
ينتج عن تطبيق مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة توفير في استهالك الطاقة 
السنوية  الوفورات  تقدر  حيث  والتغليف  التعبئة  ومواد  األولية  والمواد  والمياه 
بـحواي 340000 دينار أردني وبحجم استثمارات يقدر بـحوالي 79330 دينار 
30 فرصة  ما مجموعه  تحديد  تم  السداد 0.2 سنة.  فترة  ويبلغ متوسط  أردني. 
توفير وقد وافقت اإلدارة العليا على تنفيذ )في الوقت الحالي أو مستقبالً( %87 

من فرص التوفير وتم فعلياً تنفيذ 77% من هذه الفرص.
الطاقة بنسبة %33.5  المواد بنسبة 2.6%، واستهالك  سيتم تخفيض استهالك 
والمياه بنسبة ٪15. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون والحمل العضوي )BOD5 & COD( والنفايات الصلبة بنسبة %29.4 

و٪11 و15.3% على التوالي.
خالل عام 2017 قامت الشركة بتخفيض ساعات العمل على خط إنتاج العبوات 
 %77 بنسبة  للتدوير  القابلة  الزجاجية غير  العبوات  الزجاجية وحصرها النتاج 
وذلك بعد تقييم نتائج تطبيق محاسبة تكاليف تدفق المواد، والتي بينت أن حصة 
كبيرة من تكاليف المواد المفقودة ناجمة عن هذا الخط  باإلضافة إلى استراتيجيات 

التسويق األخرى التي ساهمت أيضاً في اتخاذ هذا القرار.
في  تحديدها  تم  التي  األنظف  واإلنتاج  الموارد  استخدام  كفاءة  تدابير  إدراج  تم 
نظام اإلدارة البيئية )أيزو 14001( الحالي للتحول إلى إصدار عام 2015 من 
المواصفة. ومن خالل تحسين الرقابة التشغيلية والتحقق من جودة المياه العادمة 
المعالجة بحيث تكون مطابقة لمتطلبات القاعدة الفنية األردنية رقم 2007/202، 
من المتوقع أن تتمكن الشركة من تزويد أو بيع المياه المعالجة للمزارعين ألغراض 
الري، ويتم حالياً دراسة هذه الفرصة والتي تعالج ندرة المياه في األردن وتسهم 
في تحقيق التنمية المستدامة للبلد، كما أنها تعتبر إحدى مبادرات الشركة في مجال 

المسؤولية اإلجتماعية.
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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 تعبئة كوكا كوال األردنية  
قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات

المملكة األردنية الهاشمية

شركة تعبئة كوكا كوال األردنية هي جزء من مجموعة شركات )CCI( التي مقرها 
في تركيا ويمتد نشاطها ليشمل 10 دول مختلفة في الشرق األوسط والباكستان 
والدول األورأسيوية. شركة تعبئة كوكا كوال األردنية هي شركة متوسطة الحجم 
لألسواق  الشرب  ومياه  الغازية  المشروبات  بإنتاج  وتقوم  2005م  عام  تأسست 

المحلية واإلقليمية.

مقدمة

“ نطمح في شركة تعبئة كوكا كوال األردنية إلى إدخال مفهوم 
االستدامة في كل جانب من جوانب عملنا، ونحن بحاجة إلى 
التعاون والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومات 

والمؤسسات األكاديمية والمنظمات الدولية لتحقيق االستدامة. إن 
أحد الدوافع الرئيسة إلنضمامنا لمشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة 

بالبيئة أن يكون لدينا وسيلة جديدة يمكن من خاللها تحقيق 
أهداف أعمالنا وتحسين األداء البيئي للشركة، وفي الوقت نفسه 

تقليل التكاليف التشغيلية. ”
المهندس محمد وصفي

مدير العمليات
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)مياه أروى(

المنتجات الرئيسة

المحلية واإلقليمية األسواق الرئيسة
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نظم اإلدارة

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة 
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فرص التوفير
وفورات الموارد والتأثيرات البيئية اإليجابية سنوياًاألرقام اإلقتصادية الرئيسة اإلجراء المقترح 

قيمة االستثمار 
بالدينار األردني

التوفير 
بالدينار 

األردني سنوياً

فترة تسديد 
قيمة االستثمار 

)سنة(

الطاقة المياه والمواد
)ميجا واط 

ساعة(

تقليل الثلوث

4950208100.2تحسين نظام التنظيف الداخلي 
8160 م3 مياه

276

1190 طن 
ثاني أكسيد 
الكربون 
 )CO2(

35.9 طن 
نفايات صلبة
677 كغم 

BOD5
1221 كغم 

COD
40000 م3 
مياه عادمة 
معالجة للري

18210 م3 مياه76001688000.1المحافظة على المياه
329.6 طن و 40.5 م3 

مواد أولية

886

12 م3 مياه2200155600.1التوفيرات في المواد األولية
 5.3 طن مواد أولية

1

866-17900814100.2أنظمة اإلنارة والتبريد

616-46680534200.9أنظمة البخار والهواء المضغوط

26382 م3 مياه793303400000.2المجموع
334.9 طن و40.5 م3 مواد 

أولية

2645

تحسين نظام التنظيف الداخلي 
تفعيل  إعادة  الداخلي من خالل:  التنظيف  المستخدمه في نظام  المياه  تقليل  يمكن 
أول شطفة من  استخدامها في  النهائي إلعادة  الشطف  مياه مرحلة  تجميع  خزان 
عملية التنظيف التالية، واستخدام أجهزة قياس العكارة للتحكم بوقت ايقاف عملية 
غسل األنابيب من المنتج، تنظيم عملية تخطيط اإلنتاج لتقليل تنوع النكهات المنتجة 
في اليوم لتقليل عدد مرات التنظيف الداخلي، وإعادة تدوير المياه الدافئة المستخدمة 

في تنظيف العبوات المعدنية والزجاجية.
المحافظة على المياه

تم تحديد العديد من التدابير في مجموعة اإلجراءات هذه والتي تتضمن: معالجة 
مياه التصريف من أبراج التبريد بواسطة استخدام نظام التناضح العكسي إلعادة 
 3 رقم  العكسي  التناضح  نظام  وتعديل  المياه،  لتوفير  قطع  وتركيب  استخدامها، 
التناضح  نظام  من  منها  التخلص  يتم  التي  المياه  جميع  لمعالجة  حالياً  الموجود 
العكسي رقم 1 إلعادة استخدامها، والتخلص من بقايا المنتج في األنابيب قبل البدء 
بعملية التنظيف الداخلي باستخدام هواء مضغوط ومعقم على ضغط 3 بار بدالً من 
المياه. وتخفيض ساعات العمل على خط إنتاج العبوات الزجاجية وحصرها النتاج 

العبوات الزجاجية غير القابلة للتدوير بنسبة %77.
التوفيرات في المواد األولية

يمكن خفض كميات الفاقد من السكر عن طريق إنشاء نظام مراقبة يتم من خالله 
تحديد عدم المطابقة في وزن األكياس عند استالمها والفواقد أثناء عمليات المناولة 
قبل نقلها إلى عملية إعداد الشراب المركز، وتنفيذ نظام أوتوماتيكي لإلنذار المبكر 

للتحكم بعملية خلط السكر والمياه.
يمكن االستفادة من العلب المعبأة غير المطابقة لمستوى التعبئة والمرفوضة داخل 
العبوات  تشكيل  قوالب  نفايات  تقليل  ويمكن  الموظفين.  كفتيريا  في  مثالً  الشركة 
البالستيكية من خالل: التحكم بنوعية القوالب ودرجة الحرارة في صالة اإلنتاج 
القوالب وتنفيذ معايرة دورية  القوالب، ومنع حدوث أي خلل في سخان  ومدخل 

العبوات  إنتاج  خط  في  المستخدم  الهوائي  للناقل  الدورية  الصيانة  وإجراء  له، 
البالستيكية قبل التعبئة. 

يجب تقليل استهالك غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق التخلص من التسرب 
وإعادة معايرة نظام التحكم لمستوى الخزانات وسرعة االستجابة.

أنظمة اإلنارة والتبريد
يمكن التوفير في الكهرباء عن طريق إعادة تأهيل أنظمة اإلنارة، وتحسين أداء 
محطة التبريد عن طريق العزل الجيد لمكونات دورة األمونيا )البراميل واألنابيب 
والمبادالت الحرارية لألمونيا(، وعزل مكونات دورة الجاليكول )خزان وأنابيب 

الجاليكول والمبادالت الحرارية للجاليكول-صودا(.
أنظمة البخار والهواء المضغوط

في  الضبط  نقطة  خفض  طريق  عن  الحرارية  الطاقة  استهالك  تخفيض  يمكن 
نظام توزيع البخار من 6 بار إلى 2 بار. يمكن تحقيق وفورات جيدة في نظام 
الهواء المضغوط من خالل تنفيذ برنامج الكشف عن التسرب في شبكتي الضغط 
المنخفض والعالي، وتخفيض نقطة الضبط للضواغط من 35 بار إلى 24 بارعند 
إنتاج 500 مل من المشروبات الغازية  و 500 مل من مياه أروى، وتنفيذ مشروع 

.)PET AF high pressure(  للضاغطة  )نظام تخفيض ساعات التحميل(

ألي معلومات إضافية، يرجى التواصل مع:
الجمعية العلمية الملكية 
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األرقام مبنيةعلى قيم اإلنتاج خالل عام 2015 

“ تمكنت شركة تعبئة كوكا كوال األردنية من خالل تنفيذ مشروع 
نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة من تحديد فرص التوفير الممكنة 

للتقليل من الكلف التشغيلية من خالل تنفيذ مراجعات بسيطة 
وحسابات وعصف ذهني إليجاد حلول قابلة للتطبيق مع عائد 

استثمار مرتفع ووضع خطط عمل وتنفيذ بعد التثبت والتحقق من 
تلك الحلول. وبالنظر إلى النتائج اإليجابية المتوقعة على جميع 

الجوانب التشغيلية والمالية والبيئية، فإننا فخورون بمشاركتنا في 
هذا المشروع.”

المهندس محمد وصفي
مدير العمليات


