
من  يورو   4,560 مقدارها  سنوية  وفورات   2 تيست  ميد  مشروع  حدد 
استرداد  وفترة  يورو   1,550 بحوالي  تقدر  باستثمارات  الطاقة  تكاليف 
مدتها أربعة أشهر. وباإلضافة إلى ذلك، حددت الشركة ونفذت مجموعة 
من التدابير الجيدة في المنشأة )GHK( لحفظ المواد الخام؛ ومع ذلك لم 
الشركة  قامت  وقد  السرية.  حماية  أجل  من  المنشور  هذا  في  تقديمها  يتم 
بتدريب جميع موظفيها على برنامج RECP وقامت بتنفيذ معظم التدابير 
المقترحة. ويبلغ إجمالي االنخفاض السنوي الحالي في انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون 20 طنا، وهو ما يتماشى مع حجم المنشأة وأحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا المستخدمة فيها. تدرك الشركة األثر اإليجابي لتطبيق مفاهيم 
RECP على الصحة والسالمة حيث أنها تحسن ظروف عمل الموظفين.
معيار  تطبيق  في  البدء  العليا  اإلدارة  قررت  المشروع،  تنفيذ  أثناء  في 
التي  المنشأة  في  اإلنتاج  لخطوط  المستمر  التحسين  مع   ISO22000
شيدت حديثا، وأتاح مشروع ميد تيست فرصة لدمج برنامج RECP في 

مجموعة الجهود المبتكرة.

توفیر 3 % من 
استھالك الطاقة 

سنویاً

4,560 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.

أولد ستي  للبن والتسويق 
قطاع األغذية والمشروبات 

فلسطين

الشركة هي جزء من شركة سلسلة محالت بن أزحيمان وهي من الشركات 
من  سلسلة  وتشغيل  بافتتاح  العائلة  قامت  إزحيمان.  عائلة  تملكها  التي 
شركات القهوة والمحال التجارية في فلسطين منذ العام 1920. تأسست 
شركة اود ستي في عام 2015 في بيتونيا/رام هللا مع أربعة خطوط إنتاج 
عمليات  وتعتمد  والشوكوالتة.  والمكسرات  والتوابل  البن  وهي:  رئيسية، 
والتعبئة  والمكسرات(،  )القهوة  المنتجات  تحميص  على  بمعظمها  اإلنتاج 

والتغليف، ونقل البضائع المعبأة إلى العمالء في فلسطين.

نبذة عن الشركة

" على الرغم من أننا استثمرنا مؤخرا في معدات وخطوط انتاج جديدة، 
إال أننا وجدنا أن مفاھيم RECP يمكن أن توفر لنا اقتراحات ممتازة 
لتقليل االستخدام المفرط للطاقة وتوفير المواد الخام التي من الممكن 

خسارتها."
ناصر إزحيمان
مدير العمليات

 20
)إضافة ل 5 عمال موسميين(

عدد الموظفين:  

القهوة المحمصة والمطحونة، 
والمكسرات المحمصة

أهم المنتجات:

المحلية السوق الرئيسي: 

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجیا السلیمة بیئًیا 

الفواِئد

تخطط الشركة لتطبيق 
ISO22000

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  

20-3003,5500.1 الصيانة الوقائية لنظام الهواء المضغوط

20 طن من 
غاز ثاني 

أكسيد الكربون

2.8-505000.1الحد من استهالك الطاقة خالل الليل

1.5-1002600.4الحفاظ على الطاقة خالل عمليات التحميص

1.4-1,1002504.4تحسين أداء عادم الهواء في منطقة الطحن

25.7 -1,5504,5600.3المجموع
ميغاواط ساعة

الصيانة الوقائية لنظام الهواء المضغوط
توفير  إلى  بار   2 بحوالي  الهوائي  للضاغط  الضغط  إعداد  خفض  يؤدي 
الهواء  توزيع  نظام  تسرب  فحص  كشف  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الطاقة. 
المضغوط عن العديد من الثقوب التي يمكن يتم تصليحها بتكلفة متواضعة 

يمكن إسترجاع قيمتها بأقل من شهر واحد.

الحد من استهالك الطاقة خالل الليل
أظهر الرصد األولي إلستهالك الطاقة أن هناك إستهالك غير متوقع للكهرباء 
خالل الليل. ووجد اختبار تحليل إستهالك الطاقة على مدار اليوم الواحد  
الفلسطينية  الطبيعية  والموارد  الطاقة  سلطة  من  تدقيق  فريق  أجراه  الذي 
قامت  الضرورية.  غير  الكشافات  اضواء  يستخدمون  الشركة  حراس  أن 
الشركة بتركيب أجهزة استشعار للتحكم في هذه األضواء لتقليل استخدام 

الطاقة المفرط.

الحفاظ على الطاقة خالل عمليات التحميص
التحميص هو عملية حرارية باستخدام الغاز المسال إلدارة موقد التحميص. 
عند االنتهاء من تحميص منتج معين، يتم فصل الموقد عن منظقة التحميص 
تخفيض  وكتدبير  العمل.  في  والمحرك  المروحة  تستمر  ولكن  يدويا، 
إستهالك الطاقة، تم تركيب وحدة تحكم مجهزة بمفتاحين مؤقتين. موقت 
تأخير صغير إلزالة  الموقد مع  يتوقف  العادم عندما  واحد يطفئ مروحة 
األبخرة؛ الموقت الثاني يطفئ المحرك الذي يحرك طارة المروحة عندما 

تصل درجة الحرارة إلى الدرجة المحددة.

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

" كشركة عائلية قديمة، نحن فخورون بأننا أحد أفضل منتجي القهوة 
في فلسطين. اآلن، يمكن للمصنع الذي أنشئ حديثا أن يحسن عمليات 
اإلنتاج مع توفير الطاقة والموارد. يمكن لتطبيق أدوات RECP فتح 
سبل التصدير إلى البلدان المجاورة والتنافس في السوق اإلقليمية "

ناصر إزحيمان
مدير العمليات

تحسين أداء عادم الهواء في منطقة الطحن
يتم طحن التوابل في غرفة صغيرة مع نظام عادم منفصل عن وحدة التهوية 
المركزية. وهذا يسبب خسارة غير ضرورية للطاقة. كما أنه تيارات هوائية 
قوية عند المدخل حيث الموظفين يقومون بالتعامل مع المنتجات النهائية، 
تجهيز  من   RECP تدبير  يتكون  المنتج.  في  الخسائر  لزيادة  يؤدي  مما 
مراوح العادم بمحوالت التردد التي تمكن من التحكم في التدفق، وبالتالي 

توفير الطاقة وتوفير ظروف عمل أكثر راحة للموظفين.
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