
TEXMED Alliancesالخطوط العريضة والميزات الرئيسية لمشروع 

هاني مراد حنا 

خبير أزياء وتسويق دولي 

عرض للمشروع في المواقع



، وال يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تعكس موقف االتحاد األوروبي  أو هياكل إدارة TEXFORمحتويات هذا الملف هي مسؤولية فردية لمشروع . لمنطقة حوض البحر المتوسطENICBCهذا الملف تم إنجازه بمساعدة مالية من قبل االتحاد األوروبي من خالل برنامج 

البرنامج



Table of contents

وع❖ : المشر

اكة، األهداف• الشر
وع ضمن برنامج • ENI CBCMEDالمشر
وع • ات المشر نامج/ مؤشر البر
وع• نتائج ومخرجات المشر
وع• اتيجية تنفيذ المشر اسبر
وع• تطوير المشر
وع• المبادرات: محور المشر

:التنظيم❖

ية والهيئات الجماعية• الموارد البشر
وع• هيكل المشر
المخرجات األساسية لحزم العمل•

وع❖ ات مخرجات المشر نامج ومؤشر نتائج البر



وع المشر



TMC TMA

اكة  األشخاص/ الشر ن جدد  كاء اثني  (ACI-PFI)شر
(CBC)مفهوم مبادرة 

المرحلة األولية 
تحالفات األعمال

( بيئةالتدويل، االبتكار، االقتصاد الصديق لل)

ي المعارض
ن
منح فرعية للمشاركة ف

.  ونشاطات األعمال
(CBC)منح فرعية لدعم مبادرات 

وع المعارض خارج منطقة المشر

(MIS)نظام تقارير جديد 

انية بحسب المخرجات ن المب 

وع ي للمشر
ون  نامج/ موقع إلكبر البر

–2014)المشروع السابق 

2015)
المشروع الحالي



ي مجاالت التدويل وتطوير العمل، واالبتكا: العنوان
 
. رالتحالفات النسيجية لدول حوض المتوسط ف

(اسبانيا، إيطاليا، اليونان، تونس، مرص، األردن، فلسطي   )7:الدول

اكة ي 3)منظمات 8 :الشر (  دول حوض المتوسط5+ اتحاد أورونر

ي 
(2022أيلول 4-2019أيلول 5تبدأ من )شهر 36:اإلطار الزمن 

انية كاء % 10+ يورو ENI :2،540،460منح من % 90)يورو 2،822،73 :المب   تمويل مساعد من قبل الشر
(يورو282،274: بقيمة

TEXMEDتحالفات



الشراكة

BENTEXFORاسبانيا

1CTN – Confindustria Toscana Nordإيطاليا

2SEPEE اليونان

3CETTEXتونس

4MFCPOLEتونس

5
GACIC – German – Arab Chamber of 

Commerce
مصر

6ACI – Amman Chamber of Commerceاألردن

7PFI – Palestine Federation of Industriesفلسطين

جديد

جديد

جديد



الشراكة

شركاء مساعدين

1
ساباديلمجلس بلدي 

اسبانيا

2
منطقة وسط مقدونيا

اليونان

3
Euratex

بلجيكا

4
ETP-األوروبية للنسيج منصة التكنولوجيا

بلجيكا

5
تسالونيكتجارة وصناعة غرفة

اليونان

جديد

تزويد خبراء متخصصين في الثالث مناطق الرئيسية للمشروع-

والنتائج سيقومون بالمشاركة في االجتماعات والنشاطات الرئيسية، تزويدنا بمدخالت وإرشادات، وأيضاً طرح المبادرات-

.  للمشروع من خالل قنوات اتصالهم



األهداف

«مبادرات العمل»تصميم وتنفيذ 

«مبادرات الطرف الثالث»اختيار ودعم 

التحاد تحالفات اإنهاء تصميم وتنفيذ مبادرات العمل ومبادرات الطرف الثالث من خالل 
ي ودول حوض المتوسط األورونر

1

2

3

ي ( CBC)الحدود التعاون عبر مبادرات : مثل
وع ا لتر كاء المشر وعات المتناهية الصغر -حددها وروج لها شر تجميع المشر

ة  اتيجية المتعل( الممثلة لألعمال التجاريةالمنظمات ( )MSMEs/BROs)والمتوسطة والصغب  قة حول الموضوعات االسبر
(WP6)واالقتصاد الصديق للبيئة ( WP5)واالبتكار ( WP4)بالتدويل 

وع / أفكار  حات مشر ة من أطراف ثالثة الجديدة  CBCمقبر ي ( MSMEs / BROsالناشئة مباشر
المناطق حول مجاالت فن

(.WP6)واالقتصاد الصديق للبيئة ( WP5)واالبتكار( WP4)االهتمام المتعلقة بالتدويل 

اكات والشبكات والمجموعات عبر االتحادات : مثل .الحدودوالشر

ن مع بعضهم دمج المنهجي 





المشروع/ مؤشرات البرنامج

نتيجة متوقعة
(1.2.1)

زيادة عدد 
وعات  المشر

المتناهية الصغر 
ة والمتوسطة  والصغب 

ي 
 
المشاركة ف

تحالفات مؤسسات 
ي االتحاد  األورونر

المتوسطية

مؤشر النتيجة
(1.2.1.A)

عدد تحالفات 
األعمال المنشأة 

ا 
ً
ا محليً )حديث

(ودولًيا
تم التوقيع عىل

اتفاقية عبر 22
الحدود عىل 

األقل

(1.2.1.1)مخرجات

كات  جودة الخدمات االستشارية المقدمة للشر
ة والمتوسطة  التسويق ، الخدمات )الصغب 

جيا اللوجستية ، التدويل ، تطبيقات تكنولو 
.(، إلخالتكتالت المعلومات واالتصاالت ، 

(1.2.1.2)مخرجات

ي تهدف إىل/ أحداث 
مبادرات األعمال الدولية النر

كات  ي توسيع أنشطة الشر
 
أسواق جديدةف

(1.2.1.3)مخرجات

كة جديدة تم / منتجات  عالمات تجارية مشبر
ي القطاعات أو المواقع الرئيسية ،

 
ي تطويرها ف

والنر
.توفر قيمة مضافة

(a.1.2.1.1)مؤشر المخرجات

كات  المشاركة بشكل كبب  "عدد الشر
راضية عن خدمات االستشارة " ونشط

.للمتابعةوتقديم طلبات 
26الحد األدن  

(b.1.2.1.1)مؤشر المخرجات
ي األحداث 

 
كات المشاركة ف عدد الشر

التجارية عبر الحدود
 
34الحد األدن 

(c.1.2.1.1)مؤشر المخرجات
ي معرف

 
ك ف ي تشبر

كات النر كة عدد الشر ة مشبر
حول بنود محددة

27الحد األدن  

ة والمتوسطة A.1: الهدف الرئيسي  تطوير األعمال والمنشآت الصغب 

دول البحر األبيض المتوسط–التجمعات االقتصادية األوروبية A.1.2: األولوية



النتائج والمخرجات التي سيحققها المشروع

وع تحالف تكس :ميد-النتيجة الرئيسية المخطط لها لمشر
كة 22أن تكون  ة، متناهية الصغر او متوسطة)شر سطية متو -من تحالفات أوروأو مؤسسات دعم االقتصاد جزء ( صغب 
.جديدة

ي يتم تقييم 
وع عليها المخرجات اإلضافية التر :ENI CBC MEDبرنامج من المشر

كة راضية 1-26 . االستشارية المقدمةعن الخدمات شر
ي أحداث تجارية عبر 2-34

كة تشارك فن .الحدودشر
كة تتبادل 3-27 كة حول بنود شر .محددةالمعرفة المشبر

وع لذلك  :يجبفإن المشر

ة والمتوسط-األرضية إلنشاء تحالفات أوروتهيئة • وعات المتناهية الصغر والصغب  ن المشر مؤسسات / ة متوسطية جديدة بي 
ة األعمال الصغب 

ة والمتوسطة المشاركةاختيار • وعات المتناهية الصغر والصغب  ن لدعم المشر ن مؤهلي  اء خارجيي  خبر

ي المعارض الدولية•
ن
تنظيم وتروي    ج الفعاليات التجارية وتسهيل المشاركة ف



استراتيجية تنفيذ المشروع

كب   
:مجاالت اهتمام3عىل البر

ي المتوسطصنع "مبادرة : التدويل
.CBC" ف 

.B2B CBC (B2Bs)فعاليات أعمال أربعة/ للتدويل CBCمبادرات •

ي التدويل CBCاالجتماع الختامي إلنشاء تحالفات / زيارات إرشادية لمعارض التدويل •
.ف 

.التدويلالمسؤول عن تطوير مبادرات هو  FIMخبب  األزياء والتسويق الدوىلي 

ها الطباعة و /التشطيب /التعامل ، المنسوجات التقنية ( التكنولوجيا-العملية-المنتج)اإلبتكار  ي ... غب 
لتصب ف 

ي المتوسط»أزياء 
«صنع ف 

(ئةمن األقمشة المستعملة ، والبيوصناعة خيوط النسيج إعادة التدوير ، )الصديق للبيئة االقتصاد 

"تحالفات"تحويل المبادرات الناجحة إىل 



تطور المشروع

اإلنهاءالتنفيذالتحضير

اإلطالق

عرض للمشروع

ورشة عمل 

ساستراتيجية
سا

أل
 ا
ط

التدويلخ

االبتكار

االقتصاد الصديق للبيئة

اختيار

وإعداد 

المبادرات

(أساس ومحور المشروع/ المشاريع المقترحة)المبادرات 

تحالفات يمتقي

جديدة

فعاليات األعمال 

المشاركة في المعارض 

CEمنتدى 

: العامل الرئيسي
المشروع

والمؤسسات الداعمةمشاركة الشركات: العوامل الرئيسية

في المشروع

نجاح الشركات والمؤسسات الداعمة



وع)يتم التحضب  لتأسيس تحالفات جديدة  ة والمتوسطة( هدف المشر وعات المتناهية الصغر والصغب  ن المشر ي بي 
حوض البحر فن

ن . األبيض المتوسط :المبادرات من نوعي 

جديدة" تحالفات"المبادرات الناجحة يجب تحويلها إىل 

ي (: FIS)اإلطارية المبادرات 
ي ثيسالونطلقها ويدارها يالنر

 
اتيجية ف ي ورشة العمل االسبر

 
ة ف وع مباشر كاء المشر نيسان )يكي شر

2020.)

1

ي (: 3PIs)الثالث مبادرات الطرف 
ة والمتوسطة والالنر وعات المتناهية الصغر والصغب  احها من قبل المشر ي يتم يتم اقبر

نر
حات  (.2020حزيران )اختيارها من خالل دعوة عامة لتقديم مقبر

2

المبادرات
أو المشاريع القابلة للدعم



:دعم المبادرات

:إىل( يورو لكل مبادرة60.000حنر )يورو لكل طرف 20.000(: المنح الفرعية)الدعم الماىلي ➢
 للحصول عىل خدمات استشارية عالية الجودة ، ولكن : بشكل رئيسي 

ً
: أيضا

اء األبحاث واالختبارات )عىل مدخالت لتنفيذ المبادرات للحصول  ...(شر
السفر لالجتماعات ، وما إىل ذلك المرتبطة بالمبادرةلتكاليف 

وع ➢ وعوفريق  FIMو  TAM: عىل وجه الخصوص)المساعدة الفنية من فريق المشر (إدارة المشر

كاء ➢ وع ، إمكانية التشبيك لشر ي هي المشر
.منظمات ممثىلي األعمالوالنر



وع تنظيم المشر



الموارد البشرية

وع : فريق عمل المشر

وع :  بمساعدة كل منSusanna Leonelli: منسق المشر
Oriana Mazzali: مدير ماىلي 

Monica Olmos: مدير اتصال وتواصل
ي 
Francesco Pellizzari: مدير فن 

Hani Mourad: خبب  تسويق وأزياء دوىلي 

:  المهام والمسؤوليات

.عامشكل والتنسيق واإلبالغ والرصد والتقييم باإلدارة -
.ماليةادارة -
.والنشر التواصل والرؤية -
للمبادراتمراقبة الجودة / المنهجيات التقنية -

.  اإلطارية ومبادرات الطرف الثالث TE
X

FO
R

 (
سي 

رئي
 ال
ك
ي
ر

ش
(ال

وع كاء المشر :طاقم شر

وع المحليي    مدراء المشر
المالية/ الموظفي   المحليي   لإلدارة 

الموظفي   المحليي   لالتصاالت 
ي 
كادر محىلي للتنفيذ الفن 

وع
ر

ش
لم
ء ا
كا

ر
ش

(:المستوى المحىلي )المسؤوليات / المهام 

األنشطة وتنفيذهاإدارة ✓
محاسبة مالية✓
التواصل والرؤية والنشر ✓
ي ومراقبة الجودة CBCمبادرات ✓

التنفيذ الفن 



:الهيئات الجماعية

اللجنة التوجيهية
وعواحد ممثل ) يك بالمشر (  لكل شر

ي لل اتيجر وع التوجيه االسبر مشر
والقرارات الرئيسية

لجنة المبادرات
(WP4-WP5-WP6 قادة, + PC, FM, TAM, FIM)

/موافقة
CBCتقييم مبادرات 



WP1 :وع دارة إ (TEXFOR: قيادة أطر العمل)المشر

WP2 : وع اتصاالت (TEXFOR: قيادة أطر العمل)المشر

WP3 : قيادة أطر العمل)المساعدة التقنية :  GACIC

WP4 :التدويل
(ACI: قيادة إطار العمل)

WP5 : االبتكار
(mfcpole: قيادة إطار العمل)

WP6 : االقتصاد
ة الصديق للبيئ

(CTN: قيادة إطار العمل)

هيكل المشروع

ة ت50و 35بعض المخرجات ال  عىل « WP»كل تحتوي   نفيذ نشاًطا سيتم تنفيذها خالل فبر
وع .المشر
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وع1• ي للمشر
الدليل الفتن

وع10• اجتماعات إدارة المشر
تقرير مرحىلي 42•
(ICو  SC)الهيئات الجماعية 2•
((TAM & FIMتوظيف  2•
اء الطباعة الرقمية 1• شر
حات ل 1• 3PIsدعوة لتقديم مقبر

خطة االتصال1•
(اإلسكندرية)المؤتمر الختامي 1•
وي    ج ل  ( اإلسكندرية)منتدى الرسملة 1• 30البر

وع فعالية مشر
ي 200•

مقابالت/ فيديو / مقال صحفن
نت15000• اتصال عبر اإلنبر
وع المحىلي 7•

عروض تقديمية للمشر
وي    ج ألنشطة 7• ي البلدان CBCالبر

فن
اجتماعات نشر 7•

وع1• خط األساس للمشر
منهجية المبادرات اإلطارية1•
منهجية مبادرات األطراف الثالثة1•
اتيجية 1• (تسالونيك)ورشة عمل اسبر
CBCالمساعدة الفنية لمبادرات •
ي لمبادرة  1•

CBCالتقييم النهان 
وع• خزان المعرفة الفنية للمشر

(3و2و1أطر عمل )المخرجات الرئيسية 



(6و5و4اطر عمل )المخرجات الرئيسية 

للتدويل CBCمبادرات •
B2B CBCاألحداث التجارية 4•
زيارات إرشادية للمعارض•
االجتماع الختامي إلنشاء 1•

(اإلسكندرية)التحالفات 

لالبتكار ورفع مستوى  CBCمبادرات •
التكنولوجيا

تبادل المعرفة حول الطباعة الرقمية•
زيارات إرشادية للمعارض•
اجتماعات مطابقة لالبتكار•
االجتماع الختامي إلنشاء التحالفات1•

(اإلسكندرية)

الصديق للبيئةلالقتصاد  CBCمبادرات •
الصديقمنتدى مفتوح حول االقتصاد 1•

(براتو)للبيئة 
االجتماع الختامي إلنشاء التحالفات 1•

(اإلسكندرية)



وع ات مخرجات المشر نامج ومؤشر نتائج البر
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Expected

result

PROJECT 
Outputs

WP PROJECT
Output indicator

PROJECT 
Target Value
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4 B2B CBC Business events WP4
N° of enterprises 
participating in 

cross border 
business events

ptv: 34

12

120
Guided visits to Fair for internationalisation WP4 10

Guided visits to fairs for Innovation WP5 6

Match-Making meetings for Innovation WP5 6

Technical Assistance to CBC Initiatives WP3 N° of enterprises 
satisfied with 
consultancy 

services. ptv: 26

5

120CBC Initiatives for internationalization WP4 9

CBC Initiatives for Innovation WP5 12

Sharing knowledge on Digital printing WP6 N° of enterprises 
that share common 

knowledge on 
specific items

PTV: 120 / ptv: 27

12

120CBC Initiatives for Circular Economy WP6 12

Open Forum on Circular Economy WP6 3



شكراً النتباهكم


