
تبلغ  سنوية  وفورات  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  تطبيق  عن  نتج 
363520 دينار أردني باستثمارات تقدر بـمبلغ 604000 دينار أردني. ويبلغ 
متوسط فترة السداد 1.7 سنة. قبلت اإلدارة العليا تنفيذ جميع فرص التوفير والبالغ 
تقليل استهالك  المشروع بهدف  16 فرصة والتي نتجت عن تطبيق هذا  عددها 
الطاقة )الكهرباء والوقود( والمياه، حيث أن بعض فرص التوفير قد نفذت بالفعل 
)%33( أو قيد التنفيذ. سيتم تخفيض استهالك الطاقة بنحو ٪48. باإلضافة إلى 

ذلك، سيتم تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 43٪ .

ونتيجة لهذا المشروع، قامت الشركة بتركيب 16 جهازاً لقياس تدفق المياه وإنشاء 
نظام معلومات لمراقبة أماكن استهالك المياه الرئيسة. وعالوًة على ذلك، وافقت 
اإلدارة على بيان سياسة اإلدارة البيئية إلنشاء نظام متكامل لإلدارة البيئية يحتوي 

على مبادىء وإجراءات تطبيق كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف.

توفیر 9354 میجاواط 
ساعة من استھالك 

الطاقة سنویاً

363520 دینار أردني 
مجموع التوفیرات في 

السنة

توفیر 14940 م3 من 
استھالك المیاه سنویاً

)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.

الشركة األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م 
قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات

المملكة األردنية الهاشمية

كبيرة  شركة  هي  م.ع.م  ومنتجاتها  الدواجن  وتسويق  لتجهيز  األردنية  الشركة 
الحجم تأسست عام 1964م إلنتاج الدجاج وقطع الدجاج الطازج والمجمد للسوق 
المقام  في  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  إلى مشروع  الشركة  انضمت  المحلي. 

األول لتخفيض استهالك الطاقة.

مقدمة

“إن النشاطات الصناعية هذه األيام تتطلب تصنيع منتجات ذات 
جودة عالية بتكاليف إنتاج منخفضة. ومن هذا المنطلق، شاركت 

إدارة الشركة األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 
بمشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة لتحسين أداء الشركة في 
استهالك الطاقة وتحقيق العائد على االستثمار وتوفير المال مع 

الحفاظ على البيئة ."
السيدة روال الزيات
مدير توكيد الجودة

450 عدد الموظفين

الدجاج الطازج والمجمد، كامل 
وقطع

المنتجات الرئيسة

محلي األسواق الرئيسة

ISO 9001:2015
ISO 22000:2005

)HACCP(   نظام تحليل 
المخاطر ونقاط التحكم الحرجة 

نظم اإلدارة

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة 

الفوائد



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

149407182 م3 مياه5467002345702.3الطاقة المتجددة واستعادة الحرارة

المجموع: 
3150 طن 
ثاني أكسيد 
الكربون 
)CO2(

296-28100242501.2نظام اإلنارة والهواء المضغوط

883-4000232600.2نظام البخار

918-24400752700.3نظام التبريد

75-80061700.1نظام الضخ

9354 14940 م3 مياه6040003635201.7المجموع
ميجا واط 

ساعة

الطاقة المتجددة واستعادة الحرارة
لتسخين  المستهلكة  الطاقة  من  للحد  المتجددة  الطاقة  من  االستفادة  للشركة  يمكن 
المياه في المرجل )عن طريق تركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية( وتوليد 
الطاقة الحرارية والكهرباء )عن طريق تركيب مصنع للغاز الحيوي(. باإلضافة 
من مصنع  المفقودة  الحرارة  حرارية الستعادة  تركيب مضخة  يقترح  ذلك،  إلى 
تبريد األمونيا لتوليد الطاقة الحرارية إلنتاج الماء الساخن والذي سيقلل أيضاً من 

استهالك المياه.

نظام اإلنارة والهواء المضغوط
تم استبدال عدد من مصابيح الفلورسنت ومصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي 

بمصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء الفعالة لخفض استهالك الكهرباء. 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن تخفيض استهالك الكهرباء عن طريق تخفيض 90٪ 

من تسرب الهواء في نظام الهواء المضغوط واستبدال ضاغط الهواء القديم 
بضاغط جديد وفّعال.

نظام البخار
الطاقة  استهالك  وتقليل  كفاءته  زيادة  إلى  سيؤدي  البخاري  المرجل  ضبط  إن 

والوقود. كما يمكن الحد من الحرارة المفقودة عن طريق العزل السليم لألنابيب.

نظام التبريد
تم تحديد عدة تدابير للتقليل من استهالك الكهرباء في نظام التبريد:

توسيع استخدام نظام تبريد CO2 الموجود لدى الشركة بدالً من 	   
      ،R-22 نظام     

رفع مستوى أداء وحدات التبريد الموجودة في مستودع التبريد،	   
عزل جيد لمستودع التبريد الغربي،  •

تقليل ساعات فتح المجمدات،  •
رفع مستوى أداء وحدات التبريد في غرفة التبريد،  •

استخدام بوابات عالية السرعة ألبواب مستودع التبريد الغربي  •

نظام الضخ
من خالل استبدال مضخة البئر الكبيرة )90 كيلوواط( بمضخة أخرى ذات قدرة 

75 كيلوواط وبنفس المتطلبات، سيتم توفير ما يقرب من %17 من استهالك 
المضخة للطاقة الكهربائية.

ألي معلومات إضافية، يرجى التواصل مع:
الجمعية العلمية الملكية 

صندوق بريد: 1438 عّمان 11941 األردن
هاتف: 5344701 6 962 +  فاكس: 5344806 6 962 + 

 rafat.assi@rss.jo :البريد اإللكتروني
  www.rss.jo :الموقع اإللكتروني

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
دائرة البيئة 

Vienna International Centre, P.O. Box 300, 
1400 Vienna, Austria

هاتف: 0 – 26026 )1 – +43(، فاكس: 69 – 26926 )1 – +43(
 C.GONZALEZ-MUELLER@unido.org :البريد اإللكتروني

  www.unido.org :الموقع اإللكتروني

األرقام مبنيةعلى قيم اإلنتاج خالل عام 2015 

 “من أجل أن تبقى الشركة قادرة على المنافسة في السوق 
المحلي، فإن التحسين المستمر للعمليات أمر ضروري. وقد قامت 
اإلدارة بخلق بيئة عمل تعليمية لجمع ونشر الدروس المستفادة 

من المشروع في الشركة، وتعمل على التحسين المستمر لعمليات 
اإلنتاج في الشركة. "

السيدة روال الزيات
مدير توكيد الجودة


