
    

قام مشروع ميد تست 2 بتحديد وفورات بإجمالي مبلغ وقدره  220,573 يورو 
سنوياً تتعلق بشكل أساسي باستخدام الطاقة باستثمارات تقدر بـ 341,400 يورو. 
ويبلغ متوسط فترة االسترداد 1.5 سنة. وقد تم تحديد ثمانية تدابير لكفاءة استخدام 
الطاقة أثناء فترة المشروع بدعم نشط من فريق الشركة الداخلي. وقد تم قبول جميع 

التدابير التي تم تحديدها من قبل اإلدارة العليا ليتم تنفيذها.

وسيتم خفض استهالك الطاقة بنسبة 18 ٪ ، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بمعدل 2,825 طن ، في حين سيتم خفض استهالك المياه بنسبة 1.9 ٪. 
وقام المشروع بتحديد مشروع استثماري جديد لرفع قيمة بقايا البن المطحون عن 
طريق تحويل الهادر إلى طاقة، مما سيمكن الشركة من استبدال جزء من مصادر 

الطاقة المعتمدة على الوقود األحفوري بمصدر للطاقة المتجددة.

توفیر 18 %    
من استھالك 
الطاقة سنویاً

220,573 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 1,9 % 
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 مصر كافيه 
قطاع األغذية والمشروبات  

مصر

تعد شركة مصر كافيه أول شركة في مصر والشرق األوسط متخصصة في إنتاج 
تقع  وهي  وأرابيكا.  روبوستا  البن  خليط  من  والمحمصة  الذوبان  سريعة  القهوة 
في مدينة العاشر من رمضان ، المنطقة الصناعية أ 1 وتضم أكثر من 1200 
موظف بدوام كامل. تلتزم الشركة باللوائح البيئية والصناعية ولديها أنظمة إلدارة 
الجودة )أيزو 9001 ، وأيزو 22000 ، ، وأيزو 14001و نظام إدارة الصحة 
والسالمة المهنية )أوساس(  18001(. وهي شركة مساهمة خاصة تأسست عام 
القهوة  القاهرة. وهي متخصصة في منتجات  الرئيسي في  1984. ويقع مكتبها 

سريعة الذوبان.

نبذة عن الشركة

“نظًرا للزيادة الكبيرة في تكاليف الطاقة في مصر وارتفاع انبعاثات 
الغازات الدفيئة ، يجب علينا جميًعا تحسين استهالكنا للطاقة إلنقاذ 

البيئة وللمحافظة على التنافسية في السوق”

المهندس خالد النجار
مدير الصحة والسالمة والبيئة - مصر كافيه

1200 موظف بدوام كامل عدد الموظفين:  

قهوة سريعة الذوبان وأرابيكا والشاي 
بالنكهات والمشروبات الساخنة

المنتجات الرئيسية: 

المحلية والدولية األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

أيزو 9001
أيزو 22000
أيزو 18001
أيزو 14001

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  

367-13,90014,1321تحسين نظام الهواء المضغوط

اإلجمالي
2825 طن

من ثاني أكسيد 
الكربون

3,0602,035 م3 من المياه25,00032,0510.8تحسين نظام البخار

3,40080 م3 من المياه2,5004,0200.6حسن التدبير الداخلي

تحويل بقايا البن المطحون إلى وقود الكتلة 
الحيوية

300,000170,3701.8-11,111

341,400اإلجمالي
وروي

220,573
وروي

6,46013,593 م3 من المياه1.5
ميجاوات ساعة

تحسين نظام الهواء المضغوط
تمتلك الشركة ثمانية ضواغط هواء بطاقة إجمالية قدرها 540 كيلووات ، والتي 
العالية  األحمال  أن  القياسات  نسبيا. وكشفت  عالية  أحمال  مع  بار   7 تعمل على 
سببها في الواقع المستوى العالي جًدا من تسرب الهواء وليس الطلب على العملية. 
كما أن نظام الضاغط يقوم على نظام الصرف اليدوي لتصريف المياه المتراكمة. 
المياه  لتصريف  أوتوماتيكي  نظام  وإدخال  الهواء  تسرب  إصالح  يؤدي  وسوف 
في ضواغط الهواء إلى خفض استخدام الطاقة. وعالوة على ذلك ، فإن استهالك 
الهواء المضغوط مدفوع بعدة استخدامات غير مناسبة مثل عمليات التنظيف أو 

التبريد ، والتي يمكن التخلص منها باستخدام المعدات المناسبة كبديل.

تحسين نظام البخار
بالشركة.  الخاص  البخار  نظام  في  التسريب  من  جًدا  عال  مستوى  اكتشاف  تم 
وكشفت قياسات الكاميرا الحرارية أن العزل في شبكة أنابيب البخار رديء جداً. 
ومن أجل زيادة كفاءة الغاليات ، تم تحديد فرصة الستعادة الحرارة من متكثفات 
المجففات الرشاشة للتسخين المسبق لمياه تغذية الغالية. وعالوة على ذلك ، فإن 
التسخين المسبق لهواء االحتراق سوف يحسن كفاءة االحتراق ويقلل من استهالك 

الغاز.

حسن التدبير الداخلي
الموظفين  تستهدف  التي  التوعية  أنشطة  من  العديد  كافيه  مصر  شركة  أطلقت 
الحوافز  لتوفير  جديدة  شركة  تأسيس  المخطط  ومن  الموارد.  استخدام  لتحسين 
للموظفين المسؤولين عن إدارة الموارد بكفاءة. وخالل فترة المشروع ، تم وضع 

العديد من اجراءات حسن التدبير الداخلي، مثل:

تجنب استخدام الهواء المضغوط لتنظيف المعدات واألقمشة	 
جمع الماء الساخن المستعمل واستخدامه للتسخين المسبق بدالً من تصريفه 	 

في البالوعة
إطفاء جميع األنوار عند عدم الحاجة إليها	 

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

تحويل بقايا البن المطحون إلى وقود الكتلة الحيوية
تحتوي بقايا البن المطحون على كميات كبيرة من المركبات العضوية بما في ذلك 
األحماض الدهنية واألحماض األمينية والبوليفينول والمعادن والسكريات المتعددة 
وهذا يبرر أهمية رفع قيمة هذه المواد الهادرة. ومن خالل تركيب غالية الكتلة 
الحيوية باستخدام بقايا البن المطحون كوقود ، ستقوم الشركة بتقليل استهالك الغاز 
الطبيعي. وسوف يقلل هذا اإلجراء أيًضا من توليد المخلفات الصلبة بمقدار 6000 
طن سنوًيا واستهالك الطاقة بمقدار 40,000 جيجا جول في السنة. وسيتم أيًضا 

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 2.200 طن.

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

“لقد قام فريق مشروع ميد تست 2 بعمله على أكمل وجه، حيث قاموا 
بزيارة منشأتنا عدة مرات ، وقاموا بإجراء قياسات ميدانية لألجهزة 

التي تستخدم الطاقة الكهربائية والحرارية، وقاموا بوضع خيارات قابلة 
للتطبيق. وقد بدأ فريقنا بالفعل في التنفيذ ونعتزم الحفاظ على منهجية 

المشروع ضمن فريقنا وعملياتنا.”

المهندس خالد النجار
مدير الصحة والسالمة والبيئة - مصر كافيه


