
    

نتج عن تطبيق مقاربة تخطيط موارد المؤسسات المندرجة ضمن مشروع 
مجال  في  سيما  يورو، ال   366 033 قيمتها  سنوية  أرباح   MED TEST II
الطاقة والمياه مقابل استثمار قيمته 522 336 يورو، مع العلم أن سداد العائد على 

االستثمار سيتم في غضون فترة تتراوح بين 0,56 و1,2 سنة.
ومن المنتظر أن تسهم مجموعة المشاريع في تحسين األداء البيئي للشركة بالحد 

من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة %27.
وافق المدير على تبني معظم اإلجراءات )81%( وصادق عليها وشرعت الشركة 
في عملية التنفيذ فورا. وتم االحتفاظ بنسبة 12% من المقترحات لمزيد دراستها 

ورفض ال 7% المتبقية.
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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 )MED TEST II(، بحيث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتحقق وفورات وتزيد من قدرتها التنافسية 

وتحسن أداءها البيئي
    

 NEW AMICO
قطاع األنسجة 

تونس

نيو أميكو )NEW AMICO( هي شركة مصدرة كليا عاملة في قطاع النسيج 
الجاهزة ودباغتها  المالبس  ألوان  أنشطتها األساسية في تخفيف  تتمثل  والمالبس 

ومعالجتها بأساليب خاصة.
تقع الشركة في مدينة المكنين وتصّنع بشكل أساسي مالبس من مادة الدنيم تحمل 

عالمات تجارية أوروبية مختلفة. 
كجزء من مشروع MED TEST II، استفادت المؤسسة من مبادرة للعمل وفقا 

لمعيار اإلدارة البيئية آيزو 14001 لسنة 2015.

معاينة الشركة

" إدراكا منا لمدى أهمية أدائنا على الصعيدين البيئي واالقتصادي 
وضرورة فهم تطلعات عمالئنا، اغتنمنا هذه الفرصة لالنضمام إلى 

مشروع MED TEST II لتباحث حلول حديثة سليمة بيئيا ولتطوير 
قدرتنا على اإلنتاج المستدام. "

المدير العام، السيد جلول بوقيلة

 1045 من  العمل  طاقم  يتألف 
موظفا

عدد الموظفين :  

تنتج الشركة المالبس الرياضية 
المصنوعة من مادة الدنيم

المنتجات :

تتعامل الشركة بشكل أساسي مع 
األسواق الدولية 

أهم األسواق : 

MED TEST II دراسة حالة

المكاسب

آيزو 9001 وأيزو 14001 ومعيار 
Oekotexو SA 8000

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  

532 28 م3  من 1771,2 652186 195الحصول على التقنيات الحديثة والمبتكرة
المياه و150 كغ من 

المواد الكيميائية

011 3  ميغاواط

485 1  طن 
من ثاني أكسيد 

الكربون

000 60  م3 من 6091,2 69642 48تعزيز محطات معالجة المياه
المياه

-

 826 3 ميغاواط500 5 م3 من المياه8770,6 304113 91ترشيد استهالك الطاقة

420 3  م3 من 3700,8 87023العمل وفقا للممارسات الحسنة
المياه

-

0330,9 522366 336المجموع

452 97 م3 من 
الماء

150  كغ من المواد 
الكيميائية

873 6 ميغاواط

 الحصول على التقنيات الحديثة 
يتمثل المشروع األول في شراء ثالث آالت للتدفق اإللكتروني. وقد سبق لقطاع 
مراعاة  أكثر  إنتاج  عملية  أجل  من  جديدة  تكنولوجيات  طّور  أن  الجينز  صناعة 
للبيئة باتباع مبدأ »حوض جزيئات الفقاقيع«. تسهم آلة تخفيف اللون أو آلة الدباغة 
المجهزة بنظام التدفق االلكتروني المطورة في السنوات األخيرة من االقتصاد في 

المياه بنسبة %95 مقارنة باآلالت التقليدية.
ويتعلق المشروع الثاني بآلة التجفيف المستمر للسراويل التي يغذيها الغاز ويتمثل 
اإلجراء في اقتناء فرن للتجفيف مجهز بنظام تدفئة باستعمال الغاز وبناقل تلقائي 
بقدرة إنتاجية تعادل 000 12 قطعة يوميا. تمّكن تقنية التجفيف هذه من ضمان 

االقتصاد في مادة الغاز الطبيعي بنسبة %30 مقارنة بالطريقة التقليدية.

)تعزيز محطات معالجة المياه(
تقنية  المعالجة وتطهيرها بواسطة  المشروع في تصفية مياه الصرف  يتمثل هذا 
الترشيح النانوي التي تقضي على هباءات المواد الملونة واأليونات ثنائية التكافؤ 

وتؤدي بالتالي الى تحسن نوعية المياه.
التنظيف  في عملية  المياه مرارا  نفس  استخدام  الشركة من  اإلجراء  هذا  سيّمكن 

وضمان جودة المنتج النهائي.

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 2014

" نحن نؤمن أن تطبيق المشروع الجديد ساعدنا في تعزيز ثقافة العمل 
الجماعي لتحديد مصادر النفايات وآثارها البيئية. وقد أصبحت النتائج 
على الصعيدين االقتصادي والبيئي أكثر وضوحا اآلن، مما أسهم في 

تعزيز قيمة عالمتنا التجارية لدى العمالء األجانب. وعليه تعتزم شركة 
NEW AMICO المضي قدما في هذا النهج.

" 
المدير العام، السيد جلول بوقيلة

)ترشيد استهالك الطاقة(
التوافقية وعزل  المعالجة  المشاريع وهي:  إلى مجموعة من  االجراء  هذا  يتفّرع 
خطوط األنابيب والرفع من مردودية المرجل الثاني، وتحديث أو استبدال حاِفظَتْي 
المرجلْين واالستغالل األمثل للهواء المضغوط، وأخيرا وضع نظام محاسبة طاقية 

واقتناء معدات الضغط األسموزي من أجل تشغيل المرجلين.

)العمل وفقا للممارسات الحسنة(
الموارد وال  القصوى من  لالستفادة  بتنفيذ مجموعة من اإلجراءات  األمر  يتعلق 
سيما المياه، عبر إنشاء مرافق للدعم التقني للتحكم في عمليات الغسيل والدباغة. 
يتمثل الهدف من هذا اإلجراء في الحد من استهالك المياه وعدم إضاعة الكثير من 

الوقت في مختلف العمليات على غرار عمليتي تخفيف اللون والدباغة

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


