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برنامج )SwitchMed( ُممول من االتِّحاد األوروبي ُتنفذه منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون بالتعاون مع برنامج 
 )SCP/RAC( ومركز النشاط اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج الُمستدامين ،)MAP( األمم المتحدة للبيئة للبحر األبيض المتوسط

وقسم اقتصاد البيئة التابع لألمم المتحدة.

تم إنتاج هذا النشر بدعم من االتِّحاد األوروبي.

ُمحتوى هذا النشر مسؤولية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حصرياً وال يعكس آراء االتِّحاد األوروبي نهائياً
.

إن الّتسميات الُمستخدمة والمواد المعروضة في  هذا النشر ال تعبر عن أي رأي من جانب األمانة حول الوضع القانوني ألي دولة 
أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو أي من سلطاتها أو بشأن القيود المفروضة على معابرها وحدودها.

بعض التسميات أو العبارات الُمستخدمة مثل "ُمتقدمة" و"ًصناعية" و"نامية" أستخدمت ألغراض إحصائية بحتة وهي ال ُتمثل 
بالضرورة ُحكماً حول حالة دولة أو منطقة ما تمر في مراحل تنموية.

ال يعني ذكر أسماء الشركات أو المنتجات التجارية تأييد منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لها.

لمزيد من المعلومات حول أنشطة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ضمن مبادرة )SwitchMed(، يرجى االتصال بنا 
على العنوان التالي:

c.gonzalez-mueller@unido.org
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ُيعنى برنامج )SwitchMed( الممول من االتحاد 
والخدمات  السلع  واستهالك  إنتاج  طريقة  بتغيير  األوروبي 
يسعى  البيئي.  التدهور  البشرية عن  التنمية  يتم فصل  بحيث  
برنامج )SwitchMed( إلى مساعدة منطقة جنوب المتوسط 
واالستهالك  لإلنتاج  استدامة  أكثر  أنماط  إلى  التحول  على 
كامل  تحقيق  من  المنطقة  هذه  في  العاملة  الجهات  لتمكين 

االقتصادية.  وطاقاتها  إمكانياتها 
الناشئة  الخضراء  المشاريع  و  الصناعات  البرنامج  يدعم 
من  السياسات  وصانعي  المدني  والمجتمع  الخدمات  ومقدمي 
خالل تنفيذ نشاطات تطبيقية وتطوير السياسات ودعم التواصل 
بين  حاضنات أعمال  اإلبتكار البيئي ، من أجل تحفيز التقدم 
نحو مجتمعات تتكيف مع المناخ وتتمّيز بمستوات متدنية من 

اقتصادية جديدة. ُينِتج فرص  ومما  الكربون  إنبعاثات 

صميم   في  يقع  فرص  إلى  التحديات  تحويل 
 MED TEST( مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة
  .)SwitchMed( وهو جزء فريد وُمبتكر من برنامج )II
لنقل  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  منهجية 
ارتفاع  تعالج    )TEST( بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا 
كيف  عرض  خالل  من  األولية  والمواد  أسعارالطاقة 
أفضل الممارسات في اإلنتاج الفعال و النظيف  للموارد 
يمكن  لالستثمار،   جيد  بمردود  المقترنة   )ERPP(

الحالية. التجارية  العمليات  في  دمجها 

التحول إلى االستهالك واإلنتاج المستدامين

الممارسات  دمج  على  المبني  اإلنتاجية  تعزيز  إن 
استخدام  في  الكفاءة  زيادة  إلى  تؤدي  التي  والتكنولوجيات 
والطاقة،  النفايات  استهالك  تخفيض  وإلى  الطبيعية،  الموارد 
وفرص االبتكار وخلق القيمة، أمر أساسي لنهج منظمة األمم 

بالبيئة الرفيقة  التكنولوجيا  لنقل  الصناعية  للتنمية  المتحدة 

وكفاءة  االنظف  اإلنتاج  اعتماد  يؤدي  ال 
فحسب،  للصناعة  أفضل  بيئي  أداء  إلى  الموارد  استخدام 
جهة  من  أكبر  بتنافسية  العمل  من  األعمال  قطاع  ُيمكِّن  بل 
استثماره  يزيد من فرص  مما  أخرى  المال من جهة  وتوفير 
ونموه الُمستدام. كفاءة اإلنتاج ُتساهم أيضاً في توفير الموارد 
المردود  الوطني.  االقتصاد  أجل  من  ومياه  طاقة  من  القّيمة 
االقتصادي لإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد يمتد إلى 
إضافي  نمو  لُيطال  اإلنتاج  تكاليف  تخفيض  من  أبعد  هو  ما 
توفير  في  الجزائر  ودعم صمود  ُمستدام  عمل  فرص  وخلق 

البعيد. المدى  على  مصادرها 
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األوسط  الشرق  منطقة  في  اقتصاد  أكبر  كثالث 
الجزائر  اتخذت   ، العربي  المغرب  قائد  و  أفريقيا  وشمال 
االجتماعي-االقتصادي.  استقرارها  لتحسين  مهمة  خطوات 
تخفيضات  إلى  العالمية  النفط  أسعار  تقلب  أدى   ، ذلك  ومع 
 ، الصناعة  لقطاع  الطاقة  ضرائب  وزيادة  الطاقة  دعم  في 
الخام والمياه والطاقة ، أصبحت  المواد  تكاليف  ارتفاع  ومع 
تنافسية الصناعة الجزائرية على المحك. ولذلك ، فإن توفير 
الوضع  تحسين  إلى  فقط  يؤدي  لن  الصناعة  في  المدخرات 
االقتصادي للصناعات ، بل سيساعد أيضا في ضمان توافر 

المجتمع. الموارد ألجزاء أخرى من 

بالبيئة،  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  برنامج  يعالج 
2017م،  عام  إلى  2015م  عام  من  الجزائر  في  الُمنفَّذ 
لتصبح  الوطنية  الصناعات  تواجه  التي  والُمعيقات  التحديات 
التلوث  من  والحد  والطاقة  الموارد  استخدام  في  فعالية  أكثر 
وزيادة السالمة، ويدعم إنتاج السلع التي تدار بطريقة مسؤولة 
على  والحفاظ  اإلنتاجية  زيادة  مع  وذلك  حياتها  دورة  طوال 
الجودة  إنتاج عالي  الدولية من خالل  األسواق  إلى  الوصول 

الدولية. المعايير  يستوفي 

الشراكة من أجل صناعة تنافسية في الجزائر

المتجددة  والطاقات  البيئة  وزارة  رعاية  تحت 
)MEER( و وزارة الصناعة والمناجم )MIM(  ، تم تنفيذ 
من  محلي  بدعم  الجزائر  في   MED TEST II مشروع 
المركز الوطني لتكنولوجيات اإلنتاج األنظف )CNTPP( و 
بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتعزيز وترشيد استخدام الطاقة 
)APRUE(. يجمع برنامج MED TEST II بين المنظمات 
والمؤسسات ذات النفوذ من أجل تحقيق تطبيق مستدام لتخطيط 

الجزائر. في  المؤسسات  موارد 

تقوم منهجية اختبار اليونيدو بتحليل 
عمليات إنتاج الشركات ، مثل المعدات التي 
تستخدمها ، وكميات الموارد المستهلكة 
وإدارة نفاياتها. هذا ال يقيس فقط اآلثار 

االقتصادية والبيئية إلنتاج كل شركة ، ولكنه 
يحدد أيًضا الخسائر وإمكانات التوفير. 

روبيرتا دي بالما
MED TEST II المستشار الفني الرئيسي

© Habib kaki / CC Flickr

https://www.flickr.com/photos/habibkaki/39666897725/in/photolist-a5Cj6-99b3m9-22zVpC5-GEzqJJ-23redHK-F9gHWT-GEzjQE-24gen9o-2s23tg-6oXaui-aNrP-23reLmK-4fZrz-ah4cwk-ah6ZDN-93La26-FBpEoD-JcUCvk-4iJjU-Gx3r43-GyEJzg-H7LpMd-JnJqsn-HUM74o-Ga6Qt5-HDmdfg-HqC2Ka-N8ZmYe-GRfu4h-FFLdfa-GsFEz5-Fe7zJg-zBuekY-HqoiAk-HnrjBw-F6Rk2n-MQACun-NSUk8n-MV4jD3-KtQbuY-8vBQfR
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منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة بالجزائر

الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  منهجية  تستهدف 
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  تتبعها  التي  بالبيئة 
اعتماد أدوات اإلنتاج األنظف.وتشمل نتائج تنفيذ هذه األدوات 
الجيدة  الممارسات  اعتماد  خصيصا  المصممة  ومكوناتها 
للشركة   يسمح  مما  المؤسسة،  وثقافة  الجديدة  والمهارات 

المستدام. اإلنتاج  و  بالتقدم 
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  منهج  ويتطلب 
)TEST( االعتماد على فريق عمل متعدد التخصصات وال 

واحد. مواهب شخص  باالعتماد على  تحقيقه  يمكن 

في  يعزز  أن  النهج  هذا  استطاع  لذلك،  ونتيجة 
في  والخبراء  الخدمات  مقدمي  بين  الشراكة  الجزائرفرص 
قطاعات اإلنتاج المستدام والتي تشمل جميع مستويات إدارة 
ومسؤوليات  مهنية  خلفيات  من  أشخاصاً  وتشرك  المؤسسة 
لمدخالت  ال  الفعَّ االستخدام  واستدامة  لتعزيز  مختلفة  تشغيلية 
على  األعمال  ثقافة  ُتشجع  وبهذا  البيئي؛  واألداء  اإلنتاج 

واقتصادياً. بيئياً  الُمبتكرة  المشاريع 

تقييم اإلنتاج الفعال 
و النظيف  للموارد 

)ERPP(

يحدد الفرص الفنية والمالية الُمجدية 
إلنتاج أنظف واكثر كفاءة.

يتطلب تحديد جميع إمكانيات األعمال في مجال 
الشركة  إلنتاج  منهجي  تقييم  إجراء  الموارد  استخدام  كفاءة 
في  الموارد  استخدام  لرصد  المعلومات  إدارة  نظام  وإنشاء 
اإلنتاج من أجل تحسين أداء األعمال باستمرار. توقع مشروع 
المعايير  غياب  الجزائر  في  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل 
اإلدارية ومعدات الرصد من خالل توجيه الشركات المشاركة 
نحو الخطوات الالزمة إلدخال أنظمة المراقبة المناسبة ولكي 

األيزو. شهادات  لنيل  يستعدوا 
الموارد  استخدام  كفاءة  و  االنظف  اإلنتاج  تقييم  ربط  إن 
ومعيار  والطاقة  البيئة  إدارة  أنظمة  في  الحالية  المعايير  مع 
محاسبة تكاليف تدفق المواد  ISO14051، ُيمّكن المؤسسات 
الطاقة  في  الخسائر  وتعقب  لتحديد  متكامل  نظام  إنشاء  من 
والمياه والمواد األولية. منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة 
)TEST( تبني الفهم والقدرات الشاملة في مختلف المجاالت 
اإلدارية للشركة مما ُيعمق فهم ودعم اإلنتاج األنظف وكفاءة 

األعمال. الموارد ضمن  استخدام 

ُتبني منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة )TEST( على األدوات التالية

محاسبة تكاليف تدفق 
)MFCA( المواد

إنشاء نظام معلومات لمتابعة 
الخسائر من المواد وتدفق الطاقة.

يدمج كفاءة استخدام الموارد في اإلدارة 
الكلية للشركة، مؤدياً إلى تحسينات 

مستمرة ألنماط اإلنتاج المستدام.

نظام اإلدارة البيئية 
)EMS(  ونظام إدارة 

 )EnMS( الطاقة



تحسين وتسريع قدرات الجزائرنحو النمو األخضر

تلقى 54 متخصًصا مؤسسات 
الدعم والمكاتب االستشارية 

والشركات والمؤسسات الحكومية 
والصناعات تدريبا على أدوات 

منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة 
بالبيئة خالل المرحلة التجريبية 

للمشروع في الجزائر.

54
نقل  لبرنامج  األساسية  األهداف  أحد  يتمثل 
المحلية  القدرات  تعزيز  في  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا 
الموارد  استخدام  كفاءة  أدوات  على  الخدمات  لمقدمي 
وتطوير األسواق المحلية لخدمات اإلنتاج المستدام. وبحلول 
يمكنها  المشروع، أصبحت CNTPP اآلن في وضع  نهاية 
فعالة  بطريقة  المحلية  للصناعة   RECP خدمات  توفير  من 
 TEST نهج  استدامة  يضمن  مما   ، المشروع  عمر  تتجاوز 

مستدامة. لصناعة 
الممارسات  بمنهجية أفضل  المكثف مقترناً  التدريب  وقد كان 
تقريب  في  فعاالً  التقنية  المساعدة  وبرنامج  البينة  مجال  في 
الذين  المبتكرين  والممارسين  المعرفة  شبكات  من  الصناعة 
واألكثر  الموارد  حيث  من  الكفؤ  اإلنتاج  في  بخبرة  يتمتعون 

نظافة.
إلى   MED TEST II مبادرة  توسيع  من  سيمكن  وهذا   
للصناعات  األكبر  بالفائدة  يعود  بما  المشروع  مدة  بعد  ما 
واالستفادة   ، الجزائر  في  الصناعية  القطاعات  جميع  في 
لتوجيه  والمكيفة  المكتسبة  المحلية  والخبرات  القدرات  من 

محاليل. المستدام.  لإلنتاج  الوطني  االنتشار 

تضمنت  النطاق  واسعة  تسويقية  حملة  أعقاب  وفي 
اختيار  تم  للشركات،  فردية  ميدانية  وزيارات  عمل  ورشات 
منها  واختير  األغذية،  قطاع  من  األولي  للتقييم  شركة   164
بالتوقيع  قامت  والتي  شركة   12 المشروع  في  للمشاركة 
الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  لتطبيق  اتفاقيات  على 
الصغيرة  الشركات  من  المختارة  الشركات  تتراوح  بالبيئة. 
والمتوسطة مع 40 موظًفا للشركات الكبيرة التي تضم أكثر 

من 1000 موظف في جميع أنحاء البالد.
المشروبات  و  األغذية  قطاع  من  المختارة  الشركات  تتمتع 
إنتاج  مواقع  إلى  للنتائج  للتكرار"  "قابلة  عالية  بإمكانيات 

بتأثيرات مشروع  السماح  بهدف   ، مشابهة أخرى 
)TEST( في الجزائر.
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بتوقع  مدفوعة  األول  المقام  في  الشركات  كانت 
اإلنتاج  تكاليف  يساعدهم على خفض  أن  يمكن  المشروع  أن 
وكذلك   ، والمياه  الطاقة  وفورات   ، الخام  بالمواد  المتعلقة 
بعض  كانت  كما   .RECP على  موظفيهم  وعي  تعزيز 
لالمتثال  الفني  الدعم  تلقي  إلى  بالحاجة  مدفوعة  الشركات 

البيئية. الوطنية  للوائح 

إن نهج االختبار  )TEST( بالنسبة لنا هو 
نهج اإلدارة الذي يسمح لنا بتعزيز قدرتنا 

التنافسية والحد من آثارنا السلبية على البيئة 
، وبالتالي تعزيز تحقيق رسالتنا وجعلها 

مستدامة.
السيد عزيز بن خلف هللا

Dairy La Source Saïda المدير العام



نتائج تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة 
بالبيئة 
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 12 حققتها  التي  للنتائج  المبدئي  التقييم  اأظهر 
إمكانات  الجزائر  في   )MED TEST II( تدليلية ل  شركة 
الخام  المواد  من  طناً   14 514 استهالك ب  لتقليل  واضحة 
سنوياً ، و435 489 م3 من المياه و 29,8 جيجاوات ساعة 
من الطاقة. وسيساعد ذلك على الحد من التلوث البالغ سنوياً 
بنحو 818 18 طناً من ثاني أكسيد الكربون ، و 819 طناً 
في  المتدفق   COD من 517 طناً  ، و  الصلبة  النفايات  من 

المستعملة. المياه 

وقد أدخلت منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة أداة 
محاسبة تكاليف تدفق المواد من ضمن المستجدات. كشفت هذه 
المواد  من  للخسائر  الحقيقية  التكلفة  للشركة  التحليلية  األداة 
األولية وعدم الكفاءة في استخدامها. ومن خالل منهجية نقل 
وبيانات  المالية  البيانات  جمع  تم  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا 
حجم اإلنتاج المتعلقة بخسائر اإلنتاج وشكلت فرق من كوادر 
الشركة المالية والفنية لتعمل معاً. أدى هذا العمل إلى تحديد 
بالقيمة  التوفير  إمكانيات  على  الضوء  وتسليط  الخسائر  كلفة 
اإلنتاج  خسائر  ترتيب  يتم  المنهجية  هده  على  بناء  المالية. 
حسب  قيمة الكلفة المالية و االنعكاسات البيئية, وهدا يساعد 
على  المعمقة  الدراسات  و  المجهود  تركيز  على  المؤسسة 
ثم  اإلنتاج  في  الخسائر  أكثر  عنها  ينجر  التي  الخلل  أماكن 

المجدية.   الحلول  اقتراح 

يلخص الجدول أدناه المؤشرات المالية والبيئية لجميع اإلجراءات المحددة في 12 شركة المشاركة في 
المشروع.

)2(القيم على حسب إنتاج 2016
)1(القيم على حسب إنتاج 2015

)*( توفيرات المواد الخام و المواد التشغيلية

قيمة االستثمار عدد الموظفينالشركة
باليورو

التوفيرات  باليورو 
سنوياً

فترة  قيمة 
تسديد االستثمار 

)سنة(

توفير المياه )%( 
سنوياً

توفير المواد 
)%( سنوياً

توفير الطاقة 
)%( سنوياً

 2Aquasim SPA400301 428181 8711,7% 22,4% 0,06% 5,6

1Boukellal 160444 857161 7562,7% 80% 2,96% 30

2Flash SPA 1655 357157 2900,1% 6% 7,2% 9,2

2Laiterie Arib 301272 450256 6121,1% 35,6% 0,02% 30,7

1Laiterie de Saïda 158111 393125 9360,9% 9% 1,74% 4,1

2NCA-Rouiba 528254 071522 9010.5% 25,3% 0,06% 20,5

2Safilait 147289 021271 1931,1% 16,5% 1,99% 21,1

2Gipates 165133 87185 8541,6% 12,1% 0.4% 16,1

2Setifis Bottling 
Company SBC 330727 273379 7471,9% 7,20% 1,84% 5,5

2Sosemie 400162 000130 3791,2% 4% 0,6% 25,9

1SPA Mami 26924 49025 0591% 6,26% 0,11% 2

1Tchin-Lait 505563 626368 9501,5% 8,1% 0,71 % 14,2

TOTAL3,5283 289 837 €2 667 548 €1,2
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نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة: الفوائد 
للصناعات الجزائرية

استخدام  كفاءة  إجراءات  192 من  يزيد عن  ما  تحديد  تم 
الموارد من قبل فريق االختبار في 12 من الشركات التدليلية 
والتي تم اعتماد 122 منها ، بما يقارب 64 % من اإلجمالي 
، من قبل إدارة الشركات وتم دمجها في خطط العمل للتنفيذ في 

عام 2017.

في 12 مصنع تم تحديد وفورات أكثر من 2,67 مليون يورو 
سنوياً ، وهو ما يقابل متطلبات االستثمار البالغة 3,29 مليون 
يورو. المكاسب نتجت من التوفير في الطاقة والمياه والمواد الخام.

في حين تم تحديد توفيرات كبيرة، فإن معظم اإلجراءات المقترحة 
كان فترات استرداد االستثمار في غالبها قصيرة  بحيث 50 % 
من االستثمار يسترجع فى أقل من  0.5 عام  و 15 %   فى 
أقل من عام  و نصف  و  13 % يتم استرجاعها فى أقل من 3 
سنوات و 22 %   فقط يتم استرجاعها خالل أكثر من 3 سنوات 

و ذالك  يعكس العائد المالي الكبير للمشروع.

تصنيف اإلجراءات التي تم تحديدها وفقا لفترات دفع االستثمار ومعدل تطبيقها في الشركات 
الجزائرية المشاركة

تم طرحھ جانباًتحت الدراسة* مطبق

192    

 تدابیر اإلنتاج األنظف وكفاءة 
استخدام الموارد

0

20

40

60

80

100

2,667,548
بالیورو  

مجموع التوفیرات التي تم تحدیدھا سنویاً
* تم تطبیقھ، أو تحت التطبیق أو مخطط لتطبیقھ 

في وقت إصدار ھذه النشرة 

0<فترة تسدید 
االستثمار<0.5 سنة

0.5<فترة تسدید 
االستثمار<1.5 سنة

1.5<فترة تسدید 
االستثمار<3 سنة

فترة تسدید 
االستثمار>3 سنة

6

0<فترة تسدید االستثمار<0.5 سنة
0.5<فترة تسدید االستثمار<1.5 سنة
1.5<فترة تسدید االستثمار<3 سنة
فترة تسدید االستثمار>3 سنة

% 15

% 50% 13

% 22

فترات استرداد االستثمار لإلجراءت التي تم تحديدها 
لدى الشركات المشاركة 
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َل ُمربح للصناعة والبيئة في الجزائر

الفوائد البیئیة المقدرة

توفیر المیاه

435 489
ً متر مكعب سنویا

توفیر الطاقة

29,8
جیجاواط ساعة سنویا 

تقلیل ثاني
أكسید الكربون 

18 818
طن في السنة  

تقلیل النفایات

819,3
طن في السنة  

تقلیل الطلب
األوكسجیني 
الكیمیائي 

517,5
طن في السنة  

توفیر المواد
الخام 

14 514
طن في السنة  

وتقوم اليونيدو بتصميم مشروع ميد تيست من أجل 
تطبيق منهجية شاملة ومتكاملة للصناعات التي تسعى إلى االنتقال 
لضمان  الموارد،  استخدام  في  كفاءة  أكثر  إنتاج  أسلوب  إلى 
مستويات عالية من اإلنتاجية وزيادة فرص الوصول إلى األسواق 

إلى أقصى حد ممكن و المطابقة للمعايير الدولية البيئية. 
ويشمل هذا النهج الموجه نحو تحقيق النتائج ورصد التنفيذ وتقديم 
المساعدة إلى المؤسسات التجارية من أجل الوصول إلى مختلف 
آليات التمويل من أجل االرتقاء بالبيئة واالبتكار البيئي. وفي هذا 
الصدد، استثمرت الشركات في قطاعي األغذية والمنسوجات في 
التكنولوجيات النظيفة التي  تتسم بالكفاءة والفعالية في استخدام 

الموارد.

نهج  دمج  على  الشركات  تشجيع  يتم   ، وبالمثل 
وأنشطتها.  واستراتيجياتها  سياساتها  في   )TEST( االختبار 
ونتيجة لذلك ، اعتمدت جميع هذه الشركات سياسات بيئية تتضمن 
مفهوم PBO. على سبيل المثال ، نذكر شركة تصنيع الحليب التي 
تعتزم دمج أداة MFCA كأداة تحليلية مكملة في نظام المحاسبة 
الخاص بالشركة ، وتعتزم مواصلة جهود التحسين المستمر من 
 ISO خالل تنفيذ أنظمة إدارة البيئة والطاقة المعمول بها وفًقا لـ

14001 و 50001.
  وبالمثل ، شرعت الشركة في عملية إنشاء نظام سالمة األغذية 

وفًقا لمعيار ISO 22000 وتحديث نظامها لإلدارة البيئية.
   

" يسمح لنا نهج االختبار )TEST( بتحسين أداءنا في مجال الطاقة 
والبيئة مع التأثير اإليجابي على إنتاجيتنا وأداءنا االقتصادي. ونعتزم 
مواصلة جهود التحسين المستمرة من خالل تنفيذ أنظمة إدارة الطاقة 

والبيئة وفًقا للمعيار ISO 14001 و 50001. "
السيد 

ZAOUECHE
Tchin-Lait ، مدير اإلنتاج



منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
دائرة البيئة 

Vienna International Centre, P.O. Box 300, 
1400 Vienna, Austria

هاتف: 0 – 26026 )1 – +43(، فاكس: 69 – 26926 )1 – +43(
 C.GONZALEZ-MUELLER@unido.org :البريد اإللكتروني

 www.unido.org :الموقع اإللكتروني

الكفاءات لإلنتاج األنظف و كفاءة استخدام الموارد 
)RECP( في الجزائر

قم بمسح كود QR أو قم بزيارة www.switchmed.eu لتنزيل دراسات الحالة 
MED TEST II الفردية من

 MED باإلضافة إلى ذلك ، عزز مشروع
على  المحليين   RECP خدمات  مقدمي  قدرة   TEST II
تحسين  على  تعمل  للجزائر  حلول  تطوير  في  المساعدة 
الدور  إلى  باإلضافة  النادرة.  الموارد  إضاعة  دون  اإلنتاج 
النظيف  اإلنتاج  ثقافة  نشر  في   CNTPP يلعبه  الذي  الهام 
بناء قدرات مقدمي  MED TEST II في  ، ساهم مشروع 

الفريق الفني المساند:

الفريق الدولي: 

 ،)ERPP(   محمد أسعد / خبير كفاءة الموارد واإلنتاج أنظف ،)ERPP(   سفيان بن قرقورة / خبير كفاءة الموارد واإلنتاج أنظف
أمل ليزلوس / خبيرة كفاءة الموارد واإلنتاج أنظف   )ERPP(، فريد بوشعفة/ خبير الطاقة، المجيد بركوك / خبير الطاقة ، جمال 

الطويل / خبير الطاقة ، صالح الدين هاللي / خبير الطاقة

كارولينا غونزاليس - مولر /مديرة المشروع، روبيرتا  دي بالما /كبيرة المستشارين الفنيين، مارتن شورنج )TTZ( / خبير في 
الغذاء الزراعي، كريس أرفانيتاكس / خبير المشروبات واأللبان، رشيد نفتي وعبد هللا نيت إبراهيم / خبير نقل التكنولوجيا السليمة 

)TEST( بيئيا

للصناعة  مبتكرة  حلول  تطوير  أجل  من   RECP خدمات 
الجزائرية التي تسمح باإلنتاج بدون االستهالك الكثير للموارد 
مختلف  في  الخبراء  من  أساسية  مجموعة  وهناك  المحدودة. 
اختبار  أدوات  ولديهم   ، بالفعل  متاحة  الصناعية  القطاعات 
نحو  الشركات  كبيًرا من  فعال عدًدا  بشكل  لتدعم   )TEST(

ومستدامة. شاملة  تنمية صناعية 

)C.N.T.P.P( المركز الوطني لتكنولوجيات اإلنتاج األنظف
1 شارع سعيد حمالت

حسين داي - الجزائر – الجزائر
هاتف 85 83 77 21 )0( 213 + ، فاكس: 87 83 77 21 )0( 213 +

tpp@cntppdz.com :البريد اإللكتروني
www.cntppdz.com :الويب

الشركاء الُمنفذين

"أثبتت تجربة الشركات العارضة في تنفيذ مشروع MED TEST II رغبتها والتزامها في 
إدارة عقالنية للبيئة ومربحة اقتصادًيا لزيادة قدرتها التنافسية وتحسين منتجاتها في سياق 

صناعي مستدام ونظيف"
عبد القادر فرقي ، مدير عام 

CNTPP
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