
    

قام مشروع ميد تست 2 بتحديد وفورات بإجمالي مبلغ وقدره 369,591 يورو 
سنوياً في استهالك المياه والكهرباء باستثمارات تقدر بمبلغ 1,460,050 يورو. 
وسوف تؤدي التدابير التي تم تحديدها إلى زيادة اإلنتاجية بنسبة ٪47 . وقد تم 
قبل  الموافقة على جميعها من  تدابير وتمت   6 الوفورات من خالل  اقتراح هذه 
الشركة للتنفيذ. ويبلغ متوسط فترة االسترداد أقل من 4 سنوات. وتم تنفيذ ثالثة 
من تدابير كفاءة استخدام الموارد ، وهناك اثنان آخران قيد التنفيذ بينما تم االحتفاظ 

بإجراء واحد للدراسة من قبل الشركة.

وقد تم تحديد اثنين من تلك التدابير بتكلفة استثمار بمبلغ 79,156 يورو لتحسين 
الهواء  لتنقية  مركزي  جهاز  تركيب  األول  اإلجراء  ويتضمن  العمل.  مكان  بيئة 
بالترشيح على آالت التشذيب بدالً من آالت جمع الغبار الحالية إلزالة الغبارمن 
منطقة العمل والتي ال تعمل بكفاءة ، بينما تم تصميم اإلجراء الثاني لتحسين التهوية 
في مكان العمل لتقليل مستويات اإلجهاد الحراري وتحسين معدل دوران الهواء 

في منطقة اإلنتاج.

ومن خالل المشاركة في مشروع ميد تست 2، استفادت الشركة من تبني مفهوم 
كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف  RECP، وقامت بتحديث سياستها لدمج 
لتقليل  المصممة  واألدوات  األساليب  على  الموظفون  تعرف  بينما  المفهوم  هذا 
الخسائر وحماية البيئة. وباالستفادة من الخبرات المكتسبة  واستناداً إليها، تخطط 
أيضاً   RECP األنظف   واإلنتاج  الموارد  استخدام  كفاءة  تدابير  لتنفيذ  الشركة 
في مصنعها اآلخر. وقد تم تسهيل تمويل المشروعات التي تحتاج إلى االستثمار 
األخضر  االقتصاد  تمويل  لبرنامج  التمويلية  بالتسهيالت  الشركة  ربط  من خالل 
GEFF الممول من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية EBRD. وقد 

ألهم هذا التعاون إدارة الشركة لتنفيذ جميع التدابير المحددة.
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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 المصرية السويسرية لمنتجات العناية بالفم واألسنان والتجميل »سيسك« 
قطاع الكيماويات 

مصر

والتجميل  واألسنان  بالفم  العناية  لمنتجات  السويسرية  المصرية  الشركة  تعد 
»سيسك« التي تأسست في عام 1975 ، شركة متوسطة الحجم متخصصة في 
إنتاج منتجات العناية بالفم واألسنان بما في ذلك فرش األسنان ومعجون األسنان 
فرش  مصنع  وكان  ؛  مصنعين  الشركة  تضم  إلخ.  والشامبو  الحالقة  ومعجون 
األسنان هو محور مشروع ميد تست 2 لتطبيق إجراءات منهجية TEST. وقد 
الموارد  كفاءة  لزيادة  الفرص  لتحديد   2 ميد تست  إلى مشروع  الشركة  انضمت 

واإلنتاجية.

نبذة عن الشركة

“بينما نقوم بالتوسع في شركتنا ، شاركنا في مشروع ميد تست 2 
بهدف تعلم منهجية بسيطة لتحديد الخسائر في كل من الطاقة والمواد 

والمياه ، وكذلك طرق الحد منها”

مصطفى عبد الحكيم هيكل ، نائب الرئيس

250 موظف بدوام كامل ، 20-25 
موظف موسمي

عدد الموظفين:  

أنواع مختلفة من فرش األسنان المنتجات الرئيسية: 

المحلية والتصدير )60%( األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

أيزو 9001 و أيزو 22716 نظم اإلدارة المعتمدة:  

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي



فرص التوفير
توفير الموارد واألثر البيئي السنوياألرقام االقتصادية الرئيسية           مجاالت التدخل
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ترقية آالت اسطمبات الحقن
اسطمبات مجوفة   8-4 مع  الحقن  اسطمبات  آالت  الشركة ستة عشر من  تمتلك 
للصب البارد تعمل بمحركات ذات سرعة ثابتة منخفضة الكفاءة. وسوف يؤدي 
بـ  ومزودة  أكبر  وحجمها  حديثة  آالت  بأربع  القديمة  اآلالت  من  خمس  استبدال 
16 – 32 من االسطمبات المجوفة للصب الساخن، وتعمل بمحركات السيرفو 
لهذه  المحدد  الطاقة  استهالك  إلى خفض  السرعة  متغيرة  المؤازرة(  )المحركات 
العملية بنسبة ٪50.4 من 8.95 ميجاوات ساعة / طن للوصول إلى 4.44 فقط 

ميجاوات ساعة / طن من المنتج.

إلى  يؤدي  مما  آلة  كل  دورة  إنتاجية  سيتم مضاعفة  ؛  الطاقة  توفير  جانب  وإلى 
إنتاج سنوي إضافي يبلغ 292 طن. وأيضا سوف تؤدي اسطمبات مجوفة للصب 
الساخن إلى التخلص من الكثير من مخلفات البالستيك التي تشكلت أثناء القولبة 
)التشكيل( بالحقن والصب البارد، مما يقلص التكاليف الفعلية إلعادة الطحن وإعادة 

المعالجة. 

تدابير الحفاظ على الطاقة
تتضمن هذه اإلجراءات تحسين كفاءة التبريد السطمبات الحقن وآالت الحقن من 
تبريدها  من  بدالً   ، الحقن  التبريد في آالت  مياه  لتبريد  تبريد  تركيب برج  خالل 
بواسطة جهاز التبريد الحالي. وسوف يقوم جهاز التبريد بتبريد المياه فقط الخاصة 
باسطمبات الحقن ، والتي تحتاج إلى درجة حرارة أقل. أما اإلجراء الثاني الذي 

تم تحديده للحفاظ على الطاقة ، فقد تناول تقليل التسريبات من الهواء المضغوط.

سيؤدي تطبيق هذه التدابير إلى توفير حوالي 69 ميجاوات في الساعة من الكهرباء 
، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 33 طًنا تقريباً في السنة.

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

تدابير رصد المياه
سوف يؤدي تركيب عدادات قياس المياه إلى رصد استهالك المياه وتصريف المياه 
العادمة والتحكم فيها بشكل جيد. وسيوفر تنفيذ هذا اإلجراء حوالي ٪5 من إجمالي 

استهالك المياه نتيجة لتنفيذ مبادئ كفاءة استخدام المياه في عمليات اإلنتاج.

“بعد المشاركة في مشروع ميد تست 2، أدركنا أهمية توفير مواردنا. 
ونحن اآلن بصدد إدخال الخاليا الشمسية كمصدر للطاقة المستدامة.”

مصطفى عبد الحكيم هيكل ، نائب الرئيس

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


