
    

أسهم تطبيق مقاربة تخطيط موارد المؤسسات المندرجة ضمن مشروع 
MED TEST II في تحقيق أرباح سنوية قيمتها 789 52 يورو، ال سيما في 
العلم  967 84 يورو، مع  قيمته  استثمار  الكيميائية مقابل  الطاقة والمواد  مجال 
أن سداد العائد على االستثمار سيتم في غضون فترة تتراوح بين شهرين وثالث 

سنوات.
من  بالحد  للشركة  البيئي  األداء  تحسين  إلى  هذه  المشاريع  مجموعة  وستؤدي 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والنفايات الصلبة تباعا بنسبة 21% و%35 

استنادا الى السنة المرجعية 2015.
وافق الوكيل على معظم المقترحات )70%( وصادق عليها وباشرت الشركة في 

عملية التنفيذ. وتم االحتفاظ ببقية الحلول المقترحة )30%( لمزيد دراستها.
  تعتزم الشركة مواصلة السير في نهج مشروع TEST عبر الرصد الصارم 
الطاقة  استهالك  وفواتير  المدخلة  والمواد  الكيميائية  بالمواد  المتعلقة  للمعطيات 

والمياه بالنسبة لقسم الدباغة وحده.

توفیر %30 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

 789 52 دینار أردني 
مجموع التوفیرات في 

السنة

)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
    

 )VTL( الشركة التونسية للمالبس الرسمية والمالبس الجاهزة
قطاع األنسجة 

تونس

الشركة التونسية للمالبس الرسمية والمالبس الجاهزة )VTL( هي شركة مدمجة 
ومعالجتها  الجاهزة  والمالبس  والدباغة  الحياكة  قطاع  في  تعمل  كليا  ومصّدرة 
بشكل خاص. تضم الشركة وحدة طباعة على المالبس تدعى VTL8 كانت قد 
انضمت إلى مشروع MED TEST II. تم بناء ورشة الطباعة )VTL8( بجانب 
بقية مجموعة VTL في مدينة منزل تميم التابعة لوالية نابل. وتنتج بشكل أساسي 
قطعا خفيفة ومشّبكة ومنتجات متسلسلة وأقمشة حاملة لمختلف العالمات التجارية 
الشهيرة على الصعيد العالمي مثل ADIDAS وLACOSTE ... الخ. تصّدر 

الشركة أغلب منتجاتها الى االتحاد األوروبي. 

معاينة الشركة

" يمثل انضمامنا الى مشروع MED TEST II فرصة لتحقيق 
مساعينا في التقليل من النفايات أثناء عملية اإلنتاج والحفاظ على 

الموارد وبالتالي البيئة، خاصة وأن نشاط الطباعة يخّلف كمية كبيرة 
من النفايات الخطرة واالنبعاثات الجوية. "

المدير، السيد فيصل رمول

يتألف طاقم العمل من 94 موظفا  عدد الموظفين :  

ُتصّنع الشركة السراويل والمالبس 
الرسمية والمالبس الرياضية واأللبسة 

النسائية الجاهزة.

المنتجات :

تتعامل الشركة باألساس مع األسواق 
األوروبية

أهم األسواق : 

MED TEST II دراسة حالة

المكاسب

 OEKOTEX تتبع الشركة نظام
 SA 8000 المعيار 100 ومعيار

للمساءلة االجتماعية.

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  

إعداد ورشة للنقش باالعتماد على تقنية الليزر 
وبرنامج حاسوبي فّعال وآالت غسيل أوتوماتيكية 

ألطر وحدة الطباعة ووضع نظام لرصد الرذاذ 
الالصق.

100 7  كغ من 0781,7 56541 69
المواد الكيميائية

120  ميغاواط في 
الساعة

167,7  طن 
من ثاني أكسيد 

الكربون

287 12  كغ 
من النفايات 

الصلبة

 97  ميغاواط في -6882,1 4246 14تحسين نجاعة الطاقة
الساعة

تشغيل آالت التجفيف باستخدام نظام آلي وتحسين 
قدرتها على اإلحراق.

337 ميغاواط في -0230,2 9785
الساعة

100 7  كغ من 7891.6 96752 84المجموع
المواد الكيميائية

554 ميغاواط في 
الساعة

)إعداد ورشة للنقش باالعتماد على تقنية الليزر وبرنامج 
حاسوبي فعال وآالت غسيل أوتوماتيكية ألطر وحدة الطباعة 

ووضع نظام لرصد الرذاذ الالصق.(
على  المعتمدة  التقليدية  الطباعة  آالت  مجموعة  تطوير  في  اإلجراء  هذا  يتمثل 
تعريض المنتج ألشعة الشمس والبدء في الطباعة بتقنية الليزر. وهذا من شأنه أن 
يقلل من متوسط عدد القطع التجريبية الفاشلة الذي يبلغ 13%حاليا ليبلغ %3,5. 
الطاقة  استهالك  12% من حجم  توفير  يسهم هذا اإلجراء في  أن  المتوقع  ومن 
الكربون و35% من  ثاني أكسيد  انبعاثات  الكهربائية وانخفاض بنسبة 3% في 

النفايات الصلبة.
ألطر  أوتوماتيكية  تنظيف  آالت  باقتناء  فيتعلق  الثاني،  للمشروع  بالنسبة  وأما 
الطباعة بدال من رشاش المذيبات وخرق التنظيف التقليدية. ومن المؤكد أن هذا 
وتجنب   %60 قيمتها  المذيبة  المواد  من  كبيرة  نسبة  توفير  في  سيسهم  اإلجراء 

انتشار الغازات الملوثة والمضرة بصحة العّمال.
ومن بين الممارسات السليمة األخرى نذكر وضع نظام رصد إلدارة مواد الرذاذ 

الالصق حيث سبق وأن لوحظت كمية نفايات مهولة.
وسيمّكن هذا اإلجراء من خفض استهالك مادة الصمغ بنسبة 3% سنويا وانخفاض 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات الصلبة الخطرة.
كما سيسهم في تخفيض استهالك الغراء بنسبة 3% سنويا، فضال عن الحد من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات الصلبة الخطرة.

)تحسين نجاعة الطاقة(
تتمثل إجراءات تحسين نجاعة الطاقة في استحداث نظام إلدارة الطاقة عبر وضع 
عدادات فرعية وتطوير نظام اإلنارة في مناطق اإلنتاج التابعة ل VTL8 والحد 
تسجيل  من  التدابير  من  المجموعة  هذه  وستمّكن  المضغوط.  الهواء  تسرب  من 
أرباح سنوية بقيمة 688 6 يورو فضال عن االقتصاد في الكهرباء والغاز بحوالي 
5% مقارنة بنسبة استهالكها في الوقت الراهن. وتبقى هذه النسب رهن العّدادات 

الفرعية.

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

" خالفا لعديد المشاريع البيئية األخرى التي كنا قد انضممنا إليها، 
لقد تمّكن مشروع MED TEST II من غرس ثقافة الفعالية لدينا 
وساعدنا في التحول إلى مؤسسة أكثر وعيا بتأثيرها على البيئة عبر 
االقتصاد في الموارد. من المؤكد أننا في حاجة إلى بذل المزيد من 

الجهد كي نعلن انتصارنا، ولكننا نعتقد أن هذا المشروع يمثل بداية جيدة 
تشجعنا على المضي قدما نحو التنمية المستدامة. وعليه فإننا نعتزم 

".VTL تعميم نتائج هذا المشروع على بقية مجموعة
المدير السيد فيصل رمول

)تشغيل آالت التجفيف باستخدام نظام آلي وتحسين قدرتها على 
اإلحراق.(

تتمثل هذه العملية في تزويد آالت التجفيف بنظام زمني وكاشف حركة. ويمكن 
االقتصاد الى حد كبير في الطاقة الكهربائية والغاز عن طريق تثبيت جهاز استقبال 
يرصد األلبسة التي لم يتم تجفيفها أو تلبيدها في المجفف ما ينتج عنه توقف اآلالت 
عن العمل أوتوماتيكيا. ويمكن استغالل هذا الوقت لتحضير وحدات أخرى لعملية 
الطباعة وإعادة تشغيل اآلالت بمجرد الضغط على زر حين يكون الوقت مناسبا. 
واستهالك  الكربون  أكسيد  وثاني  المجففات  استعمال  في  االقتصاد  المنتظر  ومن 

الطاقة ب 50% و19% و18% على التوالي.
للمجففات  بالنسبة  اإلحراق  عملية  معايير  تعديل  في  الثاني  المشروع  ويتمثل 
ثاني  انبعاثات  تراجع  الى  سيؤدي  ما  وهو  الطبيعي،  الغاز  يغذيها  التي  الخمسة 

أكسيد الكربون.

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


