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 (BIM) نمذجة معلومات البناء
� القطاع العام

ل�فاءة الطاقة ��
وع BEEP لإلدارات العامة منهج�ة مبتكرة  سيوفر م��
اث�ة العامة. � ال��

� الم�ا��
وفعالة إلعادة تأه�ل الطاقة ��

�اء من س�عة دول: ثمان�ة ��
، لبنان، م� � ص، األردن، فلسط�� إ�طال�ا، اس�ان�ا، ق��

ا�ة ال��

المستف�د الرئ���

�اء ال��

تا�عونا

� إطار برنامج التعاون ع�� 
�� � وع من ق�ل االتحاد األورو�� تم تم��ل هذا الم��

.ENI CBC Med حوض ال�حر األب�ض المتوسط �
الحدود ��

ان�ة 1،934،184.51 يورو ، يتم تم��ل ٪90 منها من ق�ل االتحاد  � إجما�� الم��
.ENI CBC Med  إطار برنامج �

�� � األورو��

https://www.enicbcmed.eu/projects/beep
https://www.facebook.com/BEEPenicbcmed
https://twitter.com/beep_enicbcmed?lang=es
https://www.ispc.cnr.it/en/
https://lcec.org.lb/
https://www.rss.jo/
https://ejust.edu.eg/
https://www.five.es/
https://www.associatiminnucci.com/
https://www.cchp.ps/index.php/en/
https://www.cyi.ac.cy/
https://www.cyi.ac.cy/
https://www.ispc.cnr.it/en/
https://ejust.edu.eg/
https://www.five.es/
https://www.associatiminnucci.com/
https://lcec.org.lb/
https://www.rss.jo/
https://www.cchp.ps/index.php/en/
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ماذا؟ ك�ف؟ ؟ م��

لماذا؟ من؟ أين؟

األول��ة المعلومات المال�ة

الهدف المواض���
B.4.3 كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 

 �
B.4 حما�ة الب�ئة، والتك�ف مع التغ�� المنا��

والتخف�ف من آثارە �اء �� دول � مخ�ج ف�� الموازنة ال�ل�ة  � مساهمة اإلتحاد األورو��

وع BEEP إ� تع��ز استخدام BIM (نمذجة  يهدف م��
. �

� الم�ا��
معلومات البناء) لتع��ز كفاءة الطاقة ��

� ال��� للطاقة 
� مسؤولة عن ٪36 من اإلستهالك النها��

تعت�� الم�ا��
ة  � أ�س�د ال���ون الم�ا��

وعن حوا�� ٪40 من إجما�� إن�عاثات ثا��
ة. وغ�� الم�ا��

� منطقة حوض المتوسط 
�� �

لمواجهة هذا التحدي، فإن تجد�د الم�ا��
. �

وجعلها أ��� ذ�اًء هو أمر �الغ األهم�ة للحد من أثرها ال���و��

� 7 دول 
س�تم إخت�ار هذە المنهج�ة من خالل 9 حاالت دراس�ة ��
�  مخزون المب�� �أ�مله.

�كة إلث�ات قا�ليتها للتط��ر �� ��
� إ�جاد 

�� BEEP وع � س�نفذها م�� س�سهم اإلجراءات التج����ة ال��
سوق رقم�ة مفتوحة وتنافس�ة للبناء وس�شجع ع� توسيع نطاق 

� العام والخاص. � القطاع�� التعاون ب��

- اإلدارات العامة المحل�ة
- المعمار�ون، المهندسون، المقاولون و 

البناؤون المهنيون 
� و ومدراء المرافق 

- أصحاب الم�ا��
� قطاع البناء

ة والمتوسطة �� �ات الصغ�� - ال��

وع BEEP لإلدارات العامة منهج�ة مبتكرة وفعالة إلعادة  سيوفر م��
اث�ة العامة. � ال��

� الم�ا��
تأه�ل الطاقة ��

� س�س�ند إ� دمج التكنولوج�ات 
س�تم دعم هذە المنهج�ة  ال��

الناشئة �أموال من القطاع الخاص من خالل عقود أداء الطاقة.

تار�ــــخ ال�دا�ة: 
01 أ�لول 2019
تار�ــــخ النها�ة: 
31 آب 2022

� منطقة ال�حر 
� و كفاءة الطاقة ��

الم�ا��
األب�ض المتوسط

من المستف�د؟

وع عن الم�� وع مّدة الم��

���مليون

وع  � الم��
قا�ل�ة التوسع ��




