
    

قام مشروع ميد تست 2 بتحديد وفورات بإجمالي مبلغ وقدره  25،059 يورو 
سنوياً وذلك بصفة أساسية نتيجة لوفورات في المواد الخام والمياه والطاقة بإجمالي 

استثمارات تبلغ حوالي 24,490 يورو.
 

وتبلغ فترة العائد على االستثمار 1 سنة. ويصل معدل تنفيذ التدابير التي تم تحديدها 
إلى 88 ٪ ، على أساس أن معدل االحتفاظ 65 ٪.

وستكون الوفورات االقتصادية في الموارد حوالي 0.11 ٪ فيما يتعلق بتكاليف 
شراء البضاعة )السكر والتعبئة( و6.26 ٪ بالنسبة لتكلفة استهالك المياه و 0.16 
٪ في تكلفة استهالك الطاقة وذلك من خالل تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الموارد 

RECP واإلنتاج األنظف
طن   36.40 بمقدار  الكربون  أكسيد  ثاني  تقليل  إلى  البيئية  الوفورات  وستؤدي 

والحد من توليد المخلفات الصلبة البالستيكية بمقدار 447 كجم سنوًيا )التعبئة(
الشركة  تقوم   ، المشروع  فترة  أثناء  تحديدها  تم  التي  التدابير  إلى  وباإلضافة 
بمراجعة خيار تحسين عملية إنتاج مشروبات موجيتو وسانجريا ، والتي من شأنها 

أن تحقق وفورات إضافية.

وبسبب النتائج التي حققها مشروع تست تخطط الشركة لدمج أداة محاسبة تكاليف 
تدفق المواد MFCA في نظام إدارة المحاسبة الخاص بالشركة فضالً عن استخدام 

منهجية TEST في األنشطة التالية. 

توفیر 0,11 % 
من استھالك 
المواد سنویاً

توفیر 2 % من 
استھالك الطاقة 

سنویاً

25,059 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 6,3 % 
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.

    

سبا مامي  
قطاع األغذية والمشروبات  

الجزائر

 ،SMACK SODA تأسست الشركة العائلية عام 1937 تحت اسم سماك صودا
وتم إعادة تأسيسها في عام 2003 كشركة مساهمة »سبا مامي«. تقوم الشركة 
بتصنيع وتسويق المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية والمنكهة وعصائر 

الفاكهة.

نبذة عن الشركة

“تؤكد شركة مامي سبا التزامها القوي بمواصلة الجهود لضمان 
تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل اآلثار البيئية، والتكاليف المرتبطة 

بذلك.”

محمد كامل أديش
المدير العام.

269 عدد الموظفين:  

المشروبات الغازية والعصائر المنتجات الرئيسية: 

المحلية والتصدير األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

أيزو 22000:2005 نظم اإلدارة المعتمدة:  

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي



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  

اإلجمالي184-21,49010,5592كفاءة استخدام الطاقة
36  طن

من ثاني أكسيد 
الكربون

447 كجم 
من المخلفات 

الصلبة

10,000م3 
من المياه 

العادمة

تحسين خطي إنتاج البولي إيثيلين تريفثاليت
PET  األول والثاني

10,000 م3 من المياهفوري1,00014,500
40.2 طن من المواد األولية
447 كجم من مواد التعبئة 
المصنوعة من البولي إيثيلين 

PETتريفثاليت

-

اإلجمالي
22,490

وروي
25,059

0.9وروي
10,000 م3 من المياه

40.6 طن من المواد األولية
184

ميجاوات ساعة

كفاءة استخدام الطاقة
يتم تنفيذ إجراءين رئيسيين في إطار المشروع بواسطة شركة سبا مامي لتحسين 

أداء الطاقة:
يتمثل اإلجراء األول في مراجعة العقود مع مقدمي خدمات الطاقة. ومن ثم تمكنت 
الشركة من تعديل العقود حسب احتياجات االستهالك الفعلية. بينما يتعلق اإلجراء 
الثاني بتنظيم برامج اإلنتاج لخفض االستهالك في ساعات الذروة، مما أتاح للشركة 
تحقيق مكاسب مالية تزيد عن 3,459 يورو سنوًيا. وهناك إجراءات أخرى قيد 
المراجعة أال وهي: تركيب مجموعة مكثفات واستبدال الضاغط الذي يعمل من 
خالل مكبس CMC piston compressor بضاغط لولبي بقوة 90 كيلووات 
وضغط يبلغ 16 بار بحد أقصى. وتبلغ قيمة الوفورات االقتصادية 2,320 يورو 

و3,663  يورو سنوًيا على التوالي.

لمزيد المعلومات اتصلوا ب:
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

دائرة البيئة 
ص.ب. 300، مركز فيينا الدولي

1100 فيينا، النمسا
هاتف: 0 – 26026 1  43+ فاكس: 69 – 126926  43+ 

 C.GONZALEZ-MUELLER@unido.org :البريد اإللكتروني
  www.unido.org :الموقع اإللكتروني

تستند هذه البيانات الى سنة اإلنتاج 2016

تحسين خطي إنتاج البولي إيثيلين تريفثاليتPET  األول والثاني
تركيزاً على الفاقد من المواد الخام وثاني أكسيد الكربون، يتضمن اإلجراء تكوين 
فريق تجريبي باسم »الخسائر« لتحسين صيانة monoblocs، وتجديد وحدات 
التبريد، وتحسين معيار ثاني أكسيد الكربون. وسيكون لهذا اإلجراء تأثير إيجابي 
لضمان جودة المنتج النهائي واستقرار العمليات. ويتم خفض الفاقد من ثاني أكسيد 
الكربون بنسبة 60 ٪ في المتوسط والسكر بنسبة 30 ٪. ويبلغ إجمالي المكاسب 
االقتصادية 14,500 يورو سنوًيا باستثمارات قدرها 1,000 يورو ويكون العائد 

على االستثمار فوري.

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

حسين داي - الجزائر – الجزائر
الهاتف. : 85 83 77 21 )213(

فاكس: 87 83 77 21 )213(
 tpp@cntppdz.com :البريد اإللكتروني

  cntppdz.com : الموقع اإللكتروني


