
    

في  يورو   270  876 بقيمة  سنوية  وفورات   MED TEST مشروع  حقق 
استهالك المياه والطاقة والمواد األولية باستثمار قيمته 400 186 يورو. ويمكن 
سداد العائد على االستثمار فورا أو في غضون فترة ال تتجاوز الخمس سنوات. 
64% من المشاريع المحددة تم تنفيذها بين سنتي 2015 و2017 أو مازالت قيد 
التنفيذ. وفي الوقت الراهن تتم دراسة بقية المشاريع المتعلقة باإلنتاج مع مراعاة 

البيئة.
مكن مشروع MED TEST  الشركة من اعداد خطة تنظيمية لمختلف الورشات 
الجديدة  االالت  وتركيب  متماسكة  تصنيع  منظومة  أجل  من  المصنع«  »مخطط 
بشكل أفضل. وهو ما أسهم في خفض تكاليف القيام بعملية معالجة الجلود. حيث 

تراجعت كميات المياه المستعملة بنسبة 34,8% ونفقات الطاقة ب%27,8.
كما حقق المشروع مكاسب بيئية أخرى تمثلت في الحد من تلوث مياه الصرف، 
استنفاد  إدخال نظام  الْكُروم عبر  الدباغة بمحلول مركبات  تغيير عملية  تم  حيث 
األحواض وتقليل كمية الكروم المستعملة. وسيؤدي اعتماد عملية الدباغة »البيضاء 
الرطبة« الى تراجع الطلب على األكسجين البيوكيميائي بحوالي 35% والطلب 

على األكسجين الكيميائي ب%34.
.

البيئية.  المحاسبة  نظام  حول  عملية  تدريبية  دورة  من  أيضا  الشركة  استفادت 
وتمكنت من ايجاد وتنفيذ عدة إجراءات لتقليص الخسائر المادية في ورشة الدباغة. 
كما بذلت جهود كبيرة فيما يتعلق بضمان الصحة والسالمة، حيث تم انشاء نظام 
لمعالجة غاز كبريتيد الهيدروجين السام، والذي يتأتى من آالت تلبيد الصوف أثناء 
عملية التنعيم. وأخيرا، تراجع خطر وقوع الحوادث بنسبة 10% بفضل تركيب 

أزرار السالمة على األجهزة.
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مدبغة الجلود الفّجة 2 
قطاع الجلود، المدابغ

تونس

مدبغة الجلود الفّجة 2 هي شركة تونسية مصّدرة كليا تم تأسيسها في عام 1993 
تصنيع  في  مختصة  وهي  منوبة.  لمحافظة  التابعة  الفجة  الصناعية  بالمنطقة 
المنتجات الجلدية بطاقة إنتاجية يومية قدرها 6 أطنان من جلد الماشية و 000 2 

جلد من األغنام والماعز.
ولقد استحسنت الشركة فكرة االنضمام الى مشروع Med Test من أجل تحديد 
أفضل  وادراج  النشاط،  هذا  عن  الناجم  التلوث  من  الحد  وُسُبل  التدخل  ميادين 

التكنولوجيات المتاحة والممارسات البيئية السليمة ضمن عملية التصنيع.

معاينة الشركة

" في اطار ارساء نهج »التنمية المستدامة« والتحول الى مؤسسة 
خضراء، بادرت مدبغة الفجة بالتأسيس لثقافة الشراكة بين القطاعين 
 »MED TEST II« العام والخاص. وقد تظافرت جهود مشروع

مع  استراتيجية شركة الفجة من أجل تحقيق النتائج المرجوة في مجال 
التنمية خالل السنوات المقبلة "

المدير، السيد كريم ورتاني

يتألف طاقم العمل من 35 موظفا. عدد الموظفين :  

تنتج الشركة الجلود المدبوغة والجلود 
الزرقاء الرطبة.

المنتجات :

تصّدر الشركة جميع منتجاتها الى 
الخارج.

أهم األسواق : 

MED TEST II دراسة حالة

المكاسب

- أنظمة اإلدارة المعتمدة : 

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي

في إطار برنامج SwitchMed، تدعم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الصناعات في المنطقة الجنوبية من البحر األبيض المتوسط من 
خالل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا )MED TEST II(، بحيث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتحقق وفورات وتزيد من قدرتها التنافسية 

وتحسن أداءها البيئي
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األمثل للمياه.
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االرتقاء بعملية االنتاج:
األول  يتمثل هذا االجراء  توجيهية.  المدبغة على عدة مراحل ودون خطة  بنيت 
بعين  اقتناؤها  سيتم  التي  المعدات  أخذ  مع  متماسكة  تصنيع  منظومة  اعداد  في 
االعتبار. وقد مكن تبليط أحواض الصرف الرافعة من التنقل بشكل أفضل. وأدى 
إنشاء مرفق نظيف الستالم وفرز الصالل الخام الى ربح على مستوى الخيارات 
بنسبة 15%. تسمح عملية شق الجلد بمعالجة الطبقة السفلية والطبقة العلوية كل 
على حدة حسب الحاجة. وتساعد الحاويات المعدة اللتقاط الجلود في حال سقوطها 
العيوب. وقد حققت عملية  انتاج جلود خالية من  وللتفريغ على  التلبيد  آالت  من 
الرصد الصارمة لمعايير اإلنتاج في آالت التلبيد وفورات كبيرة في الكروم والمواد 

الكيميائية وتحسنا في جودة الجلود المصنعة.

التقليل الى أدنى حد من النفايات الصلبة واالستهالك األمثل للمياه:
مكن الحصول على آلة تلبيد مرفقة بمصفاة من تقليص نسبة الكلوريد في النفايات 
السائلة الى الحد األدنى حيث تم التخلص من 10% من اجمالي كمية الملح المطبقة 
على الجلود.  وأدى تركيب عدادات على مستوى البئر إلى تسجيل وفورات على 
مستوى استهالك المياه. وبالنسبة لمشروع معالجة اللحوم العالقة بالجلود، فسمح 
باالستفادة من النفايات عبر استخراج الدهون والبروتينات الموجودة فيها والحد من 
تكاليف التخلص منها . وتجري حاليا دراسة مشروع بناء محطة المعالجة وتجديد 

مختلف الهياكل المتاحة واقتناء معدات جديدة من أجل تجنب مخالفة القوانين.

لمزيد المعلومات اتصلوا ب:

centre national DU CUIR et DE LA CHAUSSURE

         

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

تستند هذه البيانات الى سنة اإلنتاج 2015

" خول لنا مشروع MED TEST II التحكم بشكل أفضل في نفقات 
عملية االنتاج خاصة من حيث استهالك الطاقة والمياه والمواد 

الكيميائية، مع الحرص في نفس الوقت على اعتماد تقنيات إنتاجية 
مراعية للبيئة. وهو ما من شأنه الرفع من قدرتنا التنافسية "

المدير، السيد كريم ورتاني

الحصول على التكنولوجيات الجديدة وتطوير االجراءات القائمة:
إن الحصول على تكنولوجيات جديدة ومراعية للبيئة لمعالجة الجلود يتعلق بإزالة 
الكروم على مستوى الدباغة باالعتماد على نظام األبيض الرطب؛ فضال عن إدخال 
الفيزيوكيميائية.  المعايير  وتعديل  الملحي  المحلول  الى  اللجوء  دون  التنعيم  نظام 
هناك مشروع آخر يتعلق بمعالجة الجلود بالجير والحفاظ على الشعر، ومن شأنه 
في  الكيميائي  االكسيجين  من حجم  والحد  والجير  الكبريتيد  الى  الحاجة  تخفيض 
مياه الصرف الصحي بنسبة 20%. وسيتم توظيف هذا الشعر في إنتاج األسمدة 

الستعمالها في المجال الفالحي.

االستهالك األمثل للطاقة:
البخار  أنابيب تصريف  بينها تجهيز  الرئيسية من  التدابير  تم اتخاذ مجموعة من 
والمكثفات والمياه الساخنة بحافظ حراري، باالضافة الى تخفيض الطاقة المسجلة، 
ما من شأنه أن يحد من االستهالك بنسبة 9%. وقد ساهمت إعادة تأهيل الشبكة 
الكهربائية في ورشات اإلنتاج في تجنب تعطل العمل بشكل متكرر لضمان الجودة 

وخفض فاتورة استهالك الكهرباء بنسبة %5.

مالحظة: 1 يورو= 2,5 دينار تونسي

المركز الوطني للجلود واألحذية
17،نهج الجلد ، سيدي رزيق، 2033 مقرين تونس

الهاتف :  255 432 71)216(
فاكس: 283 432 71 )216(

 boc@cnccleather.tn :البريد اإللكتروني
www.cnccleather.nat.tn : الموقع اإللكتروني


