
    

مّكن تطبيق مقاربة تخطيط موارد المؤسسات المندرجة ضمن مشروع 
MED TEST II من تحقيق توفير سنوي بلغ حجمه 913 148 يورو، ال سيما 
في مجال الطاقة والمواد األولية والمياه، حيث بلغ االستثمار 773 111 يورو، 
مع العلم أن سداد العائد على االستثمار سيتم في غضون فترة تتراوح بين 0,8 

و1,3 سنة.

ستمّكن مجموعة المشاريع من تحسين األداء البيئي للشركة بالحد من انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون بنسبة %43.

وافق وكيل المؤسسة على تبني 66% من األعمال المحددة وصادق عليها وبدأت 
الشركة في إنجازها. وتم االحتفاظ ببقية المشاريع التي تبلغ نسبتها 34% للتعمق 

في دراستها.

44% من 
اإلجمالي السنوي 

لالقتصاد في 
الطاقة

اجمالي الوفورات السنویة 
المسجلة:  913 148یورو

17,25% 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
    

)STIT( الشركة التونسية لصناعة النسيج
قطاع األنسجة 

تونس

شركة STIT هي مؤسسة غير مصّدرة كليا عاملة في قطاع النسيج والتكملة يقع 
مقرها بمدينة قصر هالل. ويتمثل نشاطها في نسيج أقمشة مالبس العمل الجاهزة. 

وتصّدر حاليا حوالي 10% من منتجاتها.

معاينة الشركة

" إدراكا منا لمدى أهمية أدائنا على الصعيدين البيئي واالقتصادي 
وضرورة فهم تطلعات عمالئنا، اغتنمت شركة STIT هذه الفرصة 

لالنضمام إلى مشروع MED TEST II إليجاد حلول جديدة صديقة 
للبيئة وتطوير قدرتنا على اإلنتاج المستدام. "

الوكيل، السيد حسن زراد

يتألف طاقم العمل من 63 موظفا  عدد الموظفين :  

تصنع الشركة أقمشة مالبس العمل 
لحساب عالمات تجارية مختلفة

المنتجات :

تتعامل الشركة مع األسواق الخارجية 
والمحلية

أهم األسواق : 

MED TEST II دراسة حالة

المكاسب

لم تحصل الشركة إلى اآلن على شهادة 
مواصفات معتمدة غير أنها استفادت 
من مبادرة تشجيعية العتماد معيار 

أيزو 14001 لسنة 2015 في إطار 
.MED TEST II مشروع

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  

239 1  ميغاواط في -6121,3 95754 40تحديث المعدات
الساعة

831  طن 
من ثاني أكسيد 

الكربون

600 5  م3 من التسديد فورا01413ترشيد استهالك المياه
المياه

-

068 2  ميغاواط في -8881,1 81692 70تحسين نجاعة الطاقة
الساعة

600 5  م3 من 9130,75 773148 111المجموع
المياه

307 3 ميغاواط في 
الساعة

)تحديث المعدات(
التي  االستخراج  عملية  أن  حيث  التجفيف؛  وآلة  بالوتر  األول  المشروع  يتعلق 
تسيرها حاليا ثالثة محركات وتنظمها ثالثة مصاريع ميكانيكية ثابتة سيتم التحكم 
فيها عبر محوالت للتردد من أجل ضبط كميات الهواء الساخن الواجب استخراجها 

من الوتر. 
بإْعدادْين  القيام  يحتم  ما  وهو  الحراري،  للصلد  وكذلك  للتجفيف  الوتر  يستخدم 
آالت  في  التحكم  المستحسن  ومن  االستخراج.  عملية  لمصاريع  تماما  مختلفين 
االستخراج عبر محوالت التردد المسيرة هي األخرى في مرحلة أولى باستعمال 
مفاتيح تحويل: السرعة 1: التجفيف، السرعة 2: الصلد الحراري، أو باستعمال 

عدادات لقياس الجهد.

بواسطة  المباشر  التسخين غير  فتعتمد حاليا على عملية  التجفيف،  وبالنسبة آللة 
مبادالت البخار/ الهواء، وسيتم تعديلها عبر اقتناء ووصل فُْرنْين يشتغالن بالغاز 

الطبيعي.

آالت  برمجة  إلى  التدابير  من  المجموعة  بهذه  المتعلق  الثاني  المشروع  يرمي 
الدباغة. أما بالنسبة إلى آالت الدباغة األوتوماتيكية الراهنة فهي مزودة بنظام آلي 
يمّكنها من العمل بشكل أوتوماتيكي، غير أنه يتم استغاللها بشكل سلبي. وعليه، 
ينبغي إعادة برمجة وإعادة تنظيم برامج تشغيل آالت الدباغة وفقا لمختلف المواد 
تشغيل  أجل ضمان  التالفة من  والقطع  الصمامات  واستبدال  والعمليات وإصالح 

جميع اآلالت باستخدام نظام آلي.

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 
STIT المضي قدما في هذا النهج."

الوكيل، السيد حسن زراد

)ترشيد استهالك المياه(
يتمثل هذا المقترح في الحد من كمية المياه المستخدمة في عملية الدباغة والشطف 

وبالتالي ترشيد استهالك المياه.

 )تحسين نجاعة الطاقة( 
هو عبارة عن مجموعة من المشاريع الفرعية على غرار تطوير برنامج لمتابعة 
البخارية وتحسين  المنظومة  نظام محاسبة طاقية وتحسين  اإلنتاج وإنشاء  عملية 
المضغوط  الهواء  شبكة  ألداء  األمثل  واالستغالل  المرَجَلْين  لدى  االحراق  كفاءة 

وتكوين الموظفين في مجال تحسين نجاعة الطاقة.

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


