
تبلغ  سنوية  وفورات  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  تطبيق  عن  ينتج 
بـمبلغ  تقدر  باستثمارات  األولية  والمواد  الطاقة  في  أردني  دينار   153490
بعض  أن  سنة، حيث   5.9 السداد  فترة  متوسط  ويبلغ  أردني.  دينار   903050
للتوفير من  11 فرصة  اقتراح  تم  التنفيذ.  قيد  أو  بالفعل  نفذت  قد  التوفير  فرص 
والمواد  والوقود(  )الكهرباء  الطاقة  استهالك  تقليل  بهدف  المشروع  هذا  خالل 
األولية، ومع ذلك، فإن واحدة من الفرص األربع المقترحة لتقليل المواد األولية 
للطبيعة الحساسة للمنتج. وقد قبلت اإلدارة  تم قبولها من قبل اإلدارة العليا نظراً 
تخفيض  سيتم  تحديدها.  تم  التي  التوفير  فرص  من   64% من  أكثر  تنفيذ  العليا 
المواد بنسبة ٪0.1 واستهالك الطاقة بنحو ٪16. باإلضافة إلى ذلك،  استهالك 
سيتم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن أنشطة الشركة في الموقع  
بنسبة ٪17.6 والنفايات الصلبة بنسبة ٪2.7. وأصدرت الشركة أيضاً بيان سياسة 
اإلدارة البيئية، وتم تزويدها بدليل إلنشاء نظام متكامل لإلدارة البيئية يحتوي على 

مبادىء وإجراءات تطبيق كفاءة استخدام 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 دار الغذاء 
قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات

المملكة األردنية الهاشمية

1998 إلنتاج حليب  تأسست عام  الحجم  الغذاء هي شركة متوسطة  دار  شركة 
الرضع واألطفال )حتى عمر 3 سنوات( ودقيق الحبوب وشاي أعشاب لألسواق 
بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  في  الشركة  شاركت  واإلقليمية.  المحلية 
لتحسين أدائها في كفاءة اإلنتاج واستخدام الطاقة وبشكل رئيس للحد من استهالك 

الكهرباء نظراً للزيادة الملحوظة في استهالكها.

مقدمة

“ تعتبر الكفاءة والدقة في شركة دار الغذاء جزءاً أساسياً 
من شعار)العيش بشكل سليم وصحي(. ونظراً ألن مجموعة 

منتجاتنا تستهدف اآلباء واألمهات، فنحن حريصون على تقديم 
أعلى مستويات الجودة والمنتجات األكثر موثوقية ألطفالهم. إن 
خفض استهالك الطاقة هو هدف إداري يمكن أن يساعدنا على 

خفض التكاليف، ونحن نتطلع إلى رؤية كيف يمكن لمشروع نقل 
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة أن يساعدنا على تحقيق هذا الهدف، 

مما يجعله استراتيجية أساسية ألعمالنا. ”
م. حيدر الزبيدي

المدير العام

143 عدد الموظفين

حليب األطفال والرضع ودقيق 
الحبوب وشاي أعشاب

المنتجات الرئيسة

%50 محلي و%50 إقليمي األسواق الرئيسة

ISO 9001:2008
ISO 22000:2005

ISO 26000
)GMP( ممارسات التصنيع الجيدة
)HACCP( نظام تحليل المخاطر 

ونقاط التحكم الحرجة

نظم اإلدارة

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة 

الفوائد



فرص التوفير
وفورات الموارد والتأثيرات البيئية اإليجابية سنوياًاألرقام اإلقتصادية الرئيسة  اإلجراء المقترح 

قيمة االستثمار 
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األردني سنوياً

فترة تسديد 
قيمة االستثمار 

)سنة(

الطاقة المياه والمواد
)ميجا واط 

ساعة(

تقليل الثلوث
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مستودع جديد للمواد األولية 
هناك حاجة إلى مستودع جديد للمواد األولية التي يتم تخزينها لفترات طويلة )بناًء 
على طلب السوق( لتحسين إدارة نقل المواد وخفض نسبة المواد األولية التالفة. 
تقريباً ٪20 من سقف المستودع الجديد سيتم استخدامه لتركيب األلواح الشمسية 

للحد من تكلفة االستثمار.

إنتاج النيتروجين في موقع الشركة
النيتروجين )N2( بالصهاريج، قامت الشركة بشراء مولد إلنتاج  بدالً من شراء 
غير  واالنبعاثات  التشغيل  تكاليف  من  يقلل  مما  الشركة،  موقع  في  النيتروجين 

المباشرة لغاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن شحن النيتروجين إلى األردن.

نظام الهواء المضغوط واإلنارة
تم استبدال عدد من مصابيح الهالوجين غير الفعالة ومصابيح الفلورسنت ومصابيح 
الزئبق بمصابيح الثنائي الباعث للضوء الفعالة لخفض استهالك الكهرباء. باإلضافة 
إلى ذلك، يمكن تخفيض استهالك الكهرباء عن طريق التحكم بـ ٪90 من تسرب 

الهواء في نظام الهواء المضغوط.

نظام البخار
التشغيل  البخار من 8 إلى 7 بار سوف يقلل من وقت  تقليل نقطة ضبط ضغط 

وخسائر البخار، والتي سوف تنعكس على استهالك الوقود.

نظام التبريد
تم تحليل أداء الطاقة الفعلي للمبردات )قدرة التبريد وحمل التبريد ومعامل األداء(. 
وتبين بأن معامل األداء كان أقل من القيمة الدنيا المقبولة )3.5( نظراً النخفاض 
في  الهواء  درجة حرارة  ارتفاع  إن  المبرد.  مكثف  تظليل  الضاغط وعدم  كفاءة 

منطقة الشفط بسبب نقص التهوية هو المسؤول عن ارتفاع استهالك الطاقة.
إن إجراء الصيانة الدورية وتغيير موقع المبردات سوف يحسن كفاءة أداء ضاغط 

المبرد والمكثف.

ألي معلومات إضافية، يرجى التواصل مع:
الجمعية العلمية الملكية 

صندوق بريد: 1438 عّمان 11941 األردن
هاتف: 5344701 6 962 +  فاكس: 5344806 6 962 + 

 rafat.assi@rss.jo :البريد اإللكتروني
  www.rss.jo :الموقع اإللكتروني

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
دائرة البيئة 

Vienna International Centre, P.O. Box 300, 
1400 Vienna, Austria

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 

“قامت شركة دار الغذاء بتنفيذ بعض فرص التوفير مثل شراء 
مولد جديد إلنتاج النيتروجين في موقع الشركة والذي تم تشغيله 
خالل شهر آب 2017. وقد أظهر لنا مشروع نقل التكنولوجيا 

الرفيقة بالبيئة المنهجية المتبعة لتحسين إنتاجيتنا وكفاءة الطاقة. 
وسوف نستمر في استخدام هذه المنهجية لتحديد وتقييم فرص 

التوفير المستقبلية لشركة دار الغذاء.”
م. حيدر الزبيدي

المدير العام

* التقليل من الطاقة الحرارية الناتجة بشكل غير مباشر من نقل النيتروجين )المستورد من الكويت(


