
يورو   104,696 قدرها  سنوية  وفورات   2 تيست  ميد  مشروع  حدد 
بمبلغ  تقدر  مالية  وباستثمارات  الخام  والمواد  والمياه  الطاقة  مجاالت  في 
72,372 يورو. يبلغ متوسط فترة االسترداد 0.7 سنة فقط. ومن بين ما 
مجموعه 12 فرصة توفير تم تحديدها، تم اعتماد  80 % منها للتنفيذ من 
قبل اإلدارة العليا للشركة ، وتم بالفعل تنفيذ 60 % من التدابير في العام 

.2017

مع التطبيق الكلي سيتم تخفيض استهالك الطاقة بنحو 16 % من إجمالي 
ثاني  من  السنة  في  طنا   395 بمقدار  انخفاضا  ذلك  ويعادل  االستهالك. 

أكسيد الكربون. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض النفايات الصلبة بنسبة
النفايات الصلبة المنتجة. كما تم تخفيض استهالك   7.8 % من إجمالي 

المياه الفعلي بنسبة 27 % سنويا.

اعتمدت   حيث  البيئية،  االنظمة  اإلدارة  وسياسة  رؤية  الشركة   لدى 
مبادئ االنتاج النظيف واستغالل المصادر  RECP ودمجها في انظمة 
من   البيئة  جودة  معايير  تطبيق  من  الشركة  مستوى  لرفع  البيئية  اإلدارة 

. ISO14001:2015 إلى ISO14001:2004

توفیر 1.8 % 
من استھالك 
المواد سنویاً

توفیر 16.4 % 
من استھالك الطاقة 

سنویاً

104,696 یورو
التوفیر الكلي

توفیر 27 %
 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.

شركة سنيورة للصناعات الغذائية
قطاع األغذية والمشروبات  

فلسطين

العام  أواخر  في  القدس  في  األغذية  لصناعات  سنيورة  شركة  تأسست 
.1920

والسالمة  الجودة  معايير  وفقا ألفضل  يعمل  حديثا  الشركة مصنعا  تمتلك 
الغذائية  حيث - تقوم الشركة بانتاج  مجموعة من منتجات اللحوم المبردة 
الدواجن  لحوم  انواع  والشرائح  من مختلف  )الالنشون(  المعلبة  واللحوم 
واللحوم البقرية عالية الجودة والتي تسوق في األسواق الوطنية واإلقليمية.

حيث  الطاقة.  كفاءة  لتحسين   2 تيست  ميد  مشروع  في  الشركة  شاركت 
تلقى مهندسو اإلنتاج في الشركة تدريبا على مفهوم وأدوات RECP ثم 
موارد  االستغالل  الممارسات  أفضل  على  الموظفين  بقية  بتدريب  قاموا 

ومخرجات  اإلنتاج بافضل االشكال.
 

نبذة عن الشركة

" إن طموحنا في المشاركة بهذا المشروع ھو الحد من خسائر الطاقة 
والمواد الخام واستهالك المياه لزيادة القدرة على المنافسة في االسواق 

المحلية و الدولية. أن الممارسات اإلنتاجية والتكنولوجيات التي تم 
عرضها لنا من خالل ھذا المشروع ستحقق فوائد بيئية ومالية.  "

مجدي الشريف
الرئيس التنفيذي

220 عدد الموظفين:  

شركة سنيورة للصناعات الغذائية أهم المنتجات:

المحلي 75%
 واإلقليمي والدولي 25%

السوق الرئيسي: 

قصة نجاح – مشروع نقل التكنولوجیا السلیمة بیئًیا 

الفواِئد

 FSSC22000, ISO22000,
 ISO9001:2015,

 ISO14001, OHSAS
18001

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  

95-12,20011,2501.1إضاءة أكثر كفاءة

391 طن من 
ثاني أكسيد 
الكربون في 

السنة

16.8 طن 
من كرتون 
التغليف في 

السنة

183-9,72058,9710.2تدابير الحفاظ على الطاقة

12,285 م3 2,21014,4750.2كفاءة مياه تبريد المنتج 
من المياه

-

إستخدام صناديق بالستيكية قابلة إلعادة 
االستخدام

16.8 طن من 48,22020,0002.4
التغليف

-

72,370104,6960.7المجموع

12,285 م3 
من المياه

16.8 طن من 
التغليف

278
 ميغاواط ساعة

إضاءة أكثر كفاءة
 LED يتم استبدال مصابيح الفلوريسنت غير الفعالة من بمصابيح من نوع
ذات كفاءة عالية مما ساهم في توفير ما يقرب من 94.5 ميغاواط ساعة في 
السنة. في عام 2017، تم استبدال ٪40 من إجمالي مصابيح الفلورسنت، 
وتخطط الشركة الستبدال األضواء المتبقية بحلول منتصف 2018. حيث 
سيوفر هذا اإلجراء حوالي 11،000 يورو سنويا مع استرداد محسوب 

لمدة سنة واحدة.

تدابير الحفاظ على الطاقة
نفذت الشركة عدة تدابير منخفضة التكلفة أو غير مكلفة لحفظ الطاقة. وتم 
التحقق من فوائدها عن طريق تركيب عدادات فرعية تشكل اآلن جزءا من 
نظام للمعلومات يرصد كفاءة استخدام الموارد. وتشمل التدابير، على سبيل 
المثال، ضبط وقت إزالة الجليد  عن وحدات التبريد تبعا لظروف الطقس 

ومعدات العزل.

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 
تحقيق وفورات كبيرة الفرص. وقد طبقنا معظم فرص التوفير بهدف االنتاج النظيف والحد من 

خسائر المواد الخام واستهالك المياه والطاقة. "
مجدي الشريف 
الرئيس التنفيذي

كفاءة مياه تبريد المنتج
تقييم  المطبوخة، وتبين من خالل  المنتجات  لتبريد  المياه  الشركة  تستخدم 
إجمالي  من   55٪ إلى  يصل  العملية  هذه  في  المياه  استهالك  أن  العملية 
طريق  عن  التبريد  عملية  بتعديل  الشركة  بدأت  للمياه.  الكلي  االستهالك 
إدخال تقنيات جديدة ذات كفاءة في استخدام الموارد مما أدى لوفورات تبلغ 
حوالي ٪60 مقارنة مع إجمالي المياه المستهلكة في عملية التبريد القديمة 
من  التحقق  وتم  الكلي.   المياه  استهالك  إجمالي  من  مجموعه 27٪  وما 

التوفيرفي  المياه عن طريق تركيب عداد فرعي.

إستخدام صناديق بالستيكية قابلة إلعادة االستخدام
بصناديق  النهائية  المنتجات  لنقل  الكرتونية  العبوات  الشركة  إستبدلت 
بالستيكية قابلة إلعادة اإلستخدام . وقد أدى هذا التغيير في التعبئة والتغليف 
إلى تخفيض تكاليف مواد التغليف بمقدار 20 ألف يورو/سنة، وتخفيض 

النفايات الصلبة الناتجة بمقدار 16.8 طن / السنة.
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