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برنامج التحول األخضر لإلنتاج واالستهالك
المستداميين ( )SwitchMedوالُممَول من
اال ِّتحاد األوروبي

برنامج التحول األخضر لإلنتاج واالستهالك المستداميين ( )SwitchMedوالمُمول من اال ِّتحاد األوروبي يقوم بتنفيذه منظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة للبحر المتوسط ( ،)MAPومركز النشاط اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج المُستدامين
( )SCP/RACوقسم اقتصاد البيئة التابع لألمم المتحدة.
تم إنتاج هذا الكتيب بدعم من اال ِّتحاد األوروبي.
مُحتوى هذا الكتيب مسؤولية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حصريا ً وال يعكس آراء اال ِّتحاد األوروبي نهائياً.
ال ّتسميات المُستخدمة والمادة المستخدمة في هذا الكتيب ال ترتبط بتعبير رأي السكريتارية بأي طريقة كانت حول الوضع القانوني
ألي دولة أو منطقة أو مدينة أو أي من سلطاتها وال ُتعنى بمُحددات حدودها ومعابرها.
بعض التسميات أو العبارات المُستخدمة مثل "مُتقدمة" و"ًصناعية" و"نامية" قد استخدمت ألغراض إحصائية بحتة وهي ال ُتمثل
بالضرورة حُكما ً حول حالة دولة أو منطقة ما تمر في مراحل التنمية.
ال يعني ذكر أسماء الشركات أو المنتجات التجارية تأييد منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لها.
لمزيد من المعلومات حول أنشطة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )UNIDOضمن مبادرة التحول األخضر لإلنتاج
واالستهالك المستداميين( ،)SwitchMedيرجى االتصال بنا على العنوان التالي:
c.gonzalez-mueller@unido.org

التحول األخضر إلى االستهالك واإلنتاج
المستداميين

يُعنى

برنامج التحول األخضر لإلنتاج واالستهالك
المستداميين ( )SwitchMedوالممول من االتحاد األوروبي
بتغيير طريقة إنتاج واستهالك السلع والخدمات بحيث ُتفصل
التنمية البشرية عن التدهور البيئي ويسعى برنامج التحول
األخضر لإلنتاج واالستهالك المستداميين ()SwitchMed
إلى مساعدة منطقة جنوب المتوسط للتحول إلى أنماط أكثر
استدامة لإلنتاج واالستهالك لتمكين الجهات العاملة في هذه
المنطقة من تحقيق كامل إمكانياتها وطاقاتها االقتصادية.
ويدعم البرنامج الصناعات وأصحاب المشاريع الخضراء
الناشئة ومقدمي الخدمات والمجتمع المدني وصانعي
السياسات من خالل تنفيذ نشاطات تطبيقية وتطوير السياسات
ورابطها مع حاضنات اإلبتكار البيئي لدعم و مُساندة التقدم
نحو مجتمعات تتكيف مع المناخ وتتميّز بمستوات متدنية من
انبعاثات الكربون ومما يوفر فرص اقتصادية جديدة.

تحويل

التحديات إلى فرص يقع في صميم
مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة (MED TEST
 )IIوهو جزء فريد و مُبتكر من برنامج التحول األخضر
لإلنتاج واالستهالك المستداميين ( .)SwitchMedوتتناول
منهجية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( (UNIDO
لنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة ( )TESTارتفاع أسعار
الطاقة والمواد األولية من خالل عرض أفضل ممارسات
وفرص اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد ()RECP
المقترن بمردود جيد لالستثمار مما يعظم إمكانيات إدماجه
في مجال األعمال الحالي في جنوب البحر المتوسط.

تعتمد

منهجية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
( (UNIDOلنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة على تحسين
اإلنتاجية المبنية على أسس المُمارسات والتقنيات المؤدية
إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخفيض الفاقد
من الصناعة و تحقيق مشاريع ابتكارية جديدة و خلق قيمة
مضافة لها .

ال يتبنى

مفهوم اإلنتاج االنظف وكفاءة استخدام
الموارد إلى أداء بيئي أفضل للصناعة فحسب ،بل يُم ِّكن
قطاع األعمال من العمل بتنافسية أكبر من جهة وتوفير
المال من جهة أخرى  ,مما يزيد من فرص استثماره ونموه
المُستدام .كفاءة اإلنتاج ُتساهم في توفير الموارد القيّمة مثل
الطاقة والمياه من أجل االقتصاد الوطني والمردود االقتصادي
لإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد ,ويمتد إلى ما هو
أبعد من تخفيض تكاليف اإلنتاج ليصل الى نمو إضافي وخلق
فرص عمل مُستدامة ودعم الدولة في توفير مصادرها على
المدى البعيد.
وبالتالي ،فإن اعتماد كفاءه استخدام الموارد واإلنتاج األنظف
 RECPفي نموذج قطاع األعمال ،اليؤدي فقط إلى أداء
بيئي أفضل للصناعة ،بل يم ّكن الشركات الصناعية من العمل
بشكل أكثرتنافسية مع توفير المال في نفس الوقت ،كما يوفر
للشركات الصناعية نطا ًقا لالستثمار والنموالمستدام  ,وبالتالي
فإن الفوائد االقتصادية من كفاءه استخدام الموارد واإلنتاج
األنظف  RECPتمتد إلى أبعد من الحد من تكاليف اإلنتاج
لتلك الشركات  ،مما تسهم في نمو إضافي ،وخلق وظائف
مستدامة ،وتدعم مرونة الموارد لمدة طويلة األجل في الدولة.
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الشراكة من أجل صناعة تنافسية في جمهورية
مصر العربية

يعرض

تزايد عدد السكان في مصر باإلضافة
الى ارتفاع تكاليف الموارد في نفس الوقت لتحديات تعيق
نموها االقتصادي وخلق فرص عمل جديدة  ,والتي هي
في أمس الحاجة إليها .وفي الوقت نفسه  ،يجب أن يفي أي
ضغط إضافي على الموارد الطلب المتزايد بتوزيع عادل
لعدد السكان المتزايد .هذا الوضع يجعل من الحاجة إلى
نموذج للنمو االقتصادي الذي يمكن أن يحقق رخاء واسع
النطاق وضمان إدارة سليمة للموارد األساسية  ،ليس فقط
لضمان رأس المال للدولة ولكن أيضا لتعزيز إنتاجية الصناعة
المصرية.

في

الماضي  ،كان القطاع الصناعي في مصر يتمتع
بدعم حكومي ألسعارالطاقة والمياه ،مما أدى إلى تغيير
أسعارالسوق لمختلف المنتجات .لم يخدم هذا الوضع االقتصاد
المستدام ومارس عب ًئا إضافيًا على الحكومة التي تقدم الدعم.
على مدى السنوات الخمس الماضية ،بدأت الحكومة في إدخال
إجراءات تصحيحية لخفض الدعم باإلضافة الى تعويم الجنيه
المصري .وقد وضعت هذه اإلجراءات الشركات الصناعية
المصرية أمام تحدي للحد من التكاليف اإلنتاج الحالية وفي
الوقت نفسه الحفاظ على جودة منتجاتها والحفاظ على قدرتها
التنافسية.
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تحدد

رؤية مصر لعام  2030نحو تحقيق أهداف
ً
خططا إنمائية طموحة لزيادة اإلنتاجية
التنمية المستدامة ,
للقطاع الصناعي .لذا  ،يجب النظر في توفير الموارد المختلفة
مثل :الطاقة والمياه  ،لضمان القدرة العملية الفعلية واالستدامة
لهذه الخطط واتخاذ الخطوة نحو نموذج جديد للنمو الفعال
للموارد الطبيعية..

تحت

رعاية وزارة التجارة والصناعة ()MoTI
ووزارة البيئة ( ، )MoEتم تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا
الصديقة للبيئة لدول جنوب البحر المتوسط – المرحلة الثانية
( )MED TEST IIفي مصر وبتنفيذ من مركز تكنولوجيا
اإلنتاج األنظف المصري ( )ENCPCالتابع لوزارة
التجارة والصناعة – مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار
( ، )ICTIبدعم من اتحاد الصناعات المصرية (( )EFIغرفة
الصناعات الكيميائية وغرفة الصناعات الغذائية) ،المجلس
التصدير للصناعات الغذائية والمجلس التصدير للصناعات
الكيماويه واألسمدة بمشاركة عدد من الشركات االستشارية
في تنفيذ أنشطه المشروع و هم إنفي جلوب ()EnviGlobe
و إيواتك (.)EWATEC

منهجية نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بجمهورية
مصر العربية

من

خالل التفكيراإلبداعي والتعاون الفعال  ،يستهدف
منهج أدوات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة المتكامل من
اليونيدو ( )TESTجميع مستويات اإلدارة في الشركة ،والتي
تشمل األشخاص ذوي خلفيات مهنية ومسؤوليات تشغيلية
مختلفة ،من أجل تعزيزالصناعة واستدامة االستخدام الفعال
ً
مشجعة ثقافة
لمدخالت العملية اإلنتاجية ورفع األداء البيئي،
ريادة األعمال والذي يعمل على ازدهار األعمال اإلبداعية
البيئية.
يتطلب تحديد جميع إمكانيات قطاع األعمال في مجال كفاءة
استخدام الموارد إجراء تقييم منهجي إلنتاج الشركة الصناعية
وإنشاء نظام إلدارة المعلومات بها لرصد استخدام الموارد في
اإلنتاج و ذلك من أجل تحسين أداء قطاع األعمال باستمرار.

إن

ربط تقييم اإلنتاج االنظف وكفاءة استخدام الموارد مع
المعايير الحالية في أنظمة إدارة البيئة والطاقة ومعيار محاسبة
تكاليف تدفق المواد ( ،)ISO14051يُم ّكن المؤسسات من
إنشاء نظام متكامل لتحديد وتعقب الفاقد في الطاقة والمياه
والمواد األولية.
منهجية نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة ( )TESTتبني الفهم
والقدرات الشاملة في مختلف المجاالت اإلدارية للشركة مما
يُعمق فهم ودعم اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد
ضمن قطاع األعمال.

ساند

مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة (MED
 )TEST IIفي مصر معظم الشركات الصناعية المشاركة من
خالل توجيههم التخاذ الخطوات الالزمة إلدخال أنظمة مراقبة
فعالة وترقية شهادات األيزو( )ISOالحالية.

"تعمل منهجية اليونيدو على تحليل
عمليات إنتاج الشركات ،مثل المعدات التي
تستخدمها ،وكميات الموارد المستهلكة
وإدارة مخلفاتها هذا ال يقيس فقط
اآلثاراالقتصادية والبيئية إلنتاج كل شركة،
ضا الخسائر والهدر في
ولكنه يحدد أي ً
الموارد وفرص الترشيد والوفر"
روبير تا دي بالما
المستشارالفني الرئيسي لمشروع نقل التكنولوجيا
الصديقة للبيئة لدول جنوب البحر المتوسط – المرحلة
الثانية ()MED TEST II

ُتبني أدوات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة ( )TESTعلى المفاهيم التالية:

تقييم اإلنتاج األنظف
وكفاءة استخدام
الموارد ()ERPP

والذي يحدد الفرص الفنية والمالية
ذات الجدوى إلنتاج أنظف وأكثر كفاءة.

محاسبة تكاليف تدفق
المواد ()MFCA

نظام اإلدارة
البيئية( )EMSونظام
إدارة الطاقة ()EnMS

إنشاء نظام معلوماتي لمتابعة
الهالك والفاقد من المواد والطاقة في
العملية الصناعية.

يدمج كفاءة استخدام الموارد في اإلدارة
الكلية للشركة الصناعية  ،مؤديا ً إلى
عمليات التحسين المستمر ألنماط اإلنتاج
المستدام.
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تشجيع وتسريع قدرات مصر نحو النمو االقتصادي
األخضر.
تلقى  180خبير من جمعيات األعمال
والمؤسسات الحكومية والشركات
الصناعية و األكاديمية تدريب على
أدوات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة
( )TESTخالل مرحلة مشروع نقل
التكنولوجيا الصديقة للبيئة لدول جنوب
البحر المتوسط – المرحلة الثانية
( )MED TEST IIفي مصر

يتمثل

أحد األهداف الرئيسية لمشروع نقل
التكنولوجيا الصديقة للبيئة لدول جنوب البحر المتوسط
– المرحلة الثانية ( )MED TEST IIفي تعزيز القدرة
الوطنية لمقدمي الخدمات االستشارية في مجال كفاءة
استخدام الموارد واإلنتاج األنظف ( )RECPللصناعة
وتطوير السوق المحلي لخدمات اإلنتاج المستدام .وبحلول
نهاية المشروع في مصر  ،أصبح اآلن  25شركة من مقدمي
الخدمات االستشارية و  5مؤسسات إضافية يستطيعون تقديم
خدمات كاملة في مجال كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج
األنظف ( )RECPوف ًقا لمنهجية نقل التكنولوجيا الصديقة
للبيئة ( ، )TESTوالتي تشمل تقييم استهالك المياه والطاقة
والمواد الخام للصناعة المصرية.

لتحويل

الصناعات بشكل فعال إلى االنتقال
لإلنتاج بموارد أقل و تلوث أقل  ،يجب الدعوة إلى تغيير
في المعرفة والممارسات المتعلقة باستهالك الموارد في
اإلنتاج .وقد كان التدريب المكثف على رأس األولويات إلى
جانب منهجية أفضل الممارسات  ,والمساعدة التقنية في
تقريب الصناعة من شبكات المعرفة والممارسين المبتكرين
الذين يتمتعون بخبرة في مجال اإلنتاج الكفؤ للموارد
واألكثر نظافة .وسيمكن هذا من توسيع مبادرة مشروع نقل
التكنولوجيا الصديقة للبيئة لدول جنوب البحر المتوسط –
المرحلة الثانية ( )MED TEST IIإلى ما بعد مدة إنتهاء
المشروع بما يعود بالنفع الكبير للصناعات المصرية،
وكذلك في القطاعات الصناعية األخرى واالستفادة من
القدرات والخبرات المحلية المكتسبة من خالل المشروع.

180
وقد

أعطى عرض كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج
األنظف ( )RECPفي الصناعة المصرية للمتخصصين
في الصناعة من الشركات المشاركة فرصة المشاركة في
تدريبات المشروع ،وتشكيل فرق داخل الشركات ،وإجراء
تحسينات في كفاءة استخدام الموارد داخل أماكن العمل
الخاصة بهم .وعالوة على ذلك  ،تم أيضا تدريب خبرات
أخرى في اتحادات الصناعة والمؤسسات المالية واإلدارات
الحكومية واألكاديمية على منهجية نقل التكنولوجيا الصديقة
للبيئة (.)TEST

على

سبيل المثال  ،تمكنت شركة من مقدمي
الخدمات الصناعية والتي انضمت إلى تدريب منهجية نقل
التكنولوجيا الصديقة للبيئة ( .)TESTمن إشراك أربع
شركات صناعية إضافية بشكل استثماري كامل إلدخال
منهجية نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة ( )TESTفي تلك
المنشآت الصناعية .وهذا يشير إلى إمكانات السوق المحلية
لخدمات اإلنتاج المستدام في مصر  ،والتي يمكن تلبيتها اآلن
من خالل عرض كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف
( ، )RECPوذلك بفضل مساهمة اليونيدو بمشروع نقل
التكنولوجيا الصديقة للبيئة لدول جنوب البحر المتوسط –
المرحلة الثانية ()MED TEST II

"عندما تتحدث عن الوفورات والتأثيرات
البيئية  ،يمكن بسهولة الترويج لها في
الصناعة  ،خاصة عندما تعكس القدرة
التنافسية للشركة".
السيدة حنان الحضري  ،مقرر مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار  -وزارة التجارة والصناعة المصرية
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نتائج تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة

بعد

حملة تسويقية واسعة تضمنت ورش عمل وزيارات
ميدانية  ،تم اختيار  30شركة من قطاعات األغذية
والمشروبات والكيماويات والمنسوجات لمرحلة تنفيذ مشروع
نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة لدول جنوب البحر المتوسط –
المرحلة الثانية ( .)MED TEST IIويتراوح حجم الشركات
المشاركة بالمشروع من شركات صغيرة ومتوسطة بها 15
موظفا بدوام كامل لشركات كبيرة يعمل بها  1200موظف
في المدن الصناعية الكائنة في مدن اإلسكندرية والقاهرة
والسادات .كانت القطاعات المختارة لمشروع
 MED TEST IIفي مصر ذات أهمية خاصة بسبب
إمكانات "تكرار" المشروع لمواقع صناعية إنتاجية أخرى.
باإلضافة إلى ذلك  ،فإن دعم هذه القطاعات الصناعية سيسمح
بإظهار حاجة قطاع األعمال في عرض كفاءة استخدام الموارد
واإلنتاج األنظف ( )RECPداخل الصناعات األكثر انتشاراً
في مصر ودعم طموحها للتنافس مع المنتجات عالية الجودة
داخل األسواق المحلية والدولية.

"قبل االنضمام  ،كنا نهدر مصادر الطاقة
في مجاالت اإلضاءة  ،المحركات  ،الغاز
وضواغط الهواء .لم يؤد ذلك فقط إلى
ضا إلى الحد
تكاليف الطاقة الباهظة ولكن أي ً
من القدرة اإلنتاجية التي تعمل ضد طموح
الشركة في زيادة اإلنتاج "

هذا

يؤدي إلى تحديد الخسائر وتسليط الضوء على
اإلمكانات االقتصادية المحتملة .وأظهرت تحاليل البيانات أنه
عندما تكون الشركات الصناعية على دراية كاملة بتكاليف
الطاقة الخاصة بها  ،فإنها تقلل في كثير من األحيان من
التكاليف الناجمة عن الخسائر المادية التي تحددها أدوات
المشروع .حيث تساعد منهجية نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة
( )TESTالشركة الصناعية على تحديد واختيار المناطق
بها والتي تحتاج جهودها لتحديد مصادر عدم كفاءة استخدام
الموارد بها.

كشفت

نتائج المشروع في مصر أن هناك بالفعل
إمكانات لبرنامج كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف
( )RECPداخل الصناعة و حصولها على الوفورات
الحقيقية مما يكون له مردود جيد على االقتصاد الوطني،
وأحيانا ً عن طريق إدخال إجراءات صغيرة لها فترة استرداد
قصيرة ( )PBPعلى االستثمار .غالبية اإلجراءات المحددة
في المشروع كان لديها فترة استرداد قصيرة ( )PBPعلى
االستثمار تصل إلى أقل من نصف عام ( ، )٪ 50مما يدل
على الربحية العالية لكفاءة استخدام الموارد.

فترات استرداد االستثمار لإلجراءت التي تم
تحديدها داخل الشركاتالصناعية المشاركة

% 15

حازم طاحون ،
مدير الصحة والسالمة  -شركة ستار جالس

كانت

الشركات تتوقع في البداية المشروع أنه
سيساعدهم في تقليل تكاليف اإلنتاج وخاصة المتعلقة بالطاقة
وأيضا ً رفع وعي موظفيها حول برنامج كفاءة استخدام
الموارد واإلنتاج األنظف ( .)RECPومع ذلك  ،فإن
الوفورات الكبيرة في المياه والمواد الخام التي تم تحقيقها
من خالل تنفيذ مشروع  MED TEST IIتشير أيضًا إلى
وجود إمكانية لتحقيق الوفر في الموارد األخرى وليس في
الطاقة فقط .على سبيل المثال  ،قدمت منهجية نقل التكنولوجيا
الصديقة للبيئة ( )TESTأداة تسمى محاسبة تكاليف تدفق
المواد ( )MFCAكأحد االبتكارات الرئيسية .كشف تحليل
أداة  MFCAللشركات عن التكلفة الحقيقية لخسائر المواد
الخام وعدم كفاءة استخدامها  ،ومن خالل تلك المنهجية
تم تجميع كل من البيانات النقدية والكمية المتعلقة بخسائر
اإلنتاج  ،مما أدى إلى قيام موظفي الشركات "الماليين" و
"الفنيين" بالعمل معًا.

% 50

% 14
% 21

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

5

نتائج تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة
يلخص الجدول أدناه المؤشرات المالية والبيئية لجميع اإلجراءات المحددة في  26شركة من الشركات
*
المشاركة في المشروع.
الشركة

عدد
الموظفين

قيمة االستثمار
باليورو

فترة
توفير
توفير
قيمة تسديد
التوفيرات
المياه ( )%المواد ()%
باليورو سنويا ً االستثمار
سنويا ً
سنوي
(سنة)

توفير
الطاقة
()%
سنوي

قطاع الصناعات الكيميائية
الشركة المتحدة للبالستك والكيماويات (أبكو)
شركة اإلسكندرية للتعبئة الصناعية (أكيب)

1

2

شركة اإلسكندرية للمنظفات والكيماويات (أدكو)
شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
شركة بريق

2

1

1

شركة العبد لتطوير الصناعات الكيماوية
شركة أنابيب المستقبل
شركة فارمابالست

2

1

1

شركة سفنكس للزجاج

1,000

283,269

178,925

1.6

% 46

-

% 27

240

21,689

22,648

1.0

% 49

-

% 1.8

300

64,428

101,663

0.6

% 17

-

%7

200

18,121,320

2,589,758

7.0

% 84

-

% 19

153

358,000

981,962

0.4

% 88

% 10

% 11

33

1,975

1,709

1.2

-

-

% 42

550

301,823

656,728

0.5

-

% 88.8

%5

15

33,295

13,799

2.4

-

% 19

% 11

330

53,103

43,797

1.2

% 3.7

-

% 2.8

شركة ستار للزجاج

350

5,011,500

797,369

6.3

-

-

% 54.7

الشركة المصرية السويسرية لمنتجات العناية بالفم
2
ومستحضرات التجميل (سيسك)

250

1,460,050

369,591

3.9

%5

-

% 20

35

23,525

5,423

4.3

-

-

% 23.5

250

52,890

93,341

0.6

% 29

% 0.5

% 24

30

80,800

155,744

0.5

% 90

% 0.2

% 13.9

220

86,388

111,165

0.8

% 25.3

-

% 8.8

24

6,238

12,346

0.5

%5

% 0.36

% 43

120

333,270

144,204

2.3

% 52

%1

%5

100

331,958

287,637

1.1

% 54

%4

% 14

750

54,000

34,322

1.6

-

-

% 17

1,200

13,000

115,000

0.1

% 33

-

%4

1,200

341,400

220,573

1.5

% 1.9

-

% 18

836

221,500

489,762

0.5

% 46

-

% 21.2

420

1,054,150

902,973

1.1

% 46

-

% 81

150

291,182

289,449

1.0

% 66.8

% 1.8

% 27

400

7,539,500

1,640,018

4.6

% 38.5

-

% 73.6

شركة تايجر كوتنجس

1

1

قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات
الشركة الفرنسية العربية لمنتجات األلبان (ميلكانا)
شركة برج العرب للصناعة
الشركة الدولية للعصائر

1

2

شركة المجد للصناعات الغذائية (السنبلة)
شركة المروة للصناعات الغذائية

1

2

شركة الصقر للصناعات الغذائية (تتراباك)
شركة اإلنتاج الزراعي (إيكاب)

1

1

الشركة الدولية للتنمية الزراعية (فارم فريتس)
شركة مصر كافيه

2

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة
شركة أويل تيك للزيوت

2

2

شركة أوريون للصناعات الغذائية

1

الشركة السعودية المصرية لألمالح والمعادن
2
(سيكوسولت)

1

1

قطاع صناعات الغزل والنسيج
شركة العسكري دوت جينز

1

المجموع
()1القيم على حسب إنتاج 2015
()2القيم على حسب إنتاج 2016
(*) لم يتم نشر نتائج شركتين بناءاً على رغبتهم.
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500

9,656

122,000

80,402

10,336,162 36,262,253

1.5

3.5

-

%5

% 29.9

نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة :الفوائد للصناعة
المصرية

وحدد

فريق عمل المشروع ما مجموعه  255من إجراءات كفاءة استخدام الموارد في  28شركة من الشركات
المشاركة .ومنها  192مقياس  ،تقابل ما يقارب  77٪من إجمالي اإلجراءات  ،والتي تم الموافقة عليها من قبل اإلدارة
العليا في تلك الشركات وتم وضعها في خطة العمل للتنفيذ في .2018
ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ

 6ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ
 4ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ

ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ

ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت

 108ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ
 88ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ

 141ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ
 100ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ

تفاصيل اإلجراءات المحددة حسب وقت العائد على االستثمار في المشروع:

255

120
90

ﺗﺣت اﻟدراﺳﺔ

* ﻣطﺑق

ﺗم طرﺣﮫ ﺟﺎﻧﺑﺎ ً

ﺗداﺑﯾر اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف وﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد

60

>0 30ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر> 0.5ﺳﻧﺔ
0

* ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮫ ،أو ﺗﺣت اﻟﺗطﺑﯾق أو ﻣﺧطط ﻟﺗطﺑﯾﻘﮫ
ﻓﻲ وﻗت إﺻدار ھذه اﻟﻧﺷرة

>0.5ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر> 1.5ﺳﻧﺔ

>1.5ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر> 3ﺳﻧﺔ

10,336,162

ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر< 3ﺳﻧﺔ

ﺑﺎﻟﯾورو
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗوﻓﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ً

في

مصانع الشركات المشاركة  ،تم تحديد وفورات سنوية محتملة تزيد على  10.3مليون يورو  ،مما أدى إلى توفير
في الطاقة قدره  411,049ميجاوات في السنة .وتوفير  2,020,608م  / 3سنة من المياه ؛ وتوفير 12,246طن من
المواد الخام  ،و  12,188طن من النفايات الصلبة المطمورة.

اﻟﻔواﺋد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﯾﺎه

ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ

ﺗﻘﻠﯾل ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت

2,020,608

411

79,452

12,188

ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﺳﻧوﯾﺎ ً

ﺟﯾﺟﺎواط ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻧوﯾﺎ

طن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ

طن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
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َحل ُمربح للصناعة والبيئة في مصر

صا هائلة للشركات
"توفر كفاءة الموارد فر ً
المصرية لتصبح أكثر تنافسية .هذا مجال
في قطاع األعمال مثير لالهتمام حيث أنه ال
يتعلق فقط بالتحول األخضر – بل إنه مجرد
مفهوم تجاري سليم "
خوسيه لويس بوبس  ،قائد فريق مرفق تمويل االقتصاد
األخضر ()GEFF

من

أجل االستجابة لالستثمارات المرتفعة في بعض األحيان
والتي تتطلبها التكنولوجيات الجديدة ذات الكفاءة في الموارد ،
تم إعطاء الشركات في مشروع  MED TEST IIإرشادات
حول كيفية الوصول إلى الحوافز المالية الخضراء الحالية التي تم
تطويرها من قبل مرفق تمويل االقتصاد األخضر (، )GEFF
أو برنامج التحكم فى التلوث الصناعي المرحلة الثالثة (EPAP
 )IIIكجزء من إستراتيجيته لتطوير التمويل األخضر في مصر.
وفي هذا الصدد  ،تم تمكين شركة واحدة لتمويل استثمارات
كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف ( )RECPالتي تبلغ
أكثر من  17مليون يورو من خالل برنامج برنامج التحكم فى
التلوث الصناعي المرحلة الثالثة ( .)EPAP IIIباإلضافة إلى
ذلك  ،تستعد أربع شركات للتقدم بطلب إلى مرفق تمويل االقتصاد
األخضر ( )GEFFللحصول على تمويل باستثمارات تزيد عن
 7.5مليون يورو  ،وتستعد شركتان للتقدم بطلب للحصول على
تمويل من برنامج التحكم فى التلوث الصناعي المرحلة الثالثة
( )EPAP IIIباستثمارات تصل إلى  450,000يورو.
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وبالمثل

 ،يتم تشجيع الشركات الصناعية اآلن
على دمج منهجية نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة ( )TESTمع
سياساتها واستراتيجياتها وعالقاتها التجارية المستقبلية .ونتيجة
لذلك ,تبنت بعض الشركات المشاركة بالمشروع سياسات بيئية
تدمج مفهوم برنامج كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف
( )RECPفي إستراتيجيتها التجارية الحالية  ،والتي سيستمرون
في االستفادة منها.
أعدت جميع الشركات المشاركة بالمشروع نظام إدارة البيئة
( )EMSالخاصة بها وتم تزويدها بمبادئ توجيهية محددة لدمج
برنامج كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف ( )RECPفي
نظام اإلدارة البيئية الخاص بها و مع قرب نهاية المشروع ،
قررت ثالث شركات تحديث شهادتها  ISO 14001الحالية ،
وبدأت خمس شركات في التأهل للحصول على شهادة نظام إدارة
الطاقة  .ISO 50001وأثناء تنفيذ المشروع  ،أجرت إحدى
الشركات المشاركة بالمشروع تقييما ً لبصمتها المائية وهي اآلن
قادرة على إدارة ورصد استهالكها للمياه بكفاءة أكبر.

"بالنسبة ألي عمل  ،هناك دائ ًما محركات
للتكلفة .ويقود مشروع MED TEST II
الكفاءة والتكاليف .لذا  ،فإنه يفيدنا تما ًما
في جميع مؤشرات األداء الرئيسية التي
نريد أن نوفرها".
مارتن لوماس  ،مدير التصنيع
مجموعة جهينة للصناعات الغذائية

الكفاءات الفنية لبرنامج كفاءة استخدام الموارد
واإلنتاج األنظف ( )RECPفي مصر

لمشاركة

رؤيتنا حول تغيير النظام االقتصادي
على نطاق واسع نحو االستهالك واإلنتاج المستداميين في جنوب
البحر المتوسط يتطلب جهود جميع الجهات المعنية في المجتمع.
حيث كشف مشروع  MED TEST IIفي مصر كيف يمكن
الحصول على فوائد اقتصادية وبيئية من برنامج كفاءة استخدام
الموارد واإلنتاج األنظف ( )RECPباستخدام المنهجية المتكاملة
لنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة ( - )TESTبدون التدخل في
العمليات التجارية للصناعة.

وعالوة

على ذلك  ،وضعت اليونيدو مع األطراف
المعنية في الصناعة والمؤسسات الحكومية خارطة طريق حول
كيفية توسيع نطاق نهج كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف
( )RECPفي جميع قطاعات الصناعة في مصر وكيفية بناء
قدرات جديدة يمكن أن تعزز العرض والطلب على خدمات اإلنتاج
المستدام .ستنشر نتائج هذه المشاورات في خارطة طريق وطنية
لتوسيع نطاق برنامج كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف
( )RECPفي مصر.

الفريق الوطني المصري:

الفريق األساسي :علي أبو سنة ( -مدير مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف المصري) ،ميسره فؤاد (المنسق الوطني للمشروع وخبير
إدارة كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف) ،أيمن الذهبي (مدير فني للمشروع وقائد فريق)  ،سامية مسعود (قائد فريق وخبيرة إدارة
كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف ) ،فتحية سليمان (قائد فريق وخبيرة إدارة كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف ) ،عثمان عيطة (خبير
نظام إدارة البيئة) ,نبيل بكري (خبير نظام إدارة البيئة) ,أحمد توفيق (خبير نظام إدارة محاسبة تدفق المواد) ,أحمد محمود (خبير
ترشيد الطاقة) ,طارق إسماعيل (خبير ترشيد الطاقة) ,نجوى منصف (خبيرة إدارة كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف)  ,محمد شريف
(خبير ترشيد الطاقة) ,شادية الشيشيني (خبيرة السياسات)
الفريق الفني المساعد( :مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف المصري) :مصطفى مغاوري ,أيمن السعيد ,خالد عابدين ,محمد سالم.
(إيواتك) :مي إبراهيم ,نرمين إبراهيم ,هند الوكيل ,دينا ناجي.
(إنفي جلوب) :عبدهللا قرطام ,دينا حسين ,يسري أبو النجا ,عبدالرحمن سيد.

الفريق الدولي:

كارولينا غونزاليس  -مولر(مديرة المشروع) ،روبيرتا دي بالما (كبيرة االستشاريين الفنيين) ،فالديمير دوبس (خبيراول في كفاءة
الموارد واإلنتاج األنظف) ،كريستين جاش (خبيرة أولى في نظام إدارة محاسبة تدفق المواد)  ،جاب فان دير مير (خبير في القطاع
الدولي) ،كارستن أوليش (خبيرفي القطاع الدولي) بو كورا (خبيردولي في كفاءة الطاقة)  ،برونو فينسنت (خبيرفي القطاع الدولي)
 ،فويسالفكا ساترتش (خبيرفي القطاع الدولي)  ،كريس أرفانيتاكس (خبيرفي القطاع الدولي) ،مايكل بارال  /اختصاصي االتصاالت،
فالديمير أناستاسوف  /منسق المشروع بالمقر الرئيسي فيينا.

Photo: UNIDO
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الشركاء المن ّفذون

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
دائرة البيئة
Vienna International Centre, P.O. Box 300,
1400 Vienna, Austria
هاتف )+43( 0126026 – 0 :فاكس(+43) 0126926 – 69 :
البريد اإللكترونيC.GONZALEZ-MUELLER@unido.org :
الموقع اإللكترونيwww.unido.org :
مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف
العنوان 27 :أ ،شارع عبدالخالق ثروت ،وسط البلد ،القاهرة ،مصر
هاتف/فاكس)+202( 23916154 – 23925984 :
بريد الكترونيeng_maysara@hotmail.com / info@encpc.org:
الموقع االكترونيwww.encpc.org :

المجموعة اإلستشارية لهندسة البيئة ومعالجة المياه (إيواتك)
العنوان ٥٥ :شارع األدهم -برج الرصافة -منطقة محرم بك -محافظة اإلسكندرية  ،مصر
هاتف)+203( 3954703 :
فاكس)+203( 3954468 :
بريد الكترونيewatecteam@gmail.com :
الموقع االكترونيwww.ewatec-eg.com :
شركة انفى جلوب
العنوان 8730 :شارع الدكتور تيمور متفرع من شارع  ،9المقطم ،القاهرة ،مصر
هاتف/فاكس)+202( 28428069 :
بريد الكترونيinfo@enviglobe.com :
الموقع االكترونيwww.enviglobe.com :

قم بمسح كود  QRأو قم بزيارة  switchmed.euلتنزيل دراسات الحالة الفردية من
MED TEST II
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