
    

80,402 يورو  بإجمالي مبلغ وقدره  بتحديد وفورات   2 قام مشروع ميد تست 
سنوياً بشكل أساسي في المواد الخام، باستثمارات تقدر بمبلغ 122,000 يورو. 
و يبلغ متوسط فترة االسترداد  1.5 سنة. وقد تم تحديد خمسة تدابير للتوفير خالل 
الشركة  فريق  على  يتعين  التي  التوصيات  بعض  إلى  باإلضافة  المشروع،  فترة 
الداخلي تطبيقها بعد تركيب القسم الخاص بالمغسلة في المصنع ، والذي سيؤدي 
إلى زيادة استهالك المياه. وقد تم قبول 66 % من الفرص التي تم تحديدها من 

قبل اإلدارة العليا من أجل التنفيذ. 

ومع هذه التدابير التي تم قبولها ، ستقوم الشركة بزيادة استخدام المواد الخام بنسبة 
2 ٪ ، وخفض استهالك الطاقة بنسبة 29.9 ٪ من خط األساس. وسيتم التخلص 

من 51 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وباإلضافة إلى التدابير التي تم تحديدها ، قررت الشركة تركيب آلة تبييض بالليزر 
إلطفاء اللون األبيض للمالبس الجاهزة. ويمكن أن تؤدي هذه التقنية الحديثة إلى 
كما  البيئة.  على  كبيرة  خطورة  يمثل  أنه  حيث  البرمنجنات،  استخدام  من  الحد 
سيقلل هذا التدبير من استهالك المياه والمواد الكيميائية مقارنة بالتبييض التقليدي، 
باإلضافة إلى تقليل الهادر في اإلنتاج والمنتجات التي تحتاج إلى إصالح، ومن ثم 

تحسين إنتاجية الشركة.
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السنوي

)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، بحيث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتحقق وفورات وتزيد منقدرتها التنافسية وتحسنأداءها البيئي.

    

شركة العسكري دوت جينز 
قطاع المنسوجات  

مصر

تعد شركة العسكري جينز شركة مستقلة، تأسست في عام 1999 بموجب قانون 
في  الشركة  تقع  والصناعة.  التجارة  وزارة  من  والموافقات  المصري  االستثمار 
المالبس  إنتاج  في  عاًما   18 عن  تزيد  بخبرة  وتتمتع  الصناعية،  العبور  منطقة 
الكاجوال ، حيث توفر الكثير من مواصفات المنتجات التي تلبي مجموعة واسعة 
البنطلونات  في  أساسية  بصفة  الشركة  منتجات  وتتمثل  العمالء.  احتياجات  من 
والتنانير والجاكيتات والصدريات والسالوبتات الحريمي. وتهدف شركة العسكري 
إلى تحقيق أنظمة إدارة الجودة والبيئة والسالمة )أيزو 9001 وأيزو 14001 
وأيزو 18001(، فضالً عن نظام إدارة الطاقة )أيزو 50001( من تنفيذ منهجية 

مشروع ميد تست 2.

نبذة عن الشركة

“في ظل أزمة الطاقة المستمرة ، من حيث نقص الوقود والزيادة 
الكبيرة في تكاليف الطاقة ، يجب علينا ببساطة تحقيق التوازن بين 

الطلب على الطاقة ومواردنا التي تتقلص بسرعة.”

السيدة عزة فريد
مدير مراقبة الجودة

500 عدد الموظفين:  

منتجات الجبردين والجينز
 )بنطلونات ، تنانير ، جاكيتات ، 
صدريات ، السالوبتات الحريمي(.

المنتجات الرئيسية: 

المحلية األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

أيزو 9001 نظم اإلدارة المعتمدة:  

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي



فرص التوفير
توفير الموارد واألثر البيئي السنوياألرقام االقتصادية الرئيسية           مجاالت التدخل

االستثمارات 
باليورو

الوفورات
باليورو / 
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فترة 
االسترداد

)بالسنوات(

المياه والمواد الخام
)المواد األولية(

الطاقة
ميجاوات ساعة

تقليل التلوث  
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ميجاوات ساعة

تحسين إنتاجية المواد الخام
غير  المخرجات  تكلفة  إجمالي  من   ٪  89 المساعدة  والمواد  الخام  المواد  تمثل 
من   %  68 حوالي  عن  مسئول  القص  قسم  أن  التحليالت  وأظهرت  المنتجة، 
المخرجات غير المنتجة؛ وقد ركز فريق المشروع على قسم القص لتقليل الهادر 
الباترون والتعشيق بواسطة الكمبيوتر  وتحسين اإلنتاجية من خالل تحسين رسم 
وتحويل عملية القص لتصبح أوتوماتيكية بدالً من يدوية. كما اقترح فريق المشروع 

بيع الهادر من القماش لمستهلك جديد يمكنه إعادة تدوير بقايا األقمشة . 

تطبيق برنامج صيانة لماكينات الخياطة
تمتلك الشركة عدًدا كبيًرا جًدا من ماكينات الخياطة وال يوجد إجراءات لصيانتها. 
وتم اقتراح متابعة أي حاالت لعدم الكفاءة والتحقق من مدى عمل اآلالت بشكل 
منتظم وسليم. وقد يؤدي اعتماد أحد برامج الصيانة إلى توفير حوالي 10 ٪ من 

استهالك الكهرباء.

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 – 126926  43+ 

 C.GONZALEZ-MUELLER@unido.org :البريد اإللكتروني
  www.unido.org :الموقع اإللكتروني

تستند هذه البيانات الى سنة اإلنتاج 2015

تحسين نظام اإلضاءة
 LED 18 سيؤدي استبدال عدد 1024 من المصابيح الفلورسنت بمصابيح الليد
وات إلى تقليل استهالك الكهرباء الكلي بشكل كبير بنسبة تصل إلى حوالي 20 ٪.

شركة انفى جلوب
العنوان: 8730 شارع الدكتور تيمور متفرع  من شارع 9، 

المقطم، القاهرة، مصر
هاتف/فاكس: 28428069 )202+(

info@enviglobe.com :بريد الكتروني
www.enviglobe.com :الموقع االكتروني

“تحظى منهجية مشروع ميد تست 2 بتقدير كبير من جانبنا. وقد جلبت 
لنا رؤية جديدة لتحليل ورصد استهالك الموارد من خالل تخصيص 

مراكز تكلفة محددة لكل مرحلة من مراحل العمليات. وكان فريق ميد 
تست 2 موهوًبا جًدا وساعدنا بشكل كبير، وتقدر اإلدارة جميع التدابير 

التي تم إعدادها.”

السيدة عزة فريد
مدير مراقبة الجودة


