
    

السنوية  وفوراتها  مجموع  بلغ  تدابير  عدة   2 تيست  ميد  مشروع  حدد 
لكل  المواد والطاقة  استخدام  التخفيضات في  بسبب  يورو   1,190,580
إلى  الوصول  على  اإلنتاج  وقدرة  اإلنتاجية  وزيادة  المنتجات  من  وحدة 
 447,000 حوالي  المطلوبة  االستثمارات  مجموع  ويبلغ  جديدة.  أسواق 
يورو. متوسط فترة االسترداد تصل ألقل من سنة واحدة. وقد قام موظفو 
بشكل   )GHK( المنشأة  في  الجيدة  التدابير  من  مجموعة  بتنفيذ  الشركة 
الجديد  للبناء  اإلنتقال  عند  التدابير  من  المزيد  تنفيذ  المزمع  ومن  فوري، 
الذي تقوم الشركة حاليا بتشييده. ومن بين جميع التدابير المحددة والممكنة، 
الفوائد  إحدى  وتمثلت  التنفيذ.  مجموعها  من   % 60 العليا  اإلدارة  قبلت 
الهامة في تغيير ثقافة الشركة حيث اكتسب الموظفون فهما ألهمية رصد 
مدخالت اإلنتاج والتكاليف ذات الصلة. والواقع أن الشركة تخطط لتثبيت 
لتتبع  الالزمة  البيانات  لتأمين  الجديدة  المنشأة  في  والمياه  الطاقة  عدادات 

كفاءة الموارد.

توفیر 1.5 % 
من استھالك 
المواد سنویاً

توفیر 1.8 % 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

1,190,580 یورو
التوفیر الكلي

)UNIDO( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

تدعم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية كجزء من برنامج SwitchMed الصناعات في دول جنوب البحر المتوسط من خالل مشروع نقل 
التكنولوجيا السليمة بيئًيا لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد ولتحسين القدرة التنافسية واألداء البيئي.

    

القصراوي
قطاع األغذية والمشروبات 

فلسطين

تقوم شركة القصراوي الصناعية التجارية والتي أنشئت في عام 1992، 
رقائق  البطاطا،  رقائق  مثل  الخفيفة  الوجبات  من  مختلفة  أنواع  بتصنيع 
من  واحدة  وهي  المشروبات.  وكذلك  والقمح،  المنفخة  الذرة  الحبوب، 
شركات األغذية الرائدة في فلسطين. كما أنها تنتج منتجات شبه-تامة من 
البطاطا والحبوب. شاركت الشركة في مشروع ميد تيست 2 بشكل رئيسي 

للحد من خسائر الطاقة والمواد والتكاليف ذات الصلة.

نبذة عن الشركة

" كان طموحنا من مشاركتنا في المشروع الحد من خسائر المواد 
الخام واستهالك الطاقة من خالل تطبيق ممارسات اإلدارة الجيدة 

والتكنولوجيات الجديدة التي تؤدي إلى فوائد بيئية ومالية"
زهير قصراوي، 
الرئيس التنفيذي

220 عدد الموظفين:  

عدة أنواع من الوجبات الخفيفة 
والمشروبات

أهم المنتجات:

المحلية واإلقليمية السوق الرئيسي: 

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا 

الفواِئد

المعايير الفلسطيني )تخطط الشركة 
 ISO22000, لتطبيق معايير

)ISO9001,ISO14001

نظم اإلدارة: 

برنامج "سويتش ميد"
ل من اإلتحاد األوروبي ُمموَّ



فرص التوفير
التوفير في الموارد واآلثار البيئّية اإليجابّيةاألرقام اإلقتصادية الرئيسّيةاإلجراءات المقترحة 

اإلستثمار 
باليورو

التوفير 
باليورو

فترة السداد 
/ سنة

المياه والمواد
)بالسنة(

الطاقة ميغاواط 
ساعة

 )بالسنة(

تخفيض 
التلوث  

50 طن مواد خام  055,0000الحد من فقدان زيت القلي
)زيت القلي(

-
202 طن من 

النفايات و 

90 ميجاواط/
ساعة من 
الطاقة و

68 طن من 
غاز ثاني 

أكسيد الكربون

150 طن مواد 235,000165,0001.4تعديل المنتج
خام )زيت القلي(

-

--190,500954,8800.2إستخدام التعبئة والتغليف على أساس الوزن

2 طن من المواد 1,5005,0000.3إستخدام آليات رش الكتروستاتك للتوابل
الخام

-

90-20,00010,7002مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة

202 طن من 447,0001,190,5800.4المجموع
90 ميغاواط ساعةالمواد الخام

الحد من فقدان زيت القلي
تم تحديد الزيوت النباتية المستخدمة في القلي باعتبارها واحدة من العناصر 
وأسباب  مصادر  تناول  تم  وقد  كبيرة.  خسارة  بها  يحصل  التي  الرئيسية 
التحكم  ذلك  في  بما   RECP تدابير  من  سلسلة  خالل  من  الخسائر  هذه 
بشكل أفضل في كمية ودرجة حرارة الزيت المستخدم دون المساس بجودة 
المنتج واإلزالة المنتظمة للشوائب خالل عمليات اإلنتاج. ومن المتوقع أن 
تؤدي التدابير المعتمدة إلى خفض خسائر زيت القلي بمقدار 50 طنا في 
السنة، مما يحقق وفورات سنوية قدرها 55,000 يورو دون الحاجة إلى 

االستثمار.

تعديل المنتج
وجدت الشركة أن نسبة الزيت المحتوى في المنتجات يمكن تخفيضه بنسبة 
30 % مع الحفاظ على الذوق والجودة. واستكشف هذا التدبير من خالل 
حالياً  التدبير  هذا  تنفيذ  ويجري  الشركة،  داخل  االختبارات  من  مجموعة 
ومن خالل تنفيذخ على المنتجات الجديد، فإن الشركة ستكون قادرة على 
توفير ما يقرب من 150 طن من الزيت سنويا، وستكون أيضا قادرة على 
التوسع في أسواق جديدة للمنتجات قليلة الدسم ذات محتوى الزيت الذي ال 

يزيد عن 10 % فقط، وبذلك تصبح أكثر قدرة على المنافسة .

إستخدام التعبئة والتغليف على أساس الوزن
بنظام جديد  الحجم  أساس  التعبئة على  تكنولوجيا  استبدال  الشركة  قررت 
المنتجات لها كثافات متفاوتة، ومع نظام  المنتج.  يعتمد على أساس وزن 
التعبئة والتغليف السابق الذي إعتمد الحجم أساساً، تذبذب محتوى المنتج 
في كل حزمة تذبذب تم تعبئتها بما يقرب من 20 % زيادة وهذه الزيادة 
ال تحسب في سعر المنتج. التحول على أساس الوزن عند التعبئة والتغليف 
سيضمن كميات منتج موحدة ووزن ثابت مما سيرفع من إيرادات المبيعات.

ألي معلومات إضافية، يرجى التواصل مع:
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

األرقام مبنيةعلى قيم اإلنتاج خالل عام 2015 

أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنواوجيا
شارع رام هللا القدس

رام هللا – فلسطين
تلفون: 97222960524/6+ ، فاكس:  97222960525+ 
ikhatib@palestineacademy.org  :البريد االلكتروني

www.palestineacademy.org :الموقع اإللكتروني

" تطبيق منهجية TEST في شركتنا ساعدنا على رؤية التكاليف 
الخفية لدينا واالستفادة من فرص كبيرة لتحقيق وفورات. وقد طبقنا 

معظم التدابير للحد من خسائر المواد الخام، ونخطط لتنفيذ تدابير الحفاظ 
على الطاقة في المنشأة الجديدة. متوسط فترة االسترداد أقل من سنة 

واحدة، وهو ما يعتبر تقدما كبيرا للشركة "
زهير قصراوي، 
الرئيس التنفيذي

إستخدام آليات رش الكتروستاتك للتوابل 
في الوقت الحاضر، يتم إسقاط التوابل على المنتج عن طريق الجاذبية مما 
يؤدي لتوزيع غير منتظم على المنتج وفقدان نسبة من التوابل. باستخدام 
تطبيق رش التوابل باأللكتروستاتك سيضمن زيادة أن تصل التوابل للمنتج 
بشكل متساوي وبنسبة تصل إلى 98 %، مما يؤدي لفورات سنوية بما ال 

يقل عن 5,000 يورو.

مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة
 )GHK( اعتمدت عدة تداببر منخفضة التكاليف والتدابر الجيدة في المنشأة
في أثناء نقل الشركة للماكينات الى المقر الجديد، وهذا يشمل شبكة أنابيب 
جديدة معزولة جيداً، وتركيب أنظمة التكييف، إضافة إلى استخدام كفاءة 
الطاقة وتجهيزات اإلضاءة من نوع LED. وتشير التقديرات إلى أن ان 
في  الطاقة  باستهالك  مقارنة   % 5 ستتجاوز  التدبير  هذا  من  التوفيرات 

المنشأة القديمة.


