
    

قام مشروع ميد تست 2 بتحديد وفورات بإجمالي مبلغ وقدره 271,193 يورو 
نتيجة التوفير في المواد الخام والطاقة، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 289,021 

يورو ويبلغ إجمالي العائد السنوي على االستثمار  1.07 سنة.

وتتراوح فترة العائد على االستثمار بين  3 أشهر و 4.6 سنة. وقد قامت إدارة 
الشركة باختيار 63 ٪ من التدابير الـ 27 التي تم تحديدها للتنفيذ وتم االحتفاظ بـ 

22 ٪ من التدابير قيد الدراسة والمراجعة.

وستبلغ الوفورات االقتصادية في الموارد حوالي 1.99 ٪ في تكاليف شراء المواد 
الخام ، و 21.1 ٪ في تكاليف الطاقة و 16.5 ٪ في تكلفة شراء المياه من خالل 

.RECP تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف
 

وستؤدي الوفورات البيئية إلى انخفاض بنسبة 26.1 ٪ في انبعاثات ثاني أكسيد 
المياه  تلوث  32.4 ٪ في  الصلبة و  المخلفات  توليد  19.2 ٪ في  الكربون ، و 

العادمة.

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

ادخال نظام اإلدارة البيئية وفًقا لمتطلبات معيار األيزو  14001:2015.

توفیر 1,99 % 
من استھالك 
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توفیر 21,1 % 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

271,193 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 16,5 % 
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.

    

صافيلي 
قطاع األغذية والمشروبات  

الجزائر

تعد صافيلي شركة ذات مسئولية محدودة،  تم إنشائها عام 2002 وهي متخصصة 
في منتجات األلبان ، حيث تقدم في السوق المحلية مجموعة غنية ومتنوعة من 
الكريمي والقشدة  الجبن والجبنة  الرايب،  اللبن،  ؛  الحليب  بما في ذلك  المنتجات 
الجودة  عالية  منتجات  تقديم  على  صافيلي  شركة  وتعمل  والزبدة.  )الكريمة( 

للمستهلكين لضمان صحة جيدة لهم والحفاظ على تقديرهم.

نبذة عن الشركة

“إننا نعمل بال كلل لزيادة سعتنا اإلنتاجية ومن أجل المشاركة الفعالة 
في مجال سالمة األغذية في بلدنا فضالً عن صحة السكان من خالل 

التحكم في سلسلة القيمة بأكملها في صناعتنا. وفي هذا الصدد ، نوجه 
أنظمتنا اإلدارية نحو وضع نهج لإلدارة يركز على كفاءة استخدام 

الموارد ، واإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الطاقة من أجل نمونا مع 
استبعاد اآلثار السلبية على البيئة.“

محمد سفاري
المدير العام لشركة صافيلي

147 عدد الموظفين:  

حليب ، لبن ، جبن طري ، كريمة 
)قشدة( طازجة

المنتجات الرئيسية: 

المحلية األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

حالياً أيزو 22000. 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  

اإلجمالي196-19,4996,9132.8خفض استهالك الطاقة
395  طن

من ثاني أكسيد 
الكربون

3.3 طن من 
المخلفات

الطلب الكيميائي 
على األكسجين:

85.3 طن

10,226
م3 من المياه 

العادمة

1,266 طن من شرش اللبن 148,760199,6200.7استعادة شرش اللبن )مصل اللبن( 
)مصل اللبن(

-

52 طن من المواد األولية36,05526,2281.4الرقابة على العمليات وتخطيط اإلنتاج
1,678 م3 من المياه

-

7 طن من عبوات التغليف فوري012,179استخدام التعبئة الموحدة القياسية  
المصنوعة من البولي ايثيلين

-

-7,240 م3 من المياه1,2072,7740.4تخفيض استهالك المياه

926-83,50023,4793.6زيادة كفاءة الطاقة آلالت البسترة 

289,021اإلجمالي
وروي

271,193
8,918 م3 من المياه1.1وروي

1,325 مواد أولية
1,122

ميجاوات ساعة

خفض استهالك الطاقة
ستؤدي سلسلة من التدابير مثل تركيب بطارية تعويضية ، وإدماج محوالت التردد 
لتزويد ضواغط الهواء بالطاقة وتحسين عزل وحدة التبريد إلى خفض استهالك 
الطاقة الكهربائية على مستوى الشركة. وبالمثل ، فإن تحسين كفاءة االحتراق في 
الغاليات ، والعزل الحراري لخطوط البخار والصمامات وجامع البخار ، وتجديد 
وتركيب  الغالية  من خالل  الساخنة  المتكثفات  انعكاس  مع  الغازات  إزالة  جهاز 
موفر للحرارة، يمّكن من خفض استهالك الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة الحرارية.

استعادة شرش اللبن )مصل اللبن( 
من بين الفرص المختلفة السترجاع شرش اللبن من إنتاج الجبن ، احتفظت شركة 
صافيلي بثالث عمليات للتنفيذ المشترك. الخيار األول هو نزع الدسم من شرش 
اللبن السترجاع الدهون المتبقية وإعداد قشدة )كريمة( الشرش التي سيتم بيعها في 
السوق المحلية كمنتج مبتكر ، وفي الوقت نفسه ، تجرى اختبارات لتحديد أي من 
شرش اللبن يمكن دمجه في منتجات الشركة األخرى. وأخيًرا ، يتم النظر في إنشاء 
وحدة تجفيف شرش اللبن إلنتاج مسحوق شرش اللبن مع زيادة السعة اإلنتاجية. 
ومن خالل هذه التدابير يمكن ترقية المنتجات الثانوية فضالً عن خفض تلوث المياه 

العادمة بنسبة 18.8 ٪.

الرقابة على العمليات وتخطيط اإلنتاج
ويقلل  المنتجات  معلبات  استخدام  يفضل  الذي  لإلنتاج  الجديد  التخطيط  يتميز 
التغييرات المتكررة في المنتج في خطوط اإلنتاج بأنه يساعد على تقليل تكرار بدء 
التشغيل وإيقافه وعدد مرات التنظيف. كما يؤدي تحسين التحكم في العمليات من 
خالل تحسين إعدادات المعدات مثل فاصل القشدة وآالت الملء واالستعادة الجزئية 
 )HNO3 و حمض النيتريك NaOH لمحاليل التنظيف )هيدروكسيد الصوديوم
التدابير  وهذه  الكيميائية.  والمواد  التعبئة  ومواد  الخام  المواد  هدر  من  الحد  إلى 
الخاصة بكفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف RECP من شأنها تقليل تلوث 

المياه العادمة وتقليل الهادر. 

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

استخدام التعبئة الموحدة القياسية  
لتعبئة  المستخدمة  إيثيلين  البولي  الخطوة تحسين مواصفات عبوات  تتضمن هذه 
المتوافقة مع  العبوات  استخدام  العبوات. وإن  المراقبة على هذه  الحليب وتعزيز 
المعايير الدولية يضمن الجودة المثلى للتعبئة مع توفير المواد الخام. وهذا يؤدي 

إلى انخفاض بنسبة 5 ٪ في استهالك مواد التعبئة.

تخفيض استهالك المياه
الشطف  مياه  استخدام  إعادة   /1 هي:  النطاق  هذا  في  المحددة  الرئيسية  التدابير 
أو  األولى  الشطف  عملية  في  المكان  في  الداخلي  التنظيف  محطة  من  النهائية 
لتنظيف األرضيات. 2/ استخدام ماكينات الغسيل بالضغط )نوعها كارشر( وكذلك 
مسدسات الضغط عند نهايات المواسير والخراطيم لمختلف أنواع التنظيف. وتتيح 
هذه التدابير توفيًرا سنوًيا للمياه بمقدار 12.7 ٪  فضالً عن تقليل المياه العادمة 

التي سيتم معالجتها. 

زيادة كفاءة الطاقة آلالت البسترة 
تستخدم الشركة مبادالت حرارية مكونة من ثالث ألواح لبسترة منتجاتها المختلفة. 
وتقدر إنتاجية أقسام استرجاع الحرارة في آالت البسترة الثالثة بحوالي 50%. 
وينتج عن خطوات التحسين زيادة كفاءة هذه األقسام إلى ٪85 على األقل، مما 
يتيح تحقيق وفورات في الطاقة الكهربائية والحرارية وتخفيض انبعاثات الغازات 

الدفيئة.

)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

“لقد شجعتنا النتائج اإليجابية التي تم تحقيقها والفوائد الملموسة 
، االقتصادية والبيئية على حد سواء، ومن ثم قررنا تكرار منهجية 

TEST في موقعنا الجديد ومن ثم فقد تم وضع تدابير التحسين. وتعد 
كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف إحدى العوامل الحاسمة لضمان 

استدامة أنشطتنا.”

أمل سفاري
مدير البحث والتطوير


