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 مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  الشرآاء

  .مؤسسة فورد -  .آلية الهندسة، جامعة القاهرة -
اهرة: اتجامع - مس ، والق ين ش يوط، وع ، أس
وانو ا وا،حل وادى، ولمني وب ال ى جن وم، وبن ، والفي

  .سويف، وسوهاج
  .المجلس القومى للمرأة -  .جمعية جيل المستقبل -
  

  الكتب االنجليزية
1- Planning and Controlling. 
2- Systems and Creative Thinking. 
3- Research Methods and Writing 

Research Proposals. 
4- Statistical Data Analysis. 
5- Teams and Work Groups. 
6- Risk Assessment and Risk 

Management. 
7- Communication Skills. 
8- Negotiation Skills. 
9- Analytical Thinking. 
10- Problem Solving and Decision 

Making. 
11- Stress Management. 
12- Accounting for Management and 

Decision Making. 
13- Basics of Managerial Economics. 
14- Economic Feasibility Studies. 
15- Health, Safety and Environment. 
16- Wellness Guidelines: Healthful Life. 
17- General Lectures Directory. 

  رسالة المشروع
ات      ر ن الجامع ريجين م الب والخ ارات الط ع مه ف

ى       سريع ف دماج ال ى االن ساعدتهم عل ة لم المختلف
ة  ع حاج ب م ا يتناس اراتهم بم قل مه ع وص المجتم

  .البحث العلمى وسوق العمل
  

  مطبوعات البرامج التدريبية
  عربيةالالكتب 

  .ساليب تنميتهاأ طرق قياسها و:المحاجة -١
 .للكتابة العلميةالقواعد اللغوية األساسية  -٢
امج    -٣ ن برن رج م شروعات التخ ل م ة "دلي تنمي

 ."مهارات البحث العلمى
 .التخطيط والرقابة -٤
 .التفكير النمطى واإلبداعى -٥
 . للبحثالمقترح المشروع  البحث وآتابةمناهج -٦
 .حصائى للبياناتالتحليل اإل -٧
 .الفرق والعمل الجماعى تكوين -٨
 .طرالمخاوإدارة تقييم  -٩
 .تصال مهارات اال-١٠
 . مهارات التفاوض-١١
 .القدرة والمهارة واالسلوب: التفكير التحليلى -١٢
  .حل المشاآل وصنع القرار -١٣
 .إدارة الضغوط -١٤
 .المحاسبة لإلدارة وصنع القرار -١٥
 .قتصاد اإلدارىساسيات اال أ-١٦
 .قتصاديةدراسات الجدوى اال -١٧
س  ال -١٨ ة الم ة والتنمي ى  : تدامةبيئ ار المعرف اإلط

 .والتقييم المحاسبى
 .حياة صحيةمن أجل : إرشادات الصحة العامة -١٩
  .الفرص والتحدياتلمشروعات الصغيرة ا -٢٠
  موقع المشروع على شبكة اإلنترنت  . أضواء حول الموضوعات المعاصرة-٢١

www.Pathways.cu.edu.eg  
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ال يسمح بطبع أو نسخ أو تصوير هذا اإلصدار أو أى            و جميع الحقوق محفوظة  

  .جزء منه إال بعد الحصول على إذن كتابى مسبق من الناشر
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  شكر وتقدير
  

دية إلى التعليم العـالى     الطرق المؤ "يتقدم منسق المشروع بالنيابة عن إدارة مشروع        

، بخالص شكره وتقديره لمؤسسة فورد األمريكية لتقديمها الدعم للتعليم العالى           "بمصر

ويتقـدم فريـق إدارة     .  والدراسات العليا واألنشطة البحثية والتدريبية فـى مـصر        

إيما باليفير، مدير مكتب مؤسـسة      / المشروع أيضا بخالص الشكر والتقدير للدكتورة     

دينا الخواجة، مدير برامج التعليم العالى وجميع العـاملين         / اهرة والدكتورة فورد بالق 

 لمساندة هـذا المـشروع الـذى توجـت           وافرٍ معنيين بالمكتب الذين ساهموا بجهدٍ    ال

إنجازاته بموافقة المركز الرئيسى لمؤسسة فورد بنيويورك على االستمرار فى تمويله     

  .وتنفيذ المرحلة الثانية
  

القاهرة، وعين  : كر والتقدير إلى السادة المشاركين فى المشروع بجامعات       ونتقدم بالش 

شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، وسوهاج؛          

      ا فـى تنفيـذ   الذين ساهم بعضهم فى تنفيذ مرحلته األولى واالنتقالية ويساهمون جميع

كما أن الشراكة مع المجلس القومى      . مىالمرحلة الثانية للمشروع على المستوى القو     

 وإلـى تنـوع     ،للمرأة وجمعية جيل المستقبل أدت إلى ضخ أفكار ومقترحات جديدة         

المستفيدين من خدمات وأنشطة المشروع، بحيـث شـملت العديـد مـن الطـالب               

  .والخريجين من الجامعات المصرية
  

ير المـشروع   وأخيرا، نتوجه بخالص الشكر والعرفان لجميع أعـضاء لجنـة تـسي           

والمؤلفين والمنسقين والمدربين والمقيمين والمحاضـرين واستـشاريى المـشروع          

والفرق اإلدارية المعاونة بكافة المحافظات، وجميعهم تم اختيارهم بعناية حتى يتسنى           

تنفيذ المشروع، بجميع مراحله المتعددة، بالنجاح الذى يليق به، على المستوى القومى          

  .العالميةوبمعايير الجودة 
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  أعضاء لجنة تسيير المشروعالسادة 
 

  الجهة  الوظيفة  االسممسلسل

  منسق المشروع  محسن المهدى سعيد. د.أ  ١
   القاهرةجامعة

  المجلس القومى للمرأة

  جامعة القاهرة  رئيس جامعة القاهرة  على عبدالرحمن. د.أ  ٢

  عين شمسجامعة   رئيس جامعة عين شمس  على العبد. د.أ  ٣

  جامعة أسيوط  رئيس جامعة أسيوط  عزت عبداهللا. د.أ  ٤

  جامعة حلوان  رئيس جامعة حلوان  عبدالحى عبيد. د.أ  ٥

  جامعة المنيا  رئيس جامعة المنيا  ماهر جابر. د.أ  ٦

  جامعة جنوب الوادى  رئيس جامعة جنوب الوادى  عباس منصور. د.أ  ٧

  جامعة الفيوم  رئيس جامعة الفيوم  جالل سعيد. د.أ  ٨

  جامعة بنى سويف  رئيس جامعة بنى سويف  أحمد محمد رفعت. د.أ  ٩

  جامعة سوهاج  رئيس جامعة سوهاج  مصطفى كمال. د.أ  ١٠

  جامعة المنيا  رئيس جامعة المنيا السابق  عبدالمنعم البسيونى. د.أ  ١١

  عبدالمتين موسى. د.أ  ١٢
رئيس جامعة جنوب الوادى 

  السابق
  جامعة جنوب الوادى

  مؤسسة فورد  العاليمديرة برامج التعليم   خواجةدينا ال. د.أ  ١٣

  المجلس القومى للمرأة  مقرر لجنة التعليم والتدريب  هدى رشاد. د.أ  ١٤

  جمعية جيل المستقبل  نائب رئيس مجلس اإلدارة  معتز األلفى. أ  ١٥

  سمير شاهين. د.أ  ١٦
 جامعة –عميد كلية الهندسة 

  القاهرة
  القاهرةهندسة 

  هدسعيد مجا. د.أ  ١٧
مدير مركز تطوير الدراسات 

  العليا والبحوث
  القاهرةهندسة 

  جامعة القاهرة  مدير المشروع  سيد كاسب. د  ١٨
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 مقدمة الناشر
  

يمثل مركز تطوير   و  والتدريب المستمر،  جامعة القاهرة رائدة فى مجال التعليم     ب كلية الهندسة    دعت

ائم المراكز البحثيـة الموجـودة بكليـة         دع ىحدإالدراسات العليا والبحوث فى العلوم الهندسية       

 بالتعاون مع منظمتى اليونسكو واليونيدو التـابعتين        ١٩٧٤مركز عام   التم تأسيس   ولقد  . الهندسة

، ال تهـدف    وحدة ذات طابع خاص   ك وحتى اآلن يعمل المركز      ١٩٨٤ ومنذ عام    .لألمم المتحدة 

تنميـة  التى تهـدف إلـى      اهرة  ضمن خطة جامعة الق   ألنشطتها  إلى الربح، وتقوم بتمويل ذاتى      

  .المجتمع
  

 كما يقـوم بـإجراء األبحـاث        ،ستشارات الفنية فى جميع التخصصات    ويقوم المركز بتقديم اال   

والهيئـات الحكوميـة    القطاعين العام والخـاص     التطبيقية فى المجاالت التى تطلبها مؤسسات       

يقـوم بإعـداد    و. إلخ...وإجراء دراسات الجدوى وتقييم األصول وخطوط اإلنتاج للمشروعات       

كما أن المركز يقوم بعقد دورات تدريبيـة        . تصميمات المعدات والنظم واإلشراف على تنفيذها     

  .ضمن برامج متكاملة للتعليم المستمر والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة
  

عـة  منحة دولية متعاقد عليها بـين جام      فهو  " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "مشروع  أما عن   

ويـدير  . ويهدف المشروع إلى تنمية مهارات الطالب وحديثى التخرج        ؛القاهرة ومؤسسة فورد  

طبقـا    جامعـة القـاهرة    –هذا المشروع مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة          

 ١٣بتـاريخ    ١٩١٢ – ١٠٢٠منحة رقـم    تفاقية الموقعة بين جامعة القاهرة ومؤسسة فورد        لال

، وكذلك اتفاقيـة    ٢٠٠٥ سبتمبر   ١٦ بتاريخ   ١- ١٩١٢– ١٠٢٠ والمنحة رقم    ،٢٠٠٢سبتمبر  

  .٢٠٠٦ يوليو ٢٧ الموقعة بتاريخ ٢- ١٩١٢ – ١٠٢٠المرحلة الثانية منحة رقم 
  

صـدار  إنشر العلم والمعرفة للمساهمة فى تنمية المجتمع، تقـرر           المركز فى    وسيرا على نهج  

 بهـدف   ، من أجل المشروع   اية التى تم تأليفها خصيص    المقررات التدريب نسخة باللغة العربية من     

  .إثراء المكتبات العلمية بمصر
  سعيد محمد مجاهد. د

  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوثمدير 

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  - فى العلوم الهندسية

  ٢٠٠٧           مارس 



  د   
 



  ه   
 

  

  المشروعتقديم إدارة 
  

منحة دولية متعاقد عليها بين جامعة هو " لتعليم العالىالطرق المؤدية إلى ا"مشروع 

ويهدف المشروع إلى رفع مهارات الطالب والخريجين من  ؛القاهرة ومؤسسة فورد

 وصقل مهاراتهم بما مساعدتهم على االندماج السريع فى المجتمعالجامعات المختلفة ل

كز تطوير الدراسات ويدير المشروع مر.  يتناسب مع حاجة البحث العلمى وسوق العمل

جامعات القاهرة، : ، ويشارك فى المشروع جامعة القاهرة–العليا والبحوث بكلية الهندسة 

وعين شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، 

  .وسوهاج، باإلضافة إلى المجلس القومى للمرأة وجمعية جيل المستقبل

  

ررات تدريبية لتنمية مهارات الخريجين قامت لجنـة تـسيير          وفى إطار إعداد وتطوير مق    

بتحديد المهارات األساسية الالزمة لخريج الجامعة لسد الفجـوة         بمرحلته األولى   المشروع  

 لذا تم التعاقـد     . وبين إمكانيات الطالب عند التخرج     حتياجات البحث العلمى والمجتمع   ابين  

دريبية تهدف إلى رفع مهارات خريجى       وتدريس مقررات ت   إلعدادمع أساتذة متخصصين    

  :من خالل برامج تدريبية عدة وهىالجامعات 
  .تنمية مهارات البحث العلمى -٢          . التفكير واإلدارةتنمية مهارات -١

  . تنمية مهارات التدريس لمدرسى الثانوى-٤.    اكتساب المهارات األساسية لمجال األعمال-٣

  .تنمية المهارات القيادية -٦             .تدريب المدربين -٥

  

طبقًا لنظام جودة شامل، معتمـدا علـى        " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "يعمل مشروع   

التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير وقياس العائد منه، ويتم تطويره من خالل تقييم كـل              

حظات فى االعتبار   المشاركين بالنشاط لكل العناصر به، وتأخذ إدارة المشروع كافة المال         

ولذا وبعد أن   .  عند إعادة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير، ويتم هذا بصورة مستمرة         

 باللغة اإلنجليزيـة فـى مرحلتـه األولـى          ١٧ كتابا منهم    ٢٠قام المشروع بتأليف ونشر     

 ١٨بتأليف ونـشر    ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(، يقوم المشروع فى مرحلته الثانية       )٢٠٠٥-٢٠٠٢(



  و   
 

 وبهـدف   ،اللغة العربية تلبيةً لرغبة العديد من المتدربين ومقيمى هـذه الـدورات           كتابا ب 

يجـرى اآلن إدراج بعـض المقـررات        و .استمرارية االستفادة من مخرجات المـشروع     

التدريبية بالمشروع ضمن المقررات الدراسية الرسمية التى تدرس بالكليات، وكذلك إنشاء           

  .برنامج متخصص للتدريب االلكترونى

  

إدارة  باإلضافة إلى كونها ثمرة من ثمار التعـاون بـين            –ؤكد أن هذه النسخة     نود أن   نو

ليست مجـرد ترجمـة حرفيـة للنـسخة          – المشروع والسادة المؤلفين منذ عدة سنوات     

االنجليزيـة  الهنات والمالحظات فـى النـسخة       السادة المؤلفون   اإلنجليزية، وإنما تدارك    

 بصورة  تم تقديمها للمتدرب باللغة العربية    ، وقد    األجزاء فيها   وتم إضافة العديد من    السابقة

مبسطة وواضحة دون الدخول فى تفاصيل أو قضايا خالفية، مع محاولة تغطية جوانـب              

  . المتعددةالموضوع

  

لمكتبـات  فى مرحلتـه األولـى      هداء نسخة كاملة من كافة مطبوعات المشروع        إ وكما تم 

فسوف تقوم إدارة المشروع بـنفس العمـل فـى           ين، ومكتبات المهتم  الجامعات المصرية 

عملية التطوير مستمرة مـن     مما هو جدير بالذكر أن      و. المرحلة الثانية للمؤلفات العربية   

 باللغة العربيـة     وكذلك من حيث زيادة عدد المقررات      ،حيث الشكل والمضمون لكل مقرر    

  .أو اإلنجليزية

  

وب وعمل دائم   ءوالزمالء الذين ساهموا بجهد د    المؤلفين  الختام نشكر السادة األساتذة      فىو

 واآلراء  المخلـص ، ونقدر الجهـد      ليكون بين أيديكم اآلن    الكتاب هذا   ينشرال ينقطع حتى    

  .السديدة لكل أعضاء لجنة تسيير المشروع واالستشاريين

  

  محسن المهدى سعيد. د                     سيد كاسب. د

  

  منسق المشروع                 مدير المشروع
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  فهرس المحتويات
  

  

  ١  النتائج التعليمية المستهدفة
  ٣  تقديم

  ٥  مفاهيم بيئية أساسية وأساليب التقييم :الفصل األول
  ٥  مقدمة

  ٥  المفاهيم الحيوية للبيئة ١-١
  ١٦  المفاهيم االقتصادية والمحاسبية للبيئة ٢-١

  ٣١  نظام اإلدارة البيئية :الفصل الثانى
  ٣١  مقدمة

  ٣١  تهوأهميته نظام اإلدارة البيئية وطبيعمفهوم  ١-٢
  ٣٢  تصميم نظم اإلدارة البيئية بالشركات ومؤسسات األعمال ٢-٢
  ٣٤  تقييم وقياس تكلفة وعائد نظم اإلدارة البيئية ٣-٢

  ٣٧  تقييم األثر البيئى وعالقته بنظام اإلدارة البيئية: الفصل الثالث
  ٣٧  مقدمة

  ٣٧   وأهدافهيالبيئمفهوم تقييم األثر  ١-٣
  ٣٨  اإلطار العام إلجراءات تقييم األثر البيئى ٢-٣
  ٤٢   التقييم االقتصادى والمحاسبى لخطة تخفيف األثر البيئى للمشروعات الجديدة٣-٣

  ٤٣  المراجع



  ح   

 

  

  فهرس االشكال
  

  ١٣   العناصر الرئيسية التى تتكون منها عملية التنمية المتواصلة:)١-١(شكل 

  

  فهرس الجداول
  

وعالقتهـا بالتنميـة     حاالت التغيرات فى أرصدة عناصر التنوع البيولـوجى       ): ١-١(جدول  

  المستدامة

٢٢  

  ٢٣  العالقة بين المنتجات وبين اآلثار البيئية): ٢-١(جدول 
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  النتائج التعليمية المستهدفة
  

  

هنيـة  ج والمهـارات التعليميـة والم     ائبعد دراستك لهذا المقرر يمكنك أن تحصل على النت        

  :التالية

  .تفهم العالقة بين البيئية والتنمية المستدامة •

التحليل االقتصادى والمحاسـبى للمـشاكل المتعلقـة بالبيئـة ونظـم تـشغيل               مفهت •

  .المشروعات

  .اكتساب مهارات تصميم نظم اإلدارة البيئية للمصانع المختلفة •

م األثر البيئـى    الحصول على المعلومات التى تمكن الدارسين من تفهم دراسات تقيي          •

  .للمشروعات الجديدة

 .اكتساب مهارات تحليل العالقة بين البيئة والتجارة والتنمية •
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  تقديم
  

  

     وظيفـة رئيـسية مـن   Environment Quality Assuranceصار تأكيد الجـودة البيئيـة   

ــال  ــسات األعم ــا إلدارة مؤس ــارف عليه ــائف المتع ــسمى ،الوظ ــا ي ــاء م ــم إرس ــد ت                  ولق

 القواعد واألسس التى قام بإرسـائها وإعـدادها         ناء على  وذلك ب  ،بمنظومة االقتصاد العالمى المتواصل   

ــورى ديجــانيورى–ض المــشاركون فــى مــؤتمر قمــة األر                 وتهــدف هــذه-١٩٩٢ عــام  ي

               القواعـــد إلـــى تـــوفير كافـــة المقومـــات العلميـــة والماديـــة لتحقيـــق أهـــداف  

 Development – Trade – Environment . البيئة– التجارة – التنمية :كل من

  

وأشارت هذه الوفود إلى ضرورة إحداث تحوالت فى النظرة السائدة والخاصة بضرورة تحقيـق             

 .فاظ عليها إلى ضرورة إحداث التوازن بين اإلنتاج وتنميته وبين البيئة والح         و ،أعلى معدالت لإلنتاجية  

 هـذا   .ب الحالى توضيح ودراسة نظام اإلدارة البيئية ودوره فى تحقيق التنمية المتواصلة           اويتناول الكت 

ولـذا تـم     .، مع توضيح المفاهيم البيئية األساسية     باإلضافة إلى تقييم اآلثار البيئية للمشروعات الجديدة      

  :تقسيم الدراسة إلى الفصول اآلتية

  .يئية أساسية وأساليب التقييممفاهيم ب :الفصل األول

  .نظام اإلدارة البيئية: الفصل الثانى

  .تقييم األثر البيئى وعالقته بنظام اإلدارة البيئية :الفصل الثالث
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  الفصل األول

  مفاهيم بيئية أساسية وأساليب التقييم
  

  

  مقدمة
  

 المحيط الحيوى من جوانب متعددة، فعلى الرغم من أنها -  بصفة عامة- ينظر إلى البيئة

زة ي إال أن هناك عدة مفاهيم بيئية تعتبر الرك– نبات وحيوان ومياه وأرض وهواء :لإلنسان من

 وتنقسم الدراسة فى الفصل األول إلى ما ،الرئيسية لتكوين الخلفية العلمية والعملية لنظام اإلدارة البيئية

  :يلى

  .المفاهيم الحيوية للبيئة: الًأو

االقتصادية والمحاسبية للبيئةالمفاهيم : اثاني.  

  .العالقة بين البيئة والتنمية والتجارة: اثالثً

  

  

  المفاهيم الحيوية للبيئة ١-١
  

  تعريف البيئة ١-١-١

 المياه، واألرض، : وتشمل، هى ما يحيط اإلنسان من عناصر حيويةEnvironmentالبيئة 

  .Flora النباتية ، وعناصر البيئةFaunaوالهواء، وعناصر البيئة الحيوانية 

 لدورة حياة محددة تعمل ا لتوازنات وفقBiological Elementsًوتخضع هذه العناصر الحيوية 

 والذى خلقه اهللا ،على ضمان استمرارية تواجد هذه العناصر مع استمرار الكون الطبيعى واإلنسانى

لتأثير على جودة  أدائها  لدورة فطرية يؤدى حدوث خلل فى أحد عناصرها إلى ااسبحانه وتعالى، وفقً

  .الفطرى والطبيعى، هذا عالوة على ما يحدث من اندثار للرصيد المتاح من هذه العناصر

 لالحتياجات ا تتفاعل مع بعضها البعض لتكون مصدرEcosystemوالبيئة كنظام حيوى 

إلنسان الموارد ، فالمياه توفر لNatural Assets الطبيعية  أو األصولالبشرية لالستمتاع بالموجودات

  .للحياة العامة، ولتزويد الجسم البشرى باحتياجاته من مياه الشربوالمائية الطبيعية الالزمة له 
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من % ٦٥كذلك فإنه يتم االعتماد على المياه فى رى األراضى الزراعية والتى تستنفذ حوالى 

لصناعية المختلفة فى البناء  استخدام المياه لألغراض ا،باإلضافة إلى هذا. الموارد المائية المتاحة

  .والتشييد

ولما كانت المياه من الموارد الطبيعية التى يتم االعتماد عليها فى تحقيق استمرارية األداء 

البشرى والنباتى والحيوانى، لذلك كان البد من االعتماد على هذا المورد الطبيعى بمكوناته وجودته 

  .هذه المكونات أو بكمياتهاالفنية المتعارف عليها دون المساس بنوعية 

 من خواصها الطبيعية افالمياه نفقد جزء.  والزراعية والخدميةوتتأثر البيئة باألنشطة الصناعية

 مياه Clean Waterوتصير المياه النقية  كما يتأثر الهواء ،نتيجة الصرف الصناعى على نهر النيل

  .Water Pollutionأو ما يطلق عليه تلوث المياه  Polluted Waterملوثة 

      مثل غاز أول أكسيد كذلك فإن الهواء الجوى تتزايد معدالت تركيز بعض عناصره 

تركيزه صبح الذى ي So2، وغاز ثانى أكسيد الكبريت CO2غاز ثانى أكسيد الكربون و ،COالكربون 

  . ضاربمعدالت غير مسموح بها

بقة مجموعة من التأثيرات البيئية  البيئية الساوينتج عن التغيرات التى تحدث فى العناصر

وتتزايد خسائر . حيائى والتى تؤدى إلى انخفاض كفاءة وانتاجية عناصر التنوع البيولوجى واألخطيرةال

هذه العناصر مع تزايد معدالت تركيز العناصر الهوائية والمائية بمعدالت تزيد عن المعدالت المسموح 

  .ثرة بشكل واضح على الناتج والدخل القومىمن العوامل المؤبها، وصارت هذه الخسائر 

كما تؤثر هذه العناصر الضارة بالبيئة على الموارد البشرية، وذلك نتيجة لألضرار الصحية التى 

، ومما يؤدى مراضنتشار معدالت التلوث البيئى التى ينشأ عنها العديد من األة الجتيتلحق باألفراد ن

وخسائر الوفاة المبكرة إلى تزايد تكلفة العالج الطبى اأيض.  

  

   التنوع البيولوجى٢-١-١

 من المفاهيم البيئية والتى تعمل على تقديم Biodiversityيعتبر مفهوم التنوع البيولوجى 

أى أن كل عنصر منها يؤدى . العناصر البيئية والطبيعية فى شكل مجموعات نوعية ووظيفية وكمية

  .وظيفة حيوية محددة

 النباتات، والطيور، والحيوانات، وعناصر المحميات الطبيعية :ون منفالتنوع البيولوجى يتك

هذا باإلضافة إلى الجبال واألنهار ، لبحرية من أسماك ومن شعب مرجانيةالمختلفة، وعناصر الثروة ا

  .والبحار والشواطئ واألشجار والغابات، والموائل البيئية وغيرها من أمثلة هذه العناصر البيئية

اصر التنوع البيولوجى ذات قيمة اقتصادية، ويقابل تحديد هذه القيمة صعوبات ولقد أضحت عن

  . لكل عنصر من هذه العناصرMarket Price ومن أهمها عدم توافر سعر سوق ،عديدة



  مفاهيم بيئية أساسية وأساليب التقييم  اإلطار المعرفى والتقييم المحاسبى: يئة والتنمية المستدامةالب: ٣٦/١ك 
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وارتبطت عناصر التنوع البيولوجى من حيث االستفادة منها بالبيئة السكانية المحيطة بها، 

على خزانات المياه وء والتى تعتمد على مياه األمطار فى نموها، فالنباتات التى تنمو فى الصحرا

االجوفية فى توفير المياه الالزمة لها أيض –لغذاء القبائل التى تعيش بجوار هذه ا قد تكون مصدر 

               ويؤدى استهالكها بطريقة عشوائية إلى انخفاض قيمتها االقتصادية الحقيقية،النباتات

True Economic Value،  فالقيمة االقتصادية لنبات طبىMedical Plant هى القيمة التى يمكن 

وعلى  . التى تنتج عن هذا النباتRaw Material للمادة الخام اتحصيلها مقابل بيع ذلك النبات طبقً

 وذلك ؛ذلك فإن حصر وتقييم عناصر التنوع البيولوجى ذات القيمة االقتصادية أصبح ضرورة ملحة

 وبما يؤدى إلى الحفاظ عليها من الهالك ،حقيق األهداف االقتصادية والحيوية البيئية لهابغرض ت

  .واالندثار

  

  :ولقد ظهرت عدة أساليب لتقييم عناصر التنوع البيولوجى نوضحها على الوجه التالى

  : طريقة سعر السوق-١

 وذلك متى –ئدة لها السا Market Valueتم تقييم عناصر التنوع البيولوجى بالقيمة السوقية 

فاألسماك لها سعر بالسوق، ولذلك يتم تقييم األسماك فى البحار عن سنة معينة . توافر سعر للتداول لها

مقّوابمقدار ما تحصده مراكب وأوناش الصيد من أسماك سنوي كذلك و . بالسعر السائد فى السوقام

  . بذلك السعرا واقتصادياقييمها ماليهناك أنواع من النباتات التى لها سعر سائد بالسوق يتم ت

  : طريقة تكلفة السفر واالنتقال-٢

من الطرق التى يتم االعتماد عليها فى تحديـد   Traveling Costتعتبر طريقة السفر واالنتقال 

 حدائق الحيوانات،   :مثل. القيمة االقتصادية لعناصر التنوع البيولوجى التى ليس لها سعر سائد بالسوق          

ت الطبيعية، وعناصر البيئة الحيوانية، وعناصر البيئة النباتية التى لـيس لهـا سـعر سـائد                 والمحميا

  .بالسوق

وتتكون تكلفة السفر واالنتقال من تكلفة تذاكر السفر الخارجى أو المحلى، باإلضافة إلـى تكلفـة             

لبيئـة الحيوانيـة    اإلقامة والمعيشة فى المنطقة التى يعيش فيها الزائرون أثناء زيارتهم لمناطق هـذه ا             

والنباتية، ومنطقة المحميات الطبيعية ويضاف إلـى ذلـك مـا يـسمى بتكلفـة الفرصـة المـضاعة                   

Opportunity Costsأى أن نموذج تكلفة الـسفر واالنتقـال    . أى تلك اإليرادات والمكاسب الضائعة

  :يمكن صياغته على الوجه التالى
 BV = (TC + AC + OC) × VN × OL 

  :نإحيث 

 BV: قيمة عنصر التنوع البيولوجى 

 TC: تكلفة االنتقال والسفر من موطن الزائرين إلى مقر عناصر التنوع البيولوجى 
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 AC: تكلفة اإلقامة والمعيشة للزائرين 

 OC: تكلفة الفرصة واإليرادات المضاعة 

 VN: عدد الزائرين لعنصر التنوع البيولوجى 

 OL: لتنوع البيولوجىسنوات العمر اإلنتاجى واالقتصادى ل  

  

  :مثال تطبيقى

 عنصر من البيئة الحيوانية     ١٠٥يقدر عدد الزائرين إلحدى الحدائق المفتوحة والتى تشمل على          

 –) بةاأسود ونمور وفيلة وقرود وطيور وأسماك زينة ونباتات نادرة وأشجار ذات أوراق وفروع جذ             (

  .ا زائر سنوي٢٩٠٠٠بما يعادل 

 جنيه من البلدان المختلفـة، وتكلفـة        ٤٨٠٠قال المتوسطة للزائر الواحد بمبلغ      وتقدر تكلفة السفر واالنت   

 جنيه، وتقدر الدخول واإليرادات التى ال يحصل عليها الزائرون          ٢٠٠٠المعيشة واإلقامة للزائر الواحد     

  . جنيه١٤٥٠نتيجة تركهم ألعمالهم خالل فترة الزيارة بمبلغ 

  . سنة٢٠ التنوع البيولوجى بما يعادل ويقدر العمر اإلنتاجى المتوسط لعناصر

  . ألسلوب تكلفة السفر واالنتقالا تقييم عناصر التنوع البيولوجى بالحديقة المقترحة طبقً:فالمطلوب

  :حلال

  :قيمة التنوع البيولوجى

   جنيه١٣٩,٢٠٠,٠٠٠=  جنيه ٤٨٠٠×  زائر ٢٩٠٠٠=  Traveling Costتكلفة السفر واالنتقال 

   جنيه٥٨,٠٠٠,٠٠٠=  جنيه ٢٠٠٠×  زائر ٢٩٠٠٠=  Accommodation Costقامة تكلفة المعيشة واإل

   جنيه٤٢,٠٥٠,٠٠=  جنيه ١٤٥٠ × ٢٩٠٠٠=  Opportunity Costتكلفة الفرصة المضاعة 

  :التكلفة السنوية اإلجمالية للزائرين خالل السنة الواحدة

   جنيه١٣٩,٢٠٠,٠٠٠  تكلفة السفر واالنتقال

   جنيه٥٨,٠٠٠,٠٠٠  قامةتكلفة المعيشة واإل

   جنيه٤٢,٠٥٠,٠٠٠  تكلفة الفرصة المضاعة

   جنيه٢٣٩,٢٥٠,٠٠٠  اإلجمالى

   جنيه٤,٧٨٥,٠٠٠,٠٠٠=  سنة ٢٠ × ٢٣٩,٢٥٠,٠٠٠=  قيمة التنوع البيولوجى

  : طريقة تميز الموقع-٣

    يؤثر موقع التنوع البيولوجى وأثره على القيمـة الرأسـمالية والبيعيـة لعناصـر الممتلكـات                

 حيث تتزايد أسعار الوحدات الـسكنية والتجاريـة         ،المبانى التى تقع وتطل على النيل     المحيطة بها مثل    

ولذا يتم االعتماد علـى      .لهذه المبانى نتيجة عالقتها وتقاربها من موقع المساحات الخضراء ونهر النيل          
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 ٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 لهذه الطريقة يـتم  اطبقًو . فى تقييم عنصر التنوع البيولوجىHedonic Methodتميز الموقع  طريق

  :ما يلى

  .تحديد عنصر التنوع البيولوجى المطلوب تحديد قيمة له -١

  ).مول تجارى/أراضى/مبانى(تحديد عنصر الممتلكات الواقع فى منطقة موقع التنوع البيولوجى  -٢

ويكون ذلك العنـصر    ،  وتحديد قيمته ) ٢(تحديد عنصر مماثل لعنصر الممتلكات المذكور فى البند          -٣

  .قع ال يتمتع بذات المزايا الخاصة بتواجد التنوع البيولوجىفى مو

  .تحديد قيمة عنصر الممتلكات الواقع فى منطقة تواجد عنصر التنوع البيولوجى -٤

إيجاد الفرق بين قيمة عنصر الممتلكات الواقع فى منطقة التنوع البيولوجى وبين ذلـك العنـصر                 -٥

 ويعبر ذلك الفرق    ،وتواجد عناصر التنوع البيولوجى   المماثل الذى ال يقع فى منطقة تتميز بانتشار         

ـ               لطريقـة   اعن القيمة األساسية التى يمكن االعتماد عليها فى تقييم عناصر التنوع البيولوجى طبقً

 .Hedonic Methodالموقع المتميز 

  

  :مثال تطبيقى

ادرة،  ويوجد فى هذه المساحة مجموعة من  األشجار الن         ،تقع مساحة خضراء على ضفاف النيل     

ومجموعة من نباتات الزينة ذات الجاذبية الخاصة لرواد هذه المساحة الخضراء، ولقد قام جهاز الحى                

المختص بتجهيز هذه المساحة بمقاعد لألسر الزائرة لها، وتوجد المرافق الالزمـة لتقـديم الخـدمات                

لسكنية اع النسبى للوحدات ا   ولقد أدى تواجد هذه المساحة الخضراء إلى االرتف        .الالزمة لهؤالء الزائرين  

ولقد كانت إعداد وتقـديرات هـذه        .ل مباشرة على هذه المساحة الخضراء     طوالمحالت التجارية التى ت   

  :الوحدات والمحالت التجارية بهذه المنطقة على الوجه التالى

  

فإذا علمت أن القيمة السوقية للوحدة السكنية المماثلة فى منطقة أخرى ال تقع على المساحة الخـضراء                 

وأن  . ألف جنيه  ٤٣٠ ألف جنيه، وأن القيمة السوقية للمحل التجارى هى          ٢١٠وعلى ضفاف النيل هى     

  . سنة٥٠ة هو متوسط العمر اإلنتاجى لمبانى الوحدات السكنية والمحالت التجاري

تحديد القيمة الرأسمالية للمساحات الخضراء بالموقع المشار إليه بعاليـه باالعتمـاد علـى               :فالمطلوب

  .Hedonic Methodطريقة الموقع المتميز 

  :الحل

  :القيمة الرأسمالية للوحدات السكنية المطلة على مساحات خضراء وعلى ضفاف النيل. أ

   جنيه٩,٣,٠٠٠,٠٠٠=  ألف جنيه ٦٢٠×  وحدة ١٥٠=   

  متوسط القيمة السوقية للوحدة    عدد الوحدات

   ألف جنيه٦٢٠     وحدة سكنية١٥٠

   ألف جنيه٩٨٠     محل تجارى٤٠
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 ١٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  :القيمة الرأسمالية للوحدات التجارية المطلة على المساحات الخضراء وعلى ضفاف النيل. ب

   جنيه٣٩,٢٠٠,٠٠٠=  ألف جنيه ٩٨٠×  محل تجارى ٤٠=   

  إجمالى القيمة الرأسمالية للوحدات السابقة. جـ

   جنيه١٣٢,٢٠٠,٠٠٠ = ٣٩,٢٠٠,٠٠٠ + ٩٣,٠٠٠,٠٠٠=   

  : للوحدات السكنية والتجارية التى ال تقع فى منطقة التنوع البيولوجىالقيمة السوقية. د

   ألف جنيه٤٣٠ × ٤٠+  ألف جنيه ٢١٠×  وحدة سكنية ١٥٠=   

   جنيه٩١,٧٠٠,٠٠٠ = ٦٠,٢٠٠,٠٠٠ + ٣١,٥٠٠,٠٠٠=   

ى الفرق بين القيمة الرأسمالية لعناصر الممتلكات فى حالة وقوعها فى منطقة التنوع البيولوجى وف             . هـ

  :حالة عدم وقوعها فى تلك المنطقة

   جنيه٤٠,٥٠٠,٠٠٠ = ٩١,٧٠٠,٠٠٠ – ١٣٢,٢٠٠,٠٠٠=   

  )قيمة االستمتاع بالمساحات الخضراء وبضفاف النيل(قيمة التنوع البيولوجى . و

   جنيه٢٠,٢٥٠,٠٠٠=  سنة ٥٠ × ٤٠,٥٠٠,٠٠٠=   

  : طريقة التكلفة االستبدالية-٤

 تعبـر عـن القيمـة    Replacement Costكلفة االستبدالية تقوم تلك الطريقة على أساس أن الت

 ما يتم سـداده فـى       بالتكلفة االستبدالية ويقصد   .الرأسمالية لكل عنصر من عناصر التنوع البيولوجى      

 حديـد ى كيفية ت  تويوضح المثال التطبيقى اآل    .إحالل القيمة الحالية المفقودة للعنصر بحالته السائدة اآلن       

  .الستبدالية لعناصر التنوع البيولوجىالقيمة الرأسمالية ا

  

  :مثال تطبيقى

رغب أحد األحياء التابعة لمحافظة القاهرة إعادة الهيكلة البيئية واالقتصادية والمالية والتمويليـة             

إلحدى المحميات الطبيعية، وذلك بغرض تطبيق مفهوم اإلدارة االقتصادية للمحمية الطبيعيـة والتـى              

 علـى مراعـى   اباتات واألشجار ذات النوعيات النادرة، كما تشمل أيـض تحتوى على مجموعة من الن  

 ولقـد رغبـت إدارة      ،ألغنام ذات سالالت يتم تربيتها فى منطقة المحمية دون غيرها من مناطق العالم            

ولقد تم الحصول على البيانات اآلتيـة لهـذا          .الحى تحديد القيمة الرأسمالية بأسلوب التكلفة االستبدالية      

  :الغرض

   مليون جنيه٢٨٠  تكلفة إحالل األشجار النادرة

   مليون جنيه٤٦٠  تكلفة المراعى وإحاللها

   مليون جنيه٣٢٠  تكلفة اإلزالة وتهيئة المحمية

   مليون جنيه١٨٥  تكلفة تدريب العمالة القائمة على إدارة المحمية

   مليون جنيه٦٥  القيمة البيعية للعناصر التى يتم إزالتها من المحمية
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 ١١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  . تحديد القيمة الرأسمالية االستبدالية للمحمية الطبيعية:فالمطلوب

  :حلال

  :القيمة الرأسمالية االستبدالية للمحمية الطبيعية

  ) القيمة البيعية لألصول الطبيعية–إجمالى تكاليف اإلحالل واالستبدال = (

  :تكلفة اإلحالل واالستبدال. ١

  مليون جنيه  

  ٢٨٠  رةتكلفة إحالل النباتات الناد

  ٤٦٠  تكلفة إحالل األشجار النادرة

  ٣٢٠  تكلفة المراعى وإحاللها

  ١٨٥  تكلفة اإلزالة وتهيئة المحمية

  ٨  تكلفة تدريب العمالة القائمة على إدارة المحمية

  ١٢٥٣  اإلجمالى

  :القيمة الرأسمالية االستبدالية. ٢

  مليون جنيه  

  ١٢٥٣  إجمالى التكلفة االستبدالية

  )٦٥(  يمة البيعية للعناصر التى تم إزالتها من المحميةالق: يخصم

  ١١٨٨  قيمة التنوع البيولوجى باستخدام طريقة القيمة االستبدالية

  

  ستدامةالتنمية الم ٣-١-١

ــة   ــوم التنمي ــق مفه ــى تطبي ــة إل ــة الحالي ــالم خــالل اآلون ــسعى دول الع ــت           ستدامةالم

Sustainable Development .استهالك الموارد –ية المتواصلة على المستوى القومى ويقصد بالتنم 

الطبيعية غير المتجددة بالكمية التى تحقق أهداف التنمية دون اإلخالل باحتياجات األجيال القادمة مـن               

كما يتم تعريف هذه التنمية على مستوى الشركة أو المؤسسة بأنهـا اسـتهالك الـشركة                . هذه الموارد 

 وبما يؤدى إلى    ،مو صافى الحقوق بها وتحقيق حجم مالئم من التدفقات النقدية         لمواردها بما يؤدى إلى ن    

العناصـر  ) ١-١(ويوضـح الـشكل      .استمرار الشركة أو المؤسسة خالل الفترات المحاسبية القادمة       

وعلى ذلك فإن تطبيق مفهوم التنميـة المتواصـلة          .الرئيسية التى تتكون منها عملية التنمية المتواصلة      

  :ورة تحديد ما يلىيتطلب ضر

  :إجراء حصر شامل ألرصدة الموارد الطبيعية والبيئية المتاحة فى بداية السنة المالية مثل. أ

  ).مياه نهر النيل والمياه الجوفية ومياه األمطار(رصيد المياه  •
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 ١٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  .رصيد المساحات الخضراء •

  .كمية عناصر التنوع البيولوجى •

  .لية من الموارد الطبيعية والبيئيةحصر الكميات المضافة إلى األرصدة الحا. ب

  . حصر الكميات المستخدمة من الموارد الطبيعية.ج

  . حصر الكميات المتبقية من األرصدة الخاصة بالموارد الطبيعية فى نهاية الفترة.د

 استخراج مؤشر التنمية المتواصلة لكل عنصر من عناصر الموارد الطبيعية والتنوع البيولـوجى              .هـ

  : مؤشر التنمية المتواصلة على الوجه التالىويتم احتساب

  =مؤشر التنمية المتواصلة لعنصر المياه

   - Benchmark امتوسط احتياجات الفرد من المياه سنوي  كمية رصيد المياه آخر الفترة

  عدد السكان آخر الفترة

  

  :مثال تطبيقى

 متـر مكعـب، وكانـت        مليـار  ٥٥ هو   ٣١/١٢/٢٠٠٥إذا كانت كمية رصيد المياه المتاح فى        

 . مليـون نـسمة    ٨٧ متر مكعب، وعدد السكان آخر الفتـرة         ٢٦٠احتياجات الفرد السنوية من المياه      

  .٣١/١٢/٢٠٠٥ احتساب مؤشر التنمية المتواصلة لعنصر المياه فى :فالمطلوب

  :حلال

  ٣ م٥٥,٠٠٠,٠٠٠
  =متوسط نصيب الفرد من المياه المتاحة 

   نسمة٨٧,٠٠٠,٠٠٠
  اسنوي/ متر مكعب٦٣٢= 

  فرد/ متر مكعب٣٧٢) =  متر مكعب٢٦٠ – متر مكعب ٦٣٢= (مؤشر التنمية المتواصلة لعنصر المياه 

  

 فإنه تكون هناك تنمية متواصلة      ، للنتيجة السابقة موجبة   ان مؤشر التنمية المتواصلة طبقً    إوحيث  

يولـوجى باألسـلوب الـسابق      ويمكن احتساب مؤشر التنمية المتواصلة لباقى عناصر التنوع الب         .للمياه

  .إيضاحه

وجدير بالذكر فى هذا المجال أن هناك بعض الصعوبات التى تواجهها عملية احتـساب مؤشـر                

فإنه يصعب قياس وتحديـد وتقيـيم        .التنمية المتواصلة لبعض العناصر األخرى بخالف عنصر المياه       

 – Marine Environmentيـة   وهى إحدى عناصر البيئة البحر–مؤشر التنمية المتواصلة لألسماك 

فإن الكمية الخاصة بالرصيد الحالى من نوع معين من األسماك قد يتم تقديرها علـى أسـاس العمـر                   

 أو بإضافة طاقة إنتاجية جديدة      ،اإلنتاجى لالستثمارات المخططة الستبدال ذلك األسطول بأسطول آخر       

  .التالى كيفية تطبيق ذلك األسلوب ويوضح المثال ،للطاقات اإلنتاجية المتاحة لألسطول الحالى
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 ١٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   العناصر الرئيسية التى تتكون منها عملية التنمية المتواصلة:)١-١(شكل 

  

  :مثال تطبيقى

 للطاقـة اإلنتاجيـة     ا وذلك طبقً  ا مليون طن سنوي   ٥تقدر كمية نوع معين من األسماك بما يعادل         

 ١٠لألسطول المنتظر إضافته خالل الخمس سنوات القادمة بما يعادل          المتاحة، وتقدر الطاقة اإلنتاجية     

 وكان عدد الـسكان     ،ا كيلو جرام سنوي   ٢٥مليون طن، وكان نصيب الفرد من هذا النوع من األسماك           

  . مليون نسمة٧٥التقديرى خالل الخمس أعوام القادمة بما يعادل 

  .وع من األسماك استخراج مؤشر التنمية المتواصلة لهذا الن:فالمطلوب

  أرصدة

الموارد الطبيعية 

  والبيئية المتاحة

  استخدام كمية من الرصيد المتاح

  من الموارد الطبيعية والبيئية

  استخدام كمية

  تزيد عن الكمية

  المتاحة

  استخدام كمية

  أقل من الكمية

  المتاحة

رصيد ال 

يكفى 

األجيال 

  القادمة

رصيد 

يكفى 

األجيال 

  القادمة

  ال توجد

  تنمية

  اصلةمتو

  توجد

  تنمية

  متواصلة



  مفاهيم بيئية أساسية وأساليب التقييم  اإلطار المعرفى والتقييم المحاسبى: يئة والتنمية المستدامةالب: ٣٦/١ك 

 

 ١٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  :حلال

  مليون طن٥=   اكمية األسماك المتوافرة حالي   

   مليون طن١٠=   كمية الطاقة اإلنتاجية المضافة  

   مليون طن١٥  

  ما يخص الفرد من الطاقة اإلنتاجية المتوقعة من هذا النوع من األسماك

   مليون طن١٥
  =  

   مليون نسمة٧٥
  اسنوي/  طن٠,٢= 

  لمتواصلة لهذا النوع من األسماكمؤشر التنمية ا

  ) للمعايير السائدةا ما يخص الفرد طبقً– لطاقة الصيد الحالية انصيب الفرد طبقً= (  

  افرد سنوي/  كيلو جرام١٧٥) =  كيلو جرام٢٥ – كيلو جرام ٢٠٠= (  

  .وحيث أن المؤشر موجب تكون هناك تنمية متواصلة لهذا النوع من األسماك

  

     التصحر٤-١-١

) ٢١(باألجندة رقـم    ) ١٢( لما جاء فى الفصل رقم       اطبقً Desertificationتم تعريف التصحر    ي

 بأنها تـدهور  The International Convention on Desertificationوفى االتفاقية الدولية للتصحر 

 Climaticافة وذلـك بـسبب التغيـرات المناخيـة    فى المناطق الجافة أو شبه الجالمزروعة األراضى 

Changesبسبب األنشطة البشرية ا، وأيض Human Activities .  وعادة ما يصحب التصحر انخفـاض

    ولكن من ناحية أخرى    .  نفاد الموارد المائية السطحية ومياه اآلبار      افى القدرة الطبيعية لألراضى وأيض

     ادية لألفـراد    للتصحر هو تدهور األحوال المعيـشية واالقتـص        افإن أهم اآلثار السالبة األكثر وضوح

ويتطلـب معالجـة    . وللمجتمعات التى تزاول أنشطتها الزراعية فى المناطق التى تـصاب بالتـصحر           

التصحر ضرورة توفير كافة المقومات الالزمة لتالفى تزايد حدة مشكلة التصحر التـى ظهـرت فـى      

         فى جنوب أفريقيا     كما هو الحال   امصر نتيجة استخدام األراضى الجافة فى إنشاء المدن السكنية، وأيض 

  .حيث زادت نسبة التصحر بها مما أدى إلى انخفاض اإلنتاج والصادرات الزراعية بهذه الدول

ولعل من أهم األساليب التى يمكن االعتماد عليها لمعالجة مشكلة التصحر هـو إنـشاء التـرع                 

 العوامـل    وفى هذه الحالة البـد مـن مراعـاة         –والبحيرات الالزمة لرى هذه األراضى المتصحرة       

 وذلـك عـن طريـق       ،االجتماعية واالقتصادية والتى تؤثر فى األسر المتوطنة بالمناطق المتـصحرة         

  .مشاركة هذه األسر فى العائد االقتصادى واالجتماعى الناتج عن تنفيذ مشروعات مقاومة التصحر

م إمكانيـة   ويتم تقييم خسائر التصحر عن طريق احتساب قيمة اإلنتاج الزراعى المفقود نتيجة عد            

تحقيق ذلك اإلنتاج بسبب تصحر األراضى الجافة أو شبه الجافة والتى كان يتم زراعتها علـى ميـاه                  
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 ١٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 هذا باإلضافة إلى خسائر الدخل القومى الذى ال تحصل عليه الموارد            –البحيرات أو الترع أو األمطار      

ل التالى كيفية تقيـيم هـذه        ويوضح المثا  –الجافة  المزروعة    البشرية التى كانت تعمل فى المساحات       

  .الخسائر

  

  :مثال تطبيقى

يقوم سكان إحدى المناطق الزراعية الجافة بمدينة مرسى مطروح بزراعة محصول العنب ذات             

 وتـصل  ، فدان١٢٠المزروعة   وتبلغ مساحة األراضى الجافة ،النوع المتميز وذلك على مياه األمطار   

 جنيه، ويتم تـشغيل عمالـة فـى هـذه           ٣٥٠٠الطن بمبلغ    طن ويباع    ٩إنتاجية الفدان من العنب إلى      

 جنيه للفدان الواحد، كما يتم إعادة بيع محصول العنب عـن            ١٢٠٠المساحة تحصل على أجور قيمتها      

  %.٣٥طريق تجار التجزئة بمعدل هامش ربح يصل إلى 

 ٢٠٠٥ولقد أدت التغيرات المناخية إلى حدوث جفاف مطرى أدى إلى انخفاض اإلنتـاج عـام                

علـى  المزروعـة   من إجمالى المساحة    % ٥٠وعدم إمكانية زراعة مساحة وصلت إلى       % ٦٠بمعدل  

  .األمطار

  .٢٠٠٥على األمطار عن عام المزروعة  تقييم خسائر تصحر المساحة :فالمطلوب

  :حلال

   طن عنب١٠٨٠٠٠=   ) طن٩×  فدان ١٢٠(إنتاجية المساحة الزراعية الجافة . ١

   جنيه٣٥٠٠=   ليم األرض المنزرعة تس عندسعر بيع الطن. ٢

   مليون جنيه٣٦٨  %١٠٠قيمة اإلنتاج الزراعى فى حالة سقوط األمطار بنسبة . ٣

  مليون جنيه) ٢٢٠,٨(  %٦٠يخصم االنخفاض فى قيمة اإلنتاج . ٤

قيمة اإلنتاج الزراعى بعد التخفيض بـسبب تـأثير التغيـرات           . ٥

  )الزراعيينوعلى مستوى المنتجين (المناخية 

   مليون جنيه١٤٧,٢٠

   مليون جنيه٧٧,٢٨  %)٣٥×  مليون جنيه ٢٢٠,٨(احتساب خسائر تجار التجزئة . ٦

   مليون جنيه٠,١٤٤  خسائر أجور الموارد البشرية  

  : على الوجه التالىتكونبالعنب  المزروعة وعلى ذلك فإن إجمالى خسائر تصحر المساحات الجافة 

  مليون جنيه  

   مليون جنيه٢٢٠,٨٠  زارعونخسائر يتحملها الم

   مليون جنيه٧٧,٢٨  خسائر يتحملها تجار التجزئة

   مليون جنيه٠,١٤٤  )األجور الضائعة(خسائر يتحملها المجتمع 

   مليون جنيه٢٩٨,٢٢  اإلجمالى
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 ١٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  يم االقتصادية والمحاسبية للبيئةالمفاه ٢-١
  

، وخاصة فى ظل النظم اإلنتاجيـة       ائيسي ر ا لكنه صار نشاطً   ،ا ثانوي الم يعد االهتمام بالبيئة نشاطً    

كمـا أدى تطبيـق   ). (Integrated / Production / Environmental / Systems البيئية المتكاملة

نظم اإلدارة البيئية التى تشمل األساليب التكنولوجية إلعادة تدوير مخلفات التشغيل، والحد من التلـوث               

 ويؤدى ذلك كلـه إلـى       ،الموارد الخام واإلنتاج المعيب   البيئى عن طريق تخفيض مخلفات التشغيل من        

زيادة إيرادات الشركة أو المؤسسة ويدعم مركزها المالى، ويحقق االستقرار االقتـصادى والتـسويقى              

 نتناول فى ذلك    ة لألنشطة البيئية المختلفة   وألغراض إجراء الدراسات المحاسبية واالقتصادي     .لمنتجاتها

  . بالنواحى االقتصادية والمحاسبيةالجزء المفاهيم المرتبطة

  

  كلفة الداخلية والتكلفة الخارجيةالت ١-٢-١

ينظر االقتصاديون والمحاسبون إلى األعباء المالية التى تتحملها الشركات ومؤسسات األعمـال            

 بـإطالق اصـطالح   ن بينما يقومـو ، Internalitiesمقابل تصنيع المنتجات على أنها تكاليف داخلية

على التكاليف التى يتحملها المجتمع نتيجـة إصـابتهم بأضـرار            Externalitiesلخارجية  التكاليف ا 

  .عناصر التلوث البيئى المختلفة

ولقد أدى تزايد حجم التكاليف الخارجية لتلوث البيئة إلى السعى نحو تحويل هذه التكـاليف إلـى        

 التكـاليف الداخليـة والخارجيـة    ويوضح المثال التطبيقى التالى كيفية احتساب كل من .تكاليف داخلية 

  .وعالقة كل منها بالمؤثرات البيئية

  

  :مثال تطبيقى

تقوم شركة المنتجات المعدنية الحديثة بتصنيع أربعة منتجات من الحديد الصلب، وباستخدام مواد             

م، اللحام والطاقة الكهربائية، ومواد الصهر بفرن إعداد سائل الخام، كما تتم عملية التـشكيل، واللحـا               

ى بيانات تكـاليف  فيما يلو . وينتج عن ذلك كله مخلفات هوائية ومائية ومخلفات صلبة     ،وتشطيب المنتج 

  :٢٠٠٥اإلنتاج والتكاليف الخارجية عن عام 

  )القيمة بآالف الجنيهات(

  حديد خام  ٢٦٠٠

  مواد لحام  ٤٠٠

  رايش حديد متطاير  ١٢٠

  مرتبات وأجور  ٦٤٠
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 ١٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  إهالك آالت ومعدات  ١٨٠

  كلفة عالج األفراد المصابين برايش الحديدت  ١٢

  تكلفة معالجة المياه الصناعية بواسطة الجهات الخارجية  ٨

  تكلفة تخزين الخامات  ٠,٤

  تكلفة تشغيل أخرى  ٠,٦

  تكلفة إعادة تمهيد األراضى الزراعية المصابة بأضرار التلوث الناتج من المصنع  ٠,٢

  أضرار تلوث البيئةتكلفة عالج العاملين المصابين ب  ٠,١

 بأنـه ال يوجـد لـدى    ا علم،٢٠٠٥ احتساب التكلفة الداخلية والخارجية للشركة عن عام     :فـالمطلوب 

 .الشركة نظام لإلدارة البيئية ألنشطتها

  :الحل

  :التكاليف الداخلية. أ  

 )القيمة بآالف الجنيهات(

  حديد خام                    ٢٦٠٠

  د لحامموا                    ٤٠٠

  مرتبات وأجور                    ٦٤٠

  إهالك آالت ومعدات                    ١٨٠

  رايش حديد متطاير                    ١٢٠

  تكلفة تخزين الخامات                     ٠,٤

  تكلفة تشغيل أخرى                    ٠,٦

  ٢٠٠٥ للتشغيل عن عام إجمالى التكاليف الداخلية                    ٣٩٤١

  

  :التكاليف الخارجية. ب  

 )القيمة بآالف الجنيهات(

  تكلفة عالج األفراد المصابين برايش الحديد               ١٢

  تكلفة معالجة المياه الصناعية               ٨

  تكلفة إعادة تمهيد األراضى الزراعية المصابة بأضرار التلوث البيئى               ٠,٢

  تكلفة عالج العاملين المصابين بأضرار التلوث البيئى               ٠,١

  إجمالى التكاليف الخارجية               ٢٠,٣
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 ١٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   مفهوم التنمية المستدامة٢-٢-١

  : تعريف التنمية المستدامة-أ

 من المفاهيم المستحدثة بالنـسبة  Sustainable Developmentيعتبر مفهوم التنمية المستدامة 

  .إلطار العمل البيئى بالدول المختلفة

        فى بادئ األمر على الحـد مـن التلـوث           اويرجع ذلك إلى أن االهتمام بقضايا البيئة كان منصب 

 وأدى ذلـك    –المخلفات الصلبة، والضوضاء    وتلوث المياه،   وتلوث الهواء،   و –البيئى بأنواعه المختلفة    

 سواء كانت هذه الرقابة عند      ،لوث البيئة بأنواعها  إلى حدوث تطور ملحوظ فى أساليب رقابة عناصر ت        

  .End Pipe Control، أم عند نهاية خط التشغيل Start up Point Controlبداية خط 

 ،مـوارد محـدودة  – سواء كانت موارد متجددة أم غير متجددة –ولما كانت الموارد االقتصادية   

 مما يؤدى إلـى ضـرورة       ،ا السنوى أيض  وقد يصل معدل نموها السنوى أقل من معدل النمو السكانى         

  .البحث عن األساليب التى من شأنها تحقيق التوازن األمثل بين نمو كل من الموارد ونمو السكان

ويقصد بالتنمية المستدامة تحقيق معدالت من التنمية فى الموارد المتاحة بما يتجـاوز معـدالت               

وعلى ذلك   .اصة باألجيال القادمة من هذه الموارد     النمو السكانى ومما يؤدى إلى توفير االحتياجات الخ       

  :فإن التنمية المتواصلة تتكون من العناصر اآلتية

  )بداية السنة المالية(رصيد الموارد الطبيعية المتاح أول المدة  -

  ).متر مكعب(رصيد كمية المياه  •

  ).بالفدان(المساحات المتاحة من األراضى لالستزراع  •

  ).بالهكتار(راضى للمبانى المساحات المتاحة من األ •

  .عدد أشجار الغابات •

  ).ثمار متنوعة(عدد أشجار الفاكهة  •

  .آبار البترول السائل والغاز الطبيعى •

  .المساحات الخضراء •

  .الطيور والحيوانات النادرة •

  .عناصر التنوع البيولوجى األخرى •

  . الرصيد المضاف من عناصر التنوع البيولوجى السابقة-

  .رة من عناصر التنوع البيولوجى رصيد آخر الفت-

ويعتبر رصيد آخر الفترة من الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى المقيـاس الـواقعى للتنميـة               

 ويعنى ذلك أنه كلما زاد رصيد آخر الفترة من الموارد الطبيعية المتاحة كلما أدى ذلك إلـى                  ،المستدامة

  :نمية المستدامة على أساس الهدف وعلى الوجه التالىويتم تبويب الت. تزايد معدالت التنمية المستدامة
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 ١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 Sustainable Development of Natural Resourcesالتنمية المستدامة للموارد الطبيعيـة   •

ويقصد بها توفير أرصدة من الموارد الطبيعية فى تاريخ معين والتى تكفى لألجيال القادمة بعد نفاد                

  .الية من السكانالكمية المستهلكة بواسطة األجيال الح

 Sustainable Development of Economic Growth التنمية المستدامة للنمو االقتصادى •

             معدل التغير فى ما يخـص الفـرد مـن النـاتج القـومى والـذى يتحقـق خـالل                    بها  ويقصد  

ـ فترة معينة، ويتطلب تحقيـق                       مقابلـة ذلـك المعـدل مـع معـدل النمـو فـى المـوارد                اذه

Rate of Growth of Resourcesباستخدام التغيرات التى تطرأ على إنتاجية الموارد المتاحة .  

ضـرورة انخفـاض    ) التنمية المستدامة للنمو االقتصادى   (وتتطلب التنمية االقتصادية المستدامة     

لمتاحة من هـذه    معدالت النمو فى استهالك الموارد الطبيعية المتجددة عن معدالت النمو فى الكميات ا            

  .الموارد

تتكون التنمية االجتماعيـة  ، Sustainable Development التنمية المستدامة للنمو االجتماعى •

وتتحقق التنمية االجتماعيـة     . التعليم، الصحة، مستوى المعيشة    :من مجموعة من المتغيرات وهى    

القادمة من فرص التعليم، ومـن  المستدامة عندما تتوافر الموارد الالزمة لمقابلة احتياجات األجيال       

  من معدالت مقبولة لمستوى المعيشة والتى تتجنـب حـدود ومعـدالت             االخدمات الصحية، وأيض 

  .الفقر

  :أساليب تحقيق التنمية المستدامة -ب

 مـن   – سواء كانت دول متقدمـة أم دول ناميـة           –تحولت نظرة دول العالم فى اآلونة األخيرة        

دى واالجتماعى للقطاعات المختلفة عن الفترات الماضية إلى إجراء ذلك التقييم           االهتمام بالتقييم االقتصا  

وتعتبـر اآلثـار البيئيـة       .عن الفترات المستقبلية، ومـن هنـا ظهـر مفهـوم التنميـة المـستدامة              

Environmental Impacts   السالبة التى انعكست على عناصر التنوع البيولوجى وعلـى المـوارد 

يترتب على   من أهم العوامل التى أدت إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة، وذلك             االقتصادية والبشرية 

     على إنتاجية الشركات والمؤسسات وقدرة األفـراد  اهذه اآلثار من تأثير بالغ على الناتج القومى، وأيض 

  .الصحية على العمل واإلنتاج

  

  :وتتأثر معدالت التنمية المستدامة بمجموعة من العوامل وهى

 مدى كفاءة نظم اإلدارة البيئية -١

 Sufficient Environmental Management Systemفإن تطبيق نظام إدارة بيئية فعـال  

يعمل على الحد من التلوث البيئى بالمصانع والوحدات اإلنتاجية وبالمرافق والوحدات الخدمية، ويعمل             

ائية والصلبة والسائلة، وإعادة تـدوير       على زيادة حجم اإلنتاج نتيجة انخفاض حجم المخلفات الهو         اأيض

  .الجزء الذى ال يتم التخلص منه عن طريق أساليب الحد من عناصر التلوث البيئى المختلفة
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 ٢٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 من األساليب التـى يمكـن       Product-Life-Cycleويعتبر استخدام أسلوب دورة حياة المنتج       

 والتـى   ، والطاقة واإلنتاج المعيـب    االعتماد عليها فى حصر وتحديد كمية الفاقد والهالك من الخامات         

ض اإليـرادات   اخفإنتتسبب فى زيادة معدالت التلوث البيئى بأنواعها وانخفاض كمية اإلنتاج، وبالتالى            

  .المحققة للشركات ومؤسسات األعمال

 وتهـدف تلـك   ،Environmental Policyويقوم نظام اإلدارة البيئية على إعداد سياسة بيئية 

 نظام التعامل مع الموارد والخامات والموارد الطبيعية بما يؤدى إلـى الحـد مـن                السياسة إلى تعديل  

استخدامها لتخفيض حجم الملوثات الضارة، أو الستبدال أنواع معينة من المواد والطاقة بأنواع أخـرى               

  . بأهداف التنمية المستدامةامنها، واستخدام المواد والخامات والطاقة فى تصنيع المنتجات األكثر ارتباطً

   التوزيع واالستخدام األمثل للموارد المتاحة-٢

ة الموارد المتجـددة    يفإن من أهم السمات االقتصادية السائدة فى دول العالم المختلفة هى محدود           

 مما يؤدى إلى ضرورة البحث عن أساليب مالئمة لتحقيق االسـتخدام األمثـل لهـذه                ،وغير المتجددة 

وهذا يعنى أنه ال يجب  .Optimal Allocation and Using the Available Resources الموارد

زيادة معدالت استهالك المواد البترولية بمعدالت تتساوى أو تزيد عن معدالت االحتياجات مـن هـذه                

  .المواد خالل الفترات أو السنوات المالية التالية

 -دة البـد مـن تخصيـصها         وبصفة خاصـة غيـر المتجـد       – تخصيص هذه الموارد     يجبو

 فإن انخفاض مـا     ،لالستخدامات التى تحقق أعلى نواتج ممكنة وبأقل معدالت من اآلثار البيئية السالبة           

يؤدى إلى إمكانية رى مـساحة      ) من المياه (من المورد الطبيعى    ) فدان األرض (يخص الوحدة المنتجة    

نتاج الزراعـى كنتيجـة السـتخدام الكميـة     معينة بكمية أقل من المياه مما يترتب عليه زيادة كمية اإل          

  .المدخرة من المياه فى رى مساحات إضافية من األراضى التى يتم استزراعها

                               االنتفاع بالطاقات اإلنتاجية المتاحة-٣

للشركات ولمؤسسات األعمـال   Available Capacity Usageيتم تخطيط الطاقات اإلنتاجية 

 ويؤدى تحقيق الـشركات ومؤسـسات األعمـال         ، لالحتياجات الخاصة بأسواق المنتج أو الخدمة      اطبقً

  .لمعدالت اقتصادية من الطاقة اإلنتاجية إلى تحقيق استمرارية تواجدها فى أسواق العمل المختلفة

ويؤدى عدم استغالل الطاقة اإلنتاجية المتاحة لكل شركة أو مؤسسة منها إلى عدم الـتمكن مـن                 

حقيق األهداف االقتصادية المستدامة لها، هذا باإلضافة إلى عدم مقابلة احتياجات األسـواق المحليـة               ت

والخارجية من منتجات هذه الشركات والمؤسسات، وبالتالى ضعف مساهمتها فـى تحقيـق األهـداف               

ض معدالت   هذا عالوة على انخفا    ،المرتقبة للمساهمة فى منظومة التجارة لضعف مقومات التنمية لديها        

  .االنتفاع بالموارد المخصصة لها فى تحقيق أهداف التنمية
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ولذا، فإن تخفيض حجم اإلنتاج نتيجة عدم إمكانية تحقيق معدالت الطاقـة اإلنتاجيـة المـستغلة                

ولذلك فإن من أهم األسـاليب التـى يمكـن           .المستهدفة يؤدى إلى التأثير على معدل التنمية المستدامة       

  : تحقيق التنمية المستدامة هىاالعتماد عليها فى

إجراء دراسات تبحث فى مسببات انخفاض حجم اإلنتاج من منتج يعتمد على عناصر الموارد               •

  :الطبيعية مثل المنتجات الزراعية ومنتجات الثروة السمكية

فإن من أهم األنشطة التى تعتمد على الموارد المائية هى المحاصـيل الزراعيـة والتـى يـتم                  

ى المياه التى تصل إليها عن طريق منابع النيل، والمياه الجوفية، ومياه األمطار، ويعتبر              استزراعها عل 

اإلنتاج الزراعى والسمكى من األنشطة ذات العمالة كثيفة العدد، كما أنها تحقـق أهـداف اجتماعيـة                 

ائصها فى  للعاملين فى مثل هذه األنشطة وذلك نتيجة لطبيعة أداء وإنجاز تلك األنشطة والتى تحدد خص              

  .العمل الجماعى من األسرة الواحدة أو من القبيلة الواحدة

  :كذلك يتم االعتماد فى النشاط الزراعى على مجموعة من المواد وهى

  . المياه-٥  . المبيدات الحشرية-٤  . األسمدة العضوية-٣  . الشتالت-٢  . البذور-١

  :كما يعتمد إنتاج األسماك على

  . مواد بترولية للتشغيل-٣    . شباك الصيد-٢    . المياه-١

. وتمثل العناصر سابقة الذكر عناصر البيئة الداخلية لكل من نشاطى الزراعة وصـيد األسـماك              

       لعناصر التوازن البيئى والطبيعى والتى تتفاعل مع        اويعتبر المساس بها والتأثير على كفاءة أدائها إهدار 

المختلفة من الثروة السمكية بالنسبة لنـشاط صـيد         التربة الزراعية فى النشاط الزراعى، ومع األنواع        

، باإلضافة إلى تطبيق نظم     Eco-agricultureلذا فإنه البد من تطبيق نظم الزراعة الحيوية          .األسماك

 وصيد األسماك بالبيئة الخارجية      ، كما تتأثر األنشطة الزراعية     Eco-Fishingالصيد الحيوى لألسماك    

 تلك التى تنتج عن إلقاء المخلفات المنزلية والصناعية فى الترع عـرض         ومن أهم هذه اآلثار    ،المحيطة

 المياه الالزمة لرى األراضى الزراعية إلى المساقى التى يتم دفـع الميـاه         م بتوصيل وق والتى ت  ، متر ٣

  .منها إلى األراضى الزراعية

 ألغـراض   ايضرور) تسوية حوافها بقوالب الطوب العازل    (ويعتبر تطهير هذه الترع وأرنكتها      

التخلص من هذه العادات السيئة التى تؤدى إلى نقص وانخفاض اإلنتاج الزراعى نتيجة عدم وصـول                

المياه إلى األراضى الزراعية، كما يؤدى التخلص من المخلفات الصلبة المنزلية والصناعية إلى انتشار              

  . بالمنطقة التى تقع على هذه الترع الملوثةمراضاأل

مراعاة ضرورة تطبيق نظام إدارة بيئية متكامل يكون من شأنه الحفاظ علـى             ولذلك، فالبد من    

إنتاجية األراضى الزراعية التى تنتج محاصيل زراعيـة ألغـراض التجـارة المحليـة والخارجيـة                

  .المستدامة
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  :تطبيق نظم كافية لصون الموارد الطبيعية والبيئية البيولوجية •

      للميـاه وللخامـات الزراعيـة، ولنوعيـات األعـالف          وتشمل هذه النظم إجراء تحليالت دائمة       

       وذلك للتأكـد مـن خلوهـا مـن العناصـر           ،السمكية والحيوانية المستخدمة ألغراض النمو والتغذية     

       كمـا يعتبـر اإلنتـاج المتـوازن مـن          ،  Fauna وبالبيئـة الحيوانيـة      Floraالضارة بالبيئة النباتية    

" االسـتهالك مقابـل أضـعاف حجـم اإلنتـاج      "لذى يعتمد على سياسـة      عناصر التنوع البيولوجى وا   

“Consumption Against Doubling Production”  بمعنى أن يترتب على االستهالك الخـاص 

بالموارد الطبيعية والبيولوجية أن تزيد كمية الرصيد المتاح من الموارد البيولوجية بعد االستهالك عن              

 حاالت التغيرات   )١-١ (ويوضح الجدول التالى   .حقق التنمية المستدامة  رصيدها قبل االستهالك حتى تت    

  .فى أرصدة الموارد الطبيعية والبيولوجية وعالقتها بمستويات التنمية المستدامة

  

  وعالقتها بالتنمية المستدامة حاالت التغيرات فى أرصدة عناصر التنوع البيولوجى: )١-١(جدول 

  درجات تحقق التنمية المستدامة
 أرصدة عناصر التنوع البيولوجى

  ضعيفة  مقبولة  متوسطة  مرتفعة

) أسماك التونـة  ( تزايد كميات إنتاج مصائد األسماك       -

  %٥٠٠بمعدل 
√  

      

    √     %١٢٠ تزايد كمية إنتاج محصول األرز بمعدل -

  √      . انخفاض عدد أشجار الكافور-

 √      . تكسير وتلف جزء من الشعب المرجانية-

 √       مياه قنوات رى األراضى الزراعية نضوب-

 زيادة عناصر التنوع البيولوجى ببعض المحميـات        -

  الطبيعية
 √  

  

 
  :تطبيق نظم فعالة لإلدارة البيئية للحد من التلوث البيئى الصناعى •

إن االتجاه العالمى نحو تحقيق معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية اعتمد فى الفترة الماضية             

 زيادة تلك المعدالت عن طريق زيادة حجم اإلنتاج فى القطاعات االقتصادية المختلفة، ولقد أثبتت               على

التجارب العملية لهذا األسلوب أن زيادة اإلنتاج يؤدى إلى استنفاذ الموارد الطبيعية وتفاقم الحالة البيئية               

ز المالية للشركات ولمؤسسات     هذا عالوة على انخفاض حجم الناتج القومى، وتدهور المراك         ،المتدهورة

  .األعمال، مما يترتب عليه عدم إمكانية استمرارها خالل الفترات المالية التالية
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فإن زيادة معدالت الضياع واإلهدار فى المواد والخامات والطاقـة ومـواد التعبئـة والتغليـف                

يؤدى إلى تزايد معدالت     المياه الصناعية، والشحومات وقطع الغيار       :ومستلزمات التشغيل األخرى مثل   

ات الخامـات والتـى يكـون طريقهـا          انبعاث وك باعتبار أن مصدر تلوث الهواء ه      التلوث البيئى، وذل  

المجارى المائية والصرف الصناعى، كما أن استخدام حجم أكبر من المواد والخامات والطاقة يـؤدى               

الة تخفيض الكمية المـستهلكة فـى     إلى تزايد حجم انبعاثات تلوث الهواء والمياه، ويحدث العكس فى ح          

كما تنخفض   . حيث تنخفض االنبعاثات الهوائية التى تلوث الهواء       ،تصنيع وحدات المنتجات والخدمات   

  : ويترتب على ذلك ما يلى،االنبعاثات المائية التى تلوث المياه

  .تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أ

ويل الهالك فى الخامـات والوقـود والمـستلزمات         زيادة إيرادات الشركات والمؤسسات نتيجة تح     . ب

  .األخرى إلى منتجات تامة الصنع تزيد من إيرادات ومن أرباح هذه الشركات

  .عاثات الهواء والمياهبانخفاض حجم األضرار التى تنتج عن ان. جـ

  . الناتجة عن أضرار عناصر تلوث البيئةمراضانخفاض تكلفة عالج األفراد المصابين باأل. د

  .زيادة الناتج والدخل القومى. هـ

  .زيادة فترة العمر االقتصادى المتبقى للشركة أو لمؤسسة األعمال. و

  

تحقيق التوازن بين التوسع فى اإلنتاج والتجارة وبين اآلثار البيئية الناتجة عن ذلك، وبما ال                •

  :يؤثر على النمو المستدام للموارد الطبيعية

، ولذا فـإن إيجـاد منافـذ        ا سالب اي بيئ اأثر - ا أم خدمي  ا إنتاجي ا سواء كان نشاطً   –فإن لكل نشاط    

  .إضافية للتسويق والبيع يترتب عليه زيادة الربحية الخاصة للشركات والمؤسسات

منتجـات الـورق وعجينـة      : ( العالقة بين المنتجات وبين اآلثار البيئية      )٢-١ (ويوضح الجدول التالى  

  ).الورق

  بين المنتجات وبين اآلثار البيئيةالعالقة : )٢-١(جدول 

  اآلثار البيئية

  

  مصادر اآلثار

اآلثار على 

  الغابات

اآلثار على التنوع 

  البيولوجى

اآلثار على 

  المياه

اآلثار على 

  الطاقة

اآلثار على 

الصحة 

  والسالمة

  )--(  )--(  )---(  ٥  )---(   آثار المنتجات-١

 آثـــار تكنولوجيـــا -٢

  الصناعة

(+ +)  (+ +)   +)(+  (+ +)  )- -(   

 آثــار حجــم الطاقــة -٣

  اإلنتاجية
)---(  )---(  )--(  )---(  )---(  
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  .ال يوجد أثر بيئى: )٥ (  :تفسير الرموز

  .يوجد أثر بيئى سالب بسيط): --(     

  .يوجد أثر بيئى سالب جسيم): ---(           

  .يوجد أثر بيئى موجب(+ +):            

 لتحديد مدى إمكانيـة زيـادة معـدالت التنميـة           )٢-١ (جدولويتم إجراء التحليل الموضح فى      

 يؤدى إلى التساوى بـين األثـر        –) ٥( الذى يشار إليه بالرمز      -  فإن عدم وجود أثر بيئى     ،المستدامة

السالب واألثر الموجب مما يترتب عليه وجود مخاطر عـدم تحقيـق مـستويات التنميـة المـستدامة          

  .المستهدف

لى وجود أثر بيئى سالب بسيط نتيجة تصنيع الورق وعجينـة تـصنيع             فيشير إ ) --(أما الرمز   

  . أثر تلوث المياه وتلوث الهواء والمخلفات الصلبة: مثل،الورق

إلـى األثـر    (+ +) إلى األثر البيئى السالب الجسيم، كما يشير الرمز         ) ---(كذلك يشير الرمز    

  .البيئى الموجب لتصنيع الورق وعجينة الورق

إجراء الدراسات الخاصة بتقييم أثر زيادة الطاقات اإلنتاجية ألغـراض مقابلـة            وعلى ذلك فإن    

الطلب المتزايد على منتج معين لتحديد اآلثار االقتصادية واآلثار البيئية الموجبـة لقـرارات اإلنتـاج                

 "بيئةال/ التنمية  / التجارة  "وزيادة الطاقة اإلنتاجية تعد ضرورية ألغراض تحقيق التوازن بين ما يسمى            

"Trade / Development / Environment" ،   ويحقق ذلك التوازن المشار إليه معـدالت الربحيـة

  .االقتصادية والربحية االجتماعية لكل من الشركات ومؤسسات األعمال وللمجتمع المحيط بها

جتمع كذلك يؤدى تحقيق التوازن بين التجارة والتنمية والبيئة إلى وصول الدخل النقدى ألفراد الم             

ن حدوث خلل فى هذا التوازن يؤدى إلـى زيـادة           إ حيث   ،إلى مستويات الدخل الحقيقى أو االقتصادى     

تكلفة العالج الطبى وإلى حدوث خسائر الوفاة المبكرة وهذا من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض مستويات                

يق التـوازن بـين     ويوضح المثال التطبيقى التالى أثر تحق      .الدخل الحقيقى عن مستويات الدخل النقدى     

  .التجارة والتنمية والبيئة على معدالت التنمية المستدامة

  

  :مثال تطبيقى

    من األسماك ذات القيمة الغذائية العالية وذلك فى شكل شـرائح            اتقوم إحدى الدول بتصدير نوع 

 ١٥ ألف طن بسعر الطـن       ٨٠٠ وتقدر كمية الصادرات السنوية من هذه األسماك بما يعادل           –مصنعة  

 ألف طن بـسعر     ٦٥٠ بلغت كمية األسماك التى أمكن تصديرها        ٢٠٠٥وفى عام   . لف دوالر أمريكى  أ

، وزيـادة معـدالت     %١٥ولقد أدى ذلك إلى انخفاض األرباح المحققة بمعـدل          .  ألف دوالر للطن   ١٢

 دوالر  ٦٠٠٠ ا ألف فرصة عمل ومعدل األجر المتوسط للفرصة الواحدة سنوي         ٢٠٠البطالة بما يعادل    

 ألف دوالر، كما انخفض مستوى معيشة األفراد        ٤٠٠ريكى، وبلغت خسائر الطاقة العاطلة بما يعادل        أم
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 ألف  ١٧٥ ألف دوالر، وبلغ إجمالى أضرار تلوث المياه خالل ذلك العام            ١٢٠وبما يعادل   % ٧بمعدل  

  . ألف دوالر١٢٠دوالر، وتلوث الهواء 

فة الذكر عن إمكانية تحقيق التنمية المـستدامة        ولقد أسفرت عمليات التقييم الخاصة بالنواحى سال      

لتجارة وتصدير األسماك عن إمكانية التخلص من األضرار البيئية التى أدت إلى انخفاض إنتاجية ذلك               

  : وذلك مقابل برنامج التنمية المتواصلة الذى يحتوى على العناصر التالية،النوع من األسماك

 وتبلـغ   ، تسرب المواد البترولية إلى مياه المصائد الـسمكية        إجراء صيانة لتانكات الوقود بما يمنع      -١

  . ألف دوالر لكافة مراكب صيد األسماك٨٥تكلفة هذه الصيانة 

 وتقدر تكلفة   ،إعداد برنامج لتوعية المصانع والسكان بعدم إلقاء المخلفات الصلبة فى مياه المصائد            -٢

  . ألف دوالر أمريكى٢٠حملة التوعية بمبلغ 

  . ألف دوالر١٨٠رنكة بالطوب المانع لتلوث مياه المصائد تتكلف إنشاء أسوار أ -٣

  . ألف دوالر٢٩٠دعم نظم اإلدارة البيئية للمصانع بمبلغ  -٤

تعديل األعالف الغذائية ألسماك مزارع التربية السمكية وبما يؤدى إلى زيادة تكاليف التغذية بمبلغ               -٥

  . ألف دوالر سنوية١٣٠

ضع القائم لتجارة هذا النوع من األسـماك وبمـا يوضـح الخـسائر              إجراء تقييم شامل للو    :فالمطلوب

       تكلفة وعائد خطة زيادة معدالت تلك       االخاصة بعدم تحقيق التنمية المستدامة لصادرات األسماك، وأيض 

  .التنمية وبما يحقق التوازن بين التجارة والبيئة والتنمية لذلك النوع من األسماك

  :الحل

              مـا يتعلـق بمـستوى التنميـة المـستدامة ومـدى تحقيـق التـوازن بـين                  في  :تقييم الوضع القائم  

  . لذلك النوع من األسماك)البيئة/ التنمية / التجارة (

  . شرائح أسماك ذات قيمة غذائية عالية:المنتج

رة  انخفاض إنتاج األسماك مما أدى إلى عدم إمكانية الوفاء بمتطلبات التجا           :مستوى التنمية المستدامة  

  .الخارجية، وذلك بسبب اآلثار البيئية السالبة والتى انعكست على ذلك النوع من األسماك

  :الحلول المقترحة

  .الحد من تلوث المياه -١

  .الحد من المخلفات الصلبة والعمل على منع تلوث مياه صيد األسماك بها -٢

  .تنفيذ حمالت توعية بيئية للحفاظ على مياه مصائد األسماك -٣

 .م نظام اإلدارة البيئية للمصانعاالهتمام بدع -٤
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 ٢٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  :التقييم المحاسبى والمالى للوضع القائم

  خسائر عدم تحقق التنمية المستدامة) أ(
   طن٨٠٠٠٠٠  كمية صادرات األسماك السنوية

   طن٦٥٠٠٠٠  ٢٠٠٥كمية الصادرات عام 

   طن١٥٠٠٠٠  كمية النقص فى صادرات األسماك

   ألف دوالر١٥  سعر تصدير الطن

   مليون دوالر٢٢٥٠  قيمة النقص فى الصادرات. ١

  فروق األسعار السالبة للتصدير: يضاف. ٢

  ) ألف دوالر١٢ – ١٥(×  ألف طن ٦٥٠  

  

   مليون دوالر١٩٥٠

   مليون دوالر١٢٠٠  زيادة معدالت البطالة. ٣

   مليون دوالر٠,٤  خسائر الطاقة العاطلة. ٤

   مليون دوالر٠,١٢٠  انخفاض مستوى المعيشة. ٥

   مليون دوالر٠,١٧٥  أضرار تلوث المياه. ٦

   مليون دوالر٠,١٢٠  أضرار تلوث الهواء. ٧

إجمالى خسائر عدم تحقيق التنمية المستدامة إلنتاج ذلك النـوع مـن            

  األسماك

  

   مليون دوالر٥٤٠٠,٨١٥

  :تكلفة تحقيق التنمية المتواصلة إلنتاج األسماك) ب(
  ف دوالر أل٨٥  صيانة تانكات وحدات لصيد. ١

   ألف دوالر٢٠  برنامج توعية المصانع والسكان. ٢

   ألف دوالر١٨٠  إنشاء أسوار واقية وأرنكة. ٣

   ألف دوالر٢٩٠  دعم نظم اإلدارة البيئية. ٤

   ألف دوالر٥٧٥  اإلجمالى

  : العائد الصافى المحقق من رفع معدالت التنمية المستدامة إلنتاج ذلك النوع من األسماك)ج(
    مالى العائد المحقق من تنفيذ برنامج تحقق التنمية المستدامةإج) ١(

  مليون دوالر

  ٥٤٠٠,٨١٥  )قيمة الخسائر التى يتم تالفى تحقيقها(

تكلفة رفع وزيادة معدالت التنميـة المـستدامة إلنتـاج          ) ٢: (يخصم

  األسماك

  

)٠,٥٧٥(  

  ٥٣٩٩,٤٢٥  العائد الصافى
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 ٢٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  مؤشرات التنمية المستدامة ٣-٢-١

تمت دول العالم فى اآلونة األخيرة باستخراج مجموعة من المؤشرات التى تؤكد تحقق التنمية              اه

وتتعـدد مؤشـرات التنميـة       .بقطاعات الدولة االقتصادية والخدمية من عدمه     ) المستدامة(المتواصلة  

  مة لهـا   لطبيعة أنشطة القطاعات التى يتم استخراج مؤشرات التنميـة المـستدا           االمستدامة وتتنوع تبع. 

  :ويمكن تبويب مؤشرات التنمية المستدامة على الوجه التالى

   مؤشرات التنمية المستدامة لعناصر التنوع البيولوجى-أ

  :مؤشر المساحات الخضراء •

يؤدى االهتمام بزيادة المساحات الخضراء إلى المساهمة فى حدوث التوازن البيئى الذى يحقـق              

  .بيولوجىالتنمية المستدامة لعناصر التنوع ال

  : مؤشر التنمية المتواصلة للمساحات الخضراء مما يلىتحديدوتتكون المتغيرات الخاصة ب

  (OBG)    )بالهكتار: ( رصيد المساحات الخضراء فى بداية الفترة المالية-

  (EBG)    )بالهكتار( رصيد المساحات الخضراء فى نهاية الفترة المالية -

  (CBD)      )بالهكتار(ضراء  الزيادة أو النقص فى المساحات الخ-

  (GSDI)         مؤشر التنمية المستدامة للمساحات الخضراء-

  :مؤشر التنمية المستدامة للمساحات الخضراء على الوجه التالى تحديدويتم 
EBG – OBG GSDI = OBG 

  

  :مثال تطبيقى

ى بدايـة   وف. ٢٠٠٥عام    هكتار ٤٠٠بلغت المساحات الخضراء بإحدى المدن الجديدة ما يعادل         

 إلعداد خطة تنميـة     ا تقرر استخراج مؤشر التنمية المستدامة لهذه المساحات بالمدينة تمهيد         ٢٠٠٦عام  

 بلـغ  من المـساحات الخـضراء   ٢٠٠٥ولقد تبين أن رصيد نهاية عام   . المساحات الخضراء بالمنطقة  

  .ا سنوي%٤٢ بلغ وأن المعدل الخاص باألداء المقارن لتنمية هذه المساحات ، هكتار٥٢٠

  .مؤشر التنمية المستدامة للمساحات الخضراء تحديد -١ :فالمطلوب

  .االنحراف الموجب أو السالب لمؤشر التنمية المستدامة لهذه المساحات تحديد -٢            

  :حلال

  = مؤشر التنمية المستدامة للمساحات الخضراء -١
520 – 400 HC. GSDI = 400 HC. 

       = 30% 
  :حراف مؤشر التنمية المستدامة للمساحات الخضراء ان-٢
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 ٢٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  GV = BM (Benchmark) – GSDI 
         = 42% - 30% = 120% 

   مؤشر انتاجية عناصر التنوع البيولوجى-ب

. Yieldهناك العديد من عناصر الموارد الطبيعية والبيولوجية التى ينتج عنها عائـد أو نـاتج                

معين من األسماك يتم تصديره      نوعبمحصول القمح، كذلك فإن صيد      فالقمح هو ناتج زراعة األراضى      

د األسماك، والمنجروف هو ناتج أشجار المنجروف، كذلك فـإن النباتـات            ئمصاناتج  إلى الخارج هو    

  .ألغراض إنتاج هذه النباتاتالمزروعة هى المساحات ناتج الطبية 

وجى على حجم التبادل التجارى لـذلك       وتؤثر الكمية المنتجة من عائد أحد عناصر التنوع البيول        

  ." الناتج أو العائدوبالتنوع البيولوجى ذ" مما يؤدى إلى ضرورة االهتمام بما يسمى ،العنصر

  : العائد على الوجه التالىىويتم احتساب مؤشر التنوع البيولوجى ذ
 YBSI = SY – AY 
Where: 
 YBSI:  مؤشر عائد عنصر التنوع البيولوجى 

 SY:  المعيارى للتنوع البيولوجىالعائد  

 AY:  العائد الفعلى للتنوع البيولوجى 

  

  :مثال تطبيقى

تقدر قيمة النباتات الطبية بسعر السوق والتى يتم الحصول عليها عن طريق زراعة مساحة مـن                

ولقد تراوحت إنتاجية هـذه     ،   جنيه ٢٤٠٠٠٠ها على األمطار بمبلغ     األراضى الصحراوية والتى يتم ريُّ    

 بلغت إنتاجيـة هـذه      ٢٠٠٥إال أنه فى عام     ،  %٩٥ -% ٩٠حة من األراضى بتلك النباتات بين       المسا

 لعدم تصميم نظام سليم لصرف مياه الرى مما أدى إلى إلحـاق األضـرار               اوذلك نظر % ٦٠المساحة  

البيئية بهذه المساحة من األراضى، وتم تقدير وتقييم هذه األضرار على أساس استمرارها لفترة عـشر                

 وتبلغ تكلفة تنفيذ ذلك النظـام       ،سنوات ما لم يتم إنشاء نظام للصرف تتوافر فيه شروط السالمة البيئية           

  . ألف جنيه٨٥مبلغ 

 مؤشر التنمية المتواصلة قبل وبعد تنفيذ نظام صرف مياه الرى لمنع األضرار البيئية              ديدحت :فالمطلوب

  .لمياه الصرف

  :حلال

  )قبل تنفيذ نظام صرف مياه الرى(النباتات الطبية مؤشر التنمية المستدامة إلنتاج 
 = 60% + 92.5/10 
 = 60% + 9.25% 
 = 69.25% 

  



  مفاهيم بيئية أساسية وأساليب التقييم  اإلطار المعرفى والتقييم المحاسبى: يئة والتنمية المستدامةالب: ٣٦/١ك 

 

 ٢٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  : مؤشر التنمية المتواصلة للمياه-ج

 واألرض،   الموارد البـشرية،   : عناصر وهى  ةتتحقق التنمية فى دول العالم المختلفة بتواجد ثالث       

 وذلك باعتبار أن    ؛ى تحقق األمان والرفاهية لإلنسان    ويعتبر عنصر المياه من أهم العناصر الت      . والمياه

 كذلك فإن األرض يمكـن      ،المياه هى العنصر المحرك لزيادة اإلنتاج بواسطة الموارد البشرية المتاحة         

 المشار إليها تعمل بأسلوب متكامل وبما       ةالث وهكذا فإن العناصر الث    ،استخدامها بواسطة المياه واإلنسان   

  . المتواصلة المطلوبةيحقق معدالت التنمية

الحفاظ على معدل جودتها ومطابقتها     ولذا، فإن صون المياه والحفاظ على كميتها بشكل مستدام،          

     ألغراض مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة       اباستمرار للمواصفات الخاصة بجودتها يعتبر ضروري 

  :صر المياه على الوجه التالىمؤشر التنمية المستدامة لعن ديدحتويتم  .بالمعدالت المستهدفة

  =مؤشر التنمية المستدامة للمياه 
كمية المواد الالزمة لمقابلة احتياجات خطة التنميـة الـصناعية           - كمية المياه المتاحة من المصادر المختلفة     

  والزراعية والبشرية
 
WSDR = AQW – NQWF/AQW 
Where: 
WSDR: مؤشر التنمية المستدامة للمياه 

AQW: المتاحة من المياهالكمية  

NQWF: الكمية المطلوبة من المياه للفترة القادمة لمقابلة احتياجات األجيال المستقبلية 
 

  :مثال تطبيقى

 يوضح مـدى   وذلك إلعداد تقرير مستوفٍٍ   ،   الجغرافية احتياجاتها من المياه    تدرس إحدى المناطق  

  .وافرة منها من المصادر المختلفةتحقيق التنمية المستدامة لعنصر المياه فى ضوء الكمية المت

  :فإذا كانت كمية المياه المتوفرة لهذه المنطقة هى على الوجه التالى

   مياه من نهر النيل– مليون متر مكعب ١٧  

   مياه من آبار جوفية– مليون متر مكعب ٢  

   أمطار– مليون متر مكعب ٣  

 وكانت الزيادة الـسنوية     اسنوي% ٥ل  وتقدر الزيادة السنوية فى الكمية المتاحة من األمطار بمعد        

فى االحتياجات من المياه المقابلة ما تتطلبه القطاعات المختلفة من المياه خالل السنوات الخمس القادمة               

  .اسنوي% ١٢تعادل 

  

  



  مفاهيم بيئية أساسية وأساليب التقييم  اإلطار المعرفى والتقييم المحاسبى: يئة والتنمية المستدامةالب: ٣٦/١ك 

 

 ٣٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

مؤشر التنمية المستدامة للمياه عن الخمس سنوات القادمة إذا علمت أن المؤشـر              ديدحت -١ :فالمطلوب

  %.١٥المقارن 

  .االنحراف الخاص بمؤشر تنمية المياه ديدحت -٢          

  :الحل

  كمية المياه المتاحة خالل الخمس سنوات القادمة

   سنوات٥ × ١,٠٥× ) ٣ + ٢ + ١٧= (  

   سنوات٥ × ١,٠٥ × ٢٢=   

   مليون متر مكعب١١٥,٥=   

المختلفة خـالل الفتـرة     كمية المياه الالزم توافرها خالل الخمس سنوات المقابلة احتياجات القطاعات           

  القادمة

   سنوات٥ × ١,١٢ × ٢٢=   

   مليون متر مكعب١٢٣,٢=   

   متر مكعب١١١,٥ – ١٢٣,٢
  =مؤشر التنمية المستدامة للمياه . ١

١١١,٥  
 =١٠,٥%  

  %)٤,٥ (-% = ١٥ – ١٠,٥= انحراف مؤشر تنمية المياه . ٢



  نظام اإلدارة البيئية  اإلطار المعرفى والتقييم المحاسبى: البيئة والتنمية المستدامة: ٣٦/١ك 

 

 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                



  نظام اإلدارة البيئية  اإلطار المعرفى والتقييم المحاسبى: البيئة والتنمية المستدامة: ٣٦/١ك 

 

 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
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 ٣٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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 ٣٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  ثالثالالفصل 

  تقييم األثر البيئى وعالقته بنظام اإلدارة البيئية
  

  

  مقدمة
  

ولقد أدى ذلـك إلـى      . ديدة على البيئة المحيطة وعلى البيئة الداخلية      يؤثر إنشاء المشروعات الج   

بدراسـة تقيـيم    "إصدار تشريعات بيئية فى الدول المختلفة تلزم المستثمرين بضرورة إعداد ما يسمى             

وذلك لتحديد اآلثار البيئيـة واالقتـصادية   ، Environmental Impact Assessment "األثر البيئى

  .ية لتنفيذ مشروع استثمارى معينواالجتماعية والمال

 والتنميـة   Environmentوتهدف دراسات تقييم األثر البيئى إلى تحقيق التوازن بـين البيئـة             

Development   والتجارة Trade،     أ من اإلنفاق على اإلنتاج      ال يتجزَّ  اوصار اإلنفاق على البيئة جزء

البيئة يعكس نتائج إيجابية عن تشغيل المـشروع    كما أن اإلنفاق على      ،وعلى األنشطة الخدمية اإلنتاجية   

  .الجديد

  : اآلتيةنقاطولتحقيق أهداف الدراسة فى ذلك الفصل فإنه ينقسم إلى ال

  .مفهوم تقييم األثر البيئى للمشروعات وأهدافه: الًأو

اإلطار العام إلجراءات تقييم األثر البيئى: اثاني.  

  .ة تخفيف األثر البيئى للمشروعات الجديدةالتقييم االقتصادى والمحاسبى لخط: اثالثً

  

   مفهوم تقييم األثر البيئى وأهدافه١-٣
تحديد اآلثـار الموجبـة    وEnvironmental Impact Assessmentيقصد بتقييم األثر البيئى 

واآلثار السالبة للمشروع الجديد أو المزمع إنشائه، أى تحديد اآلثار البيئية واالقتـصادية واالجتماعيـة               

  .لك المشروعلذ

  :وتتحدد أهداف تقييم األثر البيئى فيما يلى

  .الحد من التلوث البيئى الناتج عن المشروعات الجديدة .١

  .تحقيق التوازن من بين البيئة والتنمية .٢

  .زيادة الناتج والدخل القومى .٣

  .تخفيض تكلفة العالج الطبى والرعاية الصحية .٤
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 ٣٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  .رفع كفاءة الموارد البشرية .٥

  ).…/ الحيوانات/ الطيور/ النباتات( التنوع البيولوجى الحفاظ على عناصر .٦

  .حث الشركات على االلتزام بمعايير البيئة المحلية والدولية .٧

  .تحسين بيئة العمل .٨

 .تخفيض كميات اإلهدار فى المواد والخامات والطاقة .٩

  .تشجيع المصانع على إعادة تدوير المخلفات الصلبة -١٠

 .اد المجتمعزيادة الوعى البيئى لدى أفر -١١

  

  

   اإلطار العام إلجراءات تقييم األثر البيئى٢-٣
  

  : لإلجراءات التاليةايتم إعداد دراسات تقييم األثر البيئى طبقً

  إبداء الرغبة من قبل المستثمر إلعداد دراسة تقييم األثر البيئى ١-٢-٣

 يقـوم  –لجديـدة  إنه ألغراض البدء فى إعداد دراسات تقييم األثر البيئى ألحـد المـشروعات ا         

المستثمر الرئيسى أو ممثل المؤسسين باختيار االستشارى الذى يقوم بإعداد دراسات تقييم األثر البيئى              

ويعتبر تـوافر   .  للخبرات الفنية واالستشارية السابقة التى تتوافر فى هذا المكتب االستشارى          اوذلك طبقً 

للشروط الخاصة بهاا ألغراض إنجاز هذه الدراسات طبقًاهذه الخبرات ضروري .  

  

   إنجاز دراسة تقييم األثر البيئى عن طريق االستشارى٢-٢-٣

  :الحصول على نسخة من دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع •

يعتبر إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع الجديد والذى يتم إعداد دراسة تقييم أثر بيئى له               

ومـن أهـم     .لتشغيلية والخدمية والمعلومات األخـرى     ألغراض الحصول على المعلومات ا     اضروري

  :المعلومات التى يتم الحصول عليها من تقرير دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع الجديد ما يلى

  :طبيعة المنتج المزمع تصنيعه أو الخدمة المزمع تقديمها •

 ا ضـروري  إن التعرف على نوع المنتج أو الخدمة المنتجة عن طريق المشروع الجديـد يعبـر              

ألغراض تحديد وتوصيف مدخالت اإلنتاج فى مراحل المختلفة، كما يمكن تحديـد الـنمط اإلنتـاجى                

 ).فى حالة اإلنتاج الوسـيط    (واالستهالكى للمنتج ما يمكن من تحديد الخامات المستخدمة أو استخدامه           

  .ديدةويفيد ذلك فى أغراض إعداد وإنجاز دراسات تقييم األثر البيئى للمشروعات الج
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 ٣٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  :خطوط اإلنتاج والتصنيع التى يحتوى عليها المصنع •

فإن مكونات تلك الخطوط من آالت ومعدات يؤدى إلى إمكانية التعرف علـى نوعيـات هـذه                 

 من حيث كونها خطوط إنتاج يدوية أم آلية، أم خطوط مبرمجة، لم لكل هذه األنـواع مـن                    –الخطوط  

  . تنتج  عن تشغيلهاالخطوط من أثر على نوعية االنبعاثات التى

  :نوعيات الخامات والمواد والقوى المحركة والطاقة •

تؤثر الخامات والمواد والطاقة والتى يتم استخدامها فى تصنيع وحدات اإلنتاج فى تحديد نوعيـة               

اآلثار البيئية الناتجة عن اإلنتاج أو التصنيع، ويعتبر التعرف على نوعيـة هـذه الخامـات والتحليـل                  

 ألغراض تحديد أثر التركيب الكيميائى والطبيعى والفنى لهذه الخامـات           ااص بها ضروري  والتكوين الخ 

والمواد والطاقة يحدد نوعيات االنبعاثات الهوائية والمائية والمخلفات الصلبة التى تنتج عـن تـصنيع               

  .وحدات اإلنتاج

  :مراحل التشغيل •

حى الرئيسية التى يتم اإللمام بها مـن        يعتبر التعرف على المراحل التى يمر بها اإلنتاج من النوا         

ويرجع ذلك  . جانب فريق العمل الذى يتم تكليفه بإنجاز دراسات تقييم األثر البيئى للمشروعات الجديدة            

إلى أن إنجاز وتحديد اآلثار البيئية لنظام إنتاج أو تشغيل معين يتطلب ضرورة حصر مراحل التشغيل                

مرحلة إنتاجية، واحتساب كميات مدخالت ومخرجـات تلـك         وتحديد نوعية الخامات المضافة فى كل       

االمرحلة أيض.  

  :الطاقة اإلنتاجية السنوية للمشروع •

 كمية اإلنتاج التى يمكن للمـشروع تحقيقهـا   Production Capacityيقصد بالطاقة اإلنتاجية 

وذلـك  ) وحـدة / نة  كرتو/ جوال(خالل السنة المالية، ويتم تحديد هذه الطاقة بعدد األطنان أو العبوات            

بغرض اتخاذ القرار المالئم لتخفيض الطاقة اإلنتاجية فى حالة تزايد كمية وحجم االنبعاثـات المـؤثرة                

         اعلى البيئة عندما يتم إنتاج حجم الطاقة اإلنتاجية المالئم بيئي       علـى   ا، والذى ال يؤدى إلى التأثير سـلبي 

  .البيئة

  

  تحديد أبعاد وخصائص موقع المشروع ٣-٢-٣

 ألغراض تحديد المساحة اإلجماليـة  ا ضروريProject Locationيعتبر تحديد موقع المشروع 

ويتطلب ذلـك، تحديـد المنـاطق        .للمشروع، وكذا تحديد الخصائص الطوبوغرافية ألرض المشروع      

المحيطة بموقع المشروع، والخصائص المناخية للموقع وتأثيرها على المجتمعات المحيطـة، وإعـداد             

  .ا، وسكانيا واقتصاديا، وجغرافياط التى تصف تلك الخصائص مناخيالخرائ
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 ٤٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  تحديد كميات مدخالت اإلنتاج ٤-٢-٣

تتكون مدخالت اإلنتاج من الخامات، والمواد المساعدة، والطاقة بأنواعها، هذا باإلضـافة إلـى              

  .مواد التعبئة والتغليف والمواد األخرى التى تدخل فى إنتاج وتسويق المنتج

    للبيانات الخاصة بنوعيات وكميات الخامات والمواد التـى         اوتعتبر دراسة الجدوى الفنية مصدر 

  .يتم استخدامها فى تصنيع وحدة المنتج

  

  :مثال تطبيقى

والمزمع تصنيعه عـن طريـق      ) ٤٠٠٥(بلغت الكمية التقديرية للطاقة اإلنتاجية من المنتج رقم         

 وكانـت احتياجـات     – ا طن سنوي  ١٥٠٠٠يكية بما يعادل    مشروع الشركة المصرية للصناعات البالست    

  :الوحدة المنتجة من الخامات والمواد والطاقة ومواد التعبئة والتغليف على الوجه التالى

  للطن الواحد     كيلو جرام١٠٨٠) أ(مادة خام   

  للطن الواحد   كيلو جرام٦٤٥) م(مادة مساعدة   

  احدةللطن الو   كيلو جرام١٨مواد تعبئة وتغليف   

  :الطاقة والقوى المحركة

  س.و. ك٤٥  قوى كهربائية  

   لتر للطن٣٢  وقود سائل  

  %.٣، وفى الوقود %٥هذا، ولقد تم تقدير معدل الهالك فى الخامات بما يعادل 

  . إعداد موازنة مدخالت اإلنتاج للمشروع:فالمطلوب

  لمشروع المنتجات البالستيكية موازنة مدخالت اإلنتاج

  كمية المدخالت  ما يخص الوحدة  تاجكمية اإلن  بيان

   طن١٦٢٠٠  ج. ك١٠٨٠   طن١٥٠٠٠  )أ(مادة خام 

  ٩٦٧٥  ٦٤٥  ١٥٠٠  )م(مساعدة مادة خام 

  ٢٧٠  ١٨  ١٥٠٠٠  مواد تعبئة وتغليف

  س.و. ك٦٤٥٠٠٠  و. ك٤٥  ١٥٠٠٠  قوى كهربائية

   لتر٤٨٠٠٠٠   لتر٣٢  ١٥٠٠٠  وقود سائل
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 ٤١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  تحديد وتحليل كميات المخرجات ٥-٢-٣

 وذلـك   Product-life-cycleاحتساب كميات مدخالت التشغيل من واقع دورة حياة المنتج          يتم  

 وتتكون عناصر المخرجات الخاصة     –عن طريق دراسة وتحليل المراحل اإلنتاجية والخدمية المختلفة         

  : مما يلى– بصفة عامة –بالتشغيل 

  Completed units      وحدات اإلنتاج التام. ١

  Work in process      وحدات غير تامة. ٢

  Solid waste          مخلفات التشغيل الصلبة. ٣

  Liquid waste         مخلفات التشغيل السالبة. ٤

  Air waste               مخلفات هوائية. ٥

  Water waste            مخلفات مائية. ٦

  :والبد من تحليل المخلفات الصلبة إلى ما يلى

  :المخلفات الصلبة

  .مخلفات ورقية •

  .خلفات بالستيكيةم •

  .مخلفات زجاجية •

  .مخلفات عضوية •

  .مخلفات صلبة أخرى •

  

  تحديد معدالت االنبعاثات الهوائية والمائية التى تنتج عن مخلفات التشغيل ٦-٢-٣

ويتم االعتماد على الصناعات أو األنشطة المماثلة فى تحديد كميات االنبعاثات، وفى حالة عـدم               

ثات الهوائية والمائية بصناعات مماثلة، فإنه يتم االعتماد على التحليـل           توافر معلومات عن هذه االنبعا    

  .الكمى والمعملى فى التوصل إلى هذه االنبعاثات

  

مقارنة المعدالت المتوقعة لالنبعاثات الهوائية بالمعايير الخاصة بهذه المعايير فى ضوء ما             ٧-٢-٣

  ١٩٩٤لسنة ) ٤(ورد بقانون البيئة رقم 

لمقارنة المعلومات الخاصة بزيادة أو انخفـاض معـدالت االبنعاثـات الفعليـة             وينتج عن هذه ا   

مثل زيادة معدالت انبعاثات ثانى     . للملوثات بأنواعها المختلفة عن معدالت االنبعاثات غير الملوثة للبيئة        

 لـسنة   )٤( للمعايير الواردة فى قانون البيئة رقـم         اأكسيد الكربون عن معدالت االنبعاثات المحددة طبقً      

١٩٩٤.  
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 ٤٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   تخفيف اآلثار البيئية٨-٢-٣

 ألغراض تحقيـق الهـدف   ا ضروريMitigation Measureيعتبر قرار تخفيف اآلثار البيئية 

 حيث يعمل تخفيض هذه اآلثار على تحقيق أهـداف الرفاهيـة            –الرئيسى لدراسات تقييم األثر البيئى      

  .االقتصادية واالجتماعية للمشروع

تخفيض معدالت التلوث البيئى المتوقع حـدوثها للمـشروع إلـى            : البيئى بتخفيف األثر ويقصد  

  .المعدالت المسموح بها وبما يؤدى إلى عدم إلحاق أضرار بالمجتمع المحيط نتيجة تشغيل المشروع

  

  

   األثر البيئى للمشروعات الجديدة التقييم االقتصادى والمحاسبى لخطة تخفيف٣-٣
  

لبيئى للمشروعات الجديدة وذلك عن طريق التحكم فـى تلـوث           يؤدى تنفيذ خطة تخفيف األثر ا     

الهواء وتلوث المياه إلى تحسين بيئة العمل، مما يؤدى إلى تحقيق التوازن بـين مـا يـسمى بالبيئـة                    

Environment   والتنمية Development.            وينتج عن ذلك مجموعة من عناصـر التكـاليف التـى

 تحقيـق   اإلى تحقيق عائد للمجتمع المحيط بالشركة، وأيـض       يتحملها مستثمرو المشروع، هذا باإلضافة      

عائد للمشروع ذاته نتيجة إعادة تدوير مخلفات التشغيل، هذا باإلضافة إلى ما يتحقق للمشروع من عائد                

  .نتيجة كسبه لثقة المجتمع وعمالئه فى المنتجات التى يتم تصنيعها

فيف األثر البيئى هى تكلفة نظم الـتحكم        ومن عناصر التكاليف التى يتحملها المشروع مقابل تخ       

، وتكلفـة إعـادة   Environmental Control Systemالبيئى والتى يتم إضافتها إلى خطوط اإلنتاج 

  .تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى منتجات تامة الصنع ينتج عنها إيرادات

تطبيق خطة األثـر البيئـى      أما بالنسبة لعناصر العائد االقتصادى واالجتماعى والذى يتحقق عن          

فيتمثل فى وفورات الغرامات التى يمكن أن تتحملها الشركات نتيجة حدوث أضرار ألفراد المجتمـع،               

الوفورات التى تتحقق نتيجة عدم التحميل بتكلفة العالج الطبى أو الوفاة المبكرة نتيجة األضرار               اوأيض 

  .البشرية لتلوث البيئة



  اجعالمر  اإلطار المعرفى والتقييم المحاسبى: البيئة والتنمية المستدامة: ٣٦/١ك 

 

 ٤٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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