
    

أسهم تطبيق مقاربة تخطيط موارد المؤسسات المندرجة ضمن مشروع 
MED TEST II في تحقيق توفير سنوي بلغت قيمته  790 61 يورو، ال سيما 
في مجال الطاقة والمياه مقابل استثمار قيمته 391 68 يورو، مع العلم أن سداد 
العائد على االستثمار سيتم فورا أو في غضون فترة ال تتجاوز 3 سنوات وشهر 

واحد.
انخفضت نسبة استهالك الطاقة والمياه تباعا إلى 40% و%35.

وافقت اإلدارة على معظم اإلجراءات )92%( وصادقت عليها وشرعت الشركة 
في عملية التنفيذ فورا. وتم االحتفاظ ببقية المقترحات )8%( لمزيد دراستها.

40 % من 
اإلجمالي السنوي 
لالقتصاد في الطاقة

اجمالي الوفورات السنویة 
المسجلة: 790 61 یورو

35 % من 
اإلجمالي السنوي 
لالقتصاد في المیاه

)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 )MED TEST II(، بحيث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتحقق وفورات وتزيد من قدرتها التنافسية 

وتحسن أداءها البيئي
    

 GWASH
قطاع األنسجة 

تونس

شركة غلوبل ووشينغ  )GWASH(هي شركة عاملة في قطاع النسيج والمالبس 
الجينز وتخفيف  المصنوعة من مادة  المالبس  يتمثل نشاطها األساسي في دباغة 
ألوانها وإضافة مؤثرات خاصة إليها. ويقع مقر الشركة على الطريق الرابطة بين 

منزل تميم وقربة، تونس.
 ُتصّدر الشركة منتجاتها باألساس نحو أسواق االتحاد األوروبي

معاينة الشركة

"  قبل تنفيذ المشروع، كان استهالك الطاقة يكلفنا مبالغ باهظة، 
األمر الذي جعل المهمة أكثر صعوبة بالنسبة لنا خاصة في ظل احتدام 

 MED TEST التنافس. ومن المتوقع أن يستجيب انضمامنا الى
لتوقعاتنا فيما يتعلق بالتغلب على التحديات واالرتقاء بإنتاجيتنا وكفاءتنا 

في استخدام الموارد.  "
المدير العام، السيد معز بالحاج رحومة

يتألف طاقم العمل من 145 موظفا. عدد الموظفين :  

ُتصّنع الشركة مالبس من مادة الدنيم 
تحمل عالمات تجارية مختلفة بما في 

ذلك عالمتها التجارية الخاصة للمالبس 
الجاهزة. 

المنتجات :

تتعامل الشركة باألساس مع األسواق 
األوروبية

أهم األسواق : 

MED TEST II دراسة حالة

المكاسب

 ISO تتبع الشركة حاليا معيار
14001

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  

000 6 م3  من 0431,1 34813 14إعادة تشغيل آالت تخفيف األلوان بطريقة آلية
المياه

235,4  ميغاواط

236
 طن من غاز 
ثاني أكسيد 
الكربون في 

السنة

212 4  م3 من 0711,2 43534 31تحسين أداء الغاليات ومنظومة البخار
المياه و506 كغ من 

المواد الكيميائية

657  ميغاواط

 119  ميغاواط-6761,6 60914 22تطوير أجهزة الضغط واإلنارة والنظام الكهربائي

7901,3 39161 68المجموع
212 10 م3 من 

المياه و 506 كغ من 
المواد الكيميائية 

011 1 ميغاواط

إعادة تشغيل آالت تخفيف األلوان بطريقة آلية 
جميع عدادات آالت تخفيف األلوان معطلة والعديد من أنظمة البرمجة غير صالحة 
للعمل. وعليه، فإن إعادة تشغيل هذه اآلالت بطريقة آلية سيمكننا من متابعة أوامر 

الشراء وفواتير االستهالك بشكل دقيق .
االقتصاد في  وبالتالي  العمليات في وقت وجيز،  إنجاز  سيمّكن هذا اإلجراء من 
استهالك الطاقة المستخدمة في مياه المعالجة بنسبة 10 إلى 20%، فضال عن 
الرفع من اإلنتاجية وتخفيض معدل عثرات التنفيذ. ومن المتوقع أن تسجل أرباح 

نقدية سنوية بقيمة 043 13 يورو.

)تحسين أداء الغالية ومنظومة البخار(
المستخدمة  المياه  لتنقية  وحدة  تركيب  نذكر  أيضا،  المقترحة  التدابير  بين  من 
لتغذية الغاليات. سيمّكن تركيب وحدة التناضح العكسي من تحديث مرافق اإلنتاج 
البخاري بشكل كلي. حيث أن إنتاج 000 36 طن من البخار المضغوط بقيمة 8 
بار سيؤدي الى تقليص معدل التطهير األولي من 16% إلى 3% سنويا. بمعنى 
أن الغالية الواحدة ستطلق 30 لترا فقط من الماء عن كل طن من البخار المنتج 

مقابل 160 لترا في السابق.

 %27 بنسبة  والطاقة  المياه  استهالك  في  االقتصاد  إلى  اإلجراء  هذا  وسيؤدي 
و14% على التوالي.

أدى تطبيق مشاريع أخرى، على غرار تعديل منظومة إعادة تأهيل وحدات تنعيم 
للغالية  منفصلين  موقعين  وإنشاء  الوصالت  واستبدال  الغالية  وتطهير  األقمشة 
وأجهزة الضغط وفقا للمعايير ووضع نظام لحساب استهالك الطاقة وتحسين مرفق 
إلى توفير 10% من إجمالي  الغاز الطبيعي،  البخار وأخيرا مراجعة قدر تدفق 
والمواد  الكيميائية  المواد  حجم  تراجع  الى  إضافة   ،2016 سنة  الغاز  استهالك 
المدخلة التي تفرزها الغالية الى 506 كغ وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بنسبة %20.

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

" مكننا العمل وفقا لسياسة MED TEST II من رؤية المخرجات 
غير المنتجة المترتبة عن عملية التصنيع من زاوية مختلفة وعدم 

اعتبارها نفايات، بل هي باألحرى خسائر إنتاجية تستوجب مجموعة من 
التعديالت من حيث االقتصاد في الموارد. لقد بدأنا فعال نرى الفرق الذي 
أحدثته هذه اإلجراءات ونعتزم المضي قدما في هذا النهج عبر تعميم 

مقاربة TESTعلى بقية المجموعة "
المدير العام، السيد معز بالحاج رحومة

)تطوير أجهزة الضغط واإلنارة والنظام الكهربائي(
عامل  مثل  الطاقة  استخدام  معايير  من  هام  عدد  تطوير  في  اإلجراء  هذا  يتمثل 
الطاقة لدى محطة التحويل واالستغالل األمثل لوحدات اإلنارة والهواء المضغوط 
الى  أدت هذه اإلصالحات  المسجلة.  الطاقة  النظر في حجم  إعادة  الى  باإلضافة 
قيمته  بمبلغ  السنوية  اإليرادات  قدرت  إذ  هامة،  وبيئية  اقتصادية  مكاسب  تحقيق 

676 14عن استثمار واحد قدره 609 22 يورو.

المركز الفني للنسيج 
شارع الصناعات ص ب 279، بئر القصعة،

2013 بن عروس - تونس
الهاتف. : 133 381 71 )216(

فاكس: 558 382 71 )216(
 cettex@cettex.com.tn :البريد اإللكتروني

www.cettex.com.tn : الموقع اإللكتروني

مالحظة: 1 يورو= 3,2 دينار تونسي


