
تحقيق  على  الشركة  يساعد  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  تطبيق  إن 
وفورات سنوية تبلغ 27900 دينار أردني في الطاقة والمواد األولية باسثمارات 
تقدر بمبلغ 25370 دينار أردني. كما وقدرت الفترة الزمنية الالزمة السترجاع 
على  العليا  اإلدارة  قبل  من  الموافقة  تمت  وقد  سنة.   0.9 يقارب  بما  االستثمار 
تطبيق ما يقارب %85 من إجمالي اإلجراءات المقترحة البالغ عددها 14 إجراء 

لتخفيض استهالك الطاقة )الكهرباء والوقود( والمواد األولية. 

ثاني  الطاقة بحوالي %50 وستنخفض االنبعاثات من غاز  ستقل قيمة استهالك 
أكسيد الكربون بما يقارب 153 طناً سنوياً. 

وقد قامت الشركة بإصدار بيان سياسة اإلدارة البيئية، وتم تزويدها بدليل إلنشاء 
استخدام  كفاءة  تطبيق  وإجراءات  مبادئ  يتضمن  البيئية  لإلدارة  متكامل  نظام 

الموارد واإلنتاج األنظف.
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مشروع “SwitchMed”  ممول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

نقل  مشروع  خالل  من  المتوسط  جنوب  دول  في  الصناعات   SwitchMed برنامج  من  كجزء  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  تدعم 
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد ولتحقيق وفورات من شأنها تحسين القدرة التنافسية واألداء البيئي.

شركة الماسة الزرقاء الدولية للصناعات الغذائية 
قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات

المملكة األردنية الهاشمية

تأسست شركة الماسة الزرقاء الدولية للصناعات الغذائية في عام 2015م وتعد 
من الشركات المتوسطة الحجم التي تقوم بإنتاج الشيبس لألسواق المحلية واإلقليمية

تسعى شركة الماسة الزرقاء الدولية للصناعات الغذائية من خالل مشاركتها في 
هذا المشروع إلى تقليل الفواقد في عملية اإلنتاج وبالتالي تقليل كلف اإلنتاج من 
الطاقة.  استهالك  في  الترشيد  على  التركيز  مع  للموارد  الكفؤ  االستخدام  خالل 
وتجدر اإلشارة هنا أن الشركة خالل فترة المشروع كانت بطور الحصول على 

االعتماد الدولي حسب المواصفة القياسية رقم 22000.

مقدمة

“إننا نطمح من خالل مشاركتنا في هذا المشروع إلى إيجاد 
حلول تهدف إلى تقليل الفواقد في الطاقة والمواد األولية وزيادة 

اإلنتاجية”
م. علي صويلح

مدير المصنع

70 عدد الموظفين

الشيبس المنتجات الرئيسة

المحلية واإلقليمية )%20( األسواق الرئيسة

- نظم اإلدارة

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة 

الفوائد
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وفورات الموارد والتأثيرات البيئية اإليجابية سنوياًاألرقام اإلقتصادية الرئيسة اإلجراء المقترح 
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تسرب الغاز ونظام الهواء المضغوط
وتم  له  الناقلة  األنابيب  شبكة  في  النيتروجين  أكسيد  ثاني  لغاز  تسرب  رصد  تم 

تصليح أماكن تسرب الغاز. 
لتقليل استهالك الكهرباء في نظام الهواء المضغوط تم تطبيق العديد من اإلجراءات 
مثل تصليح ما يقارب %90 من أماكن التسرب في نظام الهواء المضغوط، وتقليل 
نقطة الضبط لضغط الهواء من 9 بار إلى 4 بار، واستخدام صمام بملف لولبي 
لخطوط خلط الهواء بالنكهة لتوفير الهواء المضغوط خالل فترات توقف اإلنتاج، 
وإيقاف  المضغوط  الهواء  من  بدالً  العمال  لتنظيف  صغيرة  مراوح  واستخدام 

استخدام ضاغطة الهواء )أطلس كوبكو(. 

أنظمة اإلنارة والعزل
يوصى باستبدال مصابيح الفلورسنت والهالوجين بأخرى أكثر كفاءة من النوع 

الثنائي الباعث للضوء. 
ويحد عزل معدات اإلنتاج من فقدان الحرارة خاصة في األجهزة التي تم رصد 

كميات كبيرة من فقدان الحرارة منها مثل المعدات الخمس الخاصة بتحميص 
الشيبس وخزان المنكهات، حيث سيؤدي ذلك إلى الترشيد في استهالك الوقود.

 
استبدال الحارقة

إنتاج  في  للحرارة  كمصدر  المسال  الغاز  حرق  عن  الناتج  اللهب  استخدام  يتم 
الشيبس، حيث لوحظ أن بعض فوهات إخراج اللهب )الغاز( في الحارقة متسخة 
أو مسدودة لذلك ولضمان تماثل توزيع الحرارة في اإلنتاج وتقليل استهالك الغاز 
يجب تنظيف هذه الفوهات بشكل دوري. إضافة إلى ذلك سيسهم استبدال الحارقة 
القديمة الموجودة حالياً بأخرى ذات سطح مصنوع من السيراميك إلى ترشيد ما 

يقارب %17 من معدل استهالك الوقود.

التوفيرات في استهالك المواد
يتم فقدان ما يقارب %10 من المواد المصنعة خالل عملية نقل المواد آللة 
التعبئة حيث تسقط للخارج عند فوهة التزويد. من الممكن حل هذه المشكلة 

بتركيب قطعة معدنية حول هذه الفوهة.

ألي معلومات إضافية، يرجى التواصل مع:
الجمعية العلمية الملكية 
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األرقام مبنيةعلى قيم اإلنتاج خالل عام 2015 

“ لقد عمل المشروع على تلبية توقعاتنا في الحد من استهالك 
الطاقة والمواد األولية. إضافة إلى ذلك ساهمت منهجية نقل 
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة المتبعة في المشروع في تأهيل 

العاملين على تبني أساليب تقييم كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف، 
ومحاسبة تكاليف تدفق المواد ونظام اإلدارة البيئية. كما 

وسنستمر في تطبيق هذه المنهجية إلنشاء إدارة بيئية مربحة في 
الشركة” 

م. علي صويلح
مدير المصنع


