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

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

تم إنتاج هذه النشرة بدعم من االتِّحاد األوروبي.

ُمحتوى هذه النشرة  مسؤولية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حصرياً وال يعكس آراء االتِّحاد األوروبي نهائياً.
الّتسميات الُمستخدمة وعروض مادة هذه النشرة ال ترتبط بتعبير رأي السكريتاريا بأي طريقة كانت حول الوضع القانوني ألي 

دولة أو منطقة أو مدينة أو أي من سلطاتها وال ُتعنى بُمحددات 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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االتحاد  من  الممول   SwitchMed برنامج  ُيعنى 
والخدمات  السلع  واستهالك  إنتاج  طريقة  بتغيير  األوروبي 
يسعى  البيئي.  التدهور  عن  البشرية  التنمية  ُتفصل  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 
الصناعات  البرنامج  يدعم  االقتصادية.  وطاقاتها  إمكانياتها 
الخدمات  ومقدمي  الناشئة  الخضراء  المشاريع  وأصحاب 
والمجتمع المدني وصانعي السياسات من خالل تنفيذ نشاطات 
اإلبتكار  حاضنات  مع  والتشبيك  السياسات  وتطوير  تطبيقية 
المناخ  مع  تتكيف  نحو مجتمعات  التقدم  وُمساندة  لدعم  البيئي 
ُينِتج  ومما  الكربون  انبعاثات  من  متدنية  بمستويات  وتتمّيز 

جديدة. اقتصادية  فرص 

صميم   في  يقع  فرص  إلى  التحديات  تحويل 
 MED TEST( مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة
 .SwitchMed وهو جزء فريد وُمبتكر من برنامج )II
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  منهجية  تتناول 
الطاقة  أسعار  ارتفاع  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  لنقل 
والمواد األولية من خالل عرض أفضل ممارسات اإلنتاج 
المقترن   )RECP( الموارد  استخدام  كفاءة  و  األنظف 
في  إدماجه  إمكانيات  يعظم  مما  لالستثمار  جيد  بمردود 

الحالي. األعمال  عالم 

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 

ال  الموارد  استخدام  وكفاءة  األنظف  اإلنتاج  اعتماد  إن 
يؤدي إلى أداء بيئي أفضل للصناعة فحسب، بل ُيمكِّن قطاع 
المال من  أكبر من جهة وتوفير  بتنافسية  العمل  األعمال من 
الُمستدام.  ونموه  استثماره  فرص  من  يزيد  مما  أخرى  جهة 
كفاءة اإلنتاج ُتساهم أيضاً في توفير الموارد القّيمة من طاقة 
األنظف  اإلنتاج  مردود  الوطني.  االقتصاد  أجل  من  ومياه 
وكفاءة استخدام الموارد االقتصادي يمتد إلى ما هو أبعد من 
تخفيض تكاليف اإلنتاج لُيطال نمو إضافي وخلق فرص عمل 
ُمستدام ودعم األردن في توفير مصادرها على المدى البعيد.
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االستقرار  عدم  حالة  تأثير  من  الرغم  وعلى 
االقتصادي واالجتماعي السائدة في المناطق المجاورة لألردن 
على التنمية وإعاقتها، إال أن الدولة شهدت نمواً ثابتاً في الناتج 
تزال  ال  ذلك،  ومع  الماضية.  العقود  في  اإلجمالي  المحلي 
اعتماد  بسبب  اقتصادية  تحديات  تواجه  األردنية  الصناعات 
األردن على الوقود األحفوري الُمكلف بتركيز كربوني عاٍل 
من أجل الطاقة بضوء شح المياه أيضاً. نتيجًة لذلك، إن توفير 
استهالك الموارد في الصناعة لن يؤدي إلى تحسين االقتصاد 
لقطاع األعمال فحسب بل سيساهم بضمان توفر تلك الموارد 

المجتمع. من  أخرى  لقطاعات 

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

الدولية. المعايير 

الشراكة من أجل صناعة تنافسية في األردن

المؤسسات الشريكة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 
وزارة البيئة

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية

 الشركاء المنفذين للمشروع
الجمعية العلمية الملكية

 
غرفة صناعة عّمان

 المؤسسات المالية
 الصندوق األردني لتمويل الطاقة المتجددة

وكفاءة الطاقة
 

صندوق حماية البيئة
 

البنك المركزي األردني

 مؤسسات المجتمع المدني
غرفة صناعة األردن

 
مؤسسة المدن الصناعية األردنية

 المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع
االقتصادية

 
جمعية البنوك في األردن

والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  رعاية  تحت 
بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  برنامج  ُنفذ  البيئة،  ووزارة 
في األردن بقيادة الجمعية العلمية الملكية بالشراكة مع غرفة 
ان وبالتعاون مع غرفة صناعة األردن والمؤسسات  صناعة عمَّ
المالية مثل الصندوق األردني لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة وصندوق حماية البيئة، ويجمع مشروع نقل التكنولوجيا 
الرفيقة بالبيئة المنظمات والمؤسسات المؤثرة لتحريك التمويل 
والدعم لتطبيق مستدام وتوسيع نطاق تطبيق اإلنتاج األنظف 

وكفاءة استخدام الموارد في األردن.

شركاء منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في األردن
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منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة لألردن

ال،  الفعَّ التشاركي  والعمل  اإلبداعي  التفكير  خالل  من 
تتبعها  التي  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  منهجية  تستهدف 
إدارة  للتنمية الصناعية جميع مستويات  المتحدة  منظمة األمم 
ومسؤوليات  مهنية  خلفيات  من  أشخاصاً  وُتشرك  الشركة 
لمدخالت  ال  الفعَّ االستخدام  واستدامة  لتعزيز  مختلفة  تشغيلية 
من  التي  األعمال  ثقافة  ُتشجع  وبهذا  البيئي؛  واألداء  اإلنتاج 
أن  يمكن  واقتصادياً  بيئياً  الُمبتكرة  األعمال  حلول  خاللها 

تزدهر.

يتطلب تحديد جميع إمكاينات 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. ساعد مشروع 
الشركات  معظم  األردن  في  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل 
المشاركة من خالل توجيهها نحو الخطوات الالزمة إلدخال 
أنظمة المراقبة المناسبة ولكي يستعدوا لنيل شهادات األيزو.

إن تقييم محاسبة تكاليف تدفق 
المواد الذي أجري قد حسن 

معرفتنا بتكاليف الفواقد والمخلفات 
وساهم ذلك التقييم بتحديث نظام 

المحاسبة والمعلومات لدينا.
د. الليث الدرابيع

“مدير التصدير والتطوير

“

تقييم اإلنتاج األنظف 
وكفاءة استخدام 

الموارد: 

 يحدد الفرص الفنية 
والمالية الُمجدية إلنتاج 

أنظف وأكثر  كفاءة.

الموارد  استخدام  وكفاءة  األنظف  اإلنتاج  تقييم  ربط  إن 
ومعيار  والطاقة  البيئة  إدارة  أنظمة  في  الحالية  المعايير  مع 
ISO14051، ُيمّكن األعمال  محاسبة تكاليف تدفق المواد  
الطاقة  في  الفواقد  وتعقب  لتحديد  متكامل  نظام  إنشاء  من 
والمياه والمواد األولية. تبني منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة 
بالبيئة الفهم والقدرات الشاملة في مختلف المجاالت اإلدارية 
للشركة مما ُيعمق فهم ودعم اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام 

األعمال. الموارد ضمن 

ُتبنى منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة على األدوات التالية:

محاسبة تكاليف تدفق 
المواد: 

إنشاء نظام معلومات 
لمتابعة الفواقد 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: 



تحسين وتسريع قدرات األردن نحو النمو 
األخضر

تلقى 70 مهنياً يعملون في 
مجال استشارات األعمال 

ومؤسسات حكومية 
وصناعات التدريب على 
أدوات نقل التكنولوجيا 

الرفيقة بالبيئة أثناء مرحلة 
تنفيذ المشروع في األردن.

70
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 
أردنياً  مهنياً   12 قدرات  وتعزيز  بناء  تم  المشروع   نهاية 
المتحدة  األمم  منظمة  منهجية  على  استشارية  7 شركات  من 
سيستمر  بالبيئة.  الرفيقة  التكنولوجيا  لنقل  الصناعية  للتنمية 
هذا الفريق في تقديم خدمات متكاملة لكفاءة استخدام الموارد 
أثناء  جرى  الذي  التدريب  نجح  كما  المحلية.  للصناعات 
العمل مقترنا بأساليب أفضل الممارسات المبنية على الدالئل 
والبراهين وبرنامج المساعدة التقنية في تقريب الصناعة من 
اإلنتاج  مجال  في  الخبرة  ذوي  والممارسين  المعرفة  شبكات 
في  الّتوسع  في  ُيساهم  مما  الموارد  استخدام  وكفاءة  األنظف 
تطبيق مبادرة نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة إلى ما بعد فترة 
قطاع  في  الصناعات  على  األوسع  بالفائدة  ليعود  المشروع 
في  األخرى  والقطاعات  والمشروبات  الغذائية  الصناعات 
المكتسبة  والخبرات  المحلية  القدرات  من  واالستفادة  األردن 

المستدام. اإلنتاج  لحلول  الوطني  االنتشار  نحو  وتكييفها 
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تضمنت  النطاق  واسعة  تسويقية  حملة  أعقاب  وفي 
تم  للشركات،  فردية  ميدانية  وزيارات  عمل  ورشات 
للمشاركة  منها  واختير  األولي،  للتقييم  شركة   21 اختيار 
الغذائية  الصناعات  قطاع  من  شركة   12 المشروع  في 
لتطبيق  اتفاقيات  على  بالتوقيع  قامت  والتي  والمشروبات 
الشركات  تتراوح  بالبيئة.  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع 
صغيرة  شركات  بين  المشروع  في  المشاركة  األردنية 
 500 لديها  كبيرة  شركات  إلى  موظفاً   60 لديها  ومتوسطة 
العديد  وفي  األردن  في  المناطق  مختلف  في  تقع  موظف 
سحاب  تتضمن  ان  عمَّ محافظة  في  الصناعية  المناطق  من 
والمشروبات  الغذائية  الصناعات  قطاع  اختيار  تم  وماركا. 
بسبب إمكانية التوسع وقابلية تكرار قصص النجاح في مواقع 
التكنولوجيا  نقل  مشروع  انتشار  يعظم  مما  أخرى  إنتاجية 

متالحق. بشكل  األردن  في  بالبيئة  الرفيقة 

المشروع  في  للمشاركة  الشركات  تحمست 
لتوقعها أن يساعدها المشروع في خفض تكاليف اإلنتاج عن 
والمياه  والطاقة  األولية  المواد  استخدام  في  التوفير  طريق 
تعزيز وعي موظفيها في مجال  األولى، فضالً عن  بالدرجة 
بعض  وتحمست  الموارد.  استخدام  وكفاءة  األنظف  اإلنتاج 
لتلقي  لحاجتها  المشروع  في  للمشاركة  األخرى  الشركات 
البيئية  للقوانين  االمتثال  في  يساندها  الذي  الفني  الدعم 

الوطنية.

مقدمي الخدمة 
الحلول القياسية المتكاملة  العربية الحديثة للطاقة الشمسية 

أرابتك جردانة  المتحدون للطاقة والهندسة االقتصادية 
دار العمران لالستشارات الهندسية   حمى الستشارات وإدارة البيئة

اتحاد المستشارين



نتائج تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة 
بالبيئة 

 12 للشركات  األولية  التقييمات  أظهرت 
في  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  في  المشاركة 

المواد األولية  للحد من استهالك  األردن إمکانية واضحة 
المياه و/أو الطاقة مع تقدير امكانية توفير يتراوح بين  و/أو 

20% من إجمالي فاتورة الطاقة. 10 و 

أداة  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  منهجية  أدخلت  وقد 
كشفت  المستجدات.  ضمن  من  المواد  تدفق  تكاليف  محاسبة 
هذه األداة التحليلية  للشركة التكلفة الحقيقية للفواقد من المواد 
األولية وعدم الكفاءة في استخدامها. ومن خالل منهجية نقل 
وبيانات  المالية  البيانات  جمع  تم  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا 
بفواقد اإلنتاج وشكلت فرق من كوادر  المتعلقة  اإلنتاج  حجم 
الشركة المالية والفنية لتعمل معاً. أدى هذا العمل إلى تحديد 
بالقيمة  التوفير  إمكانيات  على  الضوء  وتسليط  الفواقد  كلفة 
الستخدام  السنوية  التكلفة  أن  البيانات  تحليل  وأظهر  المالية. 
المياه والطاقة كانت في بعض الحاالت أقل من تكلفة الفواقد 

)1( األرقام مبنيةعلى قيم اإلنتاج خالل عام 2015 
)*( القيم السنوية المطلقة  

5

على  المصنع  تقدم  ما  ويساعد  وحدها.  األولية  المواد  من 
تركيز الجهود في المناطق الهامة لتحديد مصادر عدم الكفاءة 

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

قيمة االستثمار عدد الموظفينالشركة 1
بالدينار األردني

التوفيرات بالدينار 
األردني سنوياً

فترة 
قيمة تسديد 

االستثمار
)سنة(

توفير المياه
  سنوياً

توفير المواد
 سنوياً

توفير الطاقة
  سنوياً

قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات

83%0.2%2.5%10032960631550.5شركة وادي األردن للصناعات الغذائية 

13%0.7%34%5016490285350.6شركة بهاء الدين البستنجي وشركاه

30.5%0.11%56.5%1307860951703904.6شركة ألبان المزرعة 

33.5%2.6%15%3400000.2 11079330شركة تعبئة كوكا كوال األردنية

31.4%0.07%22.6%6136250333001.1شركة الخليج للمواد الغذائية

للصناعات  الدولية  الزرقاء  الماسة  شركة 
50%1%-279000.9 25370 70الغذائية 

22.7%-*253 م3 مياه500780402534250.3الشركة السعودية األردنية للتنمية الصناعية

*2.9 طن مواد *631.6 م3 مياه50064360570001.1شركة الدرة للتجارة العامة واالستثمار
أولية

1284.4*
ميجا واط ساعة 

16%0.1%-1439030501534905.9شركة دار الغذاء

شركة مصانع الخميرة محدودة المسؤولية 
2.8%9888500812751.1)استركو(

*11.8 طن مواد 
9.6%أولية

الشركة األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن 
*9354 ميجا واط -*14940 م3 مياه4506040003635201.7ومنتجاتها 

ساعة

27.9%2.8%-10050595377201.3شركة الحاج محمود حبيبة وأوالده

2,312المجموع
2765040

بالدينار األردني
1609710

1.7بالدينار األردني

إن النتائج واألرقام المذهلة التي ظهرت في 12 
شركة أردنية ُمشاركة دّلت على حقيقة إيجابية 

واحدة: منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة هي 
واحدة من أفضل المنهجيات التي يجب أن تعتمدها 
صناعاتنا كأداة لخفض التكاليف وزيادة القدرات 

التنافسية.
“غرفة صناعة عّمان   

“



6

نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة: الميزات 
للصناعات األردنية

فترات تسديد االستثمار لإلجراءت التي تم 
تحديدها لدى الشركات المشاركة 

48%

18%

18%

16%

0.5 سنة فترة تسديد االستثمار 0
1.5 سنة فترة تسديد االستثمار 0.5
3 سنة فترة تسديد االستثمار 1.5
3 سنة فترة تسديد االستثمار

0

20

40

60

80

100
* مطبق تحت الدراسة تم طرحه جانباً

214    

 تدابير اإلنتاج األنظف وكفاءة 
استخدام الموارد

فترة تسديد  0
0.5 سنة االستثمار

فترة تسديد  0.5
1.5 سنة االستثمار

فترة تسديد  1.5
3 سنة االستثمار

فترة تسديد 
3 سنة االستثمار

1609710
 دينار أردني 

مجموع التوفيرات التي تم تحديدها 
سنوياً * تم تطبيقه، أو تحت التطبيق أو مخطط لتطبيقه 

في وقت إصدار هذه النشرة 

الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  تنفيذ منهجية  حددت فرق 
بالبيئة في 12 شركة مشاركة ما مجموعه 214 إجراء لزيادة 
كفاءة استخدام الموارد، منها 161 إجراء )أي ما يعادل %75 
من المجموع( وافقت عليها إدارات تلك الشركات وأدرجتها ضمن 

خطط العمل لتنفيدها في عام 2017.

بما يزيد عن 1.6  ُحِدد حجم التوفير الُممكن لدى 12 مصنعاً 
مليون دينار أردني )2.1 مليون يورو( سنوياً، الذي بدوره يؤدى 
إلى توفير طاقة بقيمة 22181 ميجا واط ساعة سنوياً؛ وتوفيرات 
في المياه قدرها 63844 م3 سنوياً؛ وتوفيرات مقدارها 404 
طن من المواد األولية سنوياً وتجنب طمر 83 طن من النفايات 

الصلبة سنوياً.
في حين تم تحديد توفيرات كبيرة، فإن معظم اإلجراءات المقترحة 
 )%48( أقل من نصف عام  لها  تسديد االستثمار  فترات  كان 
وباستثمار يبلغ أقل من 7000 دينار أردني )9300 يورو( علماً 
بأن حوالي 23% من هذه اإلجراءات كانت إجراءت ال تحتاج 
إلى استثمار )تدبيرمنزلي جيد(، مما يعكس العائد المالي الكبير 

من تطبيق هذه اإلجراءات.

تصنيف اإلجراءات التي تم تحديدها حسب فترات تسديد االستثمار ومعدل تطبيقها في الشركات 
األردنية المشاركة
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َحل ُمربح للصناعة والبيئة في األردن

الفوائد البيئية المتوقعة
التوفيرات في استهالك 

المياه 
ً م3 سنويا

التوفيرات في استهالك 
الطاقة

ميجا واط ساعة سنوياً    

تقليل انبعاث ثاني أكسيد 
الكربون

ً طن سنويا

تقليل النفايات الصلبة
ً طن سنويا

تقليل الحمل العضوي 
)COD(

ً طن سنويا

تقليل الحمل العضوي 
)BOD

5
(

ً طن سنويا

63,844 22,181 8,086 82.64 1.2 0.7

بفضل الشراكة االستراتيجية التي أنشئت في إطار مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة مع المبادرات المالية في األردن، 
فقد تم تقديم المساعدة للشركات للحصول على أدوات التمويل األخضر من أجل اإلجراءات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة. وكمثال 
فقد تقدمت شركتان مشاركتان في المشروع بطلب للحصول على التمويل من  الصندوق األردني لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 
جهزت جميع الشركات بيانات سياساتها الخاصة بنظام اإلدارة البيئية وتم تزويدها بدليل إلنشاء نظام متكامل لإلدارة البيئية يتضمن 
مبادئ وإجراءات تطبيق اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد. وأثناء فترة تنفيذ المشروع، صممت إحدى الشركات نظام اإلدارة 
البيئية الذي يتضمن مبادئ وإجراءات تطبيق اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد وأجرت تدقيق وقياسات بيئية وتقدمت  بطلب 
تدقيق من شركة "لويدز" للحصول على شهادة األيزو 14001. أدركت الشركات التي لديها احتماليات عالية لتوفير استهالك المياه 
ممن ال تملك أجهزة قياس، أهمية مراقبة كمية استهالك المياه بطريقة منهجية وقررت تركيب عدادات للقياس في أماكن استهالك 

المياه الرئيسة. إضافة إلى ما تقدم، غيرت ثالث شركات أنظمة المحاسبة لتحقيق تتبع أفضل للمواد والفواقد.

www.switchmed. يرجى مسح رمز االستجابة السريعة أو زيارة الموقع اإللكتروني
eu للتمكن من االطالع على قصص النجاح في كل من الشركات المشاركة في مشروع نقل 

التكنولوجيا الرفيقة بالبيئية

تطبيق ممارسات االستهالك واإلنتاج المستدامين أمراً هاماً لضمان 
الحفاظ على الموارد الطبيعية الالزمة لحياة كريمة لألجيال القادمة.  

 نجح المشروع نجاحاً باهراً وحقق نتائج هامة في توفير الطاقة والمواد 
والمياه وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة مما خفض تكاليف اإلنتاج 
وزاد من تنافسية الصناعات المحلية أمام السلع الُمستوردة المثيلة 

وحقق في ذات الوقت أثر إيجابي على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.
“باسل النوباني ضابط االتصال الوطني – وزارة الصناعة والتجارة والتموين  

“

نهدف في عملنا إلى دعم النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي والحفاظ 
على البيئة في األردن، وبالتالي فإننا نطمح لتعزيز التنمية المستدامة 

على المدى الطويل من خالل تنفيذ مشاريع مثل مشروع نقل التكنولوجيا 
الرفيقة بالبيئة في الصناعات األردنية.
“الجمعية العلمية الملكية – وحدة اإلنتاج األنظف  

“
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الشركاء الُمنفذين

الفريق الوطني:
فريق نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة األساسي:

رأفت عاصي/مدير ومنسق المشروع، جيهان حداد/خبير في اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد والسياسات البيئية، محي 
الدين الطوالبة/خبير في كفاءة الطاقة وسياسات الطاقة، نضال عبدهللا/خبير في كفاءة الطاقة، نسرين عيد/خبير في نظام اإلدارة 

البيئية، حسام الكيالني/خبير في نظام اإلدارة البيئية، راوية العبدهللا/ خبير في اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد، روز 
الصمادي/خبير في السياسات الصناعية، فضل اللبدي، محمد التالوي/خبير في محاسبة تكاليف تدفق المواد

الفريق الفني المساند:
صالح أبو صالح، أحمد أبو صفا، سوسن بوارش، عبدهللا أبو سعدة، محمد مصلح، محمد الحسني، طارق الزعبي، صهيب 

عبابنة، ثائر قاسم، براء مطالقة، ثابت بني عطا، عبدالحافظ صندوقة

الفريق الدولي: 
كارولينا غونزاليس - مولر )مدير المشروع(، روبيرتا  دي بالما )كبير المستشارين الفنيين(، فالديمير دوبس )خبير أول في 

برنامج نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة(، كريستين جاش )خبير في محاسبة تكاليف تدفق المواد(، كارستن أوليش )خبير في قطاع 
األغذية(، جاب فان دير مير )خبير في قطاع األغذية(، توبياس بيسلمان )خبير في كفاءة الطاقة(.

حتى  نستطيع أن ُنشارك رؤيتنا المتعلقة بتغييرات واسعة في النظم لتحقيق اإلستهالك واإلنتاج الُمستدامين ضمن دول 
جنوب المتوسط، نحتاج إلى جهود الجهات االجتماعية الفاعلة. أثبت تطبيق مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في األردن أن 
المنهجية الُمتكاملة لنقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة يحقق مردود إضافي اقتصادي أو بيئي عن ذلك المتحقق من تطبيق منهجية اإلنتاج 

األنظف  وكفاءة استخدام الموارد دون التدخل في إجراءات األعمال في الصناعات.
عزز مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة قدرات ُمقدمي خدمات اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد المحليين للمساعدة في 

تطوير الحلول من أجل األردن والتي تعمل على فصل اإلنتاج بشكل متزايد عن استهالك الموارد المحدودة.

غرفة صناعة عّمان 
صندوق بريد 1800 عّمان

 األردن 11118 
هاتف: 4643001 6 962 +
فاكس: 4647852 6 962 + 

 info@aci.org.jo :البريد اإللكتروني
  www.aci.org.jo : الموقع اإللكتروني

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

الجمعية العلمية الملكية 
صندوق بريد: 1438 عّمان 11941 

األردن
هاتف: 5344701 6 962 +  
فاكس: 5344806 6 962 + 

 rafat.assi@rss.jo :البريد اإللكتروني
  www.rss.jo :الموقع اإللكتروني




