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برنامج )SwitchMed( ُممول من االتِّحاد األوروبي و ُتنفذه منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع خطة عمل 
البحر األبيض المتوسط )MAP( التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج الُمستدامين 

)SCP/RAC( وقسم اقتصاد البيئة التابع لألمم المتحدة.

تم إنتاج هذا النشر بدعم من االتِّحاد األوروبي.

إن مضمون هذا النشر هو مسؤولية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وحدها وال يمكن بأي شكل من األشكال أن يعبر عن 
آراء االتحاد األوروبي.

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.

استخدمت العبارات مثل "ُمتقدمة" و"ًصناعية" و"نامية" أستخدمت ألغراض إحصائية بحتة  وال تعبر بالضرورة عن حكم حول 
مستوى التنمية التي وصلت له دولة معينة.

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

الحالية. التجارية  العمليات  في  دمجها  يمكن  لالستثمار،  

التحول إلى االستهالك واإلنتاج المستدامين

للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  منهجية  تعتمد 
اإلنتاجية  تحسين  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  لنقل  الصناعية 
رفع  إلى  المؤدية  والتقنيات  الُممارسات  تكامل  على  المبني 
واستهالك  الفواقد  وتخفيض  الطبيعية  الموارد  استخدام  كفاءة 

القيمة.  االبتكار وخلق  وإيجاد فرص  الطاقة 

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  المغرب  ودعم صمود  ُمستدام  عمل  فرص  وخلق 

البعيد. المدى  على  مصادرها 
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للقطاع  تدريجي  نمو  لوحظ   ، األخيرة  السنوات  في 
بتنوع  الوطنية  السياسات  تتميز  المغرب.  في  الصناعي 
وتغيرات متقلبة في اإلنتاج لتنويع اإلنتاج الصناعي وتطوير 
البنية التحتية ، على أمل أن يعزز النمو ويجعله أكثر مرونة. 
ومع ذلك ، فإن المعوقات الرئيسية التي تواجهها الصناعات 
المغربية فيما يتعلق بتوفر الطاقة والمياه ، تبقى في استيراد 
لهذا على  التأثير ملموس  المياه و  الطاقة وندرة  تقريبا جميع 
اإلنتاج الصناعي. من أجل إطالق اإلمكانات االقتصادية لهذه 
 ، الصدد  هذا  في  القيود.  هذه  على  التغلب  يجب   ، الصناعة 
يعد اإلنتاج الكفء والموفر للموارد واحًدا من أكثر الخيارات 
زيادة  إلى  تسعى  التي  المغربية  للشركات  المتاحة  الفعالة 
المحلية  األسواق  في  وأهميتها  التنافسية  وقدرتها  ربحيتها 

والدولية.

بالبيئة،  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  برنامج  يعالج 
2018م،  عام  إلى  2015م  عام  من  المغرب  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 المغرب

والتجارة  واالستثمار  الصناعة  وزارة  رعاية  تحت 
والتنمية  والمناجم  الطاقة  ووزارة   ، الرقمي  واالقتصاد 
في   MED TEST II مشروع  إنشاء  تم   ، المستدامة 
المغرب. نفذها اتحاد مكون من مزودين للخدمة في الصناعة: 
 MED يجمع برنامج .MSI Conseil Fraquemar و 
أجل  من  النفوذ  ذات  والمراكز  المؤسسات  بين   TEST II
تحقيق التطبيق المستدام وتطبيق نظام ERPP في المغرب.

© Benson Kua / CC Flickr

https://www.flickr.com/photos/bensonkua/
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منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة بالمغرب

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

المستدام.
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  منهج  ويتطلب 
)TEST( االعتماد على فريق عمل متعدد التخصصات وال 
ونتيجة  واحد.  شخص  مواهب  على  باالعتماد  تحقيقه  يمكن 
لذلك، استطاع هذا النهج أن يعزز في المغرب فرص الشراكة 
المستدام  اإلنتاج  الخدمات والخبراء في قطاعات  بين مقدمي 

المؤسسة. إدارة  مستويات  تشمل جميع  والتي 

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  المغرب  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 

تقييم اإلنتاج الفعال 
و النظيف  للموارد 

)ERPP(

يحدد الفرص الفنية والمالية الُمجدية 
إلنتاج أنظف واكثر كفاءة.

 )ERPP( إن ربط تقييم اإلنتاج الفعال و النظيف  للموارد
مع المعايير الحالية في أنظمة إدارة البيئة والطاقة ومعيار محاسبة 
إنشاء  المؤسسات من  ُيمّكن   ،ISO14051 المواد   تدفق  تكاليف 
والمواد  والمياه  الطاقة  في  الخسائر  وتعقب  لتحديد  متكامل  نظام 
لنقل  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  منهجية  تبني  األولية. 
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة )TEST( بالبيئة الفهم والقدرات الشاملة 
في مختلف المجاالت اإلدارية للشركة مما ُيعمق فهم ودعم اإلنتاج 

الموارد ضمن األعمال.  استخدام  األنظف وكفاءة 

ُتبنى منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة )TEST( على 

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 
ونظام إدارة الطاقة

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
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تلقى 90 متخصًصا من مؤسسات 
الدعم والمكاتب االستشارية 

والشركات والمؤسسات الحكومية 
والصناعات تدريبا على أدوات 

منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة 
بالبيئة خالل المرحلة التجريبية 

للمشروع في المغرب.

نقل  لبرنامج  األساسية  األهداف  أحد  يتمثل 
المحلية  القدرات  تعزيز  في  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا 
الموارد  استخدام  كفاءة  أدوات  على  الخدمات  لمقدمي 

المستدام.  اإلنتاج  لخدمات  المحلية  األسواق  وتطوير 

تضمنت  النطاق  واسعة  تسويقية  حملة  أعقاب  وفي 
اختيار  تم  للشركات،  فردية  ميدانية  وزيارات  عمل  ورشات 
صناعية،  قطاعات  أربعة  من  األولي  للتقييم  شركة   59
20 شركة والتي قامت  واختير منها للمشاركة في المشروع 
التكنولوجيا  نقل  مشروع  لتطبيق  اتفاقيات  على  بالتوقيع 

بالبيئة.  الرفيقة 
صناعية  قطاعات  االربع  من  المختارة  الشركات  تتمتع 
إنتاج  مواقع  إلى  للنتائج  للتكرار"  "قابلة  عالية  بإمكانيات 
 )TEST( مشابهة أخرى ، بهدف السماح بتأثيرات مشروع

المغرب. في 

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 

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

المجدية,  الحلول  اقتراح  ثم  اإلنتاج  الخسائر في  أكثر  عنها 

90

تحسين وتسريع قدرات المغرب نحو النمو األخضر

تتيح لنا خبرتنا في مجاالت الزخرفة 
والمنسوجات تقديم مجموعة واسعة من 
المنتجات والخدمات لدعم عمالئنا بشكل 

أفضل. نحن ملتزمون بنهج TEST  لتأكيد 
استراتيجيتنا القائمة على االبتكار واألداء 
، ونظام إدارة يحمي الموارد الطبيعية، مع 
نهج يؤكد على توافق أنشطتنا مع البيئة. 

زهير بناني ،
PIF ، مدير المصنع
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يلخص الجدول أدناه المؤشرات المالية والبيئية لجميع اإلجراءات المحددة في
 20 شركة المشاركة في المشروع.

)1(القيم على حسب إنتاج 2015
)*( توفيرات المواد الخام و المواد التشغيلية

أظهر التقييم المبدئي للنتائج التي حققتها 20 شركة 
تدليلية ل )MED TEST II( في المغرب إمكانات واضحة 
 ، الخام سنوياً  المواد  من  153 5   طناً  لتقليل استهالك ب 
من  ساعة  جيجاوات   98,8 و  المياه  من  م3  و 399 137 
سنوياً  البالغ  التلوث  من  الحد  على  ذلك  وسيساعد  الطاقة. 
  3 162 و   ، الكربون  أكسيد  ثاني  من  بنحو971 39  طناً 

 . الصلبة  النفايات  من  طناً 

التوفيرات  باليورو قيمة االستثمار باليوروعدد الموظفينالشركة 1
سنوياً

فترة 
قيمة تسديد 

االستثمار
)سنة(

توفير المياه 
)%( سنوياً

توفير المواد )%( 
سنوي *

توفير الطاقة 
)%( سنوي

القطاع الكيميائي 

AMA Détergent254140 877220 7991,1% 59,9% 1,9% 29,6

ATTAGHLIF75 810 446485 1622,7 % 5% 0,4% 35,6

COCHEPA90850 412462 3461,2% 15,8% 1,3% 52,9

GPC-Kénitra120055 668 2756 9352,9% 51,4% 0,4% 18,5

KAPACHIM37 200 564 220 1204,7% 10,8% 0,12% 30,2

NATUREX Maroc94361 491 1715 8141,8% 74,6% 24% 82,8

OFFSET POLYPLAST150369 818773 2034,0% 3-% 21,4

قطاع األغذية

Arzak Tria70893 847540 3802,2% 49,5% 7,74% 37,3

CCC Aiguebelle 146813 171 1933 8781,3% 10,8% 2,3% 45,3

BBM Excelo400 310 184 1194 6391,9% 19,6% 1,06% 21,6

Margafrique 200620 810190 5351,5% 8,5% 1,5% 31,1

VMM Vinaigrerie 
Moutarderie du Maroc250764 322 1497 5882,2% 13,4% 6,3% 83,1

القطاع الميكانيكي

Afrique câbles200895 649 1837 5153,2% 3% 2% 35,9

COFICAB Maroc305708 910 2554 860 1 1,6% 7,4% 0,4% 12,1

MUTRONIC 120931 921867 5061,8-% 3% 64,1

Plastex100101 373755 2221,7% 5% 2,13% 49,4

Tube et Profil80690 676380 3691,8% 23,9% 3% 84,9

قطاع الغزل والنسيج

ATREFIL65987 342744 1232,4% 18,5% 0,1% 49,7

PIF 160470 446 1000 3783,8% 15,3% 4% 82,1

Sifitex50250 639603 1554,1% 34% 11,4 % 46,2

2,0  725 537 10 € 217 577 21 € 966 2المجموع

نتائج تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة 
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تم طرحھ جانباًتحت الدراسة* مطبق

10,537,725
بالیورو  

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

في وقت إصدار ھذه النشرة 

0

50

100

150
475    

 تدابیر اإلنتاج األنظف وكفاءة 
استخدام الموارد

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

تم تحديد ما يزيد عن 475 من إجراءات كفاءة 
استخدام الموارد من قبل فريق االختبار في 20 من الشركات 
من   86٪ يقارب  بما   ، منها   407 اعتماد  تم  والتي  التدليلية 
اإلجمالي ، من قبل إدارة الشركات وتم دمجها في خطط العمل 

للتنفيذ في عام 2018.

في 20 مصنع تم تحديد وفورات أكثر من 10,5 مليون يورو 
سنوياً ، وهو ما يقابل متطلبات االستثمار البالغة 21,6 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 

36 %  من االستثمار يسترجع فى أقل من  0.5 عام  و 
21 %   فى أقل من عام  و نصف  و  17 % يتم استرجاعها 
فى أقل من 3 سنوات و 26  %   فقط يتم استرجاعها خالل 
أكثر من 3 سنوات و ذالك  يعكس العائد المالي الكبير للمشروع.

تفاصيل التدابير المحددة حسب وقت العائد على االستثمار في المشاريع التجريبية في المغرب

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

% 36

% 21

% 26

% 17

فترات استرداد االستثمار لإلجراءت التي تم تحديدها 
لدى الشركات المشاركة 

نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة: الفوائد للصناعات 
المغربية
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الفوائد البیئیة المقدرة

توفیر المیاه

137 399
ً متر مكعب سنویا

توفیر الطاقة

98,8
جیجاواط ساعة سنویا 

تقلیل ثاني
أكسید الكربون 

39 971
طن في السنة  

تقلیل النفایات

3 162
طن في السنة  

َحل ُمربح للصناعة والبيئة في المغرب

في هذا السياق ، الشركات في قطاعي األغذية والمنسوجات 
تمويل  ائتمان إلطار  خط  لدعم   بالفعل  المشروع   أستخدمت 
الطاقة المستدامة المغربي )MorSEFF( في البنك األوروبي 
البنوك  موافقة  على  والحصول    )EBRD(والتعمير لإلنشاء 
المحلية الشريكة. وحتى اآلن ، تمت الموافقة على أكثر من 4.4 
مليون يورو من قبل )MorSEFF( لمشاريع اإلنتاج النظيف 
والموفر للموارد )PPER( لشركات MED TEST II. وقد 
استخدمت هذه األموال لالستفادة من تقنيات اإلنتاج الجديدة ، مع 
زيادة الكفاءة مع تقليل استهالك الطاقة و المياه و المواد األولية 
بالمقارنة مع التقنيات الحالية. باإلضافة إلى ذلك ، فإن مشاريع 
MED TEST II األخرى التي تم تحديدها ، والتي تبلغ قيمتها 
أكثر من 13 مليون يورو ، مؤهلة للحصول على أموال سيتم 

إصدارها قريباً من هذه اآللية.

من السمات الهامة في المغرب هو اإلمكانات الهامة للطاقة 
المتجددة ، والتي تم تحديدها أثناء تنفيذ المشاريع في الشركات 
األلواح  تركيب  في خطط عملهم  الشركات  أدرجت  المغربية. 
الضوئية بقيمة استثمارية تراكمية تبلغ 4.2 مليون يورو ، مع 
2.8 مليون يورو إضافية. كما برزت الكتلة الحيوية في خطط 
عمل الشركات ، مع استثمار يقدر بـ 450,000  يورو. وتبلغ 
 14 وتنتج   ، يورو  مليون   1.35 مجتمعة  السنوية  التوفيرات 
جيجاوات ساعة من الكهرباء لكل لوح و 16.2 جيجاوات ساعة 
من الطاقة الحرارية لكل كتلة حيوية ، مع انخفاض في انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون بمقدار 15000 طن.

وفي الوقت نفسه ، تقريًبا وافقت جميع شركات العرض 
يقلل من كمية  قد  ، مما  أنظمة مراقبة  لتركيب  إجراءات  على 
الطاقة والمياه المستهلكة ، بناًء على ISO 14000 و 50001.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي االستثمار في هذه اإلجراءات إلى  
770 ألف يورو ، وهو ما سيؤدي إلى توفير سنوي قدره 445 
ألف يورو ، بما في ذلك 6.32 جيجاواط ساعة من الطاقة و 
200 18 متر مكعب من المياه مع تجنب 915 2 طن من ثاني 

أكسيد الكربون.
وأخيراً ، تنوي معظم الشركات دمج أداة MFCA في نظامها 

المحاسبي من أجل مراقبة تدفق المواد بفعالية.

تجاوزت نتائج المشروع توقعاتنا ، مع 
إجراءات لتحسين عملياتنا واستهالكنا 
للطاقة وأداءنا البيئي. ساهم المشروع 

في القدرة التنافسية لسوقنا ليس فقط من 
خالل تحسين الموارد ، ولكن أيًضا من 

خالل تحسين جودة المنتجات. بالنظر إلى 
النتيجة ، سنواصل استخدام هذا النهج في 

المستقبل. 

السيد العشام ،
مدير الجودة والسالمة والبيئة - كابالت 

أفريقيا
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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

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

مدينة يعقوب المنصور، الرباط
Résidence Atlantic, Imm K appt.n°2

سيتيه يعقوب المنصور ، الرباط
هاتف:  09 90 40 0522 )212+( ، فاكس: 29 14 28 37 5 )212+(

 yvan.gravel@fraquemar.ma :البريد اإللكتروني
www.fraquemar.ma :الموقع اإللكتروني

حي الصخور، الدار البيضاء
148, Bd BAHMAD, Bureau N° 15, Belvédère,

بالك روكس ، الدار البيضاء
هاتف:26 14 28 37 5 )212+(  ، فاكس: 08 90 40 0522 )212+(

 msiconseil1@gmail.com :البريد اإللكتروني
www.msiconseil.ma :الموقع اإللكتروني

الشركاء المنّفذون

باإلضافة إلى ذلك ، عزز مشروع MED TEST II قدرة مقدمي خدمات RECP المحليين على المساعدة في 
تطوير حلول للمغرب تعمل على تحسين اإلنتاج دون إضاعة الموارد النادرة. 

الفريق الوطني:
تعتبر Fraquemar و Conseil MSI أساس الخبراء المتاحين بالفعل ألدوات TEST  لدعم عدد كبير من الشركات بشكل 

فعال نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. 

الفريق الدولي: 
, MFCA كارولينا غونزاليس - مولر )مديرة المشروع(، روبيرتا  دي بالما )كبيرة المستشارين الفنيين(، كريستسن ياش/ خبير
ECTI/ خبيركيميائي و ميكانيكي , ttz Bremerhaven/ خبير أغذية , Papertec/ خبيرأوراق , مانفريد جيلبكا / خبير 

بطارية

الكفاءات ل ERPP في المغرب


