
    

حقق مشروع MED TEST II أرباحا سنوية قيمتها 509 201 يورو )1 يورو 
= 2,5 دينار تونسي( من الطاقة والمياه والمواد الكيميائية باستثمار إجمالي قدره 
790 216 يورو. ويجب سداد العائد على االستثمار في غضون سنة واحدة. تم 

اقتراح 15 مشروع تحسين وانجاز 53% منها.

وبلغت قيمة األرباح الناتجة عن الحد من استخدام المواد الكيميائية حوالي %43 
مقارنة باالستهالك السنوي لسنة 2015. وتراجعت نفقات استهالك المياه والطاقة 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  كمية  انخفضت  في حين  تباعا.  39% و%9  ب 
بحوالي 40 طنا سنويا. وتحققت مكاسب بيئية أخرى تمثلت في تراجع تكالي تلوث 
مياه الصرف الصحي الموزعة كاالتي 40% من الكلوريد و32% من الحاجة 

الى األكسجين البيو كيميائي و33% من التدفق السنوي لألكسجين الكيميائي.

43% من 
اإلجمالي السنوي 

لالقتصاد في 
المواد األولیة 
والمواد المدخلة

9%  من 
اإلجمالي السنوي 

لالقتصاد في 
الطاقة

اجمالي الوفورات السنویة 
المسجلة:

  509 201 یورو
39%  من 

اإلجمالي السنوي 
لالقتصاد في 

المیاه

)UNIDO( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

    

 )SO.SA.CUIR( الشركة الساحلية للجلد
قطاع الجلود، المدابغ

تونس

1981 بجنوب مدينة  للجلد )SO.SA.CUIR( عام  الساحلية  الشركة  تأسست 
سوسة، وتبعد عن العاصمة تونس 160 كيلومتر . وهي مؤسسة مختصة في قطاع 
تصنيع الجلود مع مجموعة كاملة من المنتجات باالعتماد على محامل مختلفة مثل 
األغنام والماعز واألبقار، بطاقة انتاجية يومية قدرها 580 1 جلد جاهز. وتصدر 
الشركة 45% من منتجاتها إلى أوروبا في حين يتم توزيع بقية المنتجات على 

السوق التونسية.

معاينة الشركة

" تعد الموازنة بين الضرورات االقتصادية والبيئية أمرا مهما لنشاطنا 
 MED TEST الصناعي )الدباغة(. ومن المؤكد أن تبني مشروع

سيساعدنا في تحقيق غايتنا."
 المدير، السيد محمد عز الدين موسى

يتألف طاقم العمل من 60 موظفا. عدد الموظفين :  

تنتج الشركة الجلود المدبوغة والجلود 
الزرقاء الرطبة والجلود المشطبة.

المنتجات :

تصّدر الشركة %45 من منتجاتها الى 
األسواق الخارجية.

أهم األسواق : 

MED TEST II دراسة حالة

المكاسب

- أنظمة اإلدارة المعتمدة : 

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي

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



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  

342 3   متر مكعب 9871,7 103 900 171 االرتقاء بعملية االنتاج.
من المياه و88 طن 
من المواد الكيميائية

39,887   طن -
من ثاني أكسيد 

الكربون
 56 238

كيلوغرام من 
األكسجين 
الكيميائي

 21 630 
كيلوغرام من 
األكسجين البيو 

كيميائي
8 652    متر 
مكعب من المياه
97 طن من 

النفايات الصلبة 
سنويا 

اعتماد تكنولوجيا جديدة: استبدال عملية الصباغة 
بالكروم بالصباغة باألبيض الرطب.

300 1  متر مكعب 7470,6 48  200 27  
من المياه و87 طن 
من المواد الكيميائية

-

االحتفاظ بالمواد األولية والمياه المستعملة المعالجة 
وإعادة توظيفها

4010  متر مكعب 3420,8 43 600 33 
من المياه و56, 
5 طن من المواد 

الكيميائية

-

102,9   ميغاواط -4330,6 5 270 3 االستهالك األمثل للطاقة
في الساعة

5091 201 790 216 المجموع

652 8  متر مكعب 
من المياه و231, 
5 طن من المواد 

الكيميائية

102,9   ميغاواط 
في الساعة

االرتقاء بعملية االنتاج 
اتخذت المدبغة مجموعة من التدابير مثل تقليل نسبة الكلوريد في النفايات السائلة 
أولى  المرحلة  في  الجلود  حفظ  عملية  في  المستخدمة  الملح  كمية  من  الحد  عبر 
آلة  استعمال  يمّكن  كما  بمصفاة.  تلبيد مرفقة  آلة  تركيب  وإثر  اإلنتاج  من عملية 
نزع اللحم من تغلغل المواد الكيميائية في الجلد أثناء نقعه في محلول ماء الجير. 
إثر  األمثل  النحو  على  الكيميائية  المواد  استعمال  االخرى  البديلة  الحلول  تشمل 
عملية  في  المستعمل  للكروم  المئوية  النسب  تعديل  وخاصة  الشعر  نزع  عملية 
وأما  الملح.  دون  النقع  بعملية  للقيام  العضوي  الحمض  على  واالعتماد  الدباغة، 
االجراء األخير، فيتمثل في وضع نظام لقياس المياه في آالت التلبيد والتحكم في 
نسبها ووضع عداد رئيسي وعدادات فرعية في خط اإلنتاج لضمان الرصد الدقيق 

الستهالك المياه.

اعتماد تكنولوجيا جديدة: استبدال عملية الصباغة بالكروم 
بالصباغة باألبيض الرطب

عبر  المنتج  جودة  تحسين  على  وثيق  بشكل  يعتمد  اإلنتاجية  تحسين  ألن  نظرا 
المشروع وهما:  مقترحين هامين ضمن  ادراج  تم  الجديدة،  التكنولوجيات  حيازة 
استخدام آلة تلبيد تجريبية ستمكن الشركة من تحسين وتنويع اإلنتاج بشكل يجذب 
العمالء الجدد. وإطالق مشروع لالستعاضة عن الدباغة بالكروم بالدباغة باألبيض 
الرطب، بما معناه االستغناء كليا عن الكروم، وبالتالي الحد بشكل كبير من درجة 

تلوث مياه الصرف الصحي.

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

" خول لنا مشروع MED TEST II التحكم بشكل أفضل في نفقات 
عملية االنتاج خاصة من حيث استهالك الطاقة والمياه والمواد 

الكيميائية، مع الحرص في نفس الوقت على اعتماد تقنيات إنتاجية 
مراعية للبيئة. وهو ما من شأنه الرفع من قدرتنا "

مدير الرقابة اإلدارية والمالية، السيد مراد موسى

االحتفاظ بالمواد األولية والمياه المستعملة المعالجة وإعادة 
توظيفها

يتعلق هذا المقترح باستخالص البروتينات والدهون من بقايا اللحوم العالقة بالجلود 
النقع في الجير وحفظه  الناتج عن عملية  واالستفادة منها. ويمكن ترشيح الشعر 
النفايات. من  كمية  التقليل من  وبالتالي  األسمدة مثال  إنتاج  في  استعماله،  إلعادة 
ناحية أخرى، فإن انشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتفعيلها في الموقع 
في  استخدامها  إلعادة  المعالجة  المياه  من  بنسبة  االحتفاظ  على  ستساعد  الجديد 

عمليات تطهير المصنع والمناطق المجاورة له.

االستهالك األمثل للطاقة
تتمثل التدابير الرئيسية في عزل أنابيب تصريف البخار والمكثفات وأنابيب المياه 
الكهرباء  انخفاض استهالك  إلى  المتعاقدة مما سيؤدي  الطاقة  الساخنة والحد من 

بنسبة %9.

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


