
    

يورو   93،890 مبلغ   )MED TEST II(   »2 تيست  »ميد  مشروع  د  حدَّ
بالمياه  يتعلَّق  ما  في  والدامور  خلدة  في  اإلنتاج  لموِقَعـي  سنوي  توفير  كإجمالي 
والطاقة والمواد األولّية مقابل إستثمار يقارب 73،438 يورو وبلغ ُمتوِسط فترة 

إسترداد اإلستثمار أقّل من سنة.

وافَقت الشركة على 21 تدبيًرا لزيادة كفاءة إستخدام المواِرد وقد تمَّ تنفيذ 17 منها 
و ال يزال إثنان قيد التنفيذ.

واإلنتاج  المواِرد  استخدام  كفاءة  مبدأ  بتنفيذ  الكاِمل  إلتزامنا  على  األمر  هذا  يُدلُّ 
األنظف )RECP( في منشآِتنا. في بداية المشروع، وَضَعْت الشِركة نظاًما لِرصد 
المعلومات في موِقـَعـْي خلدة والدامور لقياس استهالك المياه والطاقة وإلحتساب 
إجمالي  باستثماٍر  الغاية  لهذه  عّدادات  تركيب 103  وذلك عبر  التشغيل  ساعات 

قدره 12،000 يورو. 

توفیر 5.7 % 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

93،890 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 8 % من 
استھالك المیاه 

سنویا

)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 أفران شمسين
قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات

لبنان

َرت من   َسْت في العام 1980. تطوَّ إن شركة أفران شمسين هي شركة لبنانّية تأسَّ
سة صغيرة تديرها العاِئلة إلى مؤسسة صناعّية كبيرة الحجم بفضل خّطة النمو  مؤسَّ
ن منتجاِتها: الخبز العربي، الخبز اإلفرنجي،  ـَبعة على المدى الطويل. تتضمَّ الُمـتَّ
المعجنات، الكعك والحلويات والبوظة وُتباع هذه المنتجات في األسواق المحلّية. 
تملُك شركة شمسين أكثر من 10 فروع في كافة أنحاء لبنان مع مركـَزْي إنتاج 
ـْين؛ خلدة والدامور، حيث يِتمُّ تصنيع ما ُيقاِرب الـ 45،000 طنا  وتصنيع أساسيَّ

من الُمنَتجات سنوًيا. 

نبذة عن الشركة

"تكُمن مهِّمتنا األولى في توفير ُمنتجات عالية الجودة بتكاليف إنتاج 
قليلة، ولهذا السبب، إنضَممنا إلى مشروع »ميد تيست 2«. في العام 
2016، بلغ استهالك الطاقة في موقَِعـْي خلدة والدامور 29،000 

ل إستهالكنا للمياه 60،000 م3 تقريًبا.  ميغاواط ساعة، بينما بلغ معدَّ
ت إنبعاثات ثاني أُكسيد الكربون في المصَنَعـْين 13،000 طنا  كما وتخطَّ

وفاتورة الطاقة 1.3 مليون يورو." 
الُمدير، عيسى القادري

شركة أفران شمسين

150 موظفا بدوام كامل  عدد الموظفين:  

خبز عربي، خبز إفرنجي، 
معجنات، حلويات وكعك

المنتوجات األساسّية: 

األسواق الرئيسّية:  توزيع محلّي 

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

تركيب المرحلة الثانية من أجهزة التناُضح العكسي  
)موِقع خلدة(

4،758 م3 26،06810،5032.5
من المياه

555 طنا من 
ثاني أُكسيد 

الكربون

278--10،952 0تحسين إدارة تحميل المولِّدات )موِقع خلدة(

تحسين نسبة الهواء إلى الوقود  في أجهزة الحرق 
)الحّراقات( الخاصة بالخبز العربي )موقَعـي خلدة 

والدامور(

0 46،6180-1،184

55-2،3790 400نظام الهواء المضغوط )موقَعـي خلدة والدامور(

ك متغيِّـر السرعة لمراِوح ومنافخ التهوية  محرِّ
)موقَعـي خلدة والدامور(

 43،50013،2803.2-329

273-3,47010،1580.3ممارسات حسن التدبير

4،758 م3 74،34893،8900.8المجموع
من المياه

2،119 ميغاواط 
ساعة

تركيب المرحلة الثانية من أجهزة التناُضح العكسي
يعمل جهاز التناُضح العكسي )Reverse Osmosis/RO( الُمركَّب في موِقع 
ن  خلدة على مرحلة واحدة بكفاءة 45 %. إن إضافة مرحلة ثانية من شأِنها أن ُتحسِّ
كفاءة النظام حتى 72 % بحيث ُيمِكن أن ُتوفِّر سنوًيا ما ُيقاِرب الـ 4500 م3 من 
المياه. سيِتمُّ التعويض عن الزيادة الُمتوقَّعة في استهالك الكهرباء، بتخفيض وقت 

تشغيل النظام. 

تحسين ادارة حمولة المولدات
 KVA 500ـْين بقّوة 700 و تملُك الشركة في موِقع خلدة مولَِّدْين كهربائيَّ

)كيلوفولت أمبير( لكّل منهما. يستهلِك توليد الكهرباء في الموِقع 45% 
ل  لّية في الصيف و%25 في الشتاء، أي بُمعدَّ تقريبا من الطاقة األوَّ

ل إستهالك الكهرباء في فصل الشتاء بسبب  %38 سنوًيا. ينخفض ُمعدَّ
إنخفاض الطلب على التبريد أكان لتشغيل ُمكيِّفات  الهواء أو بّرادات 

الُمنتجات )ال يعمل قسم البوظة في هذا الفصل(. ولقد أّدى استعمال المولِّد 
الكهربائي الصغير في فصل الشتاء، بدالً من الكبير، إلى توفير ما ُيقاِرب 

الـ20،000 ليتًرا من الديزل سنوًيا.

تحسين نسبة الوقود للهواء في أجهزة الحرق )الحّراقات( الخاصة 
بالخبز العربي 

أنفاق  شكل  على  هي  والتي  العربي  الخبز  لتصنيع  صة  الُمخصَّ األفران  تستهلِك 
)tunnel ovens( في موِقـَعـْي خلدة والدامور، 71 % و83 % من الطاقة 
اقات هذه  النهائّية على التوالي. سيؤّدي التعديل الصاِئب لنسبة الوقود للهواء في حرَّ
األفران إلى توفير ما ال يقُّل عن 114،000 ليتًرا من الديزل بما قيمته 47،000 

يورو من دون اللجوء إلى أي إستثمار عملًيا.  

نظام الهواء المضغوط
لذلِك،  تسريبات.  حدوث  إلى  وتؤّدي  الوقت  مع  المضغوط  الهواء  أنابيب  َتتَلُف 
من المهّم فحص شبكة األنابيب هذه بشكٍل دوريٍ وُمنتِظم للتحقُّق من عدم وجود 

تسريبات. من شأن هذا التدبير أن ُيقلِّل من وقت تشغيل ضواغط الهواء
)air compressors( بنسبة 10 %. 

صة  في موِقع الدامور، تقع ضواغط الهواء في مكاٍن ضيٍِّق، أما الفتحات الُمخصَّ
لدخول الهواء، فهي قريبة من مخرج مدخنة الفرن الذي هو على شكل نفق. تؤثِّر 
أنابيب هواء مع فتحات  ـنا  أمَّ فإذا  الهوائّية.  فّعالّية الضواغط  هذه الظروف على 
التبريد وتأمين الهواء،  أعلى تسمح بتوجيه الهواء النقي إلى الضواغط من أجل 

ُيمِكن أن يتم ّتحسين كفاءة ضواغط الهواء بنسبة 7 %. 

ـر السرعة لمنافخ ومراِوح التهوية  ك متغيِّ محرِّ
هناك  كان  ولو  حتى  ُسرعة  بأقصى  التهوية  ومنافخ  مرواح  تشغيل  يِتمُّ  ما  غالًبا 
حاجة إلى سرعة أخّف. يمِكن تحسين إدارة الطلب على التهوية من خالل تغيير 
أن  األمر  هذا  شأن  ومن  أقّل،   الطلب  يكون  عندما  والمناِفخ  المروِاح  ُسرعة 
ُيخفِّض استخدام الكهرباء بشكل ملحوظ. ُيمِكن لهذا التدبير أن ُيقلص من حمولة 
ل  الكهرباء على أجهزة التهوية بنسبة 20 % وبالتالي أن يوّفر تكلفة الكهرباء بمعدَّ

13،500 يورو بفترة إسترداد لإلستثمار تبلغ 3.2 سنة.
   

إجراءات حسن التدبير
لقد قامت الشركة بتنفيذ عدد من ممارسات حسن التدبير 

)good housekeeping practices( مثل إغالق األجهزة عندما تكون خارج 
الخدمة وتنظيف غرف اإلحتراق في األفران الدّوارة وتنظيف مرّشحات )فالتر( 
الهواء وتحسين العزل الحراري لألجهزة واألنابيب. لقد سمحت هذه اإلجراءات 

بتوفير ما يقارب الـ 10،000 يورو سنوًيا.

      

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 العامين 2017-2016 

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 

"لقد أّدى المشروع إلى احداث العديد من التغييرات على صعيد السلوك في 
الشركة . هدفنا للمستقبل هو الحفاظ على قوة الدفع أو الزخم الذي زودنا به 

مشروع »ميد تيست 2« وترسيخ ثقافة كفاءة استخدام الموارد في اذهان كافة 
العاملين في شركتنا." 

الُمدير، عيسى القادري
شركة أفران شمسين


