
    

43,797 يورو  بإجمالي مبلغ وقدره  بتحديد وفورات   2 قام مشروع ميد تست 
سنوياً فيما يتعلق بالمياه والكهرباء باستثمارات تقدر بمبلغ 53,103 يورو، ويبلغ 
متوسط فترة االسترداد 1.2 سنة. ويتم تحقيق هذا التوفير من خالل تنفيذ 5 تدابير 
تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الشركة. وقد تم بالفعل تنفيذ أحد التدابير ، وهناك 

ثالثة تدابير أخرى قيد التنفيذ بينما يتم التخطيط لألخيرة.

يمكن  التي  الكهرباء  في  رئيسي  بشكل  للزجاج  سفنكس  شركة  في  التوفير  ويتم 
تخفيضها بنسبة 2.8 ٪ ، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدر 
تدابير  تطبيق  بنسبة 3.7 ٪ من خالل  المياه  تخفيض  / سنة. وسيتم  529 طن 
الحفاظ على المياه أثناء االستخدام االدمي للمياه في المصنع وتنفيذ نظام الرصد 

والتحكم.

وتستعد  الكبيرة.  للمراوح  الطاقة  رصد  خطة  اعتماد  بتعزيز  المشروع  قام  وقد 
الشركة أيًضا للحصول على شهادة األيزو 50001:2011، وتم تزويدها بدليل 
الموارد واإلنتاج األنظف  المتكاملة وكفاءة استخدام  البيئية  لتأسيس نظام اإلدارة 
RECP. وباإلضافة إلى ذلك ، تقوم شركة سفنكس بترقية شهادة األيزو 14001 

لتتوافق مع إصدار 2015.

توفیر 2,8 %    
من استھالك 
الطاقة سنویاً

43,797 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 3,7 % 
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 سفنكس للزجاج 
قطاع الكيماويات  

مصر

في  مصر  في  الخاصة  الشركات  أكبر  من  واحدة  للزجاج  سفنكس  شركة  تعتبر 
إنتاج  في  متخصصة  وهي   .2009 عام  منذ  المسطح  الزجاج  تصنيع  مجال 
باستخدام  المطلي  والزجاج  الملون  المسطح  والزجاج  الشفاف  المسطح  الزجاج 
التكنولوجيات اإللكترونية على اإلنترنت والذي يتوافق مع المعايير الدولية وهي 
تقوم باستخدام أحدث التصميمات الفنية من قبل شركة بي بي جي PPG - إحدى 
 200,000 إذابة  في  متمثلة  قدرة تصميمة  ولديها  التكنولوجية  الخدمات  مقدمي 

طن / سنة.

وقد شاركت شركة سفنكس في مشروع ميد تست 2 حيث تؤمن اإلدارة العليا تماًما 
باإلدارة البيئية المتكاملة ، مما سيؤدي إلى مزيد من التحسين في الوضع البيئي 

وتوفير مواردها الطبيعية.

نبذة عن الشركة

“أضاف مشروع ميد تست 2 ومنهجيته البسيطة قيمة كبيرة لجهودنا 
الحالية نحو تحسين كفاءة المصنع فيما يتعلق بالموارد الطبيعية.”

محمد مرزوق
مدير اإلنتاج

330 عدد الموظفين:  
الزجاج الشفاف وزجاج السيارات والزجاج 

الملون والزجاج المطلي الملون والزجاج 
المطلي

المنتجات الرئيسية: 

المحلية والدولية 
)التصدير بنسبة 40%(

األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

أيزو 9001:2008
أيزو 14001:2004

المعيار البريطاني نظام إدارة الصحة 
والسالمة المهنية )بي إس أوساس(  

18001:2007
CE Mark عالمة سي إي

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  

-4,830 م3 من المياه7281,3770.4تدابير الحفاظ على المياه

اإلجمالي
529 طن

من ثاني أكسيد 
الكربون

456-17,50017,5711تحسين محطة تبريد المياه

استبدال مصابيح اإلضاءة الحالية بمصابيح 
LED الليد

34,87524,8491.4-645

53,103اإلجمالي
وروي

43,797
4,8301,101 م3 من المياه1.2وروي

ميجاوات ساعة

تدابير الحفاظ على المياه
سوف يؤدي تركيب عدادات قياس تدفق المياه إلى رصد استهالك المياه وتصريف 
المياه العادمة والتحكم فيها بشكل جيد، بينما سيتم تطبيق تدابير الحفاظ على المياه 
من خالل تركيب أجهزة تهوية المياه على صنابير المياه التي تمزج الهواء بالماء 
فضالً عن إحالل الصهاريج لتقليل استخدام المياه في المصنع. وسوف ينتج عن 

تنفيذ هذه التدابير توفير حوالي 3.7 ٪ من استهالك المياه.

تحسين محطة تبريد المياه
تستهلك محطة تبريد المياه في شركة سفنكس للزجاج حوالي 20 ٪ من استهالك 
الكهرباء في المصنع. وسيؤدي تحسين نظام التحكم في مضخة المياه عن طريق 
تركيب محوالت التردد المتغير إلى توفير في الطاقة قدره 456.4 ميجاوات ساعة 

/ السنة ، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 219 طن / سنة.

LED استبدال مصابيح اإلضاءة الحالية بمصابيح الليد
الفعالة  غير  اإلضاءة  وحدات  استبدال  الكهرباء عن طريق  استهالك  تقليل  سيتم 
بوحدات الليد LED األكثر كفاءة ، وتقليل وحدات اإلضاءة في صاالت اإلنتاج ، 

وتركيب أجهزة استشعار الحركة.

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

حسن التدبير الداخلي
الخام  المواد  من  الفاقد  تقليل  إلى  الداخلي  التدبير  حسن  ممارسات  تؤدي  سوف 
والمواد المساعدة من خالل: صيانة ناقالت الرمل ورافعات القادوس، ورفع الوعي 
لدى العاملين لتطبيق إجراءات حسن التدبير الداخلي أثناء المناولة والنقل للمواد 

باإلضافة إلى الجمع الفوري ألي مواد خام أو مواد مساعدة مسكوبة.

“لقد بين لنا هذا المشروع كيفية استخدام منهجية منظمة لتحديد وتقييم 
جدوى أي فرص توفير مستقبلية لشركة سفنكس للزجاج.”

محمد مرزوق
مدير اإلنتاج

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


