom Premiere Vision Paris 2020

Paris, France
FABRICS, LEATHER & ACCESSORIES

personaldata@premierevision.com
www.blossompremierevision.com

10 - 12 ديسمبر ان مودا 2020
نيودلهي ، الهند – فاشون واكسسوارات
InModa 2020 - New Delhi, India

Fashion & Accessories
Tel.: +)91( - )11( 41802033 / 26285142

Tel.: +)91( - )22( 40376700 - 30 
intexfair@worldexindia.com
www.inmodaworldexpo.com

10 - 12 ديسمبر انتكس ثاوث اشيا 2020
نيودلهي ، الهند - مصادر المنسوجات

Intex South Asia 2020
NEW DELHI, INDIA - Textiles sourcing 

Tel.: +)91( -)22( 40376700 - 30
intexfair@worldexindia.com
www.in.intexsouthasia.com

18 - 20 ديسمبر يارنكس 2020
الهند – غزول 

Yarnex 2020 – India – Yarns
Tel.: +91 80 2521 4711, 4115 1841,

Mobile: +91 98454 46570, 93425 66532
sstm@yarnex.in

sstm@textilefairsindia.com
www.yarnex.in

www.textilefairsindia.com

12.2012.20 11.20

mailto:info@internationaltextilefair.com
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http://www.blossompremierevision.com
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ترجمة وإعداد مهندس استشارى / على بدر
عن مقالة كريس بلوتز مجلة IFJ مايو 2020

فنية

مقاالت

دعوة قطاعي القطن والمنسوجات لعمل تعاوني 
للتعافي من كورونا

أعلنت مبادرة القطن األفضل )BCI( ، ولجنة التعاون الدولي لجمعيات القطن )CICCA( ، والجمعية الدولية للقطن )ICA( ، واللجنة االستشارية 
الدولية للقطن )ICAC( ، واالتحاد الدولي لصناعة المنسوجات)ITMF  ( عن مبادرة إلنشاء »مجموعة مشتركة من القيم وااللتزام المشترك بالتجارة 
اآلمنة عبر مجتمع القطن العالمي.« والتعاون هو استجابة للتحدي المتمثل في ضمان أن الممارسات التجارية العادلة والمنصفة تحكم العالقات التجارية 

في جميع أنحاء سالسل إمداد القطن والمنسوجات.
وأشارت المنظمات في بيانها : » نحن نعتقد أن هذه المبادئ لم تكن أبداً أكثر أهمية مما هي عليه اآلن«إن فقدان الطلب الناتج عن جائحة كورونا 

والتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها في جميع أنحاء العالم تؤثر على قطاعي القطن والمنسوجات من النهاية للنهاية.

ومــن الضــروري أن يتنبــه كل شــريك تجــاري لموقف 
اآلخــر، وعلينــا أن نســعى جاهديــن إليجــاد اتفاقيــات 
المشــترك  ألتزامنــا  اعتبارنــا  فــي  تضــع  متبادلــة 
بالصحــة طويلــة المــدى لتجــارة القطــن والمنســوجات 
العادلــة  التجاريــة  الممارســات  ومبــادئ  الدوليــة، 

ــا«.                                                                                                   ــت عليه ــي بني ــة الت والمنصف
القيمــة  العامليــن فــي سالســل  وتدعــو المنظمــات 

القطنيــة والمنســوجات إلــى االلتــزام بمــا يلــي:                                       
� t ــاهمة ــة للمس ــة ومصمم ــراءات مدروس ــاذ إج اتخ

ــام  ــوجات ع ــن والمنس ــي القط ــاش قطاع ــي إنع ف
2021 ومــا بعــده .

� t الحتياجــات واالســتجابة  والتعــاون  التواصــل 
نظرائهــم.

� t ــي ــة الت ــد التجاري ــرام القواع ــي احت ــتمرار ف االس
ــات . ــم القطاع تحك

� t                                                                    .التعرف على السلوكيات اإليجابية ونشرها
� t تحديــد واســتبعاد الســلوكيات التجاريــة الســلبية

ذات النتائــج العكســية

المناديل في عصر الكورونا
)تقنية لتقليل تأثير تفشي الفيروسات(

ــر  ــل( غي ــاحات )للمنادي ــاس للمس ــي األس ــاف ه األلي
ــاف  ــرة أو ألي ــاف قصي ــت ألي ــواء أكان ــوجة س المنس
مســتمرة. واألليــاف هــي أســاس المســاحات ألنهــا 

تملــي الخصائــص الفيزيائيــة الرئيســية.
هنــاك عــدد مــن تقنيــات تشــكيل الويــب التــي تســتخدم 
األليــاف باالقتــران مــع عمليــة الترابــط  لصنــع مــواد 
للمســح. ويتــم تصنيــع معظــم المناديــل المطهــرة فــي 
شــكل شــبكة جافــة ويتــم ربطهــا ميكانيكًيــا مــن خــالل 
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الفيروسات ال تعيش في الواقع وليست خلوية، وحتتاج إلى مضيف للتكاثر 
عن طريق الدخول والضرب داخل خاليا املضيف

ــا  ــط )يشــار إليه ــة رب ــي  كعملي ــة التشــابك المائ عملي
أحياًنــا باســم الغــزل (، وتقــود عمليــة التشــابك المائــي 
ــل  ــوق منادي ــي س ــد ف ــد بعي ــى ح ــات إل ــع العملي جمي
ــا  ــة وتكلفته ــا العالي ــبب قوته ــر بس ــف والتطهي التنظي
ــد  ــة. وتع ــذه المهم ــب له ــا المناس ــة وهيكله المنخفض
ــل تأثيــر تفشــي الفيــروس  ــة مهمــة لتقلي المناديــل تقني
ألنهــا أداة يتــم تعقيمهــا مســبًقا بعيــدا عــن الخطــأ 
ــاس  ــط أو قي ــب أي خل ــا ال تتطل ــث أنه ــرى، حي البش

ــة. لتكــون فعال
ــة  ــل الجاف ــة والمنادي ــل المبلل ويمكــن اســتخدام المنادي
ــة  ــل المبلل ــا. والمنادي ــروس كورون ــار في ــل انتش لتقلي
هــي نظــام توصيــل للكيماويــات التــي تقتــل البكتيريــا 
ــة  ــن صح ــق م ــب التحق ــات، ويج ــل الفيروس أو تعط
هــذه المنتجــات ألداء وتلبيــة المتطالبــات المدرجــة 
علــى عبواتهــا هــذه االدعــاءات كحــد أدنــى وهــي 
اتجاهــات لالســتخدام، وكــم مــن الوقــت يجــب أن 
يبقــى الســطح رطًبــا ليكــون فعــااًل ومــا هــي مســببات 

ــا. ــااًل ضده ــج فع ــون المنت ــي يك ــراض الت األم
وال تحتــوي المناديــل الجافــة علــى ادعــاءات قتــل 
مرتبطــة باســتخدامها. ومــع ذلــك فهنــاك العديــد مــن 
المنتجــات فــي الســوق تشــير إلــى قدرتهــا علــى إزالــة 
ــطح  ــن األس ــة م ــة أو الحي ــراض الميت ــببات األم مس

ــة. الصلب
وتظهــر اختبــارات الجهــات الخارجيــة المرتبطــة 
بهــذه المناديــل أنــه مــع المــاء وحــده فإنهــا تزيــل 
ــى  ــير إل ــا يش ــراض  مم ــببات األم ــن مس ٪99.9 م
أن تقنيــة المســح الجــاف قــد تكــون فعالــة فــي إزالــة 

فيــروس كورونــا أيًضــا.
البكتيريــا  تعــد  الفيــروس:  مقابــل  البكتيريــا 

ــرة جــًدا بحيــث ال يمكــن رؤيتهــا  والفيروســات صغي
دون مســاعدة الميكروســكوب ، ولكــن هنــا ينتهــي 

مختلفــة. فهــي  التشــابه 
فالبكتيريــا كائنــات دقيقــة أحاديــة الخليــة معقــدة نســبًيا 
أن  ويمكــن  بالفيــروس(،  مقارنــة  )وهــي ضخمــة 
تتكاثــر بمفردهــا علــى ســطح صلــب و / أو علــى 
ــون  ــد تك ــا ق ــدوى لكنه ــن أن تســبب الع ــد، ويمك الجل
ــن  ــي ع ــا ه ــدة لوقفه ــة الوحي ــا، والطريق ــدة أيًض مفي
طريــق قتلهــا. حتــى جــزء صغيــر مــن البكتيريــا 

يمكــن أن يتكاثــر بســرعة.
أمــا الفيروســات مــن ناحيــة أخــرى ال تعيــش فــي 
مضيــف  إلــى  وتحتــاج  خلويــة،  وليســت  الواقــع 

للتكاثــر عــن طريــق الدخــول والضــرب داخــل خاليــا 
المضيــف. ويمكــن أن تتواجــد الفيروســات أيًضــا 
علــى األســطح الصلبــة والجلــد ، ولكــن ال يمكنهــا 

التكاثــر هنــاك.
ومــع ذلــك علــى عكــس البكتيريــا فتســبب معظــم 
الفيروســات المــرض ، وال يتــم قتــل الفيــروس حًقــا بل 
يتــم تعطيلــه. وعندمــا يتــم تعطيلــه علــى الســطح فليــس 
ــة القضــاء  ــز لكيفي ــذا التميي ــرار. ه ــيلة للتك ــه وس لدي
علــى التهديــد مهــم ألنــه عنــد اســتخدام المســح ال تقتــل 
ــن  ــطح م ــن الس ــا م ــل أيًض ــل تزي ــط ب ــل فق أو تعط
ــا  ــف اختالًف ــذي يختل ــي ، وال ــل الميكانيك خــالل العم
ــم . ــر أو التعقي ــًرا عــن الوســائل األخــرى للتطهي كبي
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التنبؤ بخواص الغزول القطنية بإستخدام التفاعل 
مع خواص شعيرات الخيط (2)

فنية

مقاالت

ا.د. إبراهيم الهوارى
رئيس قسم هندسة 

الغزل والنسيج )س(
كلية الهندسة

جامعة األسكندرية

د. وائل هشيمة
مدرس بقسم هندسة 

الغزل والنسيج
كلية الهندسة

جامعة األسكندرية

2 .RKM الطول القاطع للخيط بالكيلو متر

3 .)GSP( الطول القاطع للخيط بالشلة

  FL – .طول الشعيرات بالبوصة 
  FF –  نعومة الشعيرات بالميكرونيرMic. 
  LU – .انتظامية طول الشعيرات 

FS   - .متانة الشعيرة بالسنتي نيوتن / تكس 
Rd  - .درجة انعكاس اللون او تجانسه 
LG  -  درجة الشوائبLeaf Grade 

 
 وتساخدم المع دلة الس بقة لخيوط الغزل الحلقي السميكة. HVIكل الخواص الس بقة للشعيرات مق تسة ب 

 
  count strength product( CSPيمكن ضربه في النمرة االنجليزية فتحصل علي ) SBFبعد حساب 

 هي SBFهناك معادلة اخري لحساب عامل قطع الشلة 
(8 ) -412.7 +2.9 FS – 9.32 FF + 49.37 FL + 8.72 UR +0.65 Rd  …..pounds….=SBF  

 حيث :

P – .)الحمل القاطع لشعيرة القطن بالجرام قوة )السنت نيوتن 
f&TyT –  تكس شعيرة القطن– .  وتكس الخيط عل التوال
f&NyN – .  النمرة المترية للشعيرات والخيط عل التوال
0H - 0 للمشط مسرح أم ممشط هو هل - حلق غزل -(  الخيط) الغزل نو عل يعتمد عدد تابH  =. 
  0H   =4.5 – 5 المسرح للخيط بينما   –
SL  – .الطول الفعال لشعيرات القطن 
K – ( حي يعتمد علي الفر بين ا1ثاب تصحي برمات الخيط وهو يحسب من الجدول ) س البرم المتري

 )ايضا متري(. واس البرم الحر  𝑚𝑚الفعلي او االسمي
 ( يحسب منهااس البرم الحر وله المعادالت ) – 

ة الخيط او معامل استخدام متانة الخيط من متانة الشعيرة. - ∗   كفا
  η - وللماكينات العادية يمكن  1.10حتي  .0ثاب يعتمد علي الحالة الميكانيكية للماكينات وهو يتراوح من

 فرضه = الواحد الصحي .
 

 دول 
K 𝑚𝑚−  K 𝑚𝑚−  

0.99 10 0.70  -50 
0.98 15 0.80 -40 
0.96 20 0.86 -30 
0.94 30 0.91 -25 
0.91 40 0.94 -20 
0.88 50 0.96 -15 
0.85 60 0.98 -10 
0.82 70 0.99 -5 
0.79 80 1.0 0 

 

: حد المع دلاي الا لياي تساخدام  حس ب و   و

=   1 − 0 037 −  1 −
𝐿𝐿

 ....... (3) 

= 𝐶𝐶 𝑁𝑁  1 − 0 037 − 
2
𝑁𝑁

𝑁𝑁

 1 − 𝐿𝐿𝑆𝑆
10  

…...(4) 

=
1120 − 70𝐶𝐶 𝐶𝐶

𝐿𝐿𝑆𝑆
+ 1 8

1000
   

                                                                  ……………………………………. (5) 

=
1120 − 70𝐶𝐶 𝐶𝐶

𝐿𝐿𝑆𝑆
+ 1 8√𝑁𝑁  

 
∗ =  𝑀𝑀

𝑀𝑀
  100    …………………………………………………….… (6) 

 حيث:
y(RKM) – .الطول القاطع للخيط القطن بالكيلومتر 

 
(GSP النمرة االنجليزية للخيط = )×  الحمل القاطع بالرطل– count strength product 

وهو يحسب              Skein Break Factor SBFالحمل القاطع للخيط بالرطل يسمي عامل قطع الشلة  
 من المعادلة التالية 

SBF = 3842.04 + 1713.5 FL – 90.3FF +42.5LU + 43.0FS + 1.3Rd 
             + 53.4FE +44.2 LG …………...Pounds…………………………………(7)  

 حيث :   
 SBF – . الحمل القاطع لشلة الخيط بالرطل او عامل قطع الشلة 



معامل استخدام متانة الشعيرة في متانة الخيط او كفاءة الخيط%. 4

  = 
T – عدد البرمات لوحدة الطول من الخيط 

H –  رتفا البرمة الواحدة=  
 

 
D – ( قطر الخيطD=2R ) 

  1.ثاب =  -   

 = ثاب  -  
𝐿𝐿

 

r – نص قطر الشعيرة 
 𝐹𝐹-  فترة هجرة الشعيرات Fiber migration period 
𝐿𝐿 – طول الشعيرة عل السط الخارج للخيط ةتحسب من 

                  max. fiber length) )𝐿𝐿 =  +       
R – نص قطر الخيط 
h -  حيخطوة حلزون الشعيرة   =  
T – عدد البرمات لوحدة الطول من الخيط 

                                        

= 0 8   [1 + 0 01  ][1 − 
  -حي

yE –  ، وية ستطالة عند القطع للخيط كنسبة م  ا
Ef – وية  االستطالة عند القطع للشعيرات كنسبة م
 أس البرم الفعل للخيط – 
N – متوسط عدد الشعيرات ف مقطع الخيط 
K –  زمة لقطع الشعيرة  toughness index = 0.50ثاب االنحدار وهو مرتبط بدليل طاقة الوضع ال

ستطالة عند القطع  حي أن هذه الطاقة = الحمل القاطع  1 ا 2  
 1 1وال work Factor (toughness index) عامل الشغل  -  2 ال حي أن   2 يعتبر عامل حر م

1عامل الشغل يكون أكبر من  1أو أصغر من  2  حسب شكل المنحن هل مقعر أم محدب. 2
 

م   د تعر   م   و ة الو   ة ل  س  ب ل
زمة لقطع الشعيرة. work of ruptureالشغل المبذول  -1  وهو يتطابق مع دليل طاقة الوضع ال

وهو عبارة عن الرقم الحساب الذ يضرب ف ناتج ضرب الحمل القاطع  Work Factorعامل الشغل  -
ستطالة عند القطع )االنفعال( حت نحصل عل المساحة الحقيقية تح المنحن )االجهاد(   ا

 

 
بة( لخيوط غزل القطن الحلق تعتمد عل معامل ينج شعيرات  قة بين معامل ينج )الص لقد وجد أن الع

قة التالية  القطن طبقا للع
=   [ 1 −   ∗]…………………………………………. ( 15) 

 -حي
yE – )  معامل ينج للخيط القطن )حلق

Ef – معامل ينج للشعيرات القطنية 
 زاوية البرم أو زاوية ميل الشعيرات الخارجية الموجودة عل السط عل محور الخيط  –  
 

 -حي
=    

    
 يعرف هذا المعامل كاألتي :

∗ =  100 1             
or 

…………………….. (12)……….……………………… ∗ =  𝑀𝑀
𝑀𝑀

100 

�                   
                

 

 
�               RKM  

         
 

 s(C.V%)معامل إختالف متانة الخيط 
 

        

𝐶𝐶 𝑆𝑆 = + ∗     

𝐶𝐶 𝑆𝑆 = + ∗     ………………..………………………….. (13) 

 
 

 OH                 
   OH         OH    

                    
       

&        
&𝑁𝑁 𝑁𝑁         

 

ة :  ملحو
قة بين الطول القاطع للخيط   والحمل القاطع لنفس الخيط بالرطل وهي   RKMتوجد ع

=    [ ∗𝑆𝑆 ]  …………………………………………………….. (8 

 حي 
S- ، الحمل القاطع لشلة الخيط بالرطل RKM -  القاطع لنفس الخيط بالكيلومتر.الطول 

Ne- النمرة االنجليزية للخيط 
ا اردنا الحمل القاطع  للخيط بالسنتي نيوتن او جرام قوة فانه بمعرفة تكس الخيط او نمرته المترية يمكن  � ا

ل عن طريق المتانة   RKMاو الطول القاطع  Tenacityايجاد 
قة بين المدخ ت )خوا الشعيرات( والمخرجات )خوا الخيوط( كل المعادالت السابقة تعطي الع

ح اننا بدانا بالشعيرات واتجهنا الي االمام في مصنع الغزل للحصول علي خوا الخيط . ان  حي ي
 .Forward projectionهذه التقنية تسمي االسقاط المتقدم 

في هذا النو من Backward projection هناك طريقة اخري تسمي االسقاط المتحرك الي الخل  �
ا كان المطلوب انتا خيوط بخوا معينة فما  االسقاط يكون لدينا العكس تماما في االسقاط المتقدم وهي ا
ت اي اننا نتحرك من الخيط  هي خوا الشعيرات المطلوبة اي انه لدينا مخرجات نريد ان نعر المدخ

.الي الشعيرات اي من ماكينة الغزل الي الخلط في خط التف  تي
قات رياضية االن يمكن الرجو اليها ولكن توجد بع  � هذا االسقاط صعب جدا دراسته نظريا وال توجد ع

 المحاوالت لبع العلما كما هو موض بالجدول التالي 
Table (2) Example of Different Combinations of fiber Attributes Corresponding to 

Average value of Yam Tenacity of 160 mN/tex (Ring-Spun, Ne = 20 s) 
Constraints Output: 

Fiber Combination 
F{FL, LU, Mic, FS, FE, Rd} 

Yarn Tenacity Value Desired = 
160 mN/tex 

Other Constraints : None 

{1.08, 79.50, 3.60, 32.60, 9.40, 71} 
{0.94, 84.00, 3.90, 23.80, 6.80, 73} 
{0.98, 79.50, 3.40, 32.80, 8.40, 66} 
{0.94, 84.00, 3.90, 23.80, 6.80, 73} 
{1.04, 82.00, 3.50, 22.20, 6.20, 84} 
{1.14, 85.00, 3.90, 24.20, 7.20, 65} 

 
ة  ي ما  وا لاع عيرات  ك  م ب ا ة لخواص  ل المخال ي والا د ي الاوا ع دول  ا ال  

ي مقدا   . ي  يوت لكل تك  ميللي 
  

 حيث :
FS, FF,UR  FL,ثم Rd ( وتوجد معادلة اخري لحساب1سبق تعريفهم في المعادلة ) CSP وهي 

97.8 FF +8.42 FS  –+ 850.89 FL  +27.88 b –5.021 LG + 14.Rd -741.08 -=  CSP 
          +27.64 UR    ……………………………………..hks …..………….......... (9) 

 
 حيث:

+b -  ( 2( ، )1اما باقي الرموز فقد سبق تعريفهم في المعادالت ) االصفراردرجة 
 ( صالحة لخيوط الغزل الحلقي وغزل الروتور.4( ،)3ان المعادالت )

هناك معادالت اخري لحساب الطول القاطع للخيط بالشلة ولكن تعتمد علي نوعية الخيط هل هو مسرح ام 
 هذه المعادالت هي Fiber Quality Index( F.Q.Iممشط كما تاخذ في االعتبار دليل جودة الشعيرات )

 الخيوط المسرحة )حلقي( (أ
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 280 ∗  √𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 + 700 − 13 𝑁𝑁𝑒𝑒  ……………………………………....… (10) 

 الخيوط الممشطة )حلقي( (ب
(11)............................................  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = [280 ∗  √𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 + 700 − 13𝑁𝑁𝑒𝑒] [1 − 𝑁𝑁] 
 حيث :

FQ.I –  دليل جودة الشعيرات وهي تساوي
𝑆𝑆 �̅�𝐿𝑚𝑚
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 

- �̅�𝐿  بالملليمترالطول المتوسط للشعيرات 
 ( 3mm. 9 angle lengthأو ستيلو ميتر ) متانة الشعيرة بالسنتي نيوتن / تكس مقاسة بالبريسلي  -
m -  نسبة النضجmaturity ratio   مقاسة بجهاز شيرليFMT ≤ 1.0 

Ne-  للخيطالنمرة االنجليزية 
N -  % نسبة عوادم التمشيطNoil 

Mic – ثانيا : االستطالة عند القطع للخيط % قيمة الميكرونير
% Breaking Extension

ثالثا : معامل ينج )الصالبة( لغزل القطن
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  = 
T – عدد البرمات لوحدة الطول من الخيط 

H –  رتفا البرمة الواحدة=  
 

 
D – ( قطر الخيطD=2R ) 

  1.ثاب =  -   

 = ثاب  -  
𝐿𝐿

 

r – نص قطر الشعيرة 
 𝐹𝐹-  فترة هجرة الشعيرات Fiber migration period 
𝐿𝐿 – طول الشعيرة عل السط الخارج للخيط ةتحسب من 

                  max. fiber length) )𝐿𝐿 =  +       
R – نص قطر الخيط 
h -  حيخطوة حلزون الشعيرة   =  
T – عدد البرمات لوحدة الطول من الخيط 

                                        
ي يوب الخي الكليةلكل كيلومار   ابع : 

Yarn Imperfections (YI) per km 
 

 Carded Yarnsو : الخيوط المسرحة   
mper k    𝐹𝐹 = 𝐹𝐹 ∗ 𝑁𝑁𝑒𝑒 

…………… (16)   𝐹𝐹 = 1 12 − 1 82 −  0  �̅�𝐿 + 3 11 + 7 82 𝑁𝑁∗
 

 
ي  : الخيوط الممش  Combed Yarnsة    

𝐹𝐹 𝐶𝐶 = 𝐹𝐹 𝐶𝐶 ∗ [1 − 0 2 ]    ………………………………. (17) 
 -حي

(YI) –   العيوب الكلية ف الخيطYarn imperfection  

eN –  النمرة االنجليزية للخيط 
Mic – ة الميكرونير لشعيرات القطن  قرا

�̅�𝐿  - الطول المتوسط لشعيرات القطن بالملليمتر 
rT – نسبة الشوائب ف شريط السحب 
*N  - Neps/ gram  عدد العقد للجرام ف شريط السحب 

W – ( نسبة عوادم التمشيطNoils ) 

رابعا: عيوب الخيط الكلية لكل كيلومتر خيط
Yarn Imperfections )YI( per km

تطبيقات عملية

خامسا : دليل إتساق مرحلة الغزل 
Spinning Consistency Index )SCI(

سابعا : غزولية شعيرات القطن
Cotton Fiber Spinnability

)Q\\\( سادسا :عدم إنتظامية كتلة وحدة االطوال من الخيط 
Yarn Irregularity )Q///(

11 
 

تس  مرحلة الغزل    مس  : دليل 
Spinning Consistency Index (SCI) 

 
ة التشغيل عل  قدم تسا أو كفا ل صناعة غزل القطن المعادلة التالية الت توض مد  شركة يوستر 

 ماكينة الغزل الحلق 
CSP = 1 .  +0.65 Rd% + 0. 36 b+ - 0.37(% trash by area) – 9.32 Mic  
           + 1.94 (length in mm) + 4.74 UI + 2.90 (S3.2)  
 

 -حي
Rd – نعكاس اللون لشعيرات القطن  نسبة 

+b   - صفرار القطن  درجة 
Mic – نعومة شعيرات القطن بالميكرونير 

UI –  نتظام طول الشعيرات مقاس ب   HVIمعامل 
3.2S – 1متانة الشعيرات بالسنت نيوتن لكل تكس مقاسة عل جهاز بريسل عند  مم(  .بوصة )  8
 

دم  طوال م الخي تس دتس  :  ///Q)ا مية كالة وحد ا
Yarn Irregularity (Q///) 

 
قة التالية  وه تحسب من الع

21 ∗  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
�̅�𝐿

= ///Q 
 - حي
///Q - .نتظامية الخيط  درجة عدم 
 �̅�𝐿  - ل المتوسط لشعيرات القطن بالملليمترالطو 

Mic – ة الميكرونير لشعيرات القطن  قرا
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يق ت   مليةت
ول: ي ا  الا

ته  RKM حدد الطول القاطع للخيط  نتا خيط سدا )قيام( بنمرة η   %وكفا 1عند  (  تكس ) . متر
س برم متر  ل ب و طول فعال  𝑚𝑚  =1و و حمل قاطع للشعيرة  .= SLمن قطن  مم و

P =.  و نمرة شعيرة  fNميلل تكس )نمرة مترية(  fT =1جرام قوة )سنت نيوتن( و
فترا أن 0=  ،OH  =.  η =1 

  
 الحل

 يحسب من المعادلة  أس البرم الحر 

=  
1170 − 70 𝐶𝐶

𝐿𝐿𝑆𝑆
+ 108

1000
 

 أو

=  
1170 − 70 𝐶𝐶

𝐿𝐿𝑆𝑆
+ 108

1000
𝑁𝑁  

 بالتعوي المباشر نجد أن
= 1 0. )  )أس برم متر

  𝑚𝑚وحي أن أس البرم للخيط 

𝑚𝑚  =1 
  . -( = 𝑚𝑚 - الفر بين )     

 
ل الجدول ) اب 1ا رجعنا     .η =0( نجد أن ال

y(RKM)  =1الطول القاطع للخيط        كم )كيلو متر( .
 = الحمل القاطع للشعيرة بالجرام قوة )سنت نيوتن( f(RKM) الطول القاطع للشعيرة 

 -10 النمرة المترية للشعيرة                                                 

                                           =. 0  - .0  10- 

 كيلومتر . =                                                                  
ته الخيط   % .=  η =  100  وكفا

عدة أهمها أن تقريبا من متانة الشعيرات وهذا راجع السباب  % 0وهذا يعن أن الخيط يستفيد من حوال 
 الشعيرات غير موازية لمحور الخيط نتيجة البرمات ف الخيط.
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: ي ال   الا
خت قوة خيط السدا نمرتة  1حدد معامل  ل عند غزله من قطن له تكس شعيرة =  .  0.1تكس و

  η  =1.0( أفتر 0)نمرة مترية 
 الحل

 يكن استخدام أحد المعادلتين التاليين
 

𝐶𝐶  =  + 
70 7

𝑀𝑀

   1 0   

𝐶𝐶  =  + 
70 7

𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑀𝑀

   1 0   

 باشر نجد أنوبالتعوي الم 
𝐶𝐶  = 11 2   

خت متانة الخيط =  % .11أ أن معامل 
 
 

عيرات القبعتس  زولية   :   
Cotton Fiber Spinnability 

 
نتاجه  نجليزية أو أقل تكس يمكن  أو غزله من شعيرات القطن لحساب المقصود بها هو أعل نمرة مترية أو 

قتين حد الع  ل نستخدم 

�̅�𝑆 = 1000

∗ ∗ ∗

  
 ∗ ∗ ∗

   Tex ………….….  (18) 
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𝑁𝑁𝑆𝑆 = 1000
  

 ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

 metric ………..…….(19)  

 
 حيث :

S& N ST – النمرة المترية والتكس لخيوط الروتور كحدود قصو 
b  a  - ( ثابتان يحددان من الجدول) 
Z    - قة  ثاب محدد من الع

= 1 −  
𝐿𝐿

 ……………………………………………………..….. (20) 

K – ( 1ثاب يحدد من الجدول) 
η –  1.10 – .0معامل يحدد حالة الماكينات الميكانيكية وهو يتراوح من  
 

 دول 
b a Quality of Yarn Yarn Type 

0.10 12.2 High 

Carded 
0.10 11.7 I 
0.10 11.0 II 
0.10 10.0 III 
-0.50 21.6 High 

Combed -0.50 20.5 I 
-0.50 19.5 II 

 
f(RKM) – الطول القاطع للشعيرات بالكيلومتر 
y(RKM) – الطول القاطع للخيط بالكيلومتر 
 �̅�𝑆 - أصغر تكس يمكن غزله من شعيرات القطن بنظام غزل الروتور 
 𝑁𝑁𝑆𝑆 - أعل نمرة مترية يمكن غزلها من شعيرات القطن بنظام غزل الروتور 
 
 

ة :  ملحو
ا أردنا الغزولية لخيوط الغزل 1) ( 1المعادلتان السابقتان ) (1 ( خاصتان بخيوط غزل الروتور. 

ل الرقم الحساب  بد أن نلج  قة بين تكس الحلق  .1الحلق ف  وتكس الروتور 𝑆𝑆وهو يعط الع

�̅�𝑆  وكذل بين المتر للحلق𝑁𝑁𝑆𝑆  والمتر للروتور𝑁𝑁𝑆𝑆 أ ان 



ثامنا : عالقات رياضية هامة لغزالى القطن
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 ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗
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𝑆𝑆  1 87 =  �̅�𝑆        
𝑁𝑁𝑆𝑆  1 87 =  𝑁𝑁𝑆𝑆         

 
 حيث:

𝑁𝑁𝑆𝑆  �̅�𝑆 - التكس والمتر لغزل الروتور 
𝑁𝑁𝑆𝑆  𝑆𝑆  -   التكس والمترية للغزل الحلق 

 
ي العمل ال لث :   Case Study  # 3الا

 
ات المواصفات   الناليةحسب أقص نمرة خيط ممكن غزلها من شعيرات قطن 

 ك.م .الطول القاطع للشعيرات =  -أ
اب  -ب  )معتمدا عل الطول الفعال(  .Z  =0ال
( 0تكس ) 0.1نمرة الشعيرة =  -ت  متر

  .= OHفترا أن الخيط مسرح  -
 (Iفتر أن جودة الغزل تتبع المستو الرقم ) -
 .K =0 فتر أن  -ح
 

 لالح
 ( الخا بتكس الخيط نجد أن 1)بالتعوي المباشر ف المعادلة 

  17 10 = �̅�𝑆      )خيط غزل روتور( 
 

1 = =  
̅

= حلق غزل خيط = 𝑆𝑆   
 

  .لخيط غزل الروتور نجد أن عدد الشعيرات ف المقطع = 
 0  .بينما لخيط الغزل الحلق نجد أن عدد الشعيرات ف المقطع =

  100ف المقطع لخيط الروتر = هناك خبرة عملية تقول أن أقل عدد شعيرات 
  0وللغزل الحلق نجد أن أقل عدد الشعيرات ف المقطع = 

 بحي تكون جودة الخيط مقبولة وعدد القطو عل الغزل داخل المواصفات القياسية.
 
 
 

} 
…
…
…
… 
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} 
…
…
…
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ية  مة لغزال القم     :  ت  
 

قات  قات رياضية مفيدة لغزال القطنالع  التالية ع
       Turns per inch (T.P.I)عدد البرمات ف البوصة  -1

𝐶𝐶 𝐹𝐹 =  𝑒𝑒 ∗  √𝑁𝑁𝑒𝑒  ………………… (22)  
       Turns per meter (T.P.M) عدد البرمات ف المتر -

𝐶𝐶 =  𝑚𝑚 ∗  √𝑁𝑁𝑚𝑚  ………………… (23)  
قة أخر  ولنفس عدد البرمات للمتر نجد ع

𝐶𝐶 =  𝑒𝑒 ∗    ………………… (24)  
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فنية

مقاالت

المنسوجات التقنية وجائحة كورونا
(األقنعة الواقية)

فــي ضــوء العــدد المتزايــد مــن اإلصابــات فــي جميــع أنحــاء العالــم بســبب فيــروس كورونــا المســتجد واألخبــار حــول نقــص معــدات الحمايــة، أصبــح العالــم 
اآلن يبحــث عــن الحلــول المبدعــة والفعالــة للمســاعدة فــي التقليــل مــن آثــار هــذه الجائحــة العالميــة، وينطبــق هــذا أيًضــا علــى صناعــة النســيج حيــث تعمــل 
العديــد مــن معاهــد أبحــاث المنســوجات وشــركات النســيج علــى إيجــاد حلــول تكنولوجيــة جديــدة لمكافحــة انتشــار الفيروســات والبكتيريــا بشــكل فعــال، ومــن 

اهــم هــذه المنتجــات هــي األقنعــة الواقيــة. 

وفــي هــذا المقــال ســوف نقــوم باســتعراض اهــم 
ــع كال مــن  ــة لتصني ــات المطلوب الخصائــص المواصف
surgical/face mask and N95 حيــث يعــد 
هذيــن النوعيــن مــن األقنعــة هــم األكثــر انتشــاًرا 
المجــال  فــي  العامليــن  بيــن  خاصــة  واســتخداًما 
الصحــي. ولــك ان تتخيــل الكــم الهائــل المطلــوب 
مــن هــذه األقنعــة ذات االســتخدام الواحــد علــى ســبيل 
المثــال فــي دولــة مثــل الواليــات المتحــدة هنــاك حوالي 
18 مليــون شــخص عامــل بمجــال الرعايــة الصحيــة 
ــوم الواحــد  ــي الي ــرد الواحــد ف ومتوســط اســتهالك الف
ــذه  ــاج ه ــي ان احتي ــا يعن ــاع مم ــي 15 قن ــن 10 ال م
ــي  ــة حوال ــة الطبي ــوم الواحــد مــن األقنع ــي الي ــد ف البل
200 مليــون قنــاع يومــي وهــذا فقــط لســد حاجــة 
األطقــم الطبيــة فمــا بــال المواطنيــن االخريــن العامليــن 

بالمجــاالت األخــرى. 
ــن  ــر م ــد وضعــت الكثي ــة ق ــة الحالي ــد ان األزم واعتق
ــا  ــواد وتكنولوجي ــي مجــال م ــن ف ــن والمطوري الباحثي
المنســوجات خاصــة التقنيــة منهــا امــام تحديــات كثيرة. 
قنــاع او ماســك N95 هــو جهــاز حمايــة تنفســي 
مصمــم ليكــون محكــم بشــكل كبيــر علــى الوجــه 

وايضــاً يكــون لــه كفــاءة ترشــيح / فلتــرة عاليــة تصــل 
لـــ %95 للجســيمات المحمولــة جــواً ومــن هنــا اتــت 

.N95 التســمية
قنــاع N95  مــن انتــاج شــركة 3M األمريكيــة وهــي 
مــن الشــركات الرائــدة فــي تطويــر وانتــاج هــذه األقنعة

ــواء  ــة اله ــاض كمي ــي انخف ــة N95 إل ــؤدي أقنع ــد ت ق
لهــذه  المحكــم  التركيبــي  للبنــاء  نتيجــة  المستنشــقة 
علــى  الســيطرة  مركــز  يوصــي  لذلــك  األقنعــة، 
األمــراض )CDC( بالواليــات المتحــدة االمريكيــة 
بــأن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض تنفســية 
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Medical Face Masks – Requirements And Test Methods For Both US And EU

ASTM F2100-19 EN 14683:2019 Barrier Level

Level 1 Level 2 Level 3 Type I Type II Type IIR

Barrier testing BFE% 
ASTM F2101, EN 

14683
Bacteria Filtration 

Efficiency 

≥95 ≥98 ≥98 ≥98

PFE% 
ASTM F2299

Particle Filtration 
Efficiency

≥95 ≥98 Not Required

Synthetic Blood 
ASTM F1862, ISO 

22609

Pass at 
80 mmHg

Pass at 
120 mmHg

Pass at 
160 mmHg Not Required

Pass at 
≥16.0 kPa 

)≥120 mmHg(

Physical 
Testing

Differential Pressure 
EN 14683 <5.0 mmH2O/cm2 <6.0 mmH2O/cm2 <40 Pa/cm2 <60 Pa/cm2

Safety Testing Flammability
16 CFR Part 1610 Class 1 )≥3.5 seconds( See European Medical Directive 

)2007/47/EC, MDD 93/42/EEC(

Microbial Cleanliness
ISO 11737-1 Not Required ≤30 cfu/g

Biocompatibility
ISO 10993 510 K Guidance recommends testing to ISO 10993 Complete an evaluation according to ISO 10993

Sampling
ANSI/ASQC Z1.4

ISO 2859-1

·	 AQL 4% for BFE, PFE, Delta P
·	 32 masks for Synthetic Blood 

)Pass= ≥29 passing, Fail= ≤28 passing(
·	 14 masks for Flammability

·	Minimum of 5 masks up to an AQL of 4% for 
BFE, Delta P and Microbial Cleanliness

·	 32 masks for Synthetic Blood 
)Pass= ≥29 passing, Fail= ≤28 passing(

مزمنــة، أو أمــراض القلــب، أو غيرهــا مــن الحــاالت 
الطبيــة التــي تجعــل التنفــس صعًبــا يجــب عليهــم 
التحقــق أوالً مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة الخاصيــن 
بهــم قبــل اســتخدام قنــاع التنفــس N95 ألن قنــاع 
ــرة  ــاكل كبي ــي مش ــؤدي ال ــن أن ي ــس N95 يمك التنف

ــس.  ــي التنف ف
القنــاع الجراحــي هــو قنــاع فضفــاض يمكــن التخلــص 
ــا  ــف مرتديه ــم وأن ــن ف ــا بي ــًزا مادًي ــق حاج ــه ويخل من
ــا مــا  ــة فــي البيئــة المباشــرة. غالًب والملوثــات المحتمل
ُيشــار إليهــا بأقنعــة الوجــه، علــى الرغــم مــن أنــه ال يتم 
تنظيــم جميــع أقنعــة الوجــه علــى أنهــا أقنعــة جراحيــة. 
ــم  ــم تصمي ــم يت ــى عكــس أجهــزة التنفــس N95، ل عل
حــواف هــذه األقنعــة لتكــون عاليــة االحــكام حــول 

األنــف والفــم.
ــه  ــوق المصــري معرف ــداً خاصــة بالس ــم ج ــن المه م
التركيــب البنائــي الصحيــح لهــذه األقنعــة خاصــه وأن 
هــذا النــوع يتــم تصنيعــه بمصــر. تتكــون األقنعــة 
وخارجيــة  داخليــة  طبقــات  ثــالث  مــن  الجراحيــة 
ووســطية. حيــث أن الطبقــة الخارجيــة والداخليــه هــي 
ــة الوســطي  ــة للطبق ــات حماي ــة تكــون طبق ــي الحقيق ف
الفعالــة وهــي الفلتــر الحقيقــي الموجــود بالقنــاع حيــث 
 Melt blownتصنــع هــذه الطبقــة بتكنولوجيــا الـــ
وتشــكل هــذه التكنولوجيــا اليــاف فائقــة الدقــة ممــا 

يــؤدي الــي تكويــن غشــاء أو فلتــر بمســام ضيقــه جــداً. 
ــا  ــع بتكنولوجي ــة تصن ــة والداخلي ــة الخارجي ــا الطبق ام
الـــ Spunbonding وتكــون االليــاف اكبــر فــي 
ــادات  ــر لإلجه ــل اكث ــدرة تحم ــا ق ــا يعطه ــر مم القط
فتشــكل طبقــه حمايــة للطبقــة الوســطي. أيضــا يجــب 
ــي  ــة hydrophobic يعن ــة الخارجي ان تكــون الطبق
طــاردة للميــاه ممــا يســاعد فــي الحمايــة مــن الــرذاذ في 

حالــة التعــرض للعطــس مــن شــخص أخــر حيــث أن 
رذاذ العطــس مــن أكثــر وســائل نقــل العــدوي، وعلــي 
الجانــب األخــر يجــب معالجهــة لطبقــة الداخليــة والتــي 
  hydrophilic ــد الوجــه لتكــون ــة لجل تكــون مالصق
أو محبــه للميــاه لتســاعد علــي امتصــاص بخــار المــاء 
ــر  ــة أكث ــح األقنع ــس فتصب ــه التنف ــن عملي ــارج م الخ

.skin friendly راحــة أو

الجدول التالي يوضح المواصفات واالختبارات التي يجب اجتيازها لتصنيع أقنعة واقية مطابقة للمواصفات العالمية. 
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The colors may change from image to image 
and the inks are usually opaque. The image, 
if designed and separated properly, can be 
printed on any color including black.
In order to make your simulated process print 
you need a lot of contrast, that means strong 
highlights and strong shadows with a single 
directional light. 
In order to have a successful print, it is 
important to understand what it will take to 
make a good simulated process print or, in my 
case, a good black shirt print. 

1. Know who you are designing for. When 
I first got into this industry, we printed 
for Rock’N’Roll concerts. Today, but 
especially at that time-1970’s, anything 
other than a black shirt wouldn’t sell very 
well at a concert. If you are designing for 
bikers, X-treme spots or some of the pro 
athletes, black is the color that is most 
asked for. Besides, bikers just don’t wear 
pink!

2. Size is important. The reason people wear 
black shirts is because the colors stand 
out. To make this even more effective, 
design with large, easily identifiable 
images and bright colors. In designing 
concert shirts, we would simulate the 
conditions to see if the shirt would stand 
out. We would illustrate our design using 
Craypas-oil based pastels-on illustration 
boards, put them on the wall, and view 
them from about fifteen feet away with the 

lights darkened. If we were able to identify 
the images quickly, then we knew we had 
a sellable shirt. If not, we would re-work it 
until it was very visible. 
When designing for retail, it is important 
for the design to catch your eye as soon 
as you walk in the proximity of it. If it 
doesn’t catch the eye, no one will go to 
it and it can’t sell. Design as large as 
possible.

3. Color of background. In previously 
mentioning illustration board for 
illustrating a design, I was referring to 
black illustration board. One of the tricks 
to having a successful design on black 
shirts, is to design on black. The reason 
for this is you don’t print black on a black 
shirt. By using black illustration board , 
you only illustrate the highlights and mid-
tones, the shadows are already there-the 
black shirt itself provides the shadow. If 
you design on a light background, you will 
need to illustrate the highlights, mid-tones 
and shadows, which is what is needed for 
a light or white shirt and will have to print 
a solid underlay to print on black, because 
you didn’t design for black. What you’ll 
end up with is the equivalent of a heat 
transfer that has been directly printed to 
the garment. It will be missing the strong 
look and will require a black printer even 
on a black shirt. The best way to do this 
today is to change you monitor from a 
white background to a black one and then 

When I hear the term ”Simulated Process Printing“, I immediately 
think of black shirts.  Maybe it’s because of my background in 
this industry of printing Rock’N’Roll shirts when I first started.  
That’s not to say that simulated process printing can’t be done 

well on other colored garments, and in fact, if designed and separated 
properly, the printing will look good on every color from black to white, but 
is usually associated with dark colors.
”Simulated Process Printing“ is a term that is often used but not always 
defined. My interpretation of the term is ”appears to be full process printing-
an image is made that is made using half-tones of yellow, magenta, cyan and 
black-to create a full color effect, but is not.“ The image appears to have full 
color, but in fact is made of the specific colors needed for that image. 
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MulTiColor 
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•	 Tel. 1)303( 290-8009
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shows on the inside of the shirt or 
the pallet, then too much pressure 
is being used. For an automatic, I 
like the 65/90/65 triple durometer 
squeegees at a twenty five-
thirty degree angle with minimal 
pressure.

10. Ink. I always use an opaque 
plastisol and try to avoid using 

florescent colors. Florescent colors 
are very sticky and will build up 
and clog your screens forcing you 
to stop and wipe them. When you 
do this, it will take approximately 
eight shirts to get the proper build-
up of ink on the bottom of screens 
so the print matches the rest of the 
production run.
When starting a job, after 

registration of the screens is 
complete, strike off a shirt with four 
to six print strokes. The set up shirt 
will look very weak with its colors, 
the next shirt will look very strong 
with it’s colors and the shirt that 
follows will be your production run 
shirt. The colors shouldn’t change 
throughout the run unless a screen 
is wiped.

Artwork designed and separated by Dane Clement of Great Dane Graphics. www.GreatDaneGraphics.com

Good Luck!
Underlay, flash. This is the only color that gets flashed. All other colors are printed wet on wet to get the desired 
effect.  All inks are opaque.

Highlight White. Finished print.

Yellow

Gray

Scarlet

Torquoise

Underlay, flash
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start working.
4. Bright colors. The reason many 

people wear black shirts is to 
stand out. In order to do that, you 
need to use bright colors. Lots of 
reds, yellows, blues, greens and 
purples, among others. As long as 
they stand out, the shirt will have 
a chance at success. 

When designing artwork by 
hand for black shirts, use black 
illustration board so you can get a 
feel for how the print will look.

5. Contrast of the design. This is 
probably the most overlooked 
area and probably the most 
important. Why? Because black 
shirts are made to stand out. In 
order to stand out, we need a lot 
of contrast-strong highlights and 
black shadows. Keep in mind that 
we are not necessarily looking for 
an anatomically correct image; 
we are looking for a design that 
will sell on a t-shirt. The fact 
that it isn’t anatomically correct 
means nothing to us. How much 
contrast is necessary? Very bright 
highlights and black shadows. 
How do we achieve this? By 
assigning a single point light 
source to shine on out image. The 
light can come from anywhere 
except straight forward. Straight 
forward flattens a design.

This is the finished print that was 
started as hand drawn artwork. 

6. 6-Separations. Once the design is 
done, it is ready to be separated. 
Back when I first started out, we 
did all of our separations using a 
combination of hand and camera 
work. Between designing and 
separating, it was not unusual to 
have thirty to forty hours into a 
design. Today, with the software 
available, knowing how to do it by 
hand is not as important. There 
are a number of Photoshop plus-
in programs available and even a 
stand alone program that doesn’t 
need Photoshop to run. It only 
needs a raster based program 
to work with. The separation 
process may only take a very 
short time, based on the design 
and experience of the operator, or 
may take hours, but a lot less than 
what we had to do. Many of the 
programs are available on line for 
a free trial. Try several of them out 
prior to purchasing to make sure 
you like the results. Remember 
one thing, bad art, even when 
separated well, will still be bad art!

7. Resolution, LPI, dot shape and 
angle. In choosing my resolution, 
I like to be two to two and a half 
times what my LPI will be, or 
somewhere between one hundred 
and one hundred and fifty since I 
like to work with a forty five to fifty 

five LPI. I use a sixty one degree 
angle for all separations and an 
elliptical dot.

Designing for black shirts allows 
you to print on any color just by 
adding the black printer.

8. Mash counts. Based on the 
mentioned LPI, I like to use the 
following mesh counts;
110 )43 cm( @ 35 N/cm for my 
underlay on fleece. It sometimes 
moirés in the highlight areas, but 
that is usually covered by the 
colors going down on top of the 
underlay.
156 )61 cm( @ 35 N/cm for my 
underlay on t-shirts.
230 )90 cm( @ 35n N/cm for all 
of my other colors including my 
highlight white.
I only flash my white underlay. 
After the underlay, all colors are 
printed wet on wet. I rely on my 
colors blending together to give 
me a three dimensional effect. 

9. Squeegees. When printing on 
a manual press, I like to use a 
70 durometer, sharp straight 
squeegee. It is important to 
be sharp and straight so you 
don’t eliminate the reason for 
using a high tension screen. It 
is important to print with as little 
pressure as possible so the ink 
sits on top of the shirt. If any ink 
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STARLIngER wITh nEw 
CIRCuLAR LooM RX 8.1

Kemin Industries’ textile auxiliaries 
business unit, Garmon, the chemical 
solutions brand for the denim and fashion 
industry, has introduced Safe Wear, a line 
of products that gives extra protection to 
garments. The Safe Wear line, Garmon’s 
first endeavour into performance finishes, 
provides solutions for the industrial 
laundry and manufacturing processes 
that address consumers’ demand for 
safety, given the current health concerns 
in the world.
The goal of Garmon’s new Safe Wear 

line is to make people feel safe and 
comfortable living their lives outdoors 

again. “In a few months, the world has 
changed in a way that no one expected, 
and things we once considered normal – 
like eating in restaurants or taking public 
transportation – are now considered risky,” 
said Kimberly Nelson, President of Kemin 
Textile Auxiliaries. “Being based in Italy 
and San Marino, we have seen first-hand 
the tremendous impact of the pandemic. 
People want to protect themselves as 
much as possible, and that includes the 
garments they wear.”

SAFE wEAR LInE PRovIDES EXTRA PRoTECTIon FoR gARMEnTS

The RX circular loom series is 
produced at the Starlinger plant 
in Taicang/China specifically for 
the Southeast Asian market. This 
series is now extended with the 
RX 8.1, a circular loom that is 
particularly suited to the production 
of lightweight fabrics for 1- loop 
FIBCs, tarpaulins as well as geo- 
and agrotextiles made of PP, 
HDPE, and PET. In combination 
with the RX 6.0, RX 6.1, and RX 
8.2, Starlinger Taicang now offers 
the ideal circular loom for every 
fabric width.
The new Starlinger circular loom 
RX 8.1 produces fabric with a 
width of 1200-1700 mm, which is 
an ideal match for 1-loop FIBCs, 
tarpaulin fabrics as well as geo- 
and agrotextiles. The model 
completes the RX series, which 

now covers every working width 
between 300 and 2250 mm.
The machine will give its official 
debut at the plastics exhibition 
Chinaplas in 2021, as this year’s 
event has been cancelled due 
to COVID-19. In the meantime, 
prospective clients will have the 
opportunity to visit the Starlinger 
factory in Taicang for live 
demonstrations of the RX 8.1. 
The standard execution of the 
machine with single inlet will show 
the production of tarpaulin fabric 
with a double flat width of 1,500 
mm and a weight of 70 g/m2. A 
second machine will be equipped 
with double inlet and a gusseting 
device, which are available as 
options, and will produce fabric for 
1-loop FIBCs with the same width, 
but twice the fabric weight )140 g(.

BALTEX PIvoTS To 
MAnuFACTuRE AIRoX 
AX100 TEXTILE FACE MASkS
UK technical textiles manufacturer Baltex has 
recently pivoted to start manufacturing face masks 
under its Airospring brand, using its 3D warp knitted 
spacer fabrics expertise. Airospring normally 
makes wheelchair cushions and mattress toppers, 
which represent a new standard in pressure relief 
products and are the result of extensive research 
carried out by the teams at Baltex Technical Textiles 
and The University of Bolton.
Airox AX100 is a textile face mask produced with 
the company’s well known 3XD Spacer fabric, 
which was developed for medical textiles. It is 
said to provide a snug fit and is breathable whilst 
offering protection to the wearer and others. The 
mask is treated with Polygiene’s Viral Off antiviral 
treatment.
The mask fabric is made from polyester and 
Lycra and is treated with a durable water repellent 
finish to avoid the absorption of droplets. It is 
also anti-bacterial reducing odour and providing 
superior comfort compared to basic textile masks,” 
comments Managing Director, Charles Wood.
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CoPPER nAnoPARTICLES 
BEIng TESTED FoR AnTI-
vIRAL TEXTILES

Pioneering UK manufacturer, 
Promethean Particles, reports 
it is collaborating with textile 
companies and leading 
research facilities to explore 
the anti-viral effects of its novel 
copper nanoparticles designed 
for use in fabrics and Personal 
Protective Equipment )PPE( for 
the healthcare sector.
Dr Selina Ambrose, Technical 
Manager at Promethean 
Particles, said: “At Promethean, 
we have traditionally developed 
nano-copper for the printed 
electronics market, due to 
the conductive properties of 
copper. Copper is also well 
known for its antimicrobial 
properties and during the past 
few years we have researched 
this further in the funded 
Innovate UK project, ACTIn.
Promethean Particles played a 
key role in the ACTIn project, 
funded by the Newton Fund, 
which saw Mexican and UK 
companies and research 
institutes successfully develop 
durable antimicrobial textiles 
for the healthcare sector. By 
embedding nano-copper into 
polymer fibres, such as nylon, 
via a melt extrusion process, it 
was found that the antimicrobial 
effect lasted longer than other 

similar antimicrobial fabrics on 
the market, which tended to be 
surface-coated and therefore 
lose functionality with each 
wash.
Now, in conjunction with the 
Mexican research institute, 
CIQA, and textile trade 
association, NWTexNet, 
fibres embedded with copper 
nanoparticles manufactured 
by scientists from Promethean, 
have been sent to independent 
laboratories in the US and 
UK for anti-viral testing to 
ISO standards. If certified, it 
could open the door to the 
manufacture and supply of 
nonwoven fabrics and Personal 
Protective Equipment )PPE(, 
such as garments, face masks, 
hats, uniforms and bed linen, 
which is resistant to viruses - 
such as the coronavirus that 
causes Covid-19 - and will 
offer much needed improved 
protection for frontline health 
workers, the company says.
By using nano-copper, as 
opposed to larger copper 
particles, a smaller mass of 
active material is required to 
achieve the same antimicrobial 
effect bringing both cost 
and process benefits to the 
manufacturer.

BRM SuPPLIES TAPES AnD 
ELASTICS FoR CovID-19 
EMERgEnCY

Bally Ribbon Mills )BRM(, an industry leader in the 
design, development, and manufacture of highly 
specialized engineered woven fabrics, is manufacturing 
urgently needed narrow woven structural tapes and 
elastics for use in a range of medical items required 
for the current COVID-19 emergency.
The tapes and elastics are used by manufacturers 
of facemasks, face shields, gowns, other personal 
protective equipment )PPE(, and medical patient soft 
goods, as well as patient slings, wheelchair harnesses, 
braces, and respiratory equipment.
BRM offers ¼- to ½-inch woven tapes and webbing 
in natural polyester and elastic. Latex free options 
are available, as well as material with 100 percent 
elastic stretch. Also available are ¼-inch to ¾-inch 
nylon grosgrain binding tapes used in medical tie 
applications and special designs where Velcro is 
utilized for closure.
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� t ،حصــل تغييــر جديــد فــي المجالــس التصديريــة وجــه نــاس جديــدة
األغلبيــة مــش دم جديــد ووجــوه شــفناها قبــل كــده  بــس كلهــم 

ــم. ــار عليه ــرات ال غب خب
المجلس التصديري للمالبس فيه )مع حفظ االلقاب(

مــاري لويــس: قامــة مــن قامــات الموضــة فــي مصــر، اتمنــي --
أنهــا تدفــع صــادرات المالبــس أنهــا تصــدر موضــة بقيمــة 

ــا. ــا و غيره ــالد زي تركي ــي ب ــفنا ف ــا ش ــة، زي م مضاف
حســام جبــر: مــن عمالقــة الجينــز فــي بورســعيد وقصــة تجــاح  -

لصــادرات مصنــع ومحافظــة كاملــة فــي التصديــر الكبــر 
البرانــدات العالميــة.

ــي  - ــدا ف ــن ج ــن والمحترمي ــاس الناجحي ــن الن ــاد: م ــد الصي محم
ــدا. ــه ج ــا شــخصيا باحترم ــة وأن الصناع

عــادل غنــام: مــن المصانــع القديمــة اللــي ليهــا خبــرة فــي مجــال  -
ــات  ــدم اقتراح ــه يق ــه دور أن ــون لي ــي يك ــوارات وأتمن األكسس
إزاي كل احتياجــات مصانــع المالبــس مــن األكسســوارات تبقــي 
ــا للمصانــع بــدل مــا اغلــب المصانــع مــا هــي  موجــدودة  محلي

بتســتورد اكسســوارات مــن بــره ونوفــر عملــة صعبــة .
ــي  - ــة الل ــال الصناع ــد لرج ــل الجدي ــن الجي ــرزوق: م فاضــل م

ماشــي علــى خطــوات ثابتــة وعامــل شــغل هايــل فــي الصناعــة 
ــك،  ــب بيت ــادرة مصنعــك جن ــي مب ــم جــًدا ف ــه دور مه و كان لي
اللــي اتمنــي انــه يتبناهــا أكثــر ويكبرهــا ألنهــا هتكبــر الصناعــة 

أكثــر وهتوفــر طاقــات انتاجيــة أكبــر.
حــازم مؤمــن: مــن الشــركات اللــي ليهــا بــاع طويــل فــي  -

القميــص. صناعــة 
منــي الجــزار: الوجــه الجديــد اللــي أنــا متفائــل بيهــا شــخصيا ألن  -

ــي  ــن يبق ــل أن ممك ــازون، فمتخي ــن شــركة أم ــة م ــا جاي خبرته
فيــه نقلــة جديــدة للمجلــس التصديــري فــي اتجــاه األوناليــن 

ــال. والديجيت
ســامر ريــاض: برضــه مــن النــاس المحترمــة اللــي عندهــا  -

ــرة. ــرة كبي خب
ايهــاب الزوربــا: وجــه جديــد للمجالــس ولكــن مــش وجــه جديــد  -

ــكل  ــة ل ــده متابع ــي عن ــد الل ــل الجدي ــن الجي ــة، م ــى الصناع عل
جديــد وفكــر متطــور، علشــان كــده مســتني منــه أفــكار جديــدة 

وماشــية مــع الجديــد اللــي بيحصــل فــي العالــم.
المجلس التصديري للغزل والمفروشات )مع حفظ االلقاب(

ســعيد أحمــد: رائــد فــي صناعــة المفروشــات ومــن انجــح  -
المصنعيــن فــي المجــال ده فــي مصــر إذا ماكنــش فــي الشــرق 

ــان. ــط كم األوس
محمــود أميــن: مــن صــرح النســاجون الشــرقيون، أكبــر مصنــع  -

فــي العالــم للســجاد.
ــر  - ــده فك ــي عن ــد الل ــل الجدي ــن الجي ــد م ــاخ: واح ــرو الطب عم

محتــرم.
وليد الكفراوي: ينقل فكر وخبرة قلعة الصناعة المحلة. -
محمــد عشــرة: برضــه مــن الجيــل الجديــد الناجــح  ومــن  -

بيــه عالقــة جيــدة. الغــزل وتجمعنــي  فــي  الكبــار  المصدريــن 
ــى  - ــه عل ــرة وقلب ــا خب ــي عنده ــاس الل ــن الن ــف: م ــد يوس محم

الصناعــة وبرضــه ييجــي تحــت الجيــل الجديــد.
رفعت هالل: خبرة كبيرة طبعا وباع طويل في الصناعة. -
� t الخبــرة بيــن  بيجمعــوا  األعمــال  مــن رجــال  قويــة  مجموعــة 

والشــياب والوجــوه الجديــدة، توليفــة حلــوة متفائــل بيهــا، وحاســس 
أنهــم ممكــن يعملــوا حاجــة وتطــور لصناعتنــا و صادرتنــا، حاجــة 
مــا قــدرش عليهــا المجلــس اللــي قبلــه، برضــه اللــي عاجبنــي فــي 
ــي  ــة، الل ــباب الصناع ــر لش ــرص أكث ــه ف ــه في ــد أن ــس الجدي المجل
ــوا  ــدروا يعمل ــتهم هيق ــم المتطــور وحماس ــادي أن بفكره ــي اعتق ف
حاجــة، طبعــا مــا نقــدرش نســتغني عــن اســاتذتنا خبــرات األجيــال 
ــر  ــر لألصغــر ســًنا وأكث ــدي فرصــة أكث ــن ن ــس عايزي ــة، ب القديم

ــد والمتطــور. ــة للجدي نشــاط ومتابع
� t ــي ــؤولية ف ــد المس ــد واخ ــس الجدي ــع المجل ــون م ــا يك برضــه ربن

وقــت صعــب مــع فيــروس الكورونــا اللــي وقــف حــال العالــم كلــه، 
بــس بصراحــة برضــه أنــا شــايف أن مصــر عندهــا فرصــة ممكــن 
ــي ممكــن فعــال مــا نشــوفهاش  ــل لجيل ــى األق ــي، عل متكــررش ثان
ــل  ــا تنق ــرة ودول هتتجــه أنه ــدات كثي ــه بران ــي أن في ــي، متهيأل ثان
ــا بســرعة  ــو جرين ــن، فل ــره الصي انتاجهــا أو جــزء مــن انتاجهــا ب
ووضبنــا ورقنــا وحالنــا مضبــوط وحصــل تنســيق كويــس ومدروس 
المختصــة،  والهيئــات  االســتثمار  ووزارة  التجــارة  وزارة  مــع 
ممكــن علــى غيــر المتوقــع تكــون الفتــرة الجايــة فتــرة كويســة علــى 
ــر  ــط وتفكي ــاج تخطي ــس الموضــوع محت ــي مصــر، ب ــة ف الصناع
ــر  ــس الفك ــر نف ــر بتفك ــة كثي ــالد ثاني ــه ب ــف وســرعة، الن في مختل

ــا ممكــن تكــون أتحركــت فعــال.   وغالب

هذه االحداث 
ليست من وحي خيال 

الكاتب .. وأي تشابه في 
األحداث أو الشخصيات أو 

األسماء هو ليس من محض 
الصدفة فهو مقصودا 

ومتعمدا يال بسرعة نتحرك.!
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