
تبلغ  سنوية  وفورات  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  تطبيق  عن  ينتج 
28535 دينار أردني في الطاقة، والمياه والمواد األولية باستثمارات تقدر بـمبلغ 
16490 دينار أردني. تبلغ فترة سداد االستثمار 0.6 من السنة، وقد قبلت اإلدارة 

العليا تنفيذ أكثر من ٪92 من فرص التوفير التي تم اقتراحها. 

سيتم تخفيض استهالك المواد بنسبة ٪0.7 واستهالك الطاقة بنحو ٪13 والمياه 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تخفيض  سيتم  ذلك،  إلى  باإلضافة   .34% بنسبة 

بنسبة ٪11 والنفايات الصلبة بنسبة 2٪.

بتوفير  المشروع  البيئية، وساندها  اإلدارة  لنظام  أيضا سياسة  الشركة  وأصدرت 
مبادئ توجيهية إلنشاء نظام متكامل لإلدارة البيئية يحتوي على مبادىء وإجراءات 
تطبيق كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف. ونتج عن المشروع 13 مقترحاً 
لتحقيق وفورات في استهالك الطاقة )الكهرباء والوقود(، والمياه والمواد األولية.

توفیر 13% 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

28535 دینار أردني 
مجموع التوفیرات في 

السنة
توفیر 0.7% 
من استھالك 
المواد سنویاً

توفیر 34% 
من استھالك 
المیاه سنویا

)UNIDO( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

مشروع “SwitchMed”  ممول من 
قبل اإلتحاد األوروبي

نقل  مشروع  خالل  من  المتوسط  جنوب  دول  في  الصناعات   SwitchMed برنامج  من  كجزء  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  تدعم 
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد ولتحقيق وفورات من شأنها تحسين القدرة التنافسية واألداء البيئي.

شركة بهاء الدين البستنجي وشركاه 
قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات

المملكة األردنية الهاشمية

تأسست في عام  الحجم  البستنجي وشركاه هي شركة صغيرة  الدين  بهاء  شركة 
2014م إلنتاج الحالوة والطحينية لألسواق المحلية، واإٌلقليمية والدولية. شاركت 
هذه الشركة في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة للحد من كلف وكميات الفاقد 
في اإلنتاج من خالل االستخدام األكثر كفاءة للموارد )خاصة المياه(، واالمتثال 
للمتطلبات البيئية وتدريب الموظفين على كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف. 
في   ISO 22000 شهادة  على  الشركة  حصلت  المشروع،  تنفيذ  فترة  وخالل 

نيسان 2017.

مقدمة

“كنا نبحث عن حلول حقيقية يمكن أن تساعدنا على توفير المياه 
والطاقة في خط اإلنتاج وتعطينا ميزة تنافسية. كما كانت المنهجية 
التي يتبعها المشروع والتي من خاللها يمكن تأهيل اإلدارة وفريق 
العمل لتحديد أفضل الممارسات المتعلقة بكيفية التعامل مع المواد 

األولية في عمليات اإلنتاج حافزاً لالنضمام للمشروع”
د. الليث الدرابيع

مدير التصدير والتطوير 

50-45 عدد الموظفين

حالوة وطحينية المنتجات الرئيسة

محلية ودولية األسواق الرئيسة

ISO 22000 نظم اإلدارة

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة 

الفوائد



فرص التوفير
وفورات الموارد والتأثيرات البيئية اإليجابية سنوياًاألرقام اإلقتصادية الرئيسةاإلجراء المقترح 
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تقليل الثلوث

الحفاظ على المواد والمياه من خالل إنشاء 
انظمة وممارسات جديدة للغسيل والتنظيف 

وإعادة االستخدام 

2079 م3 مياه48001.2 5800
 3.8 طن مواد أولية

-

86.2 طن 
ثاني أكسيد 
الكربون 
)CO2(

2.2 طن 
نفايات صلبة

-2.2 طن مواد أولية100023550.4تقليل كمية الفاقد من السمسم

15-299011852.5نظام الهواء المضغوط واإلنارة

17240 م3 مياه5000184400.3نظام البخار

23-170017551.0نظام التبريد

2096 م3 مياه16490285350.6المجموع
 و6 طن مواد أولية 

278 ميجا 
واط ساعة

الحفاظ على المواد والمياه من خالل إنشاء انظمة وممارسات 
جديدة للغسيل والتنظيف وإعادة االستخدام 

إن إضافة الملح إلى السمسم المغسول بعد عملية التصريف سوف يقلل من كمية 
الملح المستخدمة وأيضا محتوى الملح في مياه الغسيل. ويؤدي ذلك إلى الحصول 
على مياه غسيل خالية من الملح يمكن تدويرها لفترة أطول دون الحاجة إلى الغسل 
الفوري. إن خطر التلوث البكتيري منخفض، حيث يتم القضاء على البكتيريا أثناء 
العالقة  الصغيرة  والجسيمات  القشور  من  التخلص  يجب  كما  التحميص.  عملية 
لحماية  أيضا  التدوير وهذا ضروري  فعالة على خط  فلترة  بتوفير عملية  بالمياه 
فوهات الغسالة من اإلنسداد. ويمكن استخدام مخرج الضغط لمضخة تدوير المياه 
لتزويد مياه بضغط مرتفع إلجراء تنظيف أولي لألرضيات والمعدات عند نهاية 

اإلنتاج.

تقليل كمية الفاقد من السمسم
يتم غربلة بذور السمسم عند بداية مرحلة اإلنتاج للتخلص من البذور الصغيرة 

والقشور واألغبرة لتحسين نوعية المنتج. في هذا اإلجراء تم اقتراح تعديل حجم 
فتحات الغربلة لتقليل الفاقد من بذور السمسم الصغيرة وهذا ليس له تأثيرعلى 

جودة المنتج النهائي ولكنه يقلل من كمية النفايات بنسبة 2 - 3 %.

نظام الهواء المضغوط واإلنارة
يشمل هذا اإلجراء استبدال المصابيح غير الكفؤة بمصابيح الثنائي الباعث للضوء 
للكهرباء  الهواء  ضاغط  استهالك  أن  وجد  قد  وكذلك  المرتفعة.  الكفاءة  ذات 
مرتفع بشكل غير مقبول في مدى الضغط المحدد؛ ولذلك ينبغي صيانة وتحديث 
النظام. كما إن تغيير موقع ضاغط الهواء ليصبح قريباً من أماكن استخدام الهواء 
المضغوط سيقلل من متطلبات مقدار ضغط الهواء بنسبة 1 بار، ألن أنابيب الهواء 

الموجودة طويلة جداً وتسبب خسائر في الضغط في شبكة التوزيع.

نظام البخار
يمكن تحسين كفاءة المرجل البخاري عن طريق خفض درجة حرارة الغازات 
الخارجة من المدخنة من خالل التنظيف المنتظم لألسطح الخارجية والداخلية 

للمرجل لزيادة معدل نقل الحرارة؛ وكذلك من خالل تحسين تنظيم معدل الهواء 
الزائد. إن عزل شبكة البخار )أنابيب البخار، وخزان العائد من البخار المكثف 
وأماكن استخدام البخار( وتنفيذ برنامج لفحص تسرب البخار سوف يقلل بشكل 

كبير من استهالك الوقود في المرجل وشبكة البخار.

نظام التبريد
يمكن تحسين تشغيل المبردات عن طريق عزل منطقة شفط الهواء عن المناطق 

الدافئة، وزيادة منطقة شفط الهواء للمكثف عن طريق تثبيت غطائه المعدني، 
وإجراء تنظيف دوري لفلتر الهواء وعزل شبكة المياه المبردة.
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األرقام مبنيةعلى قيم اإلنتاج خالل عام 2015 

“ بعد مشاركتنا في المشروع، نحن ال نرحب فقط بالتدابير 
المقترحة للحد من استهالك المياه ولكننا رأينا أيضا أن العديد 
من التدابير يمكن تنفيذها لخفض استهالك الطاقة )الكهرباء 
والوقود(. عالوة على ذلك؛ فإن تقييم محاسبة تكاليف تدفق 

المواد الذي أجري قد حسن معرفتنا بتكاليف الفواقد والمخلفات 
وساهم ذلك التقييم بتحديث نظام المحاسبة والمعلومات لدينا .”

د. الليث الدرابيع
مدير التصدير والتطوير


