
تم من خالل مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة تحديد فرص لتوفيرات سنوية 
بقيمة 253425 دينار أردني بشكل رئيس في مجال الطاقة وباستثمار سنوي تبلغ 
قيمته 78040 دينار أردني. يبلغ متوسط فترة سداد االستثمار 0.3 من السنة. 
ومن خالل المشاركة الفاعلة لفريق الشركة تمكن المشروع من تحديد 12 فرصة 
للتوفير، وقد قبلت اإلدارة العليا للشركة كافة الفرص المحددة حيث قامت بتطبيق 
المالية  باستخدام مواردها  الشركة  تقوم  البقية.  بتطبيق  منها مباشرة وتقوم  جزءاً 

والفنية الذاتية في تنفيذ فرص توفير الطاقة التي تم تحديدها من خالل المشروع.

من  م3   253 توفير  وسيتم  سنوياً   %22.7 بنسبة  الطاقة  استهالك  خفض  سيتم 
 1495 بمقدار  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  المستهلكة، كما سيتم خفض  المياه 

طن سنوياً.
 

المياه والطاقة وبشكل  خالل المشروع أدركت الشركة أهمية مراقبة استهالكات 
مساعدة  تم  وقد  والمياه.  الطاقة  عدادت  من  العديد  تركيب  قررت  حيث  منتظم 
الشركة في التحضير إلنشاء نظام اإلدارة البيئية واالستعداد للحصول على األيزو 

.14001

توفیر 22.7% 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

253425 دینار أردني 
مجموع التوفیرات في 

السنة

توفیر 253 م3   
من الماء 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 السعودية األردنية للتنمية الصناعية  
قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات

المملكة األردنية الهاشمية

تأسست الشركة السعودية األردنية للتنمية الصناعية عام 1999م  ومنذ تأسيسها 
تعرف  وأصبحت  المحلي  السوق  في  منتجاتها  على  الطلب  في  تزايد  هناك  كان 
منتجاتها  جودة  في  المستمر  للتحسين  وكنتيجة  »جوردينا«.  التجارية  بعالمتها 
فقد تمكنت من دخول أسواق العديد من الدول في االتحاد األوروبي منها ألمانيا 

وإيطاليا وإنجلترا والدنمارك وهولندا.

مقدمة

“ جاءت مشاركة الشركة في المشروع كنتيجة لعرض فكرة 
المشروع من قبل وحدة اإلنتاج األنظف في الجمعية العلمية 
الملكية وغرفة صناعة عّمان. وتطلعت الشركة من خالل 

مشاركتها في المشروع إليجاد أفضل الحلول في مجاالت استخدام 
الطاقة والمواد مع إعطاء أهمية خاصة لموضوع الطاقة كونها 

أحد التحديات الرئيسة في صناعتنا. كما رأت الشركة أن اشتراكها 
في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة سيشكل فرصة جيدة 

لتعزيز وبناء قدرات الموظفين وليكون لهم وعي ومعرفة بتكاليف 
الفواقد والمخلفات. ”

المدير العام 

500 عدد الموظفين

الكرواسون، والكيك والفطائر الهشة المنتجات الرئيسة

محلي وإقليمي %50 األسواق الرئيسة

FSSC 22000
HACCP

نظم اإلدارة

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة 

الفوائد



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

227.1-31240260501.2نظام اإلنارة 

1495طن 
ثاني أكسيد 

الكربون سنوياً

1077.8-65001013100.1نظام الهواء المضفوط

784.6-15300737550.2نظام التبريد

2531233.9 م3 مياه25000523100.5نظام البخار

2533323.4 م3 مياه780402534250.3المجموع
ميجا واط 

ساعة

نظام اإلنارة
بمصابيح  الكفؤة  غير  الفلورسنت  مصابيح  من   965 مجموعه  ما  استبدال  إن 
الباعث الثنائي للضوء ذات الكفاءة العالية واستبدال 34 كشافاً بكشافات الباعث 
الثنائي للضوء الموفرة وكذلك استبدال 6 كشافات 300 شمعة بكشافات الباعث 
الثنائي للضوء 150 شمعة الموفرة سيؤدي لتخفيض كبير في استهالك الكهرباء.

نظام الهواء المضفوط
أماكن  وفي  المضغوط  الهواء  شبكة  في  التسريبات  من  العديد  توجد  أنه  حيث 
االستخدام النهائي فإن إصالح على األقل 90% من هذه التسريبات سيؤدي لتقليل 

زمن تشغيل ضاغطات الهواء بما سينعكس على تخفيض استهالك الطاقة.

نظام التبريد
يستعمل المصنع محطتي تبريد تتكونان من ثالث ضاغطات لألمونيا إضافة لبرج 
المختلفة  الحرارية  للمبادالت  الضخ  قبل  الماء/الغليكول  تبريد  تبريد وذلك بهدف 
في خطوط اإلنتاج. لتحسين معامل األداء للنظام وتقليل استهالك الكهرباء فقد تم 

تحديد اإلجراءات التالية:
عزل المبادالت الحرارية وتركيب نظام تحكم للحمل الجزئي	 
برج 	  من  بدالً  الزيت  لتبريد  العالي  الضغط  ذات  المكثفة  األمونيا  استخدام 

التبريد
عزل خزانات تجميع المياه المبردة وموزع الماء المبرد ونفق التبريد	 
صيانة مبادالت المبخر في خزان تجميع الماء المبرد	 
تنظيف زعانف المكثف وعزل المبادالت جيداً	 
استخدام مجفف الهواء غير الدوار بدالً من المجفف التقليدي للحد من وقت 	 

التشغيل 
المنطقة 	  في  تقع  التي  الخمس  التبريد  لوحدات  الهواء  شفط  منطقة  عزل 

الساخنة لنفق تبريد الكيك

نظام البخار
تم مالحظة وجود فقد كبير للحرارة في أنابيب البخار وفي أماكن االستخدام 

النهائي للبخار، ومن الممكن التخلص من هذه الفواقد بواسطة عزل خزان تجميع 
البخار المكثف الراجع، وأنابيب البخار وأماكن استخدامه وإصالح أماكن تسرب 

البخار.
يمكن تقليل استهالك الوقود من خالل تركيب وحدات الستعادة الحرارة داخل 

مداخن غازات االحتراق لخط الَخبز لتسخين المياه الداخلة لمراجل البخار.

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 

“ إن الجزء المتعلق بالطاقة في المشروع كان مفيداً جداً للشركة، 
جميع اإلجراءات التي تم اقتراحها القت قبوالً من فريق الشركة 
وهي إما طبقت أو قيد التطبيق. وحيث أننا كذلك نرى أن هناك 
فرصة كبيرة للتحسين في استعمال المواد، فإننا سنعتمد على 
فريق الشركة في المرحلة القادمة لتحديد البدائل في استخدام 
المواد. كما أن الجزء المتعلق ببناء القدرات في مشروع نقل 

التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة كان مفيداً جداً وأعطى الشركة القدرة 
لالعتماد على فريقها في المستقبل. ” 

المدير العام 


