
 إستراتيجية العمل 

 بالھيئة العامة للتحكيم و إختبارات القطن

الرسالة و األھداف التى تأسست من أجلھا الھيئة العامة للتحكيم و إختبارات   - 

  :    القطن

تأسست الھيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن بموجب القرار       

التابعة لوزارة التجارة والصناعة كإحدى الھيئات  ١٩٦٥لسنة  ١١٠٥

 ١٩٧٣لسنة  ١٠٦لترعى قطاع القطن من خالل تطبيق أحكام القانون 

والذي يقضى بإلزام الھيئة بالحفاظ على القطن المصري من كافة أنواع 

الخلط والتلوث  ..  وآداء جميع الخدمات الفنية لألطراف المتعاملة في 

  القطن في كافة مراحل التداول . 

وضعت الھيئة العديد من الضوابط الفنية واإلدارية و التي تضمن وقد 

أعلى مستويات الرقابة على القطن بدايًة من مرحلة الفرز ومروراً بمراحل 

اإلنتاج وحتى مرحلة التصدير أو اإلستھالك في المغازل المحلية والتي من 

  شأنھا ضمان نقاء وجودة القطن الُمنتج والحد من التلوث .

الھيئة على العديد من القطاعات واإلدارات الفنية التي تلعب دوراً وتحتوي 

 ھاماً في كافة العمليات الفنية التي تمر بھا األقطان بأصنافھا المختلفة .

.. بفرز وتقييم محصول  حيث تقوم اإلدارة المركزية للفرز والتحكيم  - ١

جميع المنتشرة القطن في جميع مواقع الفرز بالحلقات التسويقية ومراكز الت

  في جميع محافظات إنتاج القطن ..

حيث يبدأ دور الھيئة عبر اإلدارة المركزية للفرز والتحكيم بمعاينة 

  الحلقات التسويقية والتأكد من مطابقتھا للشروط الفنية ..



ثم القيام بعملية الفرز والتقييم . وضبط األقطان المخلوطة والمغشوشة . 

إلنتھاء من عملية الفرز لحساب ُمعدل وسحب عينات التصافي فور ا

  التصافى لألقطان المفروزه ..

كما تقوم اإلدارة المركزية للفرز والتحكيم باإلشراف على حليج القطن 

بالمحالج بكافة أنحاء الجمھورية . والقيام بالعديد من العمليات الفنية التى 

ت التسويقية يمر بھا القطن .. كتصنيف األقطان الزھر الواردة من الحلقا

ومراكز التجميع .. والتأكد من أن األكياس ُمحاَكة بخيوط من القطن أو 

الكتان .. ومراقبة عملية التستيف . والجر و التفريغ . والتضريبة داخل 

المخازن . واإلشراف على العملية الفنية الخاصة بنقاوة األقطان الغريبة 

د األقطان المخالفة . وإتخاذ والمغايرة ، وتنشير األقطان المرطوبة وإستبعا

  اإلجراءات الفنية والقانونية بشأنھا .

كما تقوم اإلدارة المركزية للفرز والتحكيم  بالرقابة على األقطان أثناء 

مرحلة الحليج والكبس . ووزن وتمريك البال الناتج .والقيام بسحب جميع 

العينات العينات الخاصة بإجراءات التحكيم ببورصة مينا البصل وكذلك 

  الخاصة بإختبارات الغزل والتيلة وإختبارات الرطوبة .

وتحتوى الھيئة على العديد من المعامل إلجراء اإلختبارات الفنية 

  المختلفة :

نسبة بإختبار  حيث تقوم اإلدارة المركزية إلختبارات الرطوبة - ١

شھادات وإصدار  الرطوبة في األقطان المتداولة محلياً أو الُمعدة للتصدير .

ً لمعايير الجودة الالزمة لإلختبار . و  ً لألقطان الُمختبرة وفقا معتمدة دوليا



ألھمية تلك اإلختبارات فإن معامل القطاع يتم تطويرھا بأحدث األجھزة 

  واألفران اإللكترونية لتقدير نسبة المحتوي الرطوبى .

ومن القطاعات الفنية الھامة بالھيئة :  - ٢  

إلختبارات الغزل والتيلة حيث تقوم معامل القطاع  اإلدارة المركزية 

بتجھيز و إعداد العينات للعديد من اإلختبارات الفنيه الھامه كإختبار 

الصفات التكنولوجية و تقدير نسبة السكر و الشوائب لألقطان المحلوجة 

ً .. حيث أن  ً للمعايير المتفق عليھا دوليا وإصدار شھادات معتمدة طبقا

مزودة بأحدث األجھزة العالمية ومصممة لتفي بكافة  معامل القطاع

 المعايير و الشروط الفنية الالزمه إلجراء اإلختبارات ..

وُيصدر القطاع تقريراً عن الخواص الطبيعية و التكنولوجيه لجميع 

  األصناف والذي ُيعد دليالً ومرشداً لكل من يعمل في مجال القطن .

ختبارات القطن دوراً ھاماً في مجال البحث كما أن للھيئة العامة للتحكيم وإ

العلمي حيث تقوم الھيئة بمشاركة الھيئات العلمية والجامعات من خالل 

فحص وإختبار العينات البحثية من أجل التوصل إلى أصناف جديدة تتميز 

  بصفات تكنولوجية متميزة لإلرتقاء المستمر بُسمعة القطن المصري ..

.. التحكيم الُمحايد لألقطان بين  ية للھيئةومن أبرز المھام الفن - ٣

األطراف المتعاملة في القطن المصري ويقوم بتلك المھمة قطاع الخبراء 

ببورصة مينا البصل عبر الخبراء الُمحلفون ذوي الخبرة والمھارة الفنية 

  العالية ..



 كما يقوم القطاع بإعداد النماذج القياسية الُمعتمدة لجميع األصناف بُرتبھا

المختلفة والتي ُتوزع على جميع المناطق الُمنتجة للقطن التابعة لرقابة 

  الھيئة لتوحيد الفرز .

ً بإعداد الكوادر الفنية لقطاع القطن عبر العديد من  - ٤ وتقوم الھيئة سنويا

الدورات التدريبية التي يتم عقدھا بصفة دورية لرفع الكفاءة والخبرات 

لقطن المصري والوافدين من الدول األجنبية الفنية لدى العاملين بقطاع ا

  وذلك عبر أفضل الكوادر البحثية بالمركز الدولي التابع لقطاع التدريب .

و يتم تنفيذ اإلستراتيجية العامة للھيئة على مدار المدى الزمنى الخاص 

  بالموسم القطنى ، للحفاظ و اإلرتقاء بمنظومة القطن المصرى .

 


