
حدد مشروع ميد تيست 2 وفورات سنوية بلغ مجموعها 125,345 يورو 
من تكاليف الطاقة والمواد الخام باستثمارات تقدر بمبلغ 482,500 يورو 
وعلى أساس متوسط فترة استرداد تبلغ أربع سنوات. قامت الشركة بتنفيذ 
٪80 من تدابير التوفير الممكنة التي تم تحديدها، ويجري النظر في تنفيذ 
العليا قررت تركيب  بالذكر أن اإلدارة  الجدير  تدابير أخرى الحقا. ومن 
نظام خاليا الطاقة الشمسية على سطح المنشأة مما سيوفر تكاليف الطاقة 
الشهرية. أما الوفورات السنوية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون فستتجاوز 

1500 طن من ثاني أكسيد الكربون.

بعد تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة التي تم تطويرها ضمن مشروع االختبار، 
سوف توفر الشركة ما يقرب من ربع احتياجاتها من الطاقة األصلية، فضال 
بكفاءة إستخدام  قويا  التزاما  الشركة  الخام. وأظهرت  المواد  عن ٪2 من 
الموارد واإلنتاج األنظف من خالل المشاركة في مشروع ميد-تيست 2 منذ 
البداية وأظهرت فهما للحاجة إلى تدريب موظفي الشركة على كيفية تطبيق 
أدوات RECP. كما أظهرت اإلدارة العليا اهتماما كبيرا بحماية البيئة في 

منطقة أريحا وما تتمتع بھ من نظام ايكولوجي فريد.

توفیر 2 % من 
استھالك المواد 

سنویاً

توفیر 24 % 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

125,400 یورو
التوفیر الكلي

)UNIDO( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

تدعم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية كجزء من برنامج SwitchMed الصناعات في دول جنوب البحر المتوسط من خالل مشروع نقل 
التكنولوجيا السليمة بيئًيا لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد ولتحسين القدرة التنافسية واألداء البيئي.

بال جاردنز
قطاع األغذية والمشروبات 

فلسطين

تعد بال جاردنز الموجودة في أريحا جزءا من مجموعة سنقرط العالمية، 
أنواعا مختلفة من  الشركة  تنتج   .2009 العام  في  الشركة  تأسست  حيث 
وتصدر  واألعشاب.  والطماطم،   ، التمور  خاصة  الزراعية،  المنتجات 
والدولية  الخليج  دول  مثل  اإلقليمية  لألسواق  منتجاتها  من  العديد  الشركة 
المزارع  التمور من  بإنتاج  الشركة  تقوم  المتحدة وأوروبا.  الواليات  مثل 

المملوكة للشركة ومن منتجين آخرين.

نبذة عن الشركة

" ھدفنا من المشاركة بالمشروع ھو الحد من استهالك الطاقة والمواد 
والمياه. ومن شأن الوفورات التي نحققها أن تعزز قدرتنا على زيادة 
اختراق السوق المحلية وزيادة صادراتنا في جميع أنحاء العالم. لقد 

أصبح واضحا لنا خالل مشروع ميد تيست 2 أن تنفيذ اإلنتاج بإستخدام 
كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف سيؤدي إلى فوائد بيئية ومالية "

مؤمن سنقرط،
المدير عام

15 )60 عامل في المواسم( عدد الموظفين:  

عدة أنواع من التمور أهم المنتجات:

المحلية والدولية السوق الرئيسي: 

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجیا السلیمة بیئًیا 

الفواِئد

 ISO22000, BRC,
GlobalGAP, ETI

نظم اإلدارة: 

برنامج "سويتش ميد"
ل من اإلتحاد األوروبي ُمموَّ
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فرص التوفير
التوفير في الموارد واآلثار البيئّية اإليجابّيةاألرقام اإلقتصادية الرئيسّيةاإلجراءات المقترحة 

اإلستثمار 
باليورو

التوفير 
باليورو

فترة السداد 
/ سنة

المياه والمواد
)بالسنة(

الطاقة ميغاواط 
ساعة

 )بالسنة(

تخفيض 
التلوث  

10 طنا من المواد 5,00020,0000.2تقليل خسائر التمور
األولّية

-

662 طن 
من غاز ثاني 
أكسيد الكربون

10 طن 
من النفايات 

الصلبة

130-3,00015,5000.2كفاءة استخدام الطاقة في غرف التخزين البارد

16.8-1,0002,0000.5عزل وحدات التبريد وتكييف الهواء

24-3,0002,9001إلضاءة

700-450,00085,0005.3نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية

10 طنا من المواد 462,000125,4003.7المجموع
األولّية

871
 ميغاواط ساعة

تقليل خسائر التمور
قام موظفو الشركة بتطوير وتنفيذ التدابير التالية التي تعالج مشكلة الخسائر 
المادية العالية بسبب عدم إستخدام المعايير: التدبير األول هو تحسين نظام 
الفرز األولي بعد الحصاد في المزارع والنظام الثانوي داخل الشركة )عن 
طريق إضافة إضاءة أفضل وتوظيف موظفين جدد لتحسين كفاءة الفرز(. 
بسيطة  التمور في غرفة بالستيكية  بتجفيف  يتعلق  فهو  الثاني  التدبير  أما 

على شكل دفيئة وباستخدام المراوح 

كفاءة استخدام الطاقة في غرف التخزين البارد
في  بسهولة  تنفيذها  تم  التي  الطاقة  استخدام  كفاءة  تدابير  من  عدد  هناك 
غرف التبريد )المخازن( وهي تتراوح بين عزل أفضل وإدارة المجمدات 
لتعديل وضبط وقت إزالة الجليد، ومن خالل تنفيذ تدابير جيدة ذات تكاليف 
منخفضة تمول من ميزانية الصيانة أو دون تكلفة )GHK(. أدى هذا ألن 
تحقق الشركة وفورات كبيرة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة 
لتحقيق تحسن في سالمة أماكن العمل )على سبيل المثال، إزالة الجليد من 

على بعض ارضيات المصنع(.

عزل وحدات التبريد وتكييف الهواء
أدى التقدير الكمي للخسائر الناجمة عن نظام األنابيب غير المعزول حرارياً 
وبعض من أجزاء وحدات التجميد إلى تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة التي زادت 

من كفاءة التبريد والتجميد ووفرت الطاقة واألموال.

ألي معلومات إضافية، يرجى التواصل مع:
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

دائرة البيئة 
ص.ب. 300، مركز فيينا الدولي

1100 فيينا، النمسا
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 2016 

أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنواوجيا
شارع رام هللا القدس

رام هللا – فلسطين
تلفون: 97222960524/6+ ، فاكس:  97222960525+ 
ikhatib@palestineacademy.org  :البريد االلكتروني

www.palestineacademy.org :الموقع اإللكتروني

" ساعدنا تطبيق منهجية TEST في شركتنا على رؤية التكاليف 
الخفية واالستفادة من فرص توفير كبيرة. لقد طبقنا ٪80 من تدابير 

التوفير للحد من خسائر الطاقة والمواد الخام  "

مؤمن سنقرط، 
المدير عام

اإلضاءة
تم استبدال مصابيح الفلورسنت غير الفعالة بأخرى عالية الفاعلية من نوع 
LED  حيث تم استبدال 80 % من مصابيح الفلورسنت وسيتم استبدال 

بقية المصابيح بنهاية عام 2018.

نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية
للتزود  الشمسية  الطاقة  استخدام  إمكانية  استكشاف  الشركة  إدارة  قررت 
بالكهرباء على مدار العام. وقد قامت الشركة بتطوير مشروع استثماري 
لتركيب معدات الطاقة الكهروضوئية التي ستولد 700 ميغاواط من الطاقة 
الكهربائية سنويا. وحال تنفيذها سوف تقلل بشكل كبير ليس فقط استهالك 
الكهرباء ولكن أيضا من البصمة الكربونية للشركة. وسيتم بيع الكهرباء 

الزائدة التي تنتجها بال غاردنز إلى شبكة الكهرباء الرئيسية.
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