
    

بلغت  سنوية  وفورات  إجمالي  الشركة  حققت   ،2 تست  ميد  مشروع  خالل  من 
287,637 يورو في الطاقة والمياه والمواد باستثمارات تقدر بمبلغ 331,958 
للتوفير، تم  يورو ويبلغ متوسط فترة االسترداد 1.1 سنة. وتم تحديد 15 تدبيراً 
تنفيذ  التنفيذ. ومن المخطط  التدابير وهناك خمسة قيد  تنفيذ ثالثة من هذه  بالفعل 
أربعة تدابير أخرى بينما تم االحتفاظ بثالثة تدابير فقط إلجراء مزيد من الدراسة 

بشأنها.

تقريًبا.   54٪ بنسبة  المياه  واستهالك   4٪ بنسبة  المواد  استهالك  خفض  وسيتم 
وباإلضافة إلى ذلك ، سيتم تخفيض استهالك الطاقة بنسبة 14 ٪ مما يؤدي إلى 

انخفاض بنسبة 9 ٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 
يتعلق  فيما  خاصة   ، المشروع  خالل  المكتسبة  الخبرة  بتطبيق  الشركة  وستقوم 
اإلنتاج  وتشغيل خطوط  تصميم  أثناء  وذلك  المعلومات  ونظام  العمليات  بتحسين 

الجديدة التي سيتم تشغيلها للتوسع في مصانع مجموعة صقر.
وسيتم أيًضا تحقيق الفوائد البيئية عن طريق الحد من الفاقد في المواد الخام التي 
يتم تصريفها في نظام الصرف الصحي وإعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف 
واستخدام  للملوثات  القصوى  الحدود  لقيم  االمتثال  أجل  من  الحالية  الصناعية 
مياه الصرف المعالجة في ري المساحات الخضراء. وتخطط الشركة لتنفيذ هذا 
المشروع بدعم من برنامج التمويل الخاص بمشروع التحكم في التلوث الصناعي 

.EPAP III )المرحلة الثالثة(

وضعها  تم  التي  األنظف  واإلنتاج  الموارد  استخدام  كفاءة  سياسة  تسهل  وسوف 
في  والطاقة  البيئة  إدارة  لمعايير  الشركة  اعتماد   2 تست  ميد  إطار مشروع  في 

المستقبل.
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استھالك المواد 

سنویاً
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مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 54 % 
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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 الصقر للصناعات الغذائية 
قطاع األغذية والمشروبات   

مصر

صقر  لمجموعة  التابعة  الشركات  إحدى  الغذائية  للصناعات  الصقر  شركة  تعد 
متوسطة  شركة  وهي  مصانع.  سبعة  مع  فردية  شركات  ثالث  من  تتكون  التي 
الحجم تأسست عام 1998 كشركة خاصة وهي متخصصة في منتجات األلبان. 
الجودة  عالية  منتجات غذائية  إنتاج  في  لمجموعة صقر  الرئيسي  الهدف  ويتمثل 
وبأسعار تنافسية لتصبح أحد خيارات مجموعة واسعة من العمالء باعتبارها إحدى 
العالمات التجارية. وقد ركز مشروع ميد تست 2 على مصنع تترا باك الذي يقوم 

بإنتاج الحليب والعصير حيث يصل حجم اإلنتاج السنوي إلى 27.040 طن.

انضمت الشركة إلى مشروع ميد تست 2 من أجل تحديد الفرص لتقليل استهالك 
المواد والمياه والطاقة باإلضافة إلى تدريب موظفيها على مفهوم كفاءة استخدام 

.RECP الموارد واإلنتاج األنظف

نبذة عن الشركة

“وتهدف مشاركتنا في مشروع ميد تست 2 إلى تحسين مواردنا وتقليل 
استهالك المياه والطاقة خاصة في مصنع تترا باك.”

محمد صقر
المدير التنفيذي

100 موظف بدوام كامل. عدد الموظفين:  

الحليب المعالج والمعقم بالحرارة الفائقة 
والعصائر المبسترة

المنتجات الرئيسية: 

المحلية والدولية 
)التصدير بنسبة 80%(

األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

أيزو 9001
أيزو 14001
أيزو 18001
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  

اإلجمالي:-1,148 طن من المواد146,250195,7550.8استرداد المنتج
434  طن

من ثاني أكسيد 
الكربون

الطلب 
البيوكيميائي

على
األوكسيجين: 
46.25 طن

الطلب
الكيميائي على
األوكسيجين: 
147.4 طن

-12,523 م3 من المياه9103,5690.2الحفاظ على المياه

تحسين نظام التنظيف الداخلي في المكان 
 CIP

46,740 م3 من المياه 154,10562,1382.5
0.226 طن من المواد

-

3,4302,065 م3 من المياه36,63720,2291.8تحسين نظام البخار 

331,958اإلجمالي
وروي

287,637
62,693 م3 من المياه1.1وروي

1,148 طن من المواد
2,065

ميجاوات ساعة

استرداد المنتج
اإلرسال  أجهزة  تركيب  خالل  من  الخام  المواد  من   ٪  4 حوالي  توفير  يمكن 
المتواصله لضمان الحد األدنى من مستوى المنتج داخل الخزانات قبل بدء عملية 
التنظيف الداخلي في المكان CIP ، وكذلك تركيب نظام السترداد المنتج الذي تم 
هدره بعد التنظيف الداخلي في المكان CIP. وباإلضافة إلى ذلك، سوف يؤدي 
للحد  المخلفات  من  التقليل  وبرنامج  المصنع  في  التدبير  ممارسات حسن  اعتماد 
مرحلة  في  األنابيب  داخل  التلوث  أحمال  وتقليل  الخام  المواد  توفير  إلى  األدنى 

المعالجة النهائية في آخر األنبوبة.

الحفاظ على المياه
يمكن تقليل هدر المياه عن طريق تزويد خراطيم المياه برشاشات، ومنع سريان 
المياه التي ال لزوم لها ، واستخدام أجهزة مخصصة لكفاءة استخدام المياه االدمية 
في المصنع ، وتركيب عدادات المياه من أجل رصد استهالك المياه من قبل مختلف 

المستخدمين بشكل أفضل.

 CIP تحسين نظام التنظيف الداخلي في المكان
إن نظام التنظيف الداخلي في المكان CIP في الشركة هو عبارة عن نظام يدوي 
بدورة مفتوحة، حيث يتم التخلص من المياه والمواد الكيميائية دون أي استرداد. 
وكخطوة أولى ، ستقوم الشركة بتركيب خزانات الستعادة المواد الكيميائية من أجل 
إعادة استخدامها. كما تخطط فيما بعد للتشغيل اآللي لنظام التنظيف الداخلي في 
المكان CIP بأكمله من أجل تقليل استهالك المياه والمواد الكيميائية بشكل أكبر. 
ويمكن إعادة تدوير المياه المستخدمة في الشطف أثناء التنظيف الداخلي ليتم إعادة 
استخدامها في مرحلة ما قبل الشطف. وسوف تؤدي هذه التدابير إلى تقليل المياه 
انخفاض  ثم  الملوثة ومن  المياه  تقليل توليد  بشكل كبير بنسبة 40.5 ٪ وبالتالي 

مستويات التلوث بشكل كبير.

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 2015

تحسين نظام البخار 
تم تحديد العديد من نقاط االستخدام غير الفعال للبخار بشكل أساسي في الغالية 
البخار من خالل  البسترة. وتم استخالص خمسة تدابير لتعزيز كفاءة نظام  وآلة 
حراري  مبادل  وتركيب  البخار،  متكثفات  استخدام  وإعادة  البخار،  أنابيب  عزل 
)economizer( لمدخنة الغالية وتقليل ضغط البخار في الغاليات. وباإلضافة 
إلى ذلك، سيتم تخفيض درجة حرارة آلة البسترة بمقدار 10 درجات مئوية حيث 
هذه  تنفيذ  وسيؤدي  الالزم.  من  أعلى  حرارة  درجة  عند  تتم  البسترة  عملية  أن 
ذات  الكربون  أكسيد  ثاني  وانبعاثات  والطاقة  المياه  استهالك  توفير  إلى  التدابير 

الصلة.

“قام مشروع ميد تست 2 بتعزيز فهمنا لمفهوم كفاءة استخدام الموارد 
واإلنتاج األنظف من خالل تطبيق منهجية بسيطة ومنظمة حيث أدركنا 
أن هناك الكثير من التدابير البسيطة الممكنة ذات التكلفة المنخفضة / 
دون أي تكلفة والتي يمكن تنفيذها لتقليل استخدامنا للموارد الطبيعية. 
وسوف تساعدنا الخبرة المكتسبة من المشروع على تحسين المصنع 

الجديد الذي يجري تأسيسه.”

محمد صقر
المدير التنفيذي

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


