
حدد مشروع ميد تيست 2 وفورات سنوية قدرها 378،400 يورو في 
استهالك الطاقة والمياه باستثمارات تقدر ب 445،500 يورو ومتوسط 
فترة سداد 1.2 سنة. ومن بين 18 تدبيرا تم تحديدها، قبلت اإلدارة العليا 
نحو 80 % منها، ومعظمها يجري بالفعل تنفيذها أو يجري التخطيط لها.

واستثمارين   )GHK( المنشأة  في  الجيدة  التدابير  من  مجموعة  هناك 
استهالك  تقلل من  والتي سوف  والمبردات  البسترة  في عمليات  رئيسيين 
الطاقة بنسبة 10 %. سيتم توفير كمية كبيرة من المياه تصل إلى 35 % 
 ،)CIP( من إجمالي استهالكنا من خالل تحسين عمليات التنظيف المكانية
وبالتالي تحسين كبير في مؤشر األداء الرئيسي الستخدام المياه لكل وحدة 
من اإلنتاج. إن تنفيذ برنامج RECP جنبا إلى جنب مع تدريب الموظفين 

يوفر للشركة خارطة طريق للتحسين المستمر الستخدام المياه والطاقة.

توفیر 10 % 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

378,400 یورو
التوفیر الكلي

توفیر 35 % 
من استھالك 
المیاه سنویا

)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.

مجموعة الجبريني لمنتجات األلبان والصناعات الغذائية
قطاع األغذية والمشروبات 

فلسطين

التصنيع  قطاع  في  تعمل  رائدة  فلسطينية  شركة  هي  الجبريني  شركة 
التي  األلبان  مزارع  ذلك  في  بما  المزارع  من  العديد  وتمتلك  والزراعة. 
تنتج أنواع مختلفة من المنتجات بما في ذلك لبن الزبادي، القشدة الحامضة، 
 ، الطازج  الحليب  والفانيال،  الشوكوالتھ   - بودينغ  المحلى،  الزبادي  لبن 
 - المعقم  الحليب  الحليب،  القهوة  والفانيال(،  )الشوكوالتھ  المنكھ  الحليب 
الجبن األصفر،  األبيض،  الجبن  اللبن،  الدسم،  والمنخفضة  الكاملة  الزبدة 

اللبنة، الرحيق، عصير، وهالم.

نبذة عن الشركة

" طموحنا لتنفيذ ھذا المشروع ھو من أجل الحد من استهالكنا للمياه 
والطاقة. ان ممارسات االدارة الجيدة واستخدام التكنولوجيات الجديدة 

ستحقق فوائد بيئية ومالية للشركة "
السيد جهاد الجبريني

المدير عام

310 عدد الموظفين:  

 ، حلو  زبادي   ، حامضة  قشطة   ، زبادي 
بودينج - شوكوالتة وفانيليا ، حليب طازج 
- ESL ، حليب بنكهة )شوكوالتھ وفانيال( 
، قهوة ، ميلك شيك ، حبوب UHT - كامل 
جبنة   ، اللبن  زبدة   ، الدسم  قليل  و  الدسم 
الرحيق   ، لبنة   ، صفراء  جبنة   ، بيضاء 

والعصير والجيلي

أھم المنتجات:

المحلي واإلقليمي السوق الرئيسي: 

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجیا السلیمة بیئًیا 

الفواِئد

المواصفات الفلسطينية  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  

)GHK( 127-5,00010,1900.5التدابير الجيدة في المنشأة
963 طن من 
ثاني أكسيد 
الكربون في 

السنة

 218,000
من المياه 
العادمة في 

السنة

30-3,0003,8400.8اإلضاءة الموفرة للطاقة

170-50,00021,0002.4استبدال حراق المرجل الخاص بالبسترة

962-227,500125,3701.8المبرد

230,000 م3 160,000218,0000.7استرداد المياه المستخدمة في التنظيف المكاني
من المياه

-

230,000 م3 445,500378,4001.2المجموع
من المياه

1,289 ميغاواط 
ساعة

)GHK( التدابير الجيدة في المنشأة
تم تنفيذ ثالثة عشر تدبيرا جيداً في المنشأة، بما في ذلك الصيانة الوقائية، 
والتنظيف، وعزل األنابيب أو خزانات تغذية المياه، وإيقاف تشغيل المعدات 
غير المستخدمة، أو خفض إعدادات الضغط في نظام الهواء المضغوط. 
وستؤدي هذه التدابير إلى تحقيق وفورات تزيد على 000 10 يورو في 

السنة وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 95 طنا في السنة.

استبدال حراق المرجل الخاص بالبسترة
تم استبدال حراق المرجل الذي يعمل بوقود السوالر لتسخين الماء لعملية 
البترول  البسترة بحراق مزدوج أكثر كفاءة يستخدم وقود السوالر وغاز 
وستخفض  سنة،   / يورو   21  000 الوفورات  إجمالي  وسيبلغ  المسال. 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 127 طنا في السنة.

اإلضاءة الموفرة للطاقة
المستخدمة  الطاقة  خفض  إلى  كفاءة  وأكثر  جديدة  إضاءة  إدخال  سيؤدي 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  طنا   21 يوفر  مما   ،  %  30 بنسبة  لإلضاءة 

الكربون سنويا.

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 2015 

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

" تطبيق منهجية TEST في شركتنا ساعدنا على رؤية التكاليف 
الخفية لدينا والتحرك نحو فرص وفورات كبيرة. وقد طبقنا معظم 

خيارات التوفير للحد من فقدان الطاقة والمياه  "
المدير عام

جهاد الجبريني

المبرد
تم استبدل المبرد القديم بمبرد جديد ذو كفاؤة عالية )زيادة الكفاءة التبريدية 
-COP- من 2 إلى 4(. هذا التحديث سوف يقلل من استهالك الطاقة بنسبة 
25 % وسوف يحقق وفورات كبيرة على االستثمار األولي في غضون 
بمقدار 720  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تخفيض  سيتم  سنوات.   2.5

طن / سنة.

استرداد المياه المستخدمة في التنظيف المكاني
المكاني  والتنظيف  الشطف  عمليات  في  المستخدمة  المياه  استرداد  يمكن 
انخفاض  عن  اإلجراء  هذا  وسيسفر  الشطف.  قبل  لما  استخدامها  وإعادة 
بطريقة  مقارنة  السنة  في  المياه  من  مكعب  متر   230  000 قدره  كبير 

اإلستخدام الحالي. 
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