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 ٣١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  نىالفصل الثا

  نظام اإلدارة البيئية
  

  

  مقدمة
  

 تحقيق أهداف الحد من     من أجل ظام اإلدارة البيئية من أهم النظم التى يتم االعتماد عليها           يعتبر ن 

التلوث البيئى، وتحسين البيئة الداخلية والخارجية للشركات، وزيادة الـوعى البيئـى لـدى العـاملين                

       نتـاج،   من الضياع فى المواد وفى وقـت اإل    ابالشركات ومؤسسات األعمال، وبما يؤدى إلى الحد أيض

  .وفى المياه والطاقة، ومنع إهدار الموارد األخرى المتاحة

كما يتم قياس كفاءة الشركات الصناعية والزراعية والخدمية بمدى تكامل نظـم اإلدارة البيئيـة               

 وذلك فى حالة قيام الـشركة بتطبيـق         ، وتتحقق اإليرادات للشركات ولمؤسسات األعمال     ،المطبقة بها 

بيئية التى من شأنها الحد من تناثر وإهدار المواد الخام والطاقة مما يـؤدى إلـى                أساليب نظم اإلدارة ال   

زيادة األعباء المالية لتنفيذ خطط اإلنتاج والتشغيل نتيجة تزايد الخسائر الناتجة عن اإلهدار المشار إليه               

 نقـاط ك من خالل ال   ويتناول الفصل الحالى بالدراسة والتحليل نظام اإلدارة البيئية وذل         .للموارد المتاحة 

  :التالية

  .تهوأهميته وطبيعنظام اإلدارة البيئية مفهوم : الًأو

تصميم نظام اإلدارة البيئية: اثاني.  

  .تقييم وقياس تكلفة وعائد نظام اإلدارة البيئية: اثالثً

  

  

  تهوأهميته مفهوم نظام اإلدارة البيئية وطبيع ١-٢
  

العالم المختلفة إلى ضرورة إعداد معايير يكون مـن         أدت زيادة حركة التبادل التجارى بين دول        

شأنها تحسين نوعيات المنتجات التى يتم التعامل فيها من خالل تنفيذ عقود التبادل التجارى الخـارجى                

  . واكتمال نظم اإلدارة البيئية١٤٠٠٠ ومن بين هذه المعايير معايير األيزو ،المختلفة

من السياسات والمفاهيم واإلجراءات وااللتزامات وخطط       مجموعة   :بنظام اإلدارة البيئية  ويقصد  

العمل والتى من شأنها منع حدوث عناصر التلوث البيئى بأنواعه وتفهم العاملين بالـشركات المختلفـة                
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 ٣٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

لذلك النظام كل فى اختصاصه، هذا باإلضافة إلى تطبيق هذه األساليب، واإلجراءات فى الواقع العملى               

  :وترجع أهمية تطبيق نظم اإلدارة البيئية إلى ما يلى .نتائج ذلك التطبيقوإعداد تقارير دورية عن 

تعد نظم اإلدارة البيئية أداة لتطوير نظم اإلنتاج والتشغيل، وبما يؤدى إلى زيـادة حجـم الطاقـة                   -١

  .الًاإلنتاجية المحققة فع

  .يعمل نظام اإلدارة البيئية على منع اإلسراف والضياع فى الخامات والطاقة -٢

نتج عـن عـدم     ي للشركات ومؤسسات األعمال     ئضى تطبيق نظم اإلدارة البيئية إلى تحقيق فا       يؤد -٣

  .حدوث إهدار فى كميات الخامات والطاقة ومستلزمات التشغيل المستخدمة فى اإلنتاج

 أضرار تلوث البيئة الداخلية، مما يؤدى إلى تخفيض تكاليف عالج األفراد            أمراضمنع اإلصابات ب   -٤

  .مراضمن هذه األ

  .تحسين المراكز المالية للشركات ولمؤسسات األعمال -٥

  .اكتساب المزايا التنافسية لمنتجات الشركات التى تطبق نظم اإلدارة البيئية -٦

 مما يؤدى إلى التحسين المستمر فـى  Product Life – Cycleتطبيق أسلوب دورة حياة المنتج  -٧

  .مواصفات المنتجات، وتخفيض مدخالت عوامل اإلنتاج

  

  

   تصميم نظم اإلدارة البيئية بالشركات ومؤسسات األعمال٢-٢
  

     للشركات ولمؤسسات األعمال، ومن ناحيـة أخـرى         ايعتبر تصميم نظام اإلدارة البيئية اختياري 

 فى حالة تعامل هذه الشركات والمؤسسات فى مجاالت التجـارة الخارجيـة   اييعتبر ذلك النظام ضرور  

 مثـل اتفاقيـة     –خارج، وبصفة خاصة من خالل االتفاقيات الدولية        عن طريق تصدير منتجاتها إلى ال     

 حيث تقوم هذه المنظمة بالتنسيق بين دول العـالم  – World Trade Organizationالتجارة العالمية 

  .ألغراض تنظيم عمليات تصدير واستيراد السلع والمنتجات الصناعية والزراعية وتبادل الخدمات

  :يئية من العناصر اآلتيةويتكون نظام اإلدارة الب

  

    السياسة البيئية إلدارة الشركة١-٢-٢

، ؤى والتطلعات اإلدارية تجاه اإلدارة البيئيةالرُّ Environmental Policyويقصد بهذه السياسة 

الحد من التلوث البيئى وااللتزام بالمعايير المحلية والدولية لكـل مـن            : "ن أمثلة هذه السياسات البيئية    م

ثات البيئية وإجراءات العمل، هذا باإلضافة إلى السعى نحو تفهم العاملين بالشركة لعناصر نظام              االنبعا

  ".اإلدارة البيئية
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 ٣٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   المراجعة البيئية٢-٢-٢

على التحقق من مطابقة االنبعاثات الهوائية  Environmental Auditingتقوم المراجعة البيئية 

 تحديـد كميـة     اايير الواردة فى قانون البيئة المحلى، وأيض      والمائية والمخلفات الصلبة للمعدالت وللمع    

  .االنحرافات الخاصة باالنبعاثات الفعلية عن تلك المعايير

  

  حةي اتخاذ اإلجراءات البيئية الصح٣-٢-٢

فـى   Corrective Environmental Actionsالبيئية الـصحيحة  ويتم اتخاذ تلك اإلجراءات 

ية من أوجه قصور فى نظام اإلدارة البيئيـة المطبـق بالـشركة أو              ضوء ما تسفر عنه المراجعة البيئ     

 ومن أمثلة هذه اإلجراءات تخفيض معدالت تلوث الهواء أو تلوث المياه أو إعـادة تـدوير                 ،بالمؤسسة

  .المخلفات الصلبة

  

   إعادة تدوير المخلفات الصلبة٤-٢-٢

 يـتم االعتمـاد   ا رئيسيالوب أسSolid Waste Recycling يعتبر أسلوب إعادة تدوير المخلفات

عليه فى تحسين بيئة العمل الداخلية باإلضافة إلى تالفى حدوث أضرار انتـشار وتـراكم المخلفـات                 

  .الصلبة بأنواعها المختلفة

  :ويتم معالجة المخلفات الصلبة باختيار إحدى طريقتين

  : لنوعيتهاا فرز وتصنيف المخلفات الصلبة تبع:الطريقة األولى

  .بالستيكية. د    . زجاجية-جـ  . معدنية-ب  .ة ورقي-أ

  .والتخلص من هذه المخلفات بالبيع إلحدى المصانع المتخصصة إلعادة تدويرها

أو  وإعادة تـدويرها بالكامـل       – للنوعيات سابقة الذكر     ا تبع –فرز المخلفات الصلبة    : الطريقة الثانية 

تدويرها لتوافر المقومات الفنية الالزمة إلعادة اإحداها تبع.  

  

    سجل الحالة البيئية وتسجيل مدخالت ومخرجات التشغيل٥-٢-٢

ألغراض إحكام الرقابة علـى عناصـر    Environmental Recordويتم استخدام ذلك السجل 

           تحقيـق الرقابـة علـى       االمدخالت من خامات ومواد مساعدة ومواد تعبئة وتغليف ووقـود، وأيـض 

ويـتم   . تام، ومخلفات صلبة، ومخلفات سائلة، ومخلفات هوائيـة         إنتاج تام وإنتاج غير    :المخرجات من 

االعتماد على ذلك السجل فى تتبع كميات ومعدالت االنبعاثات الفعلية ومقارنتها مع المعدالت الـواردة               

  .فى قانون البيئة والئحته التنفيذية
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 ٣٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

    إعداد تقارير األداء البيئى ٦-٢-٢

توضح األنشطة البيئية  Environmental Performance Reportingيتم إعداد تقارير دورية 

ويحقق إعداد هذه   ،   إنجاز وظيفة الرقابة والمتابعة البيئية     من أجل  التى تم إنجازها خالل الفترة الماضية     

التقارير أهداف إدارية توضح إلدارة الشركة مستوى األداء البيئى للشركة، كما تعتبر هـذه التقـارير                

كما يؤدى إعداد وإصدار تلك التقارير       .جتمع المحيط باألنشطة البيئية للشركة    هامة ألغراض إعالم الم   

  .إلى معاونة اإلدارة على تحسين مستوى األداء البيئى للشركة

  

  

  تقييم وقياس تكلفة وعائد نظم اإلدارة البيئية ٣-٢
Benefit Valuation and Measurement of EMS: 

  

    كما يتحقق ذلك   . باشر وغير مباشر للشركات التى تقوم بتطبيقه       م ايحقق نظام اإلدارة البيئية عائد

  .العائد ألفراد المجتمع بالبيئة المحيطة بالشركة

  

   العائد المباشر لنظام اإلدارة البيئية١-٣-٢

ذلك العائد الذى يحصل عليه طرف معـين بالـذات،   ، Direct Benefitيقصد بالعائد المباشر 

فراد نتيجة الحد من تلوث الهواء يعتبر عائـد مباشـر، وحـصول             فالتحسن الذى يطرأ على صحة األ     

عائد مباشراالشركة على إيرادات من بيع منتجات يتم تصنيعها من المخلفات الصلبة يعتبر أيض .  

  

   العائد غير المباشر٢-٣-٢

وهو العائد الذى يتحقق للمجتمع ككل نتيجة تحسن األداء البيئى للـشركات، فانخفـاض درجـة                

رة فى المنطقة التى يقع فيها مصنع الشركة نتيجة زراعة مساحات خـضراء، أو نتيجـة إنـشاء            الحرا

خطوط أشجار الظل ينشأ عنها حاجب للظل المخفف لحرارة الجو يحقق ما يسمى بالعائد غير المباشر                

كذلك فإن معالجة المياه الصناعية قبل صرفها على شـبكة الـصرف الـصحى               .لنظام اإلدارة البيئية  

لعمومية يؤدى إلى تخفيض تكلفة معالجة المياه الناتجة عن الصرف الصحى، باإلضافة إلى تخفـيض               ا

  .تلوث المياه، وتخفيض أضرار ذلك التلوث
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 ٣٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  :مثال تطبيقى

قام أحد المصانع بمدينة صناعية بتصميم نظام لإلدارة البيئية لكافة عناصر االنبعاثات التى تنتج              

ولقد حققت الـشركة    .  مليون جنيه  ٢,٥ة والخدمية وبلغت تكلفة ذلك النظام       عن أنشطة المصنع اإلنتاجي   

  :العوائد التالية من تطبيق ذلك النظام

 ألف جنيـه،  ٩٤٠مما أدى إلى انخفاض تكلفة عالج العاملين بمبلغ         انخفضت معدالت تلوث الهواء    .١

اح إضـافية بمبلـغ     مما أدى إلى تحقيق أرب    % ٤٠لة بالمصنع بنسبة    غوانخفاض الطاقة غير المست   

٢٢٠ألف جنيه١٨٥، وبلغت تكلفة التحكم فى تلوث الهواء ا ألف جنيه سنوي .  

 ألف  ٨٥٠تمكنت الشركة من إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحقيق إيرادات مبيعات إضافية قيمتها              .٢

  . ألف جنيه٩٤٠جنيه، وبلغت تكاليف التشغيل 

 إلى منع انتشار الجزيئات الضارة والحـد مـن          قامت الشركة بإنشاء سور من األشجار التى أدت        .٣

 عدم تحقق معدالت    نتيجة وتحقق عائد    ، ألف جنيه  ٢٨٥بالمنطقة وتكلف ذلك    ارتفاع درجة الحرارة    

  . ألف جنيه١٤٥مرتفعة من الحرارة بلغ 

  .إجراء تحليل لتكلفة وعائد نظام اإلدارة البيئية للشركة :فالمطلوب

  ة البيئيةتحليل عائد وتكلفة نظام اإلدار

      :عائد نظام اإلدارة البيئية) أ(

    ألف جنيه  

    ٩٤٠  عائد انخفاض تلوث الهواء. ١

    ٨٥٠  عائد إعادة تدوير المخلفات الصلبة. ٢

    ٢٢٠  األرباح اإلضافية. ٣

    ٢٨٥  عائد المساحات الخضراء. ٤

    ٢٢٩٥  إجمالى العائد

      :يخصم

      :تكاليف نظام اإلدارة البيئية

    ١٨٥  ليف نظام اإلدارة البيئيةتكا. ١

    ٩٤٠  تكلفة إعادة تدوير المخلفات. ٢

    ٢٨٥  تكلفة التشجير. ٣

    )١٤١٠(  إجمالى التكاليف

    ٨٨٥  العائد الصافى لنظام اإلدارة البيئية
 




