
حدد مشروع ميد-تيست 2 أربعة مشروعات رئيسية لتوفير الطاقة ستحقق 
وفورات إجمالية قدرها 27،855 يورو، باستثمار قدره 39،600 يورو 
وفترة سداد مدتها 1،4 سنة. ويجري حاليا تنفيذ مشروعين، ومن المقرر 

تنفيذ مشروعين آخرين في عام 2018.

كان من أهم الفوائد التي حققتها الشركة تحسين التحكم في تدفقات المواد 
التكاليف  تحديد  بفرصة  الشركة  الصلة. ورحبت  ذات  والتكاليف  والطاقة 
االستخدام  أن  وأكدت  المحددة،  والخسائر  الكفاءة  عدم  بأوجھ  المرتبطة 

الفعال للطاقة لھ أعلى إمكانيات التحسين.

توفیر 22 % 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

27,855 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.

نخيل فلسطين
قطاع األغذية والمشروبات 

فلسطين

زراعية  صناعية  شركة  هي  الزراعي  ستثمار  لإل  فلسطين  نخيل  شركة 
النخيل  تمر  بتجهيز  الشركة  وتقوم   .2010 عام  منذ  أريحا  في  تأسست 
وبشكل رئيسي تمر المجول، في خمسة أحجام قابلة للتسويق. تعمل الشركة 
 ISO22000، HALAL، شهادة  مع  الرائدة،  الدولية  للمعايير  وفقا 
GlobalGAP، و FSSC2200. وأظهرت اإلدارة العليا مستوى عال 
من االلتزام والمشاركة في مشروع ميد-تيست 2 لتنفيذ نهج RECP في 

خطوط اإلنتاج.

نبذة عن الشركة

" كان التحدي الرئيسي لدينا هو الحد من فقدان الطاقة المرتبطة 
بالتبريد وتجميد المنتجات. وساعدنا مشروع ميد تيست 2 في تحديد 

أفضل الحلول لمواجهة تحدياتنا."
مصطفى حسن

المدير العام

71 بدوام كامل و 
200 بدوام موسمي

عدد الموظفين:  

منتجات التمور نوع مدجول أهم المنتجات:

األسواق المحلية والدولية السوق الرئيسي: 

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجیا السلیمة بیئًیا 

الفواِئد

ISO22000, HALAL, 
GlobalGAP, PSI, 

FSSC22000

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  

42-7,0005,0001.4أنظمة أضاءة ذات كفاءة

216 طن 
من غاز ثاني 
أكسيد الكربون

62-20,0006,0953.2الحفاظ على الطاقة

126-4,2009,7600.4تحسين إزالة الجليد والتكثيف في الثالجات

61-8,4007,0001.2سقف موقع أنظمة التبريد

291-39,60027,8551.4المجموع
 ميغاواط ساعة

أنظمة أضاءة ذات كفاءة
خالل تنفيذ المشروع، تم استبدال مصابيح الفلورسنت بمصابيح ذات كفاءة 
من نوع LED وتوفير 42 ميغاواط ساعة/سنة. وسيسترد االستثمار لهذا 

التدبير الذي كلف 7,000 يورو في غضون سنة و 4 أشهر.

الحفاظ على الطاقة
تم تحديد سلسلة من التدابير المتعلقة بكفاءة الطاقة ويجري تنفيذها حاليا، 
مثل إغالق المناطق ذات ظروف الحرارة المحددة، عزل األنابيب، تركيب 
قطع الهواء، إضافة لشراء وتركيب مزيل الرطوبة. وستحقق تدابير الكفاءة 
في استخدام الطاقة، بما في ذلك الصيانة الوقائية وإستخدام التدابير الجيدة 
في المنشأة )GHK(، وفورات سنوية تبلغ حوالي 6,095 يورو، باستثمار 
إجمالي قدره 20,000 يورو. وسيخفض هذا التدبير انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بمقدار 46 طنا في السنة.

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

 TEST أبرزت المشاركة في مشروع ميد-تيست بعض المشاكل في مجال استهالك الطاقة. وقد ساعدنا نهج "
وزيارات المصنع من قبل الخبراء على تحديد هذه المشاكل ووضع خطط لتحسين العمليات اإلنتاجية وتوفير 

التكاليف. لقد أتاحت لنا القدرة على مراقبة تكاليف المواد والطاقة باستمرار السيطرة على النفقات والخسائر، 
وكان هذا هو الدرس الرئيسي المستمد من المشروع ."

مصطفى حسن
المدير العام

تحسين إزالة الجليد والتكثيف في الثالجات
خالل  من  والثالجات  بالمجمدات  المرتبطة  الطاقة  في  وفورات  تحققت 
مجموعة من التدابير منها: تغيير إعدادات الوقت إلزالة الجليد مع زيادة 
فعالية اإلجراءات إلزالة الجليد وتكثيف بخار الماء داخل الوحدات. أدت 
عمليات إزالة الجليد إلى توفير أكثر من 10 % من الطاقة المستخدمة في 
الثالجات والمجمدات. وتم حساب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بحوالي 95 طنا في السنة.

سقف موقع أنظمة التبريد
أنفقت الشركة 8,400 يورو للبناء سقف لألجزاء الميكانيكية والكهربائية 
من أنظمة التبريد في المنشأة الجديدة. وبما أن الشركة تقع في منطقة أريحا 
حيث تتعرض لطقسا جدا، فإن وفورات الطاقة السنوية تصل إلى 7000 

يورو مع انخفاض 45 طن/سنة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

Nakheel Palestine_AR.indd   2 3/22/2018   9:58:54 AM


