
    

لّية بقيمة  د مشروع »ميد تيست 2« توفيًرا سنوًيا للطاقة والمياه والمواد األوَّ حدَّ
إسترداد  فترة  ط  متوسِّ يبلُغ  يورو.  بـ22،000ِ   ر  ُيقدَّ باستثماٍر  يورو   79،502
المقترحة ونفَّذْت  التدابير  الشركة على كافة  إدارة  اإلستثمار 0.28 سنة. وافَقت 
البعض منها. سوف تبلُغ نسبة التوفير في المياه %85 وفي الطاقة %5 وستنخفض 

إنبعاثات ثاني أُكسيد الكربون بنسبة 8.7%. 
بَلغ عدد أجهزة نظام الَرصد التي تّم تركيبها من قبل الشركة خالل المشروع 36 
ل هذا النظام الشركة بالحصول  عّدادا بكلفة إجمالّية بلغت 13،983 يورو. ُيخوِّ
على المعلومات الفورّية في ما يتعلَّق باستهالك الطاقة والمياه في مختلف نقاط  أو 
مراِكز اإلستهالك األساسّية في المصنع وبالتالي تحقيق التوفير على الصعيَدْيـن 

اإلقتصادي والبيئي. 
من شأن تركيب نظام الرصد هذا، وصياغة سياسة لكفاءة استخدام المواِرد واإلنتاج 
ـه الشِركة العتماد أنِظمة  األنظف، كجزء من مشروع »ميد تيست 2«، أن ُيوجِّ

إدارة البيئة والطاقة في الُمستقَبل.
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)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.

    

شركة »باش سناكس« ش.م.ل.
قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات

لبنان

قطاع  مجال  في  الحجم  كبيرة  شركة  هي  ش.م.ل.  سناكس«  »باش  شركة  إن 
الُمصنَّعة  شبه  الُمجفَّفة  الكريات  من  ُمختلًفا  صنًفا   25 الشركة  ُتنِتُج  األغذية. 
)semi-finished dried pellets( من البطاطا )8 مليون طن بالسنة(، الذرة 
يِتّم تصدير  بالسنة(.  المليون طن  )مليون ونصف  والقمح  بالسنة(  )مليوَنـي طن 
ِته إلى الخارج. إنضمَّت الشركة إلى مشروع »ميد تيست 2« لتحديد  اإلنتاج بغالبيَّ
يتعلَّق  ما  في  أساًسا  القاِئمة  المشاِكل  وحّل  المواِرد  استخدام  كفاءة  زيادة  فَُرص 

باإلستهالك الكبير للمياه والطاقة.  

نبذة عن الشركة

"لقد أدركنا أهميَّة كفاءة استخدام المواِرد في بداية مشروع »ميد 
تيست MED TEST II( »2(.حاولنا تخفيض التكاليف لدينا من خالل 

اعتماد الطريقة التقليدّية إذ ُكنا نعتِبر أن عملّية اإلنتاج تقتِصر ُفقط 
على تحويل المواد األولّية إلى ُمنَتـج نهائي مع ما ينتج عن ذلك من 
) MFCA/ نفايات. لقد أعطانا تطبيق نظام محاسبة تكلفة تدفق المواد
)Material Flow Cost Accounting، أحد أدوات منهجّية 

TEST   لنقل التكنولوجيا السليمة بيئيا،  نظرة ُمختلِفة ساعدتنا على 
تحديد مواقع عدم الكفاءة في استخدام الموارد وبالتالي تحسينها. على 

الفور، قمنا بتركيب نظام لَِرصد المواِرد لمعرفة كيف وأين نستهلك 
المياه والطاقة بهدف التخفيف من هدرها." 

المدير التنفيذي، رضا سوبرة

150 موظفا بدوام كامل عدد الموظفين:  

كريات ُمجفَّـفة من البطاطا والذرة 
والقمح. 

المنتوجات األساسّية: 

توزيع محلّي، الشرق األوَسط، أفريقيا 
الشمالية ومناِطق الشرق األقصى. 

األسواق الرئيسّية: 

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا 

الفواِئد

برنامج "سويتش ميد"
ل من اإلتحاد األوروبي ُمموَّ



فرص التوفير
التوفير في الموارد واآلثار البيئّية اإليجابّيةاألرقام اإلقتصادية الرئيسّيةاإلجراء المقترح 

قيمة االستثمار 
باليورو

التوفير 
)يورو بالسنة(

فترة إسترداد 
اإلستثمار 

)سنة(

المياه والمواد
)بالسنة(

الطاقة ميغاواط 
ساعة

 )بالسنة(

تقليل الثلوث

إجمالي توفير 464 -2،50813،1020.2مراجل البخار
ثاني أُكسيد 
الكربون 

178 طنا بالسنة

مجموع 
المياه المبتذلة 
24،200  م3 

بالسنة

24،200 م3 من 19،50066،4000.3تركيب ُبرج للتبريد
المياه

177

24،200 م3 من 22،00879،5020.3المجموع
المياه

 641 
ميغاواط ساعة 

 زيادة كفاءة نظام مراِجل المياه الساِخنة
سيِتمُّ تحسين كفاءة مراِجل المياه الساخنة عن طريق ضبط نسبة الهواء للوقود في 
أجِهزة الحرق )الحّرقات( ِمـّمـا يؤّدي إلى تخفيف استخدام الوقود بشكل ملحوظ أي 
بنسبة 7 % أو ما ُيعاِدل 24،500 م3 في السنة. إضافًة إلى ذلك، يِجب تنظيف 
أسُطح أنابيب نقل الحرارة في المراِجل بشكل ُمنتِظم كجزء من برنامج الصيانة 
في  للوقود  الجزئي  اإلحتراق  عن  الناِتجة  الكربون  فات  ُمخلَـّ تراُكم  ألن  الوقائي 
يوفِّر  أن  التدبير  لهذا  ُيمِكن  المراجل.  فّعالّية  )السخام( ُتضِعـف  العواِدم  مسارات 

%3 أو 10،500 ليتًرا من زيت الوقود الثقيل )heavy fuel oil( بالسنة. 
وأخيراً، سيِتمُّ تحسين عزل أنابيب مراِجل المياه الساخنة إضافًة إلى األنابيب التي 
تعود فيها المياه، ِمـّمـا ُيحقِّـُق توفيًرا إضافًيا بنسبة %2 أو ما ُيعاِدل 7،000 ليتًرا 

من زيت الوقود الثقيل في السنة. 

 تركيب ُبرج للتبريد
َتـتـمُّ تلبية الطلب على التبريد من خالل ِنظام المياه المبّردة، بينما يِتمُّ تبريد 

مضّخات الضغط السالب )vacuum pumps(  عن طريق نظام تدفُّـق مائي 
ل السنوي الستهالك المياه 28،000 م3  غير ُمغلق قاِدم من اآلبار. يبلُغ الُمعدَّ

تقريًبا، ُيستخدُم 24،000 م3 منها للتبريد وُيهدر بعد ذلك في المجاري. من شأن 
تركيِب برج للتبريد، ُيوفِّر أكثر من %90 من حمولة التبريد، وإغالق حلقة 

ل  تبريد مضّخات الضغط السالب، أن يؤدي إلى تخفيض إستهالك الكهرباء بمعدَّ
55 ميغاواط ساعة بالسنة وتقليص استهالك المياه بنسبة 24،200 م3 بالسنة.     

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 مبنية على قيم اإلنتاج خالل العام 2015 

"إّن أهّم درس استخلصناه من هذه التجربة هو أن ال نكتفي فقط 
بما نعلم عن الموضوع، بل يجب داِئًما أن نسأل ونستفِسر ُبغية 
التحقُّق من صّحة إفتراضاِتنا. ال ينبغي أبًدا اإلنخراط بمشروع 
يتعلَّق بالكفاءة، وخاصًة بكفاءة الطاقة، إذا لم يُكن لدينا الِعلم 

بالتدابير األساسّية".   

المدير التنفيذي، رضى سوبرة

معهد البحوث الصناعّية
مبنى معهد البحوث الصناعّية

الجامعة اللبنانّية، مجّمع الحدت )بعبدا(-لبنان
ص.ب. 2806-11، بيروت

هاتف: 9615467831+ ،9613286340+ 
info@iri.org.lb :البريد اإللكتروني 
www.iri.org.lb :الموقع اإللكتروني 


