
    

من خالل مشروع ميد تست 2 قامت الشركة بتحديد فرص للتوفير بإجمالي مبلغ 
وقدره  289.305 يورو ، باستثمارات تقدر بحوالي 291,182 يورو. وتبلغ 
فترة االسترداد المتوقعة لجميع التدابير سنة واحدة. وسوف تؤدي الفرص التي تم 
تحديدها إلى توفير ٪27 من استهالك الطاقة للشركة ، و ٪66.8 من استهالك 
الفوائد  وتشمل  بنسبة 1.8٪.  الخام  المواد  من  الفاقد  إلى خفض  باإلضافة  المياه 

البيئية تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 217.6 طن سنوًيا.

الوعي  برفع  للشركة  التابع  تست  فريق  قام   ،2 تست  ميد  مشروع  فترة  وخالل 
لدى الشركة وفريقها فيما يتعلق بنظام إدارة الطاقة. وقامت الشركة بوضع نظام 
لرصد استهالك الكهرباء للمستهلكين الرئيسيين. وعالوة على ذلك ، قامت الشركة 
بتركيب الخاليا الشمسية على سطح مخزن التبريد ، لتوليد  300 كيلووات من 
الكهرباء. وتعمل شركة اوريون حالًيا على تطبيق معيار األيزو 14051 من أجل 
البصمة المائية الخاصة بها، فضالً عن معيار األيزو 50001 لنظام إدارة الطاقة 

الخاص بها.

توفیر 1,8 % من 
استھالك المواد 

سنویاً

توفیر 27 %    
من استھالك 
الطاقة سنویاً

289,305 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 66,8 % 
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 اوريون للصناعات الغذائية 
قطاع األغذية والمشروبات  

مصر

الفواكه  لب  إنتاج  في  متخصصة  شركة  الغذائية  للصناعات  اوريون  شركة  تعد 
إنتاج لب  الشركة حالًيا خطي  أكياس معقمة. وتمتلك  الجودة في  الطازجة عالية 
الفاكهة. وسيتم إنشاء خط إنتاج جديد للفراولة المجمدة IQF خالل عام 2018. 
وتلتزم الشركة بإنتاج منتجات عالية الجودة وتوفير خدمة عمالء محترفة وتهدف 
إلى أن تكون في المرتبة األفضل في هذا المجال. فالجودة ليست مجرد هدف آخر 

للشركة ؛ بل إنها استراتيجية البقاء والنمو األساسية.

نبذة عن الشركة

“لقد انضممنا إلى مشروع ميد تست 2 بهدف رفع الوعي لدى جميع 
فريقنا عن كيفية توفير الطاقة وتقليل الخسائر دون أي تأثير على جودة 

منتجاتنا ، باإلضافة إلى البحث عن حلول مبتكرة “خارج الصندوق” 
لزيادة اإلنتاجية وتقليل الخسائر.”

محمد طايل ،
المدير العام

150 موظف بدوام كامل ،
 40 موظف موسمي

عدد الموظفين:  

لب الجوافة والمانجو والخوخ 
والمشمش والفراولة والتفاح

المنتجات الرئيسية: 

المحلية والتصدير )58%( األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

أيزو 22000:2005
اعتماد نظام سالمة األغذية 22000 

FSSC 22000
  FDA  عالمة حالل وهيئة الغذاء والدواء

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  

34-7,1821,2405.7شبكة الهواء المضغوط

اإلجمالي
217.6 طن 

من ثاني أكسيد 
الكربون 

10-فوري334-حسن التدبير الداخلي بمخزن التبريد
12,800896 م3 من المياه6,00017,4010.3تحسين  شبكة البخار

التنظيف الداخلي للمبادل الحراري 
باستخدام الثلج الجاف

-4,864 م3 من المياه275,000268,9061

استرجاع المياه من الخالط والمضخة 
)vacuum pump( المفرغة

-5,000  م3 من المياه3,0001,4252.1

291,182 اإلجمالي
وروي

 289,305
وروي

22,664  م3 من المياه1
268 طن من المواد الخام

 941
ميجاوات ساعة

شبكة الهواء المضغوط
يتسم ضاغط الهواء بكبر حجمه عن احتياجات المصنع. ولن يؤدي تركيب ضاغط 
للطاقة  احتياطي  أيًضا  سيوفر  بل   ، فحسب  الكهرباء  استهالك  تقليل  إلى  أصغر 
ويعاني  الضاغط.  تعطل  حالة  في  اإلنتاج  تشغيل خط  على  للحفاظ  النظام  داخل 
نظام توزيع الهواء المضغوط من التسريبات وبالتالي من المهم فحصه بحًثا عن 
التسريبات بشكل منتظم. ويجب أن يؤدي هذا اإلجراء إلى تقليل قيمة نقطة الضبط 

لضاغط الهواء بمقدار 1 بار.

حسن التدبير الداخلي بمخزن التبريد
يمثل  للكهرباء في شركة أوريون ، حيث  الرئيسي  المستهلك  التبريد  يعد مخزن 
هذا االستهالك أكثر من ٪50 من فاتورة الكهرباء. وسوف يؤدي حسن التدبير 
والتشغيل  الهواء  ستائر  وتعديل   ، األبواب  عزل  وصيانة  فحص  مثل  الداخلي، 
اآللي لفتح األبواب باستخدام أجهزة استشعار الحركة ، إلى تقليل فاتورة الكهرباء 

بحوالي 2.5٪.

تحسين شبكة البخار
يؤدي تركيب نظام إعادة المتكثفات إلى الغاليات إلى تقليل استهالك الطاقة وكذلك 
استهالك المياه والمواد الكيميائية ، مما يسفر عن – ضمن أمور أخرى - انخفاض 

األحمال الهيدروليكية والحرارية لشبكة المياه العادمة.

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

التنظيف الداخلي للمبادل الحراري باستخدام الثلج الجاف
لفريق  تقديمه  تم  مبتكر  بيئي  الجاف حل  الثلج  باستخدام  الداخلي  التنظيف  يعتبر 
الشركة. يتم إدخال » الثلج الجاف« من خالل أنابيب المبادل الحراري في بداية 
عملية التنظيف الداخليCIP ، مما يتيح استعادة المنتج نظيفاً من األنابيب. وفي 
الوقت نفسه، يتم تقليل تلوث األنابيب، مما يؤدي إلى تقليل وقت الشطف لعملية 
تم تخفيفه  المنتج والذي  الهادر من  . ويوفر هذا اإلجراء   CIPالداخلي التنظيف 

مسبًقا بماء الشطف كما يقلل استهالك المياه.

استرجاع المياه من الخالط والمضخة المفرغة 
)vacuum pump(

أظهر التوازن المائي أنه يمكن استرجاع المياه العادمة القادمة من مواقع مختلفة 
من خط اإلنتاج وإعادة استخدامها في الغسيل، مما يقلل من استهالك المياه العذبة.

“من خالل مشروع ميد تست 2 ، تمكنا من تطوير نظام معلوماتي 
لرصد استخدام الموارد الطبيعية مقابل مستويات اإلنتاج ، وبالتالي 

اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب لزيادة كفاءة مواردنا.”

ميشيل عريان
قائد فريق تست 

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


