
    

حقق مشروع MED TEST II أرباحا سنوية بقيمة 176 289 1 يورو ناتجة 
بقيمة  اجمالي  استثمار  مقابل  األولية  والمواد  الطاقية  الموارد  في  االقتصاد  عن 
000 844 يورو. ويقدر متوسط فترة سداد العائد على االستثمار ب 0,7 سنة. 
وقد احتفظت الشركة بالتدابير المحددة وشرعت في تنفيذ 80% منها في حين سيتم 

تنفيذ ال 20% المتبقية خالل سنة 2018.
ومن المنتظر أن تنخفض نفقات استهالك الطاقة بنسبة 11% وأن تسجل وفورات 

اقتصادية بقيمة 0,05% نتيجة لالقتصاد في الموارد والمواد األولية. 

توفیر %11 
من استھالك 
الطاقة سنویاً

176 289 1 دینار 
أردني مجموع التوفیرات 

في السنة
توفیر %0,05 
من استھالك 
المواد سنویاً

)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
    

شركة »الكيميا«
القطاع الكيميائي

تونس

شركة »كيميا« هي شركة تونسية مختصة في الصناعات الكيميائية تم تأسيسها 
عام 1972 بوالية قابس. وقد بدأ نشاطها منذ 1976بطاقة انتاج اسمية نظرية 
تقدر ب 30 ألف طن من ثالثي بولي فوسفات الصوديوم سنويا. وبلغ انتاجها في 
جويلية 2014، 140 ألف طن موجهة جميعها الى التصدير. منذ أوت 2011، 
الصوديوم  كبريتات  مادة  استخراج  في  »الكيميا«  الكيميائية  المؤسسة  شرعت 
وانتاجها وتسويقها. كما قامت ببعث فرع خصصته لحفظ مادة كربونات الصوديوم 

من أجل تسويقه لدى العديد من األسواق الدولية.

معاينة الشركة

 MED TEST II تبنت المؤسسة الكيميائية »كيميا« مشروع "
بهدف تعزيز نهج التنمية المستدامة الذي قررت اتباعه منذ بضع 
سنوات. من جهة أخرى، ساعدنا نهج TEST في تحسين أدائنا 

الطاقي وفي دعم استراتيجيتنا للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية "
المهندس وجدان عمري

مشرفة على تطبيق Med Test II-مؤسسة الكيميا

يتألف طاقم العمل من 493 موظفا. عدد الموظفين :  

تنتج الشركة ثالثي بولي فوسفات 
الصوديوم

المنتجات :

الشركة مصدرة كليا. أهم األسواق : 

MED TEST II دراسة حالة

المكاسب

منظومة ضمان الجودة آيزو 9001 
ومعيار آيزو 14001 لإلدارة البيئية 

والمعيار 18001: 2007 لتقييم 
الصحة والسالمة المهنيتين.

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  

250 1 طنا من السداد فوري000 000500 16استغالل نفايات خامس أوكسيد الفوسفور
المواد األولية

-

إجمالي:
294 7  طنا 
من ثاني أكسيد 

الكربون

األتمتة الجزئية لمرفق معالجة وتغذية كربونات 
الكالسيوم

التأثير على جودة المنتج0004 00020 80

928 9-0000,2 00080 16تحسين المعايير التشغيلية

تحديث مرافق تعبئة األكياس كبيرة الحجم 
والحقائب

134 1 طنا من 0001,5 000240 360
المواد األولية

-

185 17- 1760,8 449 000 372االستغالل األمثل للطاقة

385 2 طنا من 1760,7 289 0001 844المجموع
المواد األولية

113 27 ميغاواط 
في الساعة

استغالل نفايات خامس أوكسيد الفوسفور
يتمثل هذا االجراء في الرصد التحليلي لخامس أوكسيد الفوسفور عبر التمييز بين 
خامس أوكسيد الفوسفور البلوري وخامس أوكسيد الفوسفور القابل للذوبان. ومن 
التفكيك والترشيح اإلضافي باالعتماد على  ثمة اتخاذ تدابير تحسينية قائمة على 
ممكنة  كمية  أكبر  استرجاع  أجل  من  الترشيح  لمكابس  المحتملة  المفرطة  القدرة 
من خامس أوكسيد الفوسفور، وهو ما سيسهم في توفير قرابة 1% من هذه المادة 
الكيميائية. من جهة أخرى، يشمل هذا االجراء االستغالل األفضل لعملية شطف 
الرواسب الطينية السوداء باالعتماد على القدرة المفرطة المحتملة لمكابس الترشيح 
والحقائب من أجل عملية شطف مزدوجة وتعاقبية من شأنها االقتصاد في مادة 

خامس أوكسيد الفوسفور بنسبة 1,5% أي ما يعادل 250 1 طنا سنويا.

األتمتة الجزئية لمرفق معالجة وتغذية كربونات الكالسيوم
تتمثل هذه العملية في انشاء نظام تفريغ ونقل هيدروليكي للكربونات ونظام معايرة 
أوتوماتيكي  مراقبة  ونظام  الوزن(  فقدان  أو  معايرة  )شريط  للكربونات  جاذبية 
لكميات األحماض الفوسفورية ومياه التخفيف. ويتم التحكم في جميع هذه األنظمة 

عبر ميكروفون آلي.

تحسين المعايير التشغيلية
يشمل هذا المشروع ضبط معايير استهالك الغاز المستعمل أثناء عمليتي التكليس 
والتجفيف مع زيادة قدرة الوحدة U1500. ومن المنتظر أن تسجل أرباح قيمتها 
000 80 يورو في السنة الواحدة مقابل استثمارات بقيمة 000 16 يورو ومهلة 

قصيرة جدا لسداد العائد على االستثمار.

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

" تمكنا بفضل مشروع MED TEST II من تحسين منهجيتنا الحالية 
لحساب النفقات عبر ابراز التكاليف البيئية المستترة. كما ساعدنا على 
تحقيق وفورات على مستوى الموارد وتحسين نظامنا في إدارة الطاقة 

وتحليل تدفقات المواد والموارد "
المهندس وجدان عمري

المشرفة على Med Test II-مؤسسة الكيميا

تحديث مرافق تعبئة األكياس كبيرة الحجم والحقائب
تحديث مرافق تعبئة األكياس كبيرة الحجم والحقائب عبر تزويدها بناقالت ونظام 
معايرة وزن أوتوماتيكي لمزيد ترشيد االستهالك. يشمل هذا االجراء أيضا اقتناء 

معدات تكييف حديثة وموثوقة وفعالة.

تحديث مرافق تعبئة األكياس كبيرة الحجم والحقائب
تحديث مرافق تعبئة األكياس كبيرة الحجم والحقائب عبر تزويدها بناقالت ونظام 
معايرة وزن أوتوماتيكي لمزيد ترشيد االستهالك. يشمل هذا االجراء أيضا اقتناء 

معدات تكييف حديثة وموثوقة وفعالة.

المركز الفني للكيمياء
 4، نهج الصناعات التقليدية الشرقية  2 الشرقية 1 - 2035 تونس تونس

الهاتف. :755/772 940 71 )216( 
فاكس: 241 941 71 )216(

ctc@ctc.tn :البريد اإللكتروني
www.ctc.ind.tn :الموقع اإللكتروني


