
  "قماش غير المنسوجالنتاج إللتماير: "نعزز القدرات اإلنتاجية في ألمانيا أ

 األقنعة من أجل تصنيعغير المنسوج القماش وزير االقتصاد االتحادي يسلم أول قرار تمويل إلنتاج 

" لمنسوجالقماش غير اتمويل "إنتاج البرنامج  في إطار لتماير اليوم أول قرار تمويلأسلم وزير االقتصاد االتحادي بيتر ي
مدينة  فيالواقعة  (Innovatec GmbH) إينوفاتيك ذات المسؤولية المحدودة تخطط شركةو. الذي تم إطالقه مؤخراً 

 1500تصنيع من أجل دعمهما تم ين اللذين تالجديد منشأتينوستفاليا الستخدام ال -شمال الراين في والية  ترويسدورف
 .مليار قناع واقٍ  1.5 ما يزيد عن تصنيعب سمحفي المستقبل مما سياإلضافي  قماش غير المنسوجطن من ال

من  قللكي ن بشكل ملحوظ ية في ألمانياوقاع القدرات اإلنتاجية لمعدات اليوست صبو إلىن" :وقال ألتماير في هذا الصدد
قماش لا عبرمن اآلالت  -بأكملها  نتاجهو تغطية سلسلة اإلعلى المدى الطويل اعتمادنا على االستيراد بشكل فعال. هدفنا 

بيرة اقتربنا خطوة ك إينوفاتيك شركةمن قبل ستثمار االمن خالل وإلى األقنعة الواقية.  وصوالً  غير المنسوج للمرشحات
 ." طن إضافي من األقمشة غير المنسوجة سنوياً  4000هدفنا وهو تحقيق من 

 .(BAFA) لالقتصاد ومراقبة الصادرات ةاالتحادي صلحةالم فستتوالهبرنامج التمويل أما بالنسبة لتنفيذ 

التنفيذ السريع لهذا اإلجراء في  المصلحة توماس سافاريك: "إننا نحن هنا في المصلحة نساهم من خالل سأكد رئيكما 
ا المبادئ التوجيهية التي صممه حيث تسهم واقيةالقنعة فيما يخص األتقليل االعتماد على الواردات في ألمانيا وأوروبا 

 " .ذلك سبيل تحقيق في هامةمساهمة  ةألتماير ووزارة االقتصاد االتحادي  الوزي

قيادة بنتاج بموضوع اإل ةمجموعة عمل متخصصتعيين أبريل  9في كورونا الخاص بأزمة وزراء القرر مجلس وقد 
جهزة اية الشخصية واألوقببناء القدرات اإلنتاجية لمعدات ال وعةهذه المجم تم تكليف. وقتصاد والطاقةاللالوزارة االتحادية 

 .جائحةمن أجل تقليل االعتماد على االستيراد في حالة حدوث  هاوتوسيعالطبية في ألمانيا واالتحاد األوروبي 

ريقة اللصق بط ةمنتجال قمشة غير المنسوجةلألبرنامج دعم إلنشاء وتوسيع اإلنتاج المحلي وتنفيذ خطوة أولى تم تطوير وك
من أجل ي أساس هو منتج أولي حيث أن هذا القماش التي تشتد الحاجة إليها بشكل عاجل (Meltblown) االنصهاري

مايو  1الذي دخل حيز التنفيذ في  هذا الدعمبرنامج  لمن خالية تحادالحكومة اال وتساعد أقنعة واقية معتمدة. تصنيع
بالمائة. ويهدف  30الشركات التي تستثمر في تطوير وتوسيع إنتاج األقمشة غير المنسوجة بدعم استثماري بنسبة 

ً  قماش غير المنسوجطن من ال 4000البرنامج إلى تحفيز إنتاج إضافي يبلغ  مليارات قناع  5 مما سيسمح بتصنيع سنويا
 ً نعة المصاألوروبية ة ببيع األقمشة غير المنسوجة في المقام األول إلى الشركات مدعومالشركات الم وتلتز. واٍق سنويا

 .لألقنعة الواقية

 نمليون يورو في خطي 11في أوروبا وتستثمر أكثر من  ةمنسوجالغير لألقمشة هي أكبر مصنع أما شركة إينوفاتيك ف
 في ألمانيا" من قبل شركتي عان"صُ  خطينكال الو. االنصهاريبطريقة اللصق  غير المنسوج القماشنتاج إل جديدين

تم استكمال كذلك  إلنتاجسلسلة امن أجل دعم باقي مراحل و.  (Reifenhäuser/Oerlikon)نأورليكوو رايفينهايسر
مليارات قناع  7إلنتاج ما يصل إلى  منشآتنشاء وتوسيع إل دعميقدمان ال ين إضافيينعنصريونيو ب 1برنامج الدعم في 

 .مزيد من المعلومات حول برامج التمويل هناال تجدون بالمائة. 50دعم استثماري يصل إلى بواٍق معتمد 
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