
    

قام مشروع ميد تست 2 بتحديد وفورات بإجمالي مبلغ وقدره  115,000 يورو 
في استهالك الطاقة والمياه باستثمارات تقدر بمبلغ 13,000 يورو. ويبلغ متوسط 
فترة االسترداد 0.11 سنة. وقد تم تحديد 20 من تدابير التوفير أثناء فترة المشروع 
بدعم نشط من فريق الشركة الداخلي ، وقد تم تنفيذ خمسة عشر من هذه التدابير، 
وتم االحتفاظ بأحد هذه التدابير إلجراء مزيد من التحقيق بشأنها، بينما تم استبعاد 

أربعة منها بسبب القيود الفنية.

من  619 طن  من  التخلص  وسيتم   ٪  4 بنسبة  الطاقة  استهالك  تخفيض  وسيتم 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

لم يكشف مشروع ميد تست 2 عن تدابير اقتصادية لتوفير الموارد فحسب، بل إن 
  MFCA الفريق الداخلي للشركة يقدر كثيراً استخدام محاسبة تكاليف تدفق المواد
للكشف عن اإلمكانات الخفية لمجاالت التحسين والتطوير ، فضالً عن تحسين نظام 
الرصد الخاص بالشركة. ومن خالل التدريب المقدم إلى فريق الشركة تم تعزيز 
منهجية مختلفة فيما يتعلق بايجاد تدابير الحفاظ على المياه والمواد الخام. وخالل 
فترة المشروع ، قام فريق الشركة بتحديد وتنفيذ اثنا عشر إجراًء لتوفير المياه مما 

أدي إلى توفير حوالي 33 ٪ من استهالك المياه.

توفیر 4 %    
من استھالك 
الطاقة سنویاً

115,000 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 33 % 
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.

    

شركة فارم فريتس 
قطاع األغذية والمشروبات  

مصر

تأسست شركة فارم فريتس في مصر منذ عام 1988 كشراكة بين فارم فريتس 
بمدينة  الصناعية  المنطقة  في  تقع  وهي  أمريكانا.  شركات  ومجموعة  هولندا 
العاشر من رمضان. وتعد شركة فارم فريتس مصر واحدة من أكبر مصانع فارم 
فريتس في جميع أنحاء العالم حيث أنها تستخدم تقنيات بارزة في عمليات زراعة 
البطاطس. وتقوم الشركة بتصدير ٪50 من إنتاجها سنويا إلى أكثر من 22 دولة 
اليابان  في  الناشئة  األسواق  فرص  إلى  باإلضافة  وأفريقيا،  األوسط  الشرق  في 

والشرق األقصى.

نبذة عن الشركة

“ساهم مشروع ميد تست 2 في التوسع في الخطة الرئيسية للتحسين 
المستمر من خالل خلق فرص جديدة في مجال إدارة المياه والطاقة 

وإدارة المخلفات التي أثرت بشكل فعال على كفاءة وأداء خط اإلنتاج.”

محمد فياض
فارم فريتس

1200 عدد الموظفين:  

بطاطس مجمدة نصف مقلية المنتجات الرئيسية: 

المحلية والدولية )التصدير بنسبة 50%( 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
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المياه والمواد الخام
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الطاقة
ميجاوات ساعة

تقليل التلوث  

3,065-13,00047,0000.3تحسين نظام البخار
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ميجاوات ساعة

تحسين نظام البخار 
وضع  تم  وقد  البخارية.  الغاليات  في  بالشركة  فقط  الطبيعي  الغاز  استخدام  يتم 
ثالثة تدابير لتحسين استهالك الطاقة الحرارية. وتشمل هذه التدابير ضبط الغالية 
في  الحرارية  التسريبات  لمنع  التالف  العزل  وإصالح  االحتراق،  كفاءة  لتحسين 
شبكة البخار ، وتعزيز استرجاع الحرارة الناتجة عن غازات مداخن الغاليات من 
خالل استخدام مبادالت حرارية economizers . وقد قام فريق الشركة بتناول 
معظم التدابير المشار إليها والتي تم التأكيد عليها من قبل االستشاريين المعنيين 

.TEST بمنهجية

تدابير توفير المياه
قامت الشركة بإجراء مسح مفصل الستخدم المياه، وقامت بتحديد عدة مواقع يجري 
فيها الماء بشكل مستمر، دون الحاجة إليه، وقامت بتطبيق منهج »التخفيض وإعادة 
 solenoid valves االستخدام واالستبعاد«. وقامت الشركة بتركيب صمامات
للتحكم في استخدام المياه في تلك المواقع. كما قامت أيضاً بتقييم إمكانيات إعادة 
التدوير أثناء العمليات وتحديد التدابير الالزمة إلعادة استخدام المياه الفائضة في 
أحواض الغسيل، والمياه المتدفقة الزائدة من أحواض الغسيل، ألغراض التنظيف 
ميزانية  باستخدام  التكلفة  المياه منخفضة  الحفاظ على  تدابير  تنفيذ  وتم  والغسيل. 

الصيانة وأسفرت عن تقليل استهالك المياه بنسبة 33 ٪.

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

شركة انفى جلوب
العنوان: 8730 شارع الدكتور تيمور متفرع  من شارع 9، 

المقطم، القاهرة، مصر
هاتف/فاكس: 28428069 )202+(

info@enviglobe.com :بريد الكتروني
www.enviglobe.com :الموقع االكتروني

“من خالل المشروع ، عرفنا كيفية استخدام الموارد بأكثر الطرق 
فعالية من حيث التكلفة وهذا يؤدي إلى تغيير في طريقة التفكير بشأن 

تحسين الكفاءة وإدراك جوانب االستدامة بشكل أفضل”

محمد فياض
فارم فريتس


