
    

قام مشروع ميد تست 2 بتحديد ثمانية تدابير تتعلق بكفاءة استخدام الموارد سوف 
تؤدي إلى تحقيق وفورات بإجمالي مبلغ وقدره  12,346 يورو سنوياً في المواد 
فترة  ويبلغ متوسط  يورو.   6,238 بـ  تقدر  باستثمارات   ، والمياه والطاقة  الخام 

االسترداد 0.5 سنة.

وتخطط الشركة لنقل المصنع إلى منطقة صناعية جديدة مع األخذ بعين االعتبار 
جميع تدابير كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف RECP التي تم تحديدها 
 )MFCA( خالل مشروع ميد تست 2. و باستخدام أداة محاسبة تكاليف تدفق المواد
في إطار منهجية TEST، أدركت الشركة أن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق وفورات 

من خالل خفض الفاقد من الطاقة والمنتج.

وسيتم تخفيض التكلفة اإلجمالية للمواد الخام بنحو 0.36 ٪ من خالل تنفيذ بعض 
تدابير كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف وكذلك بعض المشروعات البيئية 
في حين سيتم خفض استهالك المياه بنسبة 5 ٪ عن طريق تنفيذ تدابير رصد المياه.

وباإلضافة إلى ذلك ، سيتم تخفيض تكاليف الطاقة بنحو 43 ٪ ، مما يؤدي إلى 
تقليل حوالي 143.5 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوًيا.

وبالتوازي مع تحديد فرص التوفير ، قامت الشركة بتحديث سياستها لدمج مفاهيم 
كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف.

توفیر 0,36 % 
من استھالك 
المواد سنویاً

توفیر 43 %    
من استھالك 
الطاقة سنویاً

12,346 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 5 % 
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.

    

سنبلة  
قطاع األغذية والمشروبات   

مصر

تعد شركة المجد للصناعات الغذائية )سنبلة( شركة خاصة صغيرة تأسست في عام 
1997، وهي متخصصة في إنتاج مختلف أنواع البقسماط المطحون ويبلغ إجمالي 

حجم إنتاج الشركة 1000 طن سنويا موجهة للسوق المحلية.

شاركت شركة سنبلة في مشروع ميد تست 2 لتقليل خسائر وتكاليف اإلنتاج من 
خالل استخدام أكثر كفاءة للموارد. 

نبذة عن الشركة

“هدفنا هو تقليل خسائر الطاقة والمواد باإلضافة إلى رفع الوعي لدينا 
فيما يتعلق بالقضايا البيئية.”

وليد عبد القوي
رئيس مجلس اإلدارة

24 موظفا بدوام كامل 
6 موظفين موسميين

عدد الموظفين:  

بقسماط مطحون المنتجات الرئيسية: 

المحلية األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

معيار BRC العالمي 
“شهادة مواصفة اتحاد تجار التجزئة 

”BRC  البريطانيين

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  

-36 م3 من المياه50105تدابير رصد المياه

اإلجمالي
143.5 طن

من ثاني أكسيد 
الكربون

1.2 طن من البقسماط 3,8884768التدابير البيئية آللة طحن
المطحون

-

2.4 طن من البقسماط فوري50960تعديل آلة التقطيع إلى شرائح
المطحون

-

678-2,25010,9000.2تدابير الحفاظ على الطاقة

6,238اإلجمالي
وروي

12,346
36 م3 من المياه0.5وروي

3.6 طن من المواد
678

ميجاوات ساعة

تدابير رصد المياه
سوف يؤدي تركيب جهاز لقياس تدفق المياه إلى رصد استهالك المياه وتصريف 
المياه العادمة والتحكم فيها بشكل أفضل. وسيوفر تنفيذ هذا اإلجراء حوالي 5٪ 

من استهالك المياه.

التدابير البيئية آللة طحن
التهوية  آلة الطحن وتحسين  الهواء على  لتنقية  التدابير تركيب فلتر  تتضمن هذه 
في مكان العمل. ومن خالل تطبيق التدبير األول ، سيتم جمع مسحوق البقسماط 
المطحون الناتج بواسطة آلة الطحن ونقله إلى مرحلة التعبئة. وسيؤدي ذلك أيًضا 
إلى تقليل انبعاثات الغبار في مكان العمل وسيوفر حوالي 1.2 طن من البقسماط 
المطحون سنوًيا ، بينما يوفر اإلجراء الثاني بيئة عمل أفضل ويحسن دوران الهواء 

في منطقة اإلنتاج.

تعديل آلة التقطيع إلى شرائح
تتضمن هذه التعديالت تركيب صينية من الستانلس ستيل لتقليل الخسائر الناجمة 
عن آلة التقطيع إلى شرائح. وسيوفر هذا اإلجراء حوالي 2.4 طن من البقسماط 

المطحون.

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

تدابير الحفاظ على الطاقة
تتكون هذه المجموعة من التدابير من ضبط معدات التجفيف الحالية عن طريق 
زيادة تدفق الهواء ، وتحسين عزل األفران ، وبالتالي التأكد من إغالق األبواب 
بإحكام ، وتحسين كفاءة الشعالت وتحسين التحكم في درجة الحرارة ، مما سيزيد 

من كفاءة االحتراق. 

وسيؤدي تطبيق هذه التدابير إلى توفير حوالي 43 ٪ من إجمالي استهالك الطاقة 
، مما يقلل من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 41 ٪.

“هدفنا هو التحسين المستمر من خالل تنفيذ جميع التدابير الموصى بها 
التي تتعلف بالكفاءة. وقد أصقل المشروع معرفتنا بكيفية تقدير تكاليف 

المخرجات غير المنتجة NPO وطرق تقليلها.”

وليد عبد القوي
رئيس مجلس اإلدارة

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


