
    

حدد مشروع ميد تست 2 بموقع انتاج الشركة الدولية تدابير لتحسين كفاءة استخدام 
المياه من شأنها خفض استهالك المياه بنسبة %25.3، ومن ثم تقليل المياه العادمة 
المناظرة المتولدة داخل الشركة. إجمالي الخفض المتوقع في استهالك المياه يبلغ 

حوالي 92,928 متر مكعب في السنة أي ما يعادل 26,484 يورو سنوًيا.

االساس،  خط  استهالك  من   8.8% بنسبة  الكهرباء  استهالك  خفض  سيتم  كما 
بوفورات مقدرة بحوالي 2,775 ميجاوات ساعة في السنة، بما يعادل 84,680 
تقديرها  تم  المحددة  التدابير  لتنفيذ  المطلوبة  اإلستثمارات  اجمالي  سنوًيا.  يورو 
بمقدار  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  خفض  وسيتم  يورو،   86,388 بحوالي 

1,006 طن سنوًيا.

أوضحت أداة محاسبة تكاليف تدفق المواد MFCA لفريق الشركة منهجية مختلفة 
لوضع األولويات للتحسين، معتمدة علي نصيب كل تدفق من تكاليف المخرجات 
غير المنتجة. كانت األولوية األولي للشركة عام 2017 تخفيض استهالك الطاقة، 

وفي 2018 تستهدف الشركة األولوية الثانية؛ استهالك المياه.

بعد التحسينات المحققة في الشركة الدولية، تخطط المجموعة إلستغالل المعرفة 
المكتسبة لفريق ال TEST بالشركة لتكرار المنهجية في مواقع اإلنتاج األخري. 
كما قررت الشركة تركيب عدادات مياه علي المستهلكين الرئيسيين لتوفير مراقبة 

وثيقة علي استهالك المياه.
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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.

    

الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة 
قطاع األغذية والمشروبات   

مصر

تعد شركة جهينة للصناعات الغذائية شركة رائدة في مصر متخصصة في إنتاج 
وتصنيع وتعبئة منتجات األلبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي. ومنذ تأسيسها 
في عام 1983 ، نجحت الشركة في احتالل مرتبة الصدارة في صناعات األلبان 
والعصائر في مصر والتوسع بأسواق الشرق األوسط، بفضل التزامها المتواصل 
بجودتها  تتميز  التي  واآلمنة  الصحية  الغذائية  المنتجات  من  واسعة  باقة  بتقديم 
البيوت  كل  في  بها  والموثوق  المفضلة  التجارية  األسماء  من  مما جعلها  الفائقة، 

المصرية.

وتعد الشركة الدولية، إحدى شركات مجموعة جهينة، واحدة من أكبر المجمعات 
الصناعية في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وهي شركة نشطة 
منذ عام 2009 ، وتعد من مؤسسات التصنيع الرائدة، التي تقوم بإنتاج وتعبئة 
بيور،  التقليدية،  جهينة  عصائر  ذلك  في  بما  الطازجة،  والمشروبات  العصائر 

بخيره، والمشروبات الشرقية. 

نبذة عن الشركة

“دائماً ما كان توفير الطاقة واالستهالك المسؤول من أولوياتنا، ومن ثم 
كنا متحمسين جًدا لمعرفة معلومات عن المشروع لتبادل ونقل المعرفة 

من الخبراء المحليين والدوليين باإلضافة إلى الحصول على التدريب 
والتوجيه واإلرشاد للفريق لتحسين عمليات التصنيع واكتساب الخبرة 

في المجاالت غير المستغلة لتوفير / استخدام الطاقة. “

مارتن لوماس ،
مدير التصنيع

220 عدد الموظفين:  

عصائر بنكهات مختلفة المنتجات الرئيسية: 

المحلية والدولية )التصدير بنسبة 10%( األسواق الرئيسية: 
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نظم اإلدارة المعتمدة:  

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي
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تحسين العمليات
للحصول على  الخالطات  االستغناء عن  العمليات من خالل  معلمات  تحسين  تم 
 3 أو   2 بمقدار  البسترة  حرارة  درجة  تقليل  إلى  باإلضافة  الصافي،  العصير 
درجات. وقد أدت هذه المجموعة من التدابير إلى خفض استهالك الكهرباء بنسبة 
انخفاض  بسبب  الغيار  قطع  باستبدال  يتعلق  فيما  وفورات  عن  وأسفرت   ٪  10

تكاليف صيانة الخالطات. 

تحسين نظام البخار
تقليل  إلى  بشكل جيد  تعمل  بها خلل وال  التي  البخار  الحفاظ على مصائد  يؤدي 
أيًضا. وقد تم تنفيذ هذا  أحمال الغالية ومن ثم خفض استهالك الطاقة الحرارية 

اإلجراء بالفعل وكانت فترة االسترداد أقل من 3 أشهر.

استبدال تركيبات اإلضاءة
سيؤدي استبدال تركيبات اإلضاءة بمصابيح الليد LED إلى توفير ما يقرب من 
50 ٪ من استهالك الطاقة المستهلكة في اإلضاءة. ولتسهيل تنفيذ هذا اإلجراء ، 
تم ربط الشركة بمشروع آخر يركز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة فيما يتعلق 

باإلضاءة.

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

إجراءات المحافظة على المياه
التبريد من  تضمنت إجراءات الحفاظ على المياه التي تم وضعها استرجاع مياه 
، وتركيب وحدة أخرى  التفريغ الستخدامها كمياه رمادية  الخالطات ومضخات 
للتناضح العكسي RO  لمعالجة المياه النافذة من وحدة التناضح العكسي الحالية، 
واستخدام المياه النافذة من الوحدة الثانية في الري. وتبلغ قيمة الوفورات الناتجة 
عن هذه التدابير حوالي 25 ٪ من استهالك الشركة للمياه. وقد تم مناقشة بدائل 
النظام المتقدم للتنظيف الداخلي في المكان، بما في ذلك الدفع بالمنتجات باستخدام 
للتنظيف   )Ice Pigging( الجاف  الثلج  او   )Pigging( المعدنية  المقذوفة 

الداخلي، وهي قيد التحقيق من قبل فريق الشركة.

“لقد أتاح لنا المشروع إمكانية النظر إلى عملياتنا بطريقة مختلفة ، 
حيث أن مواجهتنا التحدي فيما يتعلق بإجراءاتنا القياسية قد مكننا من 

التفكير وإيجاد طرق أفضل لتوفير الموارد وخفض التكاليف. وسيتم 
اآلن تكرار الدروس المستفادة من الشركة الدولية في المصانع األخرى، 

وكان التأثير األكبر هو فتح حوار حول الفرص المحتملة والدعم من 
خالل األدوات لالستفادة من هذه الفرص.”

مارتن لوماس ،
مدير التصنيع

مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف
العنوان: 27 أ، شارع عبدالخالق ثروت، وسط البلد، القاهرة، مصر

هاتف/فاكس: 23925984 – 23916154 )202+(
info@encpc.org :بريد الكتروني

www.encpc.org :الموقع االكتروني


