
    

وفورات  تحديد  تم  أريب  التيري  شركة  في   TEST منهجية  تنفيذ  خالل  ومن 
قدرها 256,613 يورو سنوًيا بإجمالي استثمارات بقيمة 272,450 يورو. ويبلغ 

متوسط فترة العائد على االستثمار سنة واحدة.

وفي الوقت الحالي يصل معدل تنفيذ اإلجراءات الـ 17 التي تم تحديدها 89 ٪ ، 
على أساس أن معدل االحتفاظ  61 ٪. وتبلغ نسبة توفير الموارد 0.02 ٪ متمثلة 
في استهالك المواد الخام من مسحوق الحليب و 0.43 ٪ في التعبئة ، باإلضافة 
إلى توفير المياه بنسبة 35.6 ٪ وتصل إجراءات كفاءة استخدام الطاقة إلى خفض 

االستهالك بنسبة 30.7 ٪ .

توفیر 0,02 %  
من استھالك 
المواد سنویاً

توفیر 30,7 % 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

256,613 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 35,6 % 
من استھالك 
المیاه سنویا

)UNIDO( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

في إطار برنامج SwitchMed، تدعم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الصناعات في المنطقة الجنوبية من البحر األبيض المتوسط من 
خالل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، بحيث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتحقق وفورات وتزيد منقدرتها التنافسية وتحسنأداءها البيئي.

    

 xxx
قطاع األغذية والمشروبات  

الجزائر

تهتم شركة التيري أريب بتحسين وتطوير صناعة األلبان في الجزائر. وهي تلتزم 
الحليب وجمعه  إنتاج  لدعم  الريفية  والتنمية  الزراعة  وزارة  أطلقتها  التي  باآللية 
وإدماجه في الصناعات. كما تتبنى سياستها البيئية حماية وإدارة الموارد من أجل 

اقتصاد مستدام.

نبذة عن الشركة

301 عدد الموظفين:  

الزبادي والحلوى الكريمية ، جبنة بيتي 
سويس ، الزبدة ، لبن ورايب ، كريمة 

طازجة

المنتجات الرئيسية: 

المحلية األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

بصدد وضع نظام سالمة األغذية وفًقا 
لمعيار أيزو 22000.

نظم اإلدارة المعتمدة:  

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي

“لقد أدى استخدام منهجية TEST إلى توفير كبير في المياه والطاقة. 
ونحن نود تبني المنهج في إدارتنا الحالية ودمجه في تطوير نظام 

اإلدارة البيئية لدينا”

محمد عاشور باهت
المدير العام



فرص التوفير
توفير الموارد واألثر البيئي السنوياألرقام االقتصادية الرئيسية           مجاالت التدخل

االستثمارات 
باليورو

الوفورات
باليورو / 

السنة

فترة 
االسترداد

)بالسنوات(

المياه والمواد الخام
)المواد األولية(

الطاقة
ميجاوات ساعة

تقليل التلوث  

الضبط القياسي لمؤشرات التشغيل آللة 
اللحام LPC وتدريب الموظفين

38,287 م3 من المياهفوري7,919-
5.3 طن من المواد األولية

اإلجمالي-
1,504  طن

من ثاني أكسيد 
الكربون

166,742
م3 من المياه 

العادمة

الضبط القياسي لمؤشرات التشغيل لآللة 
ERKA

-0.2 طن من المواد األوليةفوري20,571-

-78,000 م3 من المياه137,85789,9981.5عمليات كفاءة استخدام المياه

2,224-67,57325,9872.6كفاءة استخدام الطاقة

 Plate تركيب المبادالت الحرارية الجديدة
heat exchanger

49,6553,257 م3 من المياه67,020112,1370.6

272,450اإلجمالي
وروي

256,612
166,742 م3 من المياه1.1وروي

5.5 طن من المواد األولية
5,481

ميجاوات ساعة

وتدريب   LPC اللحام  آللة  التشغيل  لمؤشرات  القياسي  الضبط 
الموظفين

يتعلق هذا التدبير بتحسين مؤشرات التشغيل القياسية مثل درجة حرارة وسرعة 
الذين يقومون  العاملين  لتر، وكذلك تدريب جميع  الحليب سعة 1  آلة لحام كيس 
الماكينة على استخدامها. ويوفر هذا اإلجراء 3.3 طن من عبوات  بتشغيل هذه 
البولي إيثيلين و 1.8 طن من مسحوق الحليب و 38,287  م3 من الماء سنوًيا.

ERKA الضبط القياسي لمؤشرات التشغيل لآللة
يتيح هذا اإلجراء تقليل وقت التوقف عن العمل وتعطل آلة اإلنتاج لعبوات القشدة 
والزبادي من خالل تحسين مؤشرات التشغيل مثل سرعة تشكيل العبوة وسرعة 
يورو   20,571 إلى  اإلجراء  لهذا  االقتصادية  الوفورات  وتصل  التغليف.  ممر 

سنوياً ، باإلضافة إلى توفير 0,21 طن من عبوات البوليسترين سنوًيا.

عمليات كفاءة استخدام المياه
إن وضع عدادات المياه في محطة المعالجة والتشغيل اآللي لعملية التنظيف الداخلي 
في المكان)CIP(  آلالت البسترة ، يمكن من تحسين استهالك المياه وكفاءة اإلنتاج 
مع تقليل المخلفات من المخرجات غير المنتجة NPO ما بين 5 ٪ و 10 ٪  ، 
باإلضافة إلى توفير 28,350 متر مكعب في المتوسط من النفايات السائلة سنوًيا. 
وعالوة على ذلك، يتم استرجاع المياه البيضاء )بعد مراحل التنظيف الداخلي في 
المكان أو تغيير المنتج( إلعادة استخدامها في المرحلة التالية مما يتيح توفير المياه 
كبير  توفير  تحقيق  عن  ، فضالً  متر مكعب سنوًيا   451 بمقدار حوالي  العادمة 
ملحوظ قدره 50,000 متر مكعب من المياه سنوًيا نتيجة إعادة تدوير منتجات 

مياه التبريد بنسبة 100 ٪ بدال من 80 ٪ حاليا.

لمزيد المعلومات اتصلوا ب:
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
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كفاءة استخدام الطاقة
تتمثل التدابير الرئيسية التي تم تحديدها فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة فيما يلي: 
/ تركيب بطاريات تعويضية / القضاء على التسريبات في شبكة الهواء / تحسين 
كفاءة االحتراق للغاليات البخارية وشبكة توزيع البخار وتركيب موفر للحرارة. 
الساعة أي ما يعادل  إلى 2.224 ميجاوات في  الطاقة  ويصل إجمالي وفورات 

تقليل ثاني أكسيد الكربون بمقدار 482.9 طن سنوًيا.

 Plate heat exchanger تركيب المبادالت الحرارية الجديدة
 Plate heat exchanger يتضمن ذلك تركيب مبادالت حرارية ذات ألواح
جديدة لتسخين الحليب وقشطه )نزع الدسم منه(، بسترة الحليب والزبادي. ويؤدي 
هذا اإلجراء إلى تحقيق وفورات في الطاقة بإجمالي 3,257 ميجاوات في الساعة 
الكربون بمقدار  ثاني أكسيد  49,655 متر مكعب وخفض  المياه بمقدار  ، وفي 

991 طن سنوًيا.

)C.N.T.P.P.) المركز الوطني لتكنولوجيات اإلنتاج األنظف
1 شارع سعيد حمالت
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