
    

ناتجة  497 192 يورو  بقيمة  أرباحا سنوية   MED TEST II حقق مشروع 
عن االقتصاد في المواد الخام والطاقة، مقابل استثمار بقيمة 856 252 يورو. 
وقد  سنوات.  وثالث  واحدة  سنة  بين  االستثمار  على  العائد  سداد  فترة  وتتراوح 
قررت إدارة المؤسسة االبقاء على 82 % من التدابير المقترحة )وعددها 17( 

من أجل تنفيذها.

من المنتظر أن تبلغ األرباح الناجمة عن االقتصاد في الموارد نسبة %21,7 من 
نفقات استهالك الطاقة و0,4 % من تكاليف توريد المواد األولية عبر اتخاذ تدابير 

للتخطيط لموارد المؤسسة.

وعلى الصعيد البيئي، من المنتظر أن تتراجع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
وحجم النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي ب 21 % و4 % و36 % على 
التوالي. ونظرا لما حققه مشروع TEST من نتائج ايجابية، تعتزم المؤسسة وضع 
نظام لإلدارة البيئية وفقا لمنظومة أيزو 14001 وتضمين نظام حساب تكاليف 

تدفق المواد ضمن النظام المحاسبي للشركة.
SwitchMed ممول من قبل االتحاد األوروبي

0.4 % من 
اإلجمالي السنوي 
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المواد األولیة 
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اجمالي الوفورات السنویة 
المسجلة: 497 192 یورو
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لالقتصاد في 
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)UNIDO( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

في إطار برنامج SwitchMed، تدعم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الصناعات في المنطقة الجنوبية من البحر األبيض المتوسط من 
خالل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، بحيث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتحقق وفورات وتزيد منقدرتها التنافسية وتحسنأداءها البيئي.

    

شركة الفالح
قطاع األغذية والمشروبات 

تونس

تأسست شركة الفالح  عام 1986 بمعتمدية تاكلسة التابعة لوالية نابل التونسية. 
انتاج  في  األساسي  نشاطها  يتمثل  الغذائية.  الصناعات  قطاع  في  مختصة  وهي 
قدرها  انتاجية  بطاقة  المحلية  السوق  في  والخضروات  الفواكه  معلبات  وتسويق 
 MED TEST لمشروع  تبنيها  النهائية سنويا. عند  المنتجات  6500 طن من 
II، كانت الشركة متحصلة على اعتماد منظومة ادارة الجودة أيزو 9001 نسخة 

2008. وفي 2017 تحصلت على اعتماد أيزو 22000 لسالمة األغذية.

معاينة الشركة

" نتيجة الرتفاع تكاليف الخدمات العامة والمواد الخام والمواد المدخلة، 
ارتأينا الحاجة الى مزيد التحكم في نفقات انتاجنا، وخاصة في الطاقة 
والمواد كي نكون جديرين بالمنافسة. وقد ساعدنا األخذ بنهج هذا 

المشروع في تحقيق أهدافنا بشكل كبير."
المديرالعام

السيد صالح شرفي  

يتألف طاقم العمل من 50 
موظفا بدوام كامل و90 موظف 

موسمي.

عدد الموظفين :  

 تنتج الشركة معلبات الفواكه 
والخضروات )مضاعف التركيز 
من الطماطم والهريسة والطماطم 

والمعجون...(

المنتجات :

تتعامل الشركة مع األسواق 
المحلية

أهم األسواق : 

MED TEST II دراسة حالة

المكاسب

منظومة سالمة األغذية أيزو 22000 
ومنظومة إدارة الجودة أيزو 9001

أنظمة اإلدارة المعتمدة : 

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي



فرص التوفير
االقتصاد السنوي في المواردالمؤشرات االقتصادية الرئيسية               االجراء

االستثمار 
)باليورو(

الوفورات
)اليورو/ 

السنة(

فترة سداد 
العائد على 
االستثمار

)بالسنوات(

المياه والمواد 
األولية

الطاقة
بالميغاواط/ الساعة

التأثيرات 
البيئية  

السداد فوري72060,000 تطوير أساليب االنتاج
186 طنا من المواد 

األولّية

-

095 1طن 
من ثاني أكسيد 

الكربون

100 69متر 
مكعب من 

مياه الصرف 
الصحي

65 طن من 
النفايات الصلبة

2,594 م3 206,80063,6403.2االستغالل األمثل للطاقة الحرارية
من المياه

1,336

35-13,33616,8570.8االستهالك األمثل للطاقة الكهربائية

68,700 م3 -8,0000االقتصاد في استهالك المياه
من المياه

159

2,042-24,00052,0000.5اإلدارة الطاقية

252,85649,1921.3المجموع

2,594 م3 
من المياه

186 طنا من المواد 
األولّية

3,413 ميغاواط في 
الساعة

تطوير أساليب االنتاج
في هذا السياق، تتعلق اإلجراءات المحددة بما يلي: )1( مواءمة المعالجة الحرارية 
للتآكل في نهاية السلسلة.  مع الشكل، )2( معالجةالعلب باستعمال محلول مضاد 
الجودة  وتحسن  الطاقة  استهالك  مستوى  انخفاض  الى  األول  االجراء  سيؤدي 
الحسية للمنتج النهائي وكفاءة الطاقة. وأما الثاني فسيحد بشكل كبير من الخسائر 
على مستوى المنتجات النهائية )65 طن( وبقايا عملية التعبئة والتغليف وبالتالي 

الحد من النفايات الصلبة بنسبة 4%.

االستغالل األمثل للطاقة الحرارية
تقررت عدة تدابير من أجل استخدام المنظومة البخارية على النحو األمثل: )1( 
االستعاضة عن الوقود الثقيل بالغاز الطبيعي )2( إنشاء وحدة للتناضح العكسي 
)3( االستفادة المثلى من البخار عبر العزل الحراري لألنابيب والصمامات واالبقاء 
على بعض المكثفات وكشف الثغرات المسؤولة عن التسربات و)4( شطف العلب 
قبل تعقيمها. كل هذه اإلجراءات من شأنها أن تحد من الحاجة الى الطاقة الحرارية 

بنسبة %8 أي ما يعادل 336 1 ميغاواط في الساعة.

االستهالك األمثل للطاقة الكهربائية
تتمثل أبرز االجراءات المتخذة في: )1( حسن استعمال أجهزة التبريد الصناعي؛ 
)2( االستعمال األمثل لعامل القدرة لدى ِمَنّصَتْي المحوالت. )3( االستغالل الجيد 
اعادة   )5( و  المضغوط  الهواء  لمرافق  األمثل  االستعمال   )4( االنارة؛  لمرافق 

النظر في الطاقة المسجلة.

لمزيد المعلومات اتصلوا ب:
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

CTAA – المركز الفني للصناعات الغذائية
 12, Rue de l’Usine 2035 Charguia II Ariana : العنوان
الهاتف : 015 941 71 / 198 940 71 / 081 940 71 216+ 

الفاكس : 080 941 71 216+
ctaa@ctaa.com.tn  : البريد االلكتروني

www.ctaa.tn  : موقع الواب

" لقد نجحت مقاربة TEST في الحد من الخسائر الناتجة عن اهدار 
الموارد بدرجة كبيرة. ومن الطبيعي أن تؤدي الكفاءة والتوزيع الجيد 

للموارد إلى زيادة المكاسب االقتصادية والمالية والبيئية "
المديرالعام

السيد صالح شرفي 

االقتصاد في استهالك المياه
يشمل هذا التدبير إعادة استخدام المياه النظيفة المهدورة على مستوى بعض مراحل 
عملية االنتاج مثل مضخات التفريغ أو التعبئة المتضخمةواستخدامها لنقل الطماطم 
على مستوى جزء التفريغ الهيدروليكي. وقد مكن هذا اإلجراء من الحد من الطلب 

على المياه بنسبة 36%.

اإلدارة الطاقية
ورد ضمن المقترحات وضع نظام لمراجعة الحسابات المتعلقة بالطاقة ونظام ادارة 
يخول عملية المتابعة كي تستطيع الشركة المحافظة على أفضل أداء لها من حيث 
استخداماتها الطاقية. وسيؤدي هذا االجراء الى االقتصاد في االستهالك السنوي 

للطاقة بنسبة 13%.


