
    

قام مشروع ميد تست 2 بتحديد وفورات بإجمالي مبلغ وقدره 101,663 يورو 
سنوياً فيما يتعلق باستهالك المياه والمواد الخام والكهرباء باستثمارات تقدر بمبلغ 
تحديد عشرة  تم  وقد  االسترداد 0.6 سنة.  فترة  ويبلغ متوسط  يورو.   64,428
تدابير لكفاءة استخدام الموارد ؛ تم تنفيذ ثالثة منها، وهناك خمسة من المخطط 

تنفيذها بينما تم االحتفاظ باثنين من التدابير ليتم دراستهما.
ويتم تحقيق الوفورات في شركة ادكو بشكل رئيسي من خالل زيادة معدل اإلنتاج 
النهائي في جزء من اإلنتاج بحوالي 0.3 ٪ وتقليل استهالك المياه بحوالي 17 ٪. 
ويتم تقليل استهالك المياه من خالل تنفيذ تدابير الحفاظ على المياه وتطبيق تقنيات 
الكفاءة لتنظيف الخزانات، ومن ثم تم خفض التلوث الناتج عن الطلب الكيميائي 
على األكسجين COD  بحوالي 1,208 كجم / سنة. وأيضاً سيتم تقليل استهالك 
الطاقة بحوالي 7 ٪ ، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 7 ٪ في انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون.
والسالمة  الصحة  وظروف  العمل  بيئة  لتحسين  التدابير  من  العديد  تحديد  وتم 
بإجمالي استثمارات بمبلغ 5,000 يورو مما يحقق وفورات قدرها 1,023 يورو 

في السنة.
 MFCA واكتسبت الشركة رؤى قيمة من خالل أداة محاسبة تكاليف تدفق المواد
التدفقات ذات  لتحديد  أداة فعالة  أنها  أثبتت  المستخدمة في منهجية TEST. وقد 
داخلياً  التغليف  مواد  هدر  بمعالجة  الشركة  قامت  وقد  الموارد.  لخسائر  األولوية 
بعد تسليط الضوء على هذه المسألة باعتبارها إحدى التدفقات ذات األولوية.  ثم 
قامت فيما بعد بتحسين نظام المراقبة الخاص بها من أجل السيطرة بشكل أفضل 

على الخسائر.
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)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.

    

شركة اإلسكندرية للمنظفات والكيماويات )أدكو( 
قطاع األغذية والمشروبات  

مصر

تعد شركة اإلسكندرية للمنظفات والكيماويات )أدكو( واحدة من الشركات الرائدة 
التبييض في مصر.  السائلة ومواد  المنزلية  المنظفات  في مجال تصنيع وتوزيع 
وهي شركة متوسطة الحجم تنتج حوالي 79,000 طن من مختلف أنواع المنظفات 

المنزلية سنوًيا لألسواق المحلية واإلفريقية والشرق أوسطية.

انضمت الشركة إلى مشروع ميد تست 2 لتحديد الفرص الممكنة لزيادة كفاءتها 
في استخدام الموارد وتقليل توليد المخلفات. وفي بداية المشروع، كان لدى شركة 
ادكو نظام لإلدارة البيئية المتكاملة وفًقا لمعيار األيزو 14001، باإلضافة إلى بذل 

الجهود المستمرة لتحسين أدائها البيئي مع تقليل تكاليف اإلنتاج.

نبذة عن الشركة

“إن شاغلنا الرئيسي هو االستمرار في توفير منتجات عالية الجودة مع 
تقليل تكاليف اإلنتاج واستخدام الموارد المتاحة بالطريقة األكثر كفاءة. 

وقبل االنضمام إلى مشروع ميد تست 2، كنا نتخذ بالفعل إجراءات 
لتقليل استهالك الموارد. ولقد منحنا االنضمام إلى هذا المشروع مزيًدا 

من الزخم لالستمرار في هذا االتجاه.”

سامي عوض
رئيس مجلس اإلدارة 

300 عدد الموظفين:  

المنظفات المنزلية ومواد التبييض المنتجات الرئيسية: 

المحلية والتصدير )10%( األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

أيزو 9001، وأيزو 14001 ، 
ونظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 

)أوساس(  18001

نظم اإلدارة المعتمدة:  

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي



فرص التوفير
توفير الموارد واألثر البيئي السنوياألرقام االقتصادية الرئيسية           مجاالت التدخل
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فترة 
االسترداد

)بالسنوات(

المياه والمواد الخام
)المواد األولية(

الطاقة
ميجاوات ساعة

تقليل التلوث  

-12,334 م3 من المياه2,0533,3430.6تدابير الحفاظ على المياه
اإلجمالي:
45 طن

من ثاني أكسيد 
الكربون

الطلب
الكيميائي على
األوكسيجين: 

1.2 طن

استعادة المنتج النهائي المهدر من خالل 
خالل دفع المنتج المتبقي بالمواسير

-1,800 م3 من المياهفوري751,231

--62,00093,5470.7تدابير زيادة كفاءة عمليات اإلنتاج والتعبئة

94-فوري3003,542تدابير كفاءة استخدم الطاقة

64,428  اإلجمالي
وروي

  101,663
0.614,134وروي

م3 من المياه
94

ميجاوات ساعة

تدابير الحفاظ على المياه
تهوية  أجهزة  تركيب  طريق  عن  المياه  على  الحفاظ  تدابير  تطبيق  يؤدي  سوف 
المياه على صنابير المياه ووضع أجهزة تحل محل صهاريج الحمام )المراحيض( 
إلى توفير استخدام المياه في المصنع. وكذلك ، فإن استخدام فوهات الزناد بدالً 
غير  االستهالك  سيمنع  واألرضيات  الشوارع  لتنظيف  المفتوحة  الخراطيم  من 
المنتج ،  تانكات خلط  للمياه. كما سيؤدي استخدام كرات الغسيل في  الضروري 
واستخدام الماء المضغوط للغسيل إلى تخفيض استهالك مياه الغسيل بشكل كبير. 

وسوف يوفر تنفيذ هذه التدابير حوالي 15 ٪ من إجمالي استهالك المياه.

المتبقي  المنتج  دفع  خالل  من  المهدر  النهائي  المنتج  استعادة 
بالمواسير

المنتج  من   ٪  99 استعادة  إلى   )pigging( المنتج  دفع  مفهوم  إدخال  سيؤدي 
المنتج  إلى استرداد حوالي 5 طن من  المتبقي في األنابيب ، مما يؤدي  النهائي 

النهائي في شكل غير مخفف ، والذي يمكن بيعه باألسعار العادية.

زيادة كفاءة عمليات اإلنتاج والتعبئة
أقسام  أحد  في  اإلنتاجية  معدل  بزيادة  يتعلق  أحدها  التدابير:  من  اثنين  تحديد  تم 
الحد  إلى  البشري  التدخل  وتقليل  اآللي  التشغيل  اإلنتاج عن طريق رفع مستوى 
األدنى، مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية بنحو 247 طن / سنة. ويتضمن اإلجراء 
اآلخر تقليل تكاليف مواد التغليف عن طريق تركيب آالت تغليف جديدة فعالة يمكن 
أن تستخدم شرائح التغليف الحراري البالستيكية الرقيقة  ذات سمك 17 ميكرون 
بدالً من 32 ميكرون ، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التكاليف السنوية لمواد 

التعبئة والتغليف.

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

تدابير كفاءة استخدم الطاقة
تم تحديد تدبيرين: يتم تقليل استهالك الكهرباء من خالل تركيب عدادات كهرباء 
 ، أخرى  ناحية  ومن  أفضل،  بشكل  باإلنتاج  الخاص  االستهالك  لمراقبة  فرعية 
تركيب عداد لقياس تدفق الهواء لضمان مراقبة استهالك الهواء المضغوط بشكل 
التدبيرين إلى تقليل استهالك الكهرباء بحوالي  أفضل. وسوف يؤدي تنفيذ هذين 

94 ميجاوات في الساعة.

“كانت المشاركة في مشروع ميد تست 2 تجربة إيجابية لشركتنا. لقد 
ساعدنا ذلك على تحديد التدفقات ذات األولوية وفرص توفير التكاليف 

لدينا. وأصبحت أداة محاسبة تكاليف تدفق المواد )MFCA( اآلن 
جزًءا من نظام المحاسبة الخاص بنا ونحن نستفيد منها. وقد حققت 

تدابير كفاءة استخدام الموارد التي تم تنفيذها نجاًحا كبيًرا ونحن على 
ثقة أن التدابير المخطط لها ستكون أيًضا ناجحة. وأود أن أعرب عن 

شكرنا لجميع الفريق الذي ساعدنا طوال المشروع.”

طارق عوض
عضو مجلس اإلدارة

المجموعة اإلستشارية لهندسة البيئة ومعالجة المياه )إيواتك(
العنوان: ٥٥ شارع األدهم- برج الرصافة

منطقة محرم بك- محافظة اإلسكندرية ، مصر
هاتف: 3954703 )203+(
فاكس: 3954468 )203+(

ewatecteam@gmail.com :بريد الكتروني
www.ewatec-eg.com :الموقع االكتروني


