
برنامج "سويتش ميد"
ل من اإلتحاد األوروبي ُمموَّ

MED TEST II 
نقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا في 

ط  منطقة جنوب الُمتوسِّ

لبنان

ميد تيست 2 



ل من اإلتحاد األوروبي، ُمنّفذ من قبل منظمة األُمم المتحدة للتنمية الصناعية  إّن برنامج "سويتش ميد" SwitchMed هو برنامج ُمـَمـوَّ
)يونيدو( بالتعاون مع خطة عمل البحر األبيض المتوِسط التابعة لبرنامج األُمم الُمتحدة للبيئة 

ـْين  )UN Environment Mediterranean Action Plan( ومركز األنِشطة اإلقليمي لإلستهالك واإلنتاج المستداَم
)SCP/RAC( وقسم اإلقتصاد في برنامج األمم الُمتحدة للبيئة. 

تمَّ إعداد هذه النشرة بمساعدة اإلتحاد األوروبي. 

إن محتويات هذه الوثيقة هي من مسؤولّية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليونيدو، حصًرا وال تعُكس تحت أي ظرف من 
الظروف رأي اإلتحاد األوروبي.

 
ال تعِكس التسميات الُمستخَدمة والمعلومات الواِردة في هذه النشرة رأي السكريتاريا على اإلطالق وذلك في ما يتعلَّق بالوضع القانوني 

ألي بلٍد أو منطقة أو مدينة أو لسلُطاتها أو في ما يتعلَّق بتحديد معاِبرها  وحدودها. 

ُتستعَمل بعض الُمصطلحات مثل "متقدمة"، "صناعية" و"نامية" ألغراٍض إحصائية بحتة وال ُتعبِّر بالضرورة عن ُحكم حول حالة 
ل إليها بلد معيَّن أو منطقة معيَّنة.  النمو التي توصَّ

ال يعني ِذكر بعض أسماء الشركات أو الُمـنَتجات التجارّية بأّن اليونيدو تؤيِّدها.

كانون الثاني/يناير 2018، منّظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعّية
ْت هذه النشرة من دون تحريٍر رسمي من ِقَبل األمم  المتحدة.  أُِعـدَّ

للمزيد من المعلومات حول أنِشطة اليونيدو ضمن مبادرة  "سويتش ميد"، الرجاء اإلتصال بنا على العنوان اإللكتروني التالي: 

c.gonzalez-mueller@unido.org
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ل  ُيعنى برناَمج "سويتش ميد" )SwitchMed( الُمـَمـوَّ
من قبل اإلتحاد األوروبي بتغيير طريقة إنتاج واستهالك الِسَلع 
والخدمات بحيث يتّم فصل التنمية البشرية عن التدهُور البيئي. 
جنوب  منطقة  ُمساعدة  إلى  ميد"  "سويتش  برنامج  يسعى 
يتعلَّق  ما  في  إستدامة  أكثر  أنماٍط  إلى  ل  التحوُّ ط على  المتوسِّ
هذه  في  العاِملة  الِجهات  ن  ُيمكِّ مما  واإلستهالك،  باإلنتاج 
هذا  يدَعم  الكاِملة.  اإلقتصادية  إمكاناِتها  تحقيق  من  المنطقة 
الناِشئة  الخضراء  المشاريع  وأصحاب  الصناعات  المشروع 
مي الخدمات والُمجتمع المدني وصانعي  )الصديقة للبيئة( ومقدِّ
السياسات من خالل تنفيذ نشاطات تطبيقّية وتطوير السياسات 
التقّدم  البيئي من أجل تحفيز  اإلبتكار  والتشبيك مع حاضنات 
بمستويات  وتتميَّز  الُمناخ  مع  تتكيَّف  سليمة  مجتمعاٍت  لبناء 
إقتصادية  فرًصا  يخلق  ـا  ِمـمَّ الكربون،  إنبعاثات  من  ُمتدنية 

جديدة. 

يهُدف مشروع "ميد تيست MED TEST II( "2( أو 
وُمبتَكر  فريد  بيئًيا، وكجزء  السليمة  التكنولوجيا  نقل  مشروع 
من برنامج "سويتش ميد"، إلى تحويل التحديات إلى فَُرص. 
بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  لنقل    TEST1 منهجّية   تتناول 
والمواد  الطاقة  تكاليف  في  الزيادة  مشكلة  لليونيدو،  والتابعة 
كفاءة  ُممارسات  أفضل  دمج  إمكانية  تبيان  األولّية من خالل 
)RECP2( مع عائدات  األنظف   واإلنتاج  الموارد  استخدام 

الحالي. األعمال  عالم  في  ُمغرية،  إستثمار 

ل إلى اإلستهالك واإلنتاج الُمستداَمْين التحوُّ

لليونيدو   TEST منهجّية  تسعى  ذلك،  إلى  إضافًة 
إلى تعزيز اإلنتاجّية من خالل دمج الُممارسات والتكنولوجيا 
التي تؤدي إلى رفع كفاءة استخدام المواِرد الطبيعّية وتقليص 
خلق  إلى  إضافًة  الطاقة،  استهالك  وتخفيض  النفايات  إنتاج 

إبتكار وإبداع جديدة.  فَُرص 

ال يؤدي اعتماد اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام 
المواِرد إلى إداء بيئي أفضل في الصناعة فحسب، إنما ُيمكِّـن 
الشركات من العمل بتنافسّية اكبر ومن توفير المال في الوقت 
ها الُمستدام. تساِهم  ـا يزيد من فرص إستثمارها ونموِّ عينه، ِمـمَّ
كفاءة اإلنتاج كذلك األمر في توفير موارد قيِّمة، مثل الطاقة 
فواِئد  تتخطى  وبالتالي،  الوطني.  اإلقتصاد  أجل  من  والمياه، 
تكاليف  تخفيض  المواِرد،  استخدام  وكفاءة  األنظف  اإلنتاج 
إضافي  نموٍّ  خلِق  في  ُتساِهم  إذ  بأشواط،  للشركات  اإلنتاج 
مع  التكّيف  على  لبنان  قُدرة  وتدعم  ُمستدامة  عمل  وفَُرص 

الطويل.  المدى  المواِرد على  تضاؤل 

Transfer of Environmentally Sound Technology: TEST 1
Resource Efficient and Cleaner Production :RECP 2
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تـؤثِّـر حالة عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي 
السائدة في المناطق المجاورة للبنان )خسارة األسواق بسبب 
البنى  على  الضغط  زيادة  المجاورة،  الدول  حدود  إغالق 
فيه  التنمية  ...( على  النظامّية،  المنافسة غير  تنامي  التحتّية، 
التيار  إنقطاع  إن  اللبنانّية.  للشركات  التنافسّية  القُدرة  وُتعيق 
الكهربائي باستمرار واإلعتماد على الوقود األُحفوري الُمكلِف 
التي  لتوليد الطاقة، هما من بين األسباب  بالكربون  ز  والُمركَّ
دة من  ل إلى مواِرد ُمتجدِّ جعَلْت مسألَتـْي كفاءة الطاقة والتحوُّ
األمر  كذلك  للطاقة،  بالنسبة  كما  الوطنية.  الصناعة  أولويات 
توزيعها.  في  مستمرة  تحديات  لبنان  يواجه  إذ  للمياه،  بشأن 
لُمعظم  مجانًيا  مورداً  تقريًبا  ُتعَتَبر  المياه  أّن  من  بالرغم 
الخاصة  اآلبار  حفر  إلى  المصانع  بعض  تضطر  الشركات، 
بها أو إلى شراء المياه لتلبية حاجاتها من هذا المورد الحيوي. 
الُمتزايدة  النقل  تكاليف  الشركات  ل  تتحمَّ ذلك،  إلى  إضافًة 
إلى  نظًرا  الُمجاِورة.  األسواق  إلى  ِسَلِعها  توصيل  أو  لتسليم 
التحّديات  وإلى  األولّية  المواد  أسعار  زيادة  وإلى  األمر  هذا 
التوفير  يسمح  لن  أعاله،  المذكورة  واإلقتصادّية  اإلجتماعّية 
في المواِرد في تحسين الوضع اإلقتصادي للقطاع الصناعي 
فحسب، بل سُيساِهم في ضمان توفُر المواِرد لمكّونات الُمجتمع 

األُخرى.     

الشراكة من أجل صناعة تنافسّية في لبنان 

يتطّرق برنامج "ميد تيست 2" الذي تمَّ تنفيذه في لبنان 
التحّديات والصعوبات  إلى  العام 2017،  إلى  العام 2015  من 
التي تواجه الصناعات الوطنية في سعيها لُتصِبح أكثر كفاءة في 
استخدام المواِرد والطاقة وفي جهودها للحد من التلوث ولزيادة 
مستوى السالمة فيها، كما ويدعم إنتاج السلع التي تدار بطريقة 
مسؤولة طوال دورة حياتها وذلك مع زيادة اإلنتاجية والحفاظ 
على دخول األسواق الدولية عبر منتجات عالية الجودة وُمستوفية 

للمعايير الدولية.

لبنان،  في  والبيئة  الصناعة  وزارَتــْي  رعاية  تحت 
البحوث  معهد  بقيادة  لبنان  في   "2 تيست  "ميد  مشروع  ُنـفِّـذ 
وغرفة  اللبنانيين  الصناعيين  جمعّية  مع  بالتعاُون  الصناعية، 
التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ومصِرف 
لبنان لتحريك التمويل والدعم من أجل تطبيق اإلنتاج األنظف 
أوسع  نطاق  وعلى  مستدام  بشكل  الموارد  استخدام  وكفاءة 

لبنان. في 

بالتعاون مع
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منهجية نقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا للبنان 

الفّعال،  التشاُركي  والعمل  اإلبداعي  التفكير  خالل  من 
التي  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  لنقل   TEST منهجّية  تستهِدف 
)اليونيدو(،  الصناعية  للتنمية  الُمتحدة  األمم  ُمنظمة  طّورتها 
من  أشخاًصا  وُتشِرُك  الشِركة  في  اإلدارة  ُمستويات  جميع 
واستدامة  لتعزيز  ُمختلِفة  تشغيلّية  ومسؤوليات  مهنّية  خلفيات 
ع  اإلستخدام الفّعال لُمدخالت اإلنتاج واألداء البيئي، مما ُيشجِّ
تطوير ثقافة العمل التجاري الذي يسمح بتفعيل حلول اإلبتكار 

للشركات.  البيئي 

في  التوفير  فرص  من  فرصة  كّل  تحديد  يتطلَّب 
إلنتاج  منهجي  تقييٍم  إجراء  المواِرد،  إستخدام  كفاءة  مجال 
الشركة وإنشاء نظام معلومات وإدارة لَِرصد استخدام المواِرد 
في اإلنتاج من أجل تحسين أداء األعمال التجارّية باستمرار. 
لبنان  MED TEST II( "2( في  ساعد مشروع "ميد تيست 
الخطوات  نحو  توجيهها  عبر  المشاركة  الشركات  معظم 
لنيل  ر  تتحضَّ ولكي  المناسبة  المراقبة  أنظمة  الالزمة إلدخال 

األيزو.  شهادات 

إن هذا المشروع هو من أفَضل المشاريع 
التي نفَّذناها، إذ ساعَدنا على تحسين الوضع 
المالي واإلداري للشركة وأدخل العديد من 

الُممارسات الصحيحة على الُمستوى العملي 
وعلى ُمستوى الصيانة. بفضل جهاز َرصد 
المواِرد الذي تمَّ تركيبه في بداية المشروع، 
تمَّ ترسيخ ثقافة رصد األداء بين العاملين في 

الشركة.
“كميل سكاف،  صاحب شِركة "سكاف فارم" لأللبان

“

يحدد الفرص الفنية والمالية الُمجدية 
لكفاءة أكثر في استخدام  الموارد 

وإلنتاج أنظف.

واإلنتاج  الموارد  استخدام  كفاءة  تقييم  ربط  شأن  من 
إدارة  أنظمة  في  الحالية  المعايير  مع   )RECP( األنظف 
 ISO البيئة والطاقة ومع معيار محاسبة تكاليف تدفق المواد
لتحديد  إنشاء نظام متكامل  الشِركات من  يمّكن  أن   ،14051
َتـبني  األولية.  والمواد  والمياه  الطاقة  في  الخساِئر  وتعقُّـب 
المعرفة  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  لنقل   TEST منهجية 
ما  معيَّنة  لشركة  اإلدارية  المجاالت  مختلف  في  والقدرات 
األنظف  واإلنتاج  الموارد  استخدام  كفاءة  مبدأ  بـفـهم  يسمح 

الشركات.  ويسّهل دعمه ضمن  بشكل شامل 

إّن منهجية TEST لنقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا مبنّية على األدوات التالية:

إنشاء نظام معلومات لتحديد وتعقب 
الخساِئر في الطاقة والمواد. 

يدُمج كفاءة إستخدام المواِرد في اإلدارة 
الُكلّية للشركة، مؤدًيا إلى تحسينات 
ُمستِمّرة ألنماط اإلنتاج الُمستدام. 

تقييم كفاءة استخدام 
المواِرد واإلنتاج 

األنظف
نظام محاسبة تكلفة 

تدفُّق المواد3  
نظام اإلدارة البيئّية 
ونظام إدارة الطاقة

 Materials Flow Cost Accounting )MFCA( :3 نظام محاسبة تكلفة تدفق المواد



تحسين وتسريع قدرات لبنان نحو النمو األخضر 

تلّقى 78 مهنًيا يعملون في مجال 
إستشارات األعمال والمؤسسات 

الحكومّية والصناعات، التدريب على 
أدوات نقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا 

أثناء مرحلة تنفيذ مشروع "ميد 
تيست 2" في لبنان. 

78

تيست  "ميد  لبرنامج  األساسّية  األهداف  أحد  يتمثَّل 
تعزيز  في  بيئًيا،  السليمة  التكنولوجيا  بنقل  ُيعنى  الذي   ،"2
أدوات  استعمال  على  الخدمات  مي  لُمقدِّ المحلّية  القدرات 
المحلّية  األسواق  تطوير  وعلى  المواِرد  إستخدام  كفاءة 
 8 تأهيل  تمَّ  المشروع،  نهاية  في  الُمستدام.  اإلنتاج  لخدمات 
منهجّية  على  إسـتشارّية  شركات   8 من  لُبنانـيين  ـيـن  مهنيِّ
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  لمنظمة  التابعة   TEST
سيمّكن  ما  بيئًيا،  السليمة  التكنولوجيا  بنقل  ُتعنى  والتي 
لكفاءة  متكاِملة  خدمات  تقديم  متابعة  من  الفنّيين  هؤالء 
التدريب  نجح  لقد  المحلّية.  للصناعات  المواِرد  استخدام 
الُممارسات  أفضل  بمنهجّية  ُمقتِرًنا  العمل،  أثناء  جرى  الذي 
الُمساعدة  ببرنامج  ومدعوما  والبراهين،  الدالِئل  على  المبنّية 

المعِرفة   شبكات  من  الصناعة  تقريب  في  التقنّية، 
األنظف  اإلنتاج  مجال  في  العملّية  الخبرة  وذوي  المبتكرة 
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ع  التوسُّ في  األمر  هذا  سيساهم  المواِرد.  استخدام  وكفاءة 
بعد  ما  إلى  بيئيٍا  السليمة  التكنولوجيا  نقل  ُمبادرة  تطبيق  في 
الغذائّية  الصناعات  على  أكبر  بفاِئدة  ليعود  المشروع،  فترة 
لبنان،  في  األُخرى  القطاعات  وعلى  المشروبات  وصناعات 
الُمكتسبة  والخبرات  المحلية  القدرات  من  االستفادة  عبر 
الصعيد  على  المستدام  اإلنتاج  حلول  لنشر  تكييفها  وعبر 

الوطني. 

شَمَلـْت  الِنطاق،  واِسعة  تسويقّية  حملة  أعقاب  في 
اختيار  تمَّ  للشِركات،  فردّية  ميدانّية  وزيارات  عمل  ِوَرش 
من  منها،  شركات   8 وقََّعت  ولقد  أولي،  لتقييٍم  شركة   13
 ."2 تيست  "ميد  مشروع  على  والمشروبات،  األغذية  قطاع 
بين  ما  المشروع  في  الُمشاِركة  اللبنانّية  الشركات  تتراوح 
بدواٍم  موظفين   6 تضّم  الحجم  طة  وُمتوسِّ صغيرة  شركاٍت 
 382 موظفيها  عدد  يبلغ  الحجم  كبيرة  وشركاٍت  كامل، 
مناِطق  وُتغّطي  لبنان  في  عّدة  مناِطق  في  موجودة  موظفا، 
اختيار  تمَّ  البقاع.  وسهل  لبنان  جبل  في  ُمختلِفة  صناعّية 
تكرار  إمكانية  بسبب  والمشروبات  الغذائية  الصناعات  قطاع 
إنتاجية أخرى مشابهة، مما يسمح  النجاح في مواقع  قصص 
لبنان  في  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  بانتشار 

بشكل كبير ومتالحق.    .

المشروع  في  للمشاركة  حماًسا  الشركات  أبَدت 
المرتبطة  اإلنتاج  تكاليف  تخفيض  على  سُيساعدها  ألنه 
يتعلَّق  ما  في  لدى موظفيها  الوعي  تعزيز  إلى جانب  بالطاقة 
لبعض  كان  ولقد  المواِرد،  استخدام  وكفاءة  األنظف  باإلنتاج 
وهو  أال  المشروع،  في  للمشاركة  آخر  دافعا  الشركات  هذه 
للقوانين  الفني الذي يساندها في االمتثال  لتلقي الدعم  حاجتها 

الوطنية. البيئية 

تشّكل منهجّية “TEST” لنقل التكنولوجيا 
السليمة بيئًيا التي قّدمها مشروع 

"ميد تيست 2"  حال مربحا للشركات الصناعّية 
على أكثر من صعيد: عبر التقليل من الهدر في 
الموارد، بإمكان الشركات الصناعّية تخفيض 
تكلفة اإلنتاج وفي الوقت عينه التخفيف من 
األثر على البيئة، مما يؤدي إلى زيادة قدرتها 

التنافسّية
رمزي شاشا

 ضابط إرتكاز لبرنامج "سويتش ميد"
 وزارة الصناعة

“

“

مو الخدمات  مقدِّ

Apave Liban  MORES )Management of Resources &
Environmental Solutions( s.a.r.l

ECODIT Liban Rafik El Khoury & Partners Consulting Engineers
 ELARD )Earth Link & Advanced Resources

Development( s.a.r.l  S.E.S )Sustainable Environmental Solutions( s.a.l

Kabbara & Partners SGS Liban s.a.l



نتاِئج تنفيذ مشاريع نقل التكنولوجيا السليمة 
بيئًيا
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اللبنانية  للشركات  األولّية  التقييمات  أظهَرت 
بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  في  الُمشاِركة  الثماني 
المواد  استهالك  من  للحّد  واِضحة  إمكانية   ،"2 تيست  "ميد 

الطاقة.  المياه و/أو  األولّية، 

محاسبة  أداة  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  نقل  منهجية  أدخلت 
إبتكارات  أبرز  ضمن  من   )MFCA( المواد  تدفق  تكاليف 
2". كَشَفـْت هذه األداة التحليلّية للشركة  مشروع "ميد تيست 
عدم  ونقاط  األولّية  المواد  في  للخساِئر  الحقيقّية  التكلِفة  عن 
لنقل   TEST منهجّية  خالل  من  استخدامها.  في  الكفاءة 
والبيانات  المالّية  البيانات  َجمع  تمَّ  بيئًيا،  السليمة  التكنولوجيا 
القسَمـْين،  موظفي  جعل  ما  اإلنتاج،  بخساِئر  الُمتعلِّقة  الكمّية 
ِكلفة  تبيان  إلى  األمر  هذا  أّدى  مًعا.  يعملون  والمالي،  الفّني 
التوفير على الصعيد  الخساِئر وتسليط الضوء على إمكانيات 
السنوية الستخدام  التكلفة  أن  المعلومات  المالي. أظهر تحليل 
المياه والطاقة كانت في بعض الحاالت، أقّل من تكلِفة الخساِئر 
ُيساِعد  أن  األمر  هذا  شأن  من  وحِدها.  األولّية  المواد  في 
المصَنع على تركيز الجهود في المناطق الهامة لتحديد مصادر 

األداء. الكفاءة وتدابير تحسين  عدم 

لمجموع  والبيئّية  المالّية  المؤشرات  أدناه  الجدَول  ص  ُيلخِّ
الثماني: الشركات  في  عليها  المواَفق  التدابير 

الشركة
عدد 

الموظفين4
اإلستثمار
 )باليورو(

التوفير
 )يورو بالسنة(

فترة إسترداد 
اإلستثمار 
)بالسنوات(

توفير المياه
 )% بالسنة ً(5

توفير المواد 
 )% بالسنة(5

توفير الطاقة
)% بالسنة(6

قطاع الصناعات الغذائّية والمشروبات

شركة HMBR للتصنيع 
13.4 214.7 3821،002،4411،211،5610.8والتجارة ش.م.ل

44 2.8 15  1119،31538،8590.5شركة "سكاف فارم" لأللبان
شركة A-Z للتجارة 

36 3.3 12 40154،340124،0521.2والتصنيع

5 -856 14022،00879،5020.3شركة باش سناكس

5.7 -8 15073،43893،8900.8شركة أفران شمسين

8-- 616،0007،2002.2شركة ألبان المنارة

8 --350157،50065،3102.4ديراني غروب
 شركة بّسام غراوي لصناعة
5--1182،2009،5450.2وتجارة الشوكوال والحلويات

1،1971،447،2421،629،9190.9المجموع

4 الموظفون في دوام كامل وفي أقسام اإلنتاج فقط. 
5 التوفير المالي مقارنة مع السنة اإلنتاجية 2015 
6 التوفير المالي ُمقارنة مع السنة اإلنتاجية 2016 

لقد مّكَنَنا نظام محاسبة تكلفة تدفق المواد 
)MFCA( من تحديد التكاليف لمواِردنا 

واكتشاف فرص توفير كبيرة في ما يتعلَّق بالمواد 
ومعرفة أهمّية زيادة تباُدل المعلومات بين أقسام 

اإلنتاج والمبيعات والُمحاسبة. 
مروان الكوسى، رئيس مجلس اإلدارة والمالِك
“شركة HMBR للتصنيع والتجارة ش.م.ل

“



َد فريق تنفيذ منهجّية TEST لنقل التكنولوجيا السليمة  حدَّ
الشركات  في  المواِرد  استخدام  كفاءة  لزيادة  تدبيًرا   111 بيئًيا 
%91 من  الشركات على حوالي  إدارة  هذه  وافقت  الثماني. 
مجموع التدابير، وأدرجتها في العام 2017 ِضمن خطط عملِها 

للتنفيذ. 

تخّطى حجم التوفير الُممِكـن في الشركات الثماني 1.6 مليون 
يورو سنوًيا، وهو ناتج عن توفيٍر في استهالك الموارد يعادل 
14،376 ميغاواط ساعة سنوًيا على صعيد الطاقة و53،412م3 
المياه و544 طًنا سنوًيا على صعيد المواد  سنوًيا على صعيد 
األولّية، إضافًة إلى تجنُّب طمر 523 طًنا من النفايات الصلبة 

سنوًيا. 

وبينما تمَّ تحديد فرص توفير كبيرة، كانت فترة إسترداد اإلستثمار 
دة )%60( أقّل من ستة أشهر، ما يعكس  لغالبية التدابير الُمحدَّ

العائد المالي الكبير من تطبيق هذه التدابير.

نقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا: نقطة تمّيز 
للصناعة في لبنان
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فترة إسترداد اإلستثمار لإلجراءات التي تّم 
تحديدها في الشركات

ل التنفيذ  دة بحسب فترة إسترداد اإلستثمار ومعدَّ توزيع التدابير الُمحدَّ
في الشركات اللبنانّية الُمشاِركة 

111 تدبيًرا لكفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف

فترة إسترداد اإلستثمار ما بین صفر و0.5 سنة
فترة إسترداد اإلستثمار ما بین 0.5 سنة و1.5 سنة
فترة إسترداد اإلستثمار ما بین 1.5 سنة و4 سنوات

% 22

% 18

% 60

 تّم تطبیقھ*
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فترة إسترداد اإلستثمار ما 
بین صفر و0.5 سنة

فترة إسترداد اإلستثمار ما 
بین 0.5 سنة و1.5 سنة

فترة إسترداد اإلستثمار ما 
بین 1.5 سنة و4 سنوات

تّم طرحھ جانًبا  قید الدرس 

1،629،919
یورو 

مجموع الوفر السنوي

ط لتطبيقه في وقت إصدار هذه النشرة * تمَّ تطبيقه، أو قيد التطبيق أو ُمخطَّ



الفواِئد البیئّیة الُمقّدرة*

التوفیر في
استھالك المیاه 

(م3 بالسنة)

53،41214،376
 

3،5675237.3
  

6.3
 

التوفیر في
استھالك الطاقة 
میغاوط ساعة)

(بالسنة 

التقلیل من إنبعاثات
ثاني أُكسید الكربون 

(طن بالسنة)

التقلیل من
النفایات 
الصلبة 

(طن بالسنة)

التقلیل من المواد
 العضویة الُمستھلِكة

 لألوكسیجین
(7COD) كیمیائًیا 

 (طن بالسنة) 

التقلیل من المواد
 العضویة الُمستھلِكة

 لألوكسیجین
(8BOD) بیوكیمیائًیا 

(طن بالسنة)

َحل ُمربح للصناعة والبيئة في لبنان

م مشروع "ميد تيست 2" الُمساعدة للشركات اللبنانية  قدَّ
إذ  ُمرتِفعة،  إستثمارات  تتطلَّب  التي  بالتدابير  يتعلّق  ما  في 
الخضراء  المالية  المبادرات  إلى  الوصول  سبل  لها  سّهل 
االستراتيجّية  سياساِته  من  كجزء  لبنان  مصِرف  مها  ُيقدِّ التي 
مبادراٍت  تنفيذ  تمَّ  ذلك،  إلى  إضافة  اللبناني.  اإلقتصاد  لدعم 
ضمن إطار المشروع، لتطوير قروٍض متكاِملة في الُمستقَبل، 
القطاع  في  األنظف  واإلنتاج  المواِرد  استخدام  بكفاءة  ُتعنى 

الصناعي. 

ت جميع الشِركات بيانات سياساِتها  من جهة أُخرى، أعدَّ
المتعلقة بنظم اإلدارة البيئّية وتمَّ تزويدها بالخطوط التوجيهّية 
واإلرشادات من أجل إدخال مبادئ وإجراءات تطبيق كفاءة 
التي  اإلدارة  نظم  األنظف ضمن  واإلنتاج  الموارد  استخدام 
قراًرا  الشركات  إحدى  إتخذت  المشروع،  نهاية  في  تتبعها. 
تنفيذ  وأثناء   ،ISO 14001 البيئّية  اإلدارة  نظام  بإعتماد 
المياه  إلستهالك  تقييًما  الشِركات  إحدى  أجَرت  المشروع، 
لديها وأصبح باستطاعِتها اليوم إدارة وَرصد إستهالك المياه 

أكبر. بكفاءة 

بفضل المشروع، تمكّنا، خالل سنتين، من 
تحقيق تحسين في كفاءة استخدام الطاقة كان 
ليتطلّب منا 10 سنوات لوال تدخل المشروع.

أحمد ديراني
 المدير العام

“ ديراني غروب

“
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تشكل منهجّية "TEST"  لنقل التكنولوجيا 
السليمة بيئًيا قيمة مضافة للشركات 

الصناعّية على صعيد البيئة، ألنها تساعدها 
على تخفيف األثر البيئي من جهة وعلى 
تخفيض تكلفة اإللتزام البيئي من جهة ثانية

بّسام صّباغ
 ضابط إرتكاز لبرنامج "سويتش ميد"

“ وزارة البيئة

“

فريق  من  وبتوصية   ،”2 تيست  “ميد  مشروع  بداية  في 
لَرصد  العّدادات  من  مجموعة  شركة  ُكل  وضعت  العمل، 
مراِكز  في  والمياه  الطاقة  باستخدام  الُمتعلِّقة  المعلومات 
في  عّداًدا   475 تركيب  تمَّ  باإلجمال،  األساسّية.  اإلستهالك 
ا يُدلُّ  الشركات الثماني، باستثمار يبلغ 120،108 يورو، ِمـمَّ
على إلتزام إدارة الشركات وزيادة الوعي حول أهمّية كفاءة 
لدى  المواِرد  نظم رصد  تركيب  شأن  من  المواِرد.  إستخدام 
الموارد  استخدام  كفاءة  إلعتماد  سياسة  وصياغة  الشِركات 
واإلنتاج األنظف والتوصية بتطوير ِنظم ُمحاسبة حول تكلِفة 
يساعد  أن  المواد،  في  والخساِئر   )MFCA( المواد  تدّفق 
الشركات على إعتماد معايير إدارة البيئة والطاقة في الُمستقَبل 
وعلى إجراء تحسينات في مجال كفاءة إستخدام المواِرد بشكل 

روتينّية. وكممارساٍت  ُمستِمر، 

* للتدابير التي تمَّت الُموافقة عليها

Chemical Oxygen Demand )COD( : 7 الطلب الكيميائي على األُوكسيجين
 Biochemical Oxygen Demand )BOD( :8 الطلب البيوكيميائي على األُوكسيجين



بتغييرات  الُمتعلِّقة  رؤيتنا  نشارك  أن  نستطيع  حتى 
الُمـستداَمْين  واإلنتاج  اإلستهالك  لتحقيق  الُنُظم  في  واسعة 
كل  جهود  إلى  نحتاج  ط،  المتوسِّ البحر  جنوب  دول  ضمن 
 "2 تيست  "ميد  مشروع  أظهر  الفاِعلة.  اإلجتماعية  الِجهات 
منهجية  بإمكان  أنَّ  لبنان،  في  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  لنقل 
TEST  لنقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا أن تحّقق أرباًحا على 
الصعيدين البيئي واإلقتصادي أكثر من تلَك التي يمكن تحقيقها 
عبر منهجّية اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام المواِرد، وذلك 

للمصانع. التجارية  والعمليات  تتعارض  أن  دون  من 
 

لنقل   "2 تيست  "ميد  مشروع  ز  عزَّ أُخرى،  ناحية  من 
المحليين  الخدمات  مي  ُمقدِّ قُدرات  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا 
بهدف  األنظف،  واإلنتاج  المواِرد  استخدام  كفاءة  مجال  في 
المساعدة في تطوير حلول لِلبنان من شأِنها فصل اإلنتاج عن 

ُمتزاِيد.  بشكٍل  المحدودة،  المواِرد  إستهالك 

الفريق الوطني 
األساسي:  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  لنقل   TEST فريق 

ل في كفاءة استخدام الطاقة، عدنان جوني/خبير في كفاءة استخدام  ق المشروع، ناجي طّنوس/خبير أوَّ محمد حيدر/ُمدير وُمنسِّ
طراد/  مايا  المواد،  تدّفق  تكلِفة  ُمحاسبة  ِنظام  وفي  المواِرد  استخدام  وكفاءة  األنظف  اإلنتاج  في  خنافِر/خبيرة  حنان  الطاقة، 
الغذائي، علي يعقوب/خبير في اإلنتاج األنظف  التصنيع  المواد، علي اسماعيل/خبير في  تدّفق  تكلِفة  ِنظام ُمحاسبة  خبيرة في 

البيئّية.  اإلدارة  نظم  مّتى/خبير في  المواِرد، جوزيف  استخدام  وكفاءة 

الُمساِعد الفّني  الفريق 
كفوري/ سليم  السياسة،  أدوات  في  أحمد/خبيران  وعبد هللا  جودة  أبو  هشام  اإلقليمي،  الصعيد  على  َرصد  ندى صبرا/خبيرة 

الصناعّية. البحوث  معهد  في  واإلداري  المالي  المدير 
الفريق الدولي 

الفنيين(، فالديمير دوبس )خبير أول  كارولينا غونزاليس - مولر )مديرة المشروع(، روبيرتا  دي بالما )كبيرة المستشارين 
في  )خبير  غول  محمد  المواد(،  تدّفق  تكلِفة  محاسبة  في  )خبيرة  جاش  كريستين  بيئًيا(،  السليمة  التكنولوجيا  نقل  برنامج  في 
اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام المواِرد وفي الصناعات الغذائّية(، مايكل بارال )أخصائي في التواصل واإلعالم(  فالديمير 

لليونيدو(. الرئيسي  المقر  في  المشروع  ق  )منسِّ أناستازوف 
كلمة شكر

تنفيذ  خالل  قّدموها  التي  القّيمة  للمساهمة  المعنّية  ولألطراف   "2 تيست  "ميد  مشروع  لشركاء  بالشكر  العمل  فريق  يتوجه 
المشروع ويخّص بالشكر الخبراء السيدات/السادة رمزي شاشا وشانتال عقل من وزارة الصناعة، بّسام صّباغ وأُلفت حمدان 
من وزارة البيئة، رنا طبشراني صليبا ومنير البساط من جمعّية الصناعّيين اللبنانيين، إيلي مسعود من غرفة التجارة والصناعة 

والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ألين فرجيان، ومازن حالوي وماريو خوري من مصرف لبنان.

الشركاء المنّفذون
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

دائرة البيئة 
ص.ب. 300، مركز فيينا الدولي

1100 فيينا، النمسا
هاتف: 0 – 26026 )1 – 43+(، فاكس: 69 – 26926 )1 – 43+(
 C.GONZALEZ-MUELLER@unido.org :البريد اإللكتروني

  www.unido.org :الموقع اإللكتروني

معهد البحوث الصناعّية
مبنى معهد البحوث الصناعّية

الجامعة اللبنانّية، مجّمع الحدت )بعبدا(-لبنان
ص.ب. 2806-11، بيروت

هاتف: 9615467831+ ،9613286340+ 
info@iri.org.lb :البريد اإللكتروني 
www.iri.org.lb :الموقع اإللكتروني 
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