
    

حقق مشروع MED TEST II مكاسب سنوية إجمالية قدرها 719 319 1 
يورو ناتجة عن االقتصاد في المواد والمياه والطاقة مقابل استثمار إجمالي قيمته 
137 419 1 يورو. وتتراوح فترة سداد العائد على االستثمار بين ثالثة أشهر 

وخمس سنوات. قررت الشركة تنفيذ 77% من التدابير المقترحة.

في  وفورات  المؤسسات  موارد  تخطيط  سياسة  تطبيق  يؤدي  أن  المنتظر  ومن 
استهالك  34%، وتكاليف  بنسبة  الطاقة  نفقات  الموارد، حيث ستتراجع  مختلف 

المياه بنسبة 20% وتكاليف مادة الجلد الخام والمواد المدخلة بنسبة %3.
أكسيد  ثاني  انبعاثات  تراجع  خالل  من  فستتبلور  البيئية،  للمكاسب  بالنسبة  وأما 
الصحي  الصرف  المعالجة عبر محطات  المياه  33,5% وحجم  بنسبة  الكربون 

بنسبة 37% وانخفاض الطلب على األكسجين الكيميائي بنسبة %36.
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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
    

 NOEL TUNISIE
قطاع صناعة األحذية

تونس

الباب. وهي   NOEL TUNISIE هي شركة تم تأسيسها عام 1976 بمجاز 
مختصة في تصنيع األحذية للّرّضع واألطفال بطاقة انتاجية يومية قدرها 4000 
زوج من األحذية. وتنتج الشركة أحذية األطفال لصالح عالمات تجارية فرنسية 
العالمة  الى  باإلضافة   Babybotte وMinibelو   Noel أبرزها  مختلفة، 

.»Easy Peasy »EZPZ التجارية
وقد انضمت الشركة إلى مشروع MED TEST II بغرض التعرف الى سبل 
االستغالل األفضل للموارد )الجلود والمياه والطاقة( وتحسين أداء المرافق وتقليل 

النفايات الى أدنى الحدود وباألخص قطع الغيار والجلود.

معاينة الشركة

" المكاسب االقتصادية والبيئية التي يمكن أن يحققها مشروع 
MED TEST II تتماشى وسياسة الشركة فيما يتعلق بالحفاظ على 

البيئة واالقتصاد في الطاقة. "
المدير العام السيد مارك لورو

يتألف طاقم العمل من 509 
موظفين دائمين. 

عدد الموظفين :  

تنتج الشركة األحذية الجلدية لألطفال المنتجات :

تتعامل الشركة حصريا مع األسواق 
الفرنسية.

أهم األسواق : 

MED TEST II دراسة حالة

المكاسب

منظومة إدارة الجودة آيزو 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  

18  طن من مادتي 0102,9 357 320 024 1 تطوير عمليات التصنيع
الجلد والفوالذ

-

76  طن من 
النفايات الصلبة
327  طن 

من ثاني أكسيد 
الكربون

24,9 كيلوغرام 
من االكسجين 

الكيميائي
8,3  متر 
مكعب من 

مياه الصرف 
الصحي

-58 طن0000,4 918 000 354 تحويل النفايات

514  ميغاواط-4300,9 43  200 39 االستهالك األمثل للطاقة.

170 كيلوغرام من 12790,8 1643,5تطوير عملية الغلفنة
المواد المضافة

8,3  متر مكعب من 
مياه الصرف الصحي

1,6 ميغاواط

7191 319 1 137 419 1 المجموع
8,3  متر مكعب

515,6 ميغاواط76  طن

االجراء األول: تطوير عمليات التصنيع
شرعت شركة Noel Tunisie في أخذ مجموعة من التدابير مثل استبدال مكابس 
القْطع بآالت القطع األوتوماتيكية ما نتج عنه تقلص إنتاج القوالب الى حده األدنى 
في ورشة  المستعملة  الجلود  الحد من عدد  امكانية  إلى  باإلضافة   ،%75 بنسبة 
القطع باستخدام تقنية التنسيب المتمثلة في وضع القوالب فوق الجلد بكل دقة للحد 
من كمية الجلود المتساقطة إثر عملية القطع. من شأن هذه التدابير تخفيض النفايات 
المادية بمعدل 18 طن في السنة من بينها 6 أطنان من مادة الجلد و12 طن من 

الفوالذ المستعمل لصنع القوالب. 

االجراء الثاني: تحويل النفايات
يشمل هذا االجراء بدرجة أولى في تحويل الجلود الراكدة لدى المتعاقدين الفرعيين 
الذين يستخدمون الحرارة كغراء لتثبيت غشاء التشطيب الجديد ومنح الجلود لونا 
في  السائدة  لالتجاهات  وفقا  في مجموعات جديدة  استخدامها  إعادة  يمكن  مختلفا 
عالم الموضة. تتمثل عملية تحويل بقايا الجلود النباتية في طحن الجلود وخلطها 
مع الصمغ لصنع لوحات يمكن استعمالها الحقا كنعل أو بطانة داخلية في األحذية. 
وستؤدي هذه اإلجراءات، على الرغم من تطلبها استثمارا مهوال بقيمة 000 354 

يورو، إلى تراجع كمية النفايات الصلبة بمقدار 58 طنا سنويا.

االجراء الثالث: االستهالك األمثل للطاقة
اتخذت الشركة عديد التدابير من أجل تحقيق كفاءة طاقية ومنها الحد من تسربات 
الهواء المضغوط وتحديث نظام اإلنارة في مناطق اإلنتاج وتحسين إنتاجية الطاقة 

في مختلف ورش العمل.
وقد ساهمت هذه اإلجراءات في تخفيض استهالك الطاقة بمقدار 514 ميغاواط في 

الساعة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 327 طنا.

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

" ساعدنا مشروع MED TEST II على إدراك ما هو مهم 
الستخداماتنا المختلفة للطاقة والمواد وكيفية االحتماء من خطر التلوث 

وتجنبه أثناء عملية التصنيع. ويمكن تحقيق هذه األهداف باالمتثال 
للوائح وتحسين األداء البيئي واالستخدام المسؤول للطاقة والمواد "

المدير العام السيد مارك لورو

االجراء الرابع: تطوير عملية الغلفنة
أوتوماتيكي  مقياس  الحصول على  الغلفنة مثل  لتحسين ورشة  اتباع سياسات  ان 
الدهون  إلزالة  المستخدم  الشطف  حوض  من  والتخلص  المضافة  المواد  لتعيير 
الكيميائية ومبادلتها بأحواض أخرى من شأنه الحد من كمية المواد المضافة )المواد 
مياه  وحجم  الكيميائية(  )المواد  كيلوغرام   170 يعادل  أدنى  حد  الى  الكيميائية( 

الصرف الصحي ب 8,3 متر مكعب.

التوقعات:
مكن حساب تكاليف تدفق المواد للشركة من تحديد النفقات المستترة المترتبة عن 
 Noel المادية والطاقية. وبناء عليه، بذلت شركة النفايات بما في ذلك الخسائر 
Tunisie جهودا لتحسين نظام المحاسبة الحالي من أجل مزيد التعمق في النفقات 

البيئية.
من ناحية أخرى، تنوي الشركة اتباع منظومة آيزو 14001 في المستقبل القريب 

.TEST من أجل ضمان االمتثال للقوانين البيئية واستمرار نهج

مالحظة: 1 يورو= 3,2 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


