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ـــةالمقدمــ

ویحصل منھ على عناصر ومقومات حیاتھ ،اإلنسانتعرف البیئة بأنھا الوسط الذي یعیش فیھ 

وقد ارتبطت التساؤالت الخاصة بمدى توفر الموارد الطبیعیة . األساسیة ویمارس فیھ نشاطاتھ المختلفة

ا و ثارھآحیطة بنا و التي تتجلىوكفایتھا لمواجھة حاجات المستقبل، و بشكل متزاید مع مشاكل البیئة الم

العالم و خصوصا المتقدم، إفراطإلىالبیئي بصفة أساسیة التلوثیرجع و.تتزاید وضوحا یوما بعد یوم

مصادر إنتاجفالتوسع في . أو غیر متجددةكانت متجددة في استھالك الموارد الطبیعیة المختلفة سواء 

من الغابات، كلھا مسببات لزیادة تلوث شجارو قطع األاستغالل األراضي الزراعیةوالطاقة الحفریة 

. التربةوالھواء الماء،

السیاسیة، بل حدودھاذات طابع دولي، فملوثات دولة ما ال تقف عند البیئةوقد أصبحت مشكلة تلوث 

العالم كما أصبح . األمیال لتؤثر في بیئة و رفاھیة دولة أخرى بأجیالھا الحاضرة و المقبلةآالفتعبر 

استخدام وقتصادي و مكوناتھ من جھة، الوثیق بین مستوى النمو اإلرتباط المتبادل واإلاآلنیدرك 

قتصادي بأشكالھ المختلفة في استخدامھ للموارد البیئیة من جھة أخرى، فالنشاط اإلوالموارد الطبیعیة 

ھ یؤثر التغیر في البیئة على الطبیعیة المتاحة یغیر في البیئة المحیطة و مكوناتھا، و في الوقت نفس

.يقتصاداإلمستوى النشاط 

منھ یمكن القول أن متطلبات التنمیة تفرض ضرورة مسایرة مختلف التطورات التي تبرز في المجال و

الذي أصبح یمثل الطابع األساسي و السمة الركیزة داخل ةفجو المنافسة الشدید. قتصادي ألي مشروعاإل

ستثماریة تدخل ضمن إطار تنافسي قوي، وبالتالي المرور لمرحلة التسابق ع اإلاألسواق، جعل المشاری

نحو كسب أكبر الحصص داخل األسواق، باستخدام أسرع الطرق وأكبر اإلمكانیات، من أجل تعظیم 

و ستنزاف الشدیدلموارد البیئیة، ومن ثم تعرضھا لخطر اإللأكثرستغاللإیعني مما. حجم األنشطة

قتصادیة أصبحت نظرة قاصرة، وال لتقییم المشاریع على أساس الجدوى اإلةفالنظرة السابقلذا. الفناء

عتبار، أي ضرورة تقییم تحمل أي مدلول في النتیجة النھائیة للنشاط، دون أخذ الجانب البیئي بعین اإل

.التأثیرات البیئیة للمشروع

إشكالیة البحث- 1

ال تمثل اإلنتاجيلمشروع، نجد أن العوائد المتولدة عن زیادة النشاط باعتماد تقییم التأثیرات البیئیة ل

تلوث زیادة إلىالمؤدیةمنھا في الطبیعة، و التخلصعائدا صافیا، حیث یقابلھا نتیجة المخلفات التي یتم 

:ثر تلك العوائد، وتتبلور في عنصرین ھامین ھما، تكالیف تقلل من أنباإلنسابیئة المحیطة ال

.موارد الطبیعیة المستنزفة لزیادة اإلنتاجحجم ال-
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أقل صالحیة، و أكثر ضررا ھامما یجعل،معدل إفساد البیئة الطبیعیة من مخلفات األنشطة اإلنتاجیة-

.صحة اإلنسانب

عتبار جتماعي، یأخذ بعین اإلإوقتصاديإنطلق من إطاریومنھ فالتقییم الفعلي للمشاریع یجب أن 

ة لبغیة مكافحة التلوث والوصول لمرح،علتي تقوم على مفھوم اآلثار الخارجیة للمشرواآلثار البیئیة، ا

للبیئة غیر ممكنة من ةنظرا لكون سیاسة التطھیر الكامل.مشروع أن یطرحھللالحجم األمثل الذي یمكن 

استخدام كون بوالدمج الخاص باآلثار الخارجیة والوصول للحجم األمثل للتلوث ، یقتصادیة،الناحیة اإل

.العائد لدراسة و تقییم األثر البیئي للمشاریع/التكلفةأسلوب

:التساؤل التالييو الدراسة فتحلیلمن ھنا تبرز إشكالیة البحث الرئیسیة المعنیة بال

العائد؟/كیف یمكن األخذ باألثر البیئي في تقییم المشاریع باستخدام أسلوب التكلفة

:ھذا التساؤل من خالل األسئلة الفرعیة الموالیةلىبة عوسوف نحاول اإلجا

ما المقصود باألثر البیئي في دراسة و تقییم المشاریع؟.1

ماھي طرق تقییم األثر البیئي للمشاریع؟.2

مامعنى التكلفة ضمن التقییم البیئي للمشاریع؟.3

العائد لتقییم المشاریع بیئیا؟/ماھو مفھوم أسلوب التكلفة.4

عتماده للحكم على كفاءة المشاریع إالعائد؟ وكیف یمكن /یم في أسلوب التكلفةماھي طرق التقی.5

بیئیا؟

؟ وما طرق تطبیقھ إن تجارف و الرافعامالعائد بمركب ال/بأسلوب التكلفةذ كیف یتم األخ.6

وجدت؟

فرضیات البحث- 2

تمثال في دراسة انطالقا من طابع الدراسة والتحلیل لموضوع البحث، وبالرجوع للجانب المیداني م

: یمكن بناء البحث على فرضیة أساسیة ووحیدة ھيجارف والرافعات، ممركب ال

.العائد لتقییم األثر البیئي داخل المركب/عدم تطبیق أسلوب التكلفة

أھداف البحث- 3

:نسعى من خالل الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة

.ة وتقییم المشاریعالتعرف على ماھیة األثر البیئي في دراس.1

.طالع على مختلف طرق تقییم األثر البیئي للمشاریعاإل.2

العائد، من خالل طرق تطبیقھ و فعالیتھ للحكم على كفاءة /التعرف على مضمون أسلوب التكلفة.3

.المشاریع بیئیا
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العائد أو /جارف والرافعات، للقول بتطبیق أسلوب التكلفةمإجراء دراسة میدانیة على مركب ال.4

.دم تطبیقھ من قبل المركبع

.العائد/الحكم على كفاءة المركب بیئیا باستخدام أسلوب التكلفة.5

أھمیة البحث- 4

:یمكن تقسیم أھمیة البحث إلى

أھمیة علمیة-

الل األبحاث خ، من ةستثماریھتمام بدراسة اآلثار البیئیة للمشاریع اإلتجاه الحدیث نحو اإلاإل·

كریم زین، حول قیاس تكالیف وGonzague Pilletمن قبل ، خاصة والدراسات التي أجریت

سمنت، حیث تم تشكیل فریق العائد في صناعة اإل/أضرار التلوث الصناعي و تطبیق مبدأ التكلفة

. ضبحث عالمي لھذا الغر

. وبالتحدید في موضوع الدراسةمجال التقییم البیئي،نقص الدراسات و األبحاث في ·

بحث العلمي من خالل مرجع باللغة العربیة، نظرا للندرة المالحظة في موضوع محاولة إثراء ال·

.الدراسة

أھمیة عملیة-

:جارف والرافعات بالنظر إلىممحاولة تطبیق موضوع البحث والدراسة على مركب ال

)ملوثةالنشطة األذات (انقص المختصین في المجال البیئي على مستوى المركب، ومؤسساتن·

.بصفة عامة

عتبار عند تقییم نعكاسات سلبیة خطیرة، إذا لم یؤخذ بعین اإلإوعي الباحث بكون األثر البیئي لھ ·

. المشاریع

وبشكل عام تفید الدراسة في توجیھ المسؤولین عن المركب، ومختلف المؤسسات ذات األنشطة 

.عتباراإلطرق تقییم المشاریع بأخذ األثر البیئي بعین الصناعیة الملوثة، نحو سبل و

حدود البحث-5

:االت التالیةجتتحدد الدراسة بالم

المجال المكاني -

جارف والرافعات التابع للمؤسسة الوطنیة لعتاد األشغال متطبیق الدراسة المیدانیة على مركب ال

.- قسنطینة- ²عین سمارة²العمومیة، الواقع بالمنطقة الصناعیة 
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المجال البشري-

مختلف عمال المركب إدراجعینة محددة للدراسة، حیث یمكننا ھناكا المجال لم تكنبالنسبة لھذ

.بھم للحصول على المعطیات الواردة في الدراسة المیدانیة للبحثتصال بفئاتھم المھنیة، الذین تم اإل

المجال الزمني-

.2009إلى شھر مارس لسنة 2008تم إجراء الدراسة المیدانیة من شھر جانفي لسنة 

المجال الموضوعي-

.قمنا بدراسة على مختلف النواحي ذات العالقة بالجانب البیئي للمركب

منھج البحث-6

حلیلي الوصفي في عتماد المنھج التإالت المطروحة، تم عن التساؤاإلجابةلتحقیق أھداف البحث و 

الفصل األول والثاني من الدراسة، نظرا لكونھ عرض وتحلیل نظري لموضوع البحث، أما الفصل 

األخیر فقد استخدم فیھ منھج دراسة الحالة لتحقیق الدراسة المیدانیة، من خالل المالحظات المباشرة 

ال، واستخدام جداول اإلطالع على سجالت ووثائق المركب، باإلضافة إلى استعراض بعض األشكو

.خاصة بحسابات تدخل في صمیم الدراسة المیدانیة

تنظیم البحث  -7

األول والثانيرتأینا تقسیم الدراسة إلى ثالثة فصول، الفصلین إبغیة اإلحاطة التامة بموضوع البحث، 

.خصصا للجانب النظري، فیما یستعرض الفصل الثالث واألخیر الجانب التطبیقي

». البعد البیئي في تقییم المشاریع«تحت عنوانألول الفصل ا*

، یتناول المبحث األول اإلطار العام لتقییم المشاریع، من خالل ماھیة ثالثة مباحثوقد قسم إلى 

، مالیة، وصوال إلى الدراسة ةعملیة ، ومجاالت الدراسة المرافقة لھا، من دراسة تسویقیة، فنیالوطبیعة 

مكانة اإلدارة البیئیة كأساس المبحث الثانيیستعرضبینما .التقییمي العاممن اإلطارالبیئیة وأھمیتھا ض

للدراسة البیئیة، من خالل مفھومھا، أھمیتھا، خطواتھا، مستویاتھا، أھدافھا وعالقتھا بنظام الموارد 

ة وتقییم دراساألثر البیئي و أھمیتھ فيفیتناولمن الفصلالثالثالمبحث أما. البشریة للمشروع

العائد /المشاریع من حیث الطبیعة واألھمیة وصوال إلى طرق التقییم الخاصة بھ، إذ یعتبر أسلوب التكلفة

.في تقییم األثر البیئيةالطرق المستخدمالشامل والملخص لمختلفالتعبیر

.»العائد كأداة للتقییم البیئي/أسلوب التكلفة«تحت عنوانالفصل الثاني*

العائد من خالل مبحثین، /باستعراض مختلف الجوانب النظریة و التحلیلیة ألسلوب التكلفةیھتم الفصل

یتناول المبحث األول التكلفة ضمن التقییم البیئي للمشاریع، والمتمثلة في التكالیف المرتبطة بالتخلص من 

ستوى األمثل للتحكم في المخلفات، والتكالیف ذات العالقة باآلثار الخارجیة، وصوال إلى التكلفة عند الم
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العائد من حیث الماھیة، طرق التقییم، /بینما یتناول المبحث الثاني مضمون أسلوب التكلفة. التلوث

.بدائل األسلوبونتقادات إوصوال إلى 

». جارف والرافعات بیئیامالعائد على مركب ال/تطبیق أسلوب التكلفة« تحت عنوانالفصل الثالث*

جارف والرافعات، أما مثة مباحث، یتناول المبحث األول نظرة عامة حول مركب الوقد قسم إلى ثال

، تالمبحث الثاني فیتناول خصائص أنظمة اإلنتاج و المعالجة بالمركب عبر مختلف األقسام و الورشا

حصر مختلف ب،العائد على المركب لمعرفة مدى كفاءتھ بیئیا/وفي آخر مبحث یتم تطبیق أسلوب التكلفة

.الصیغة الخاصة باألسلوبواستخدامعوائد والتكالیف ال
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المشاریعالبعد البیئي في تقییم :  الفصل األول
الفصـل ةـمقدم

ة  ا المختلف ة بجوانبھ ع البیئ ل م ن المخإن التعام د م اركة العدی ب مش يتیتطل فصین ف االت مختل المج

.یةاالقتصادالسیاسیة و ،االجتماعیةمثل العلوم البیولوجیة، الفیزیائیة، العلمیة،

یس ھذهتلعبھ الذيمما ال شك فیھ أن الدورو ة ل محل التخصصات في التعامل مع مختلف جوانب البیئ

اؤل، االت ذتس ي المج ا ف ل إلیھ تم التوص ي ی ائج الت ن النت د م ى العدی د عل ة تعتم ات البیئی ك ألن الدراس ل

.البیئةاألخرى التي تتعامل مع 

ة ة األخرىو و بالنظر إلى العالقة الكبیرة الموجودة بین جوانب الدراسة البیئی رز الدراسات العلمی ، تب

ة  ورات العلمی ى التط یم منح د و تقی ي رص ة ف ة البیئی ة و للدراس حة للبیئ ة الواض ة األھمی ا حقیق لن

ل المشاریع و ن قب ،االستثماریةالتكنولوجیة الحاصلة ، باعتبارھا المصدر األساسي للموارد المستخدمة م

وارد  ن الم ى مجموعة م اج إل ا ،فأي مشروع یحت تم الحصول علیھ یةبصورة ی ة ، أساس من خالل البیئ

وجي االعتمادومن ثم  دة ، و نظرا لتسارع التطور التكنول ذيعلیھا في سبل اإلنتاج العدی الم ال یشھده الع

ا ، ذكواالستثماریة، باإلضافة إلى تزاید حدة المنافسة بین المشاریع حالیا ر حدثا حركیتھ استنزاف كبی

وارد البیئیلل اللم ن خ رط ة م تف كل خداماالس ي ش ا ف تم طرحھ ي ی اریع الت واتج المش ى ن افة إل ، باإلض

ف  ى مختل ا عل بح لزام ا أص ن ھن روع ، وم أي مش ة ب ة المحیط ى البیئ لبیة عل ورة س ؤثر بص ات ت ملوث

تثماریة عالمشاری ل أاالس ن قب ل م أثیر الحاص ى الت ا عل ي لھ یم الفعل ذا التقی دواھا وك ة ج من دراس ن تتض

تثماریةالم اح المشاریع االس ة، فنج ي البیئ دافھا المطلوبشروع ف ق أھ ي تحقی كل أساسي ةف ف و بش یتوق

ین یأخذ. ، موضوعي و شاملتقییم دقیقعلى اربع ف االعتب بمختل ة،التسویقیة،الجوان الھندسیة،المالی

.المشروعنجاح ىباإلضافة إلى دمج البعد البیئي من أجل الحكم عل

:ثالثة مباحث أساسیةا الفصل إلى ذتقسیم ھارتأیناى ما تقدم و بناءا عل

ى اإلطا: المبحث األول ھ إل یم المشاریعرنتطرق فی ام لتقی ا الع ا، طبیعتھ االستثماریة ، من خالل ماھیتھ

.دراستھا وصوال إلى الجانب البیئيمجاالت و

.ة البیئیةنستعرض فیھ أھمیة اإلدارة البیئیة كأساس للدراس: المبحث الثاني

.نبرز فیھ أھمیة األثر البیئي في دراسة وتقییم المشاریع: الثالثالمبحث 
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االستثماریةاإلطار العام لتقییم المشاریع :األولالمبحث 
تم االعتاستثمارينجد أن ألي مشروع  ة، جملة من المدخالت ی ة اإلنتاجی ي العملی ا ف اد علیھ ن م ل جأ، م

ن ال ة م ى مجموع ول عل اتالحص ط، مخرج ب یُخط ا بحس روعلھ ام للمش ار الع ث أن اإلدارة اإلط ، حی

ذيا العملیات في سبیل تحقیق الھدف األساسي ذ، و كم بھیكلة مختلف الوظائفالعامة تقو ھ ال ن أجل یم م أق

عناصره وبد من دراسة مختلف معطیاتھ ذا األخیر، الفعالیة ھعلى قابلیة ووللحكم. المشروع االستثماري

ن خالل سا ذ، لةتقییمیفي صورة ذا نحاول م راز الھ یم المشاریع االستثماریة، الاإلطارمبحث إب ام لتقی ع

.باإلطالع على ماھیتھا، سبل تحقیقھا و نجاحھا

ماھیة وطبیعة عملیة تقییم المشاریع-1

ن تعتبر عملیة تقییم المشاریع ا م تثماریاتخاذ، الوسیلة األساسیة التي تمكنن رارات االس ن ذلة،الق لك فم

ة ھ االضروري معرفة طبیع ي علیھ ي تبن ة، والقواعد الت داف، ذه العملی ة و األھ وم، األھمی د المفھ ، بتحدی

.المراحل التي تمر بھاالتي تقوم علیھا عملیة التقییم والمبادئ وضع األسس وإضافة إلى 

مفھوم و أھمیة عملیة تقییم المشاریع-1-1

مفھومال-1-1-1

ر ن أن تع یم یمك ة تقی اریعف عملی ا المش ن خاللھ ن م ي یمك ة الت اییر الالزم ع المع ة وض ا عملی بأنھ

ى  ل إل ارالتوص روع الاختی دیل أو المش ة،الب دائل مقترح دة ب ین ع ن ب ب م ذيومناس ق ال من تحقی یض

.1إلى أسس علمیةاستناداالمحددة،األھداف 

دة مشاریع لماھي إال وسیلة ع،المشاریأن عملیة تقییم التعریف،ا ذو یتضح من خالل ھ لمفاضلة بین ع

.2المحددةاألھدافیضمن تحقیق الذيالبدیل األفضل اختیارمقترحة وصوال إلى 

ین رةثیأموال كیتطلب ستثماريإتبني قرار ویترتب عن عملیة المفاضلة  د أن تواجھ مستوى مع ، ال ب

اطر ن المخ تقبةم ع مس ل م رارات تتعام ك الق را ألن تل ھ العد، نظ ول تكتنف ا ل مجھ رات منھ ن المتغی د م ی

وال الول.والخارجیةالداخلیة  ة أو خاصةتحقیق مستوى من األمان لألم ت عام تثمرة، سواء كان د مس ، الب

ف تأن تس دوى بمختل ى دراسات الج یم المشاریع عل اند عملیة تقی ة،تسویقیة،(أنواعھ ةمالی خ.. .بیئی ، ).ال

.لك العملیة لتحقیق أھدافھانجاح تاألساس في تعتبرالتي و

:تمثل فيیأن جوھر عملیة تقییم المشاریع القول،یمكن ومنھ

ان،األردن كاظم جاسم العیساوي، 1 ع عم ر والتوزی اھج للنش ي، دار المن ري وتطبیق ل نظ روعات ،تحلی یم المش ادیة و تقی دوى االقتص دراسات الج
.99ص ،2002

المناهج للنشر و التوزيع، عمان، األردن رقاسم ناجي حمدني، مدخل نظري تطبيقي في أسس إعداد دراسات الجدوى و تقييم المشروعات، دا2

.34ص،2000
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.جدیدةمشاریعالقائمة وإقامة المشاریعتوسیع المفاضلة بین·

.السلعالمفاضلة بین إنتاج أنواع معینة من ·

.المفاضلة بین أسالیب اإلنتاج وصوال الختیار األسلوب المناسب·

.إلى األھداف المحددة لكل مشروعستناداإلة بین المشاریع المفاض·

.المفاضلة بین المواقع البدیلة للمشروع المقترح·

.المفاضلة بین األحجام المختلفة للمشروع المقترح·

.المفاضلة بین البدائل التكنولوجیة·

ن ،یمكن القولمن ناحیة أخرى  ر جزءا م ي تعتب ة التخطیط سواء أن عملیة تقییم المشاریع و الت عملی

ة لدراساتكانت على مستوى المشروع أو  ة الحق اھي إال مرحل دوى االقتصادیة االقتصاد القومي، م الج

.1لفترة أخرىالتأجیل أو بالتنفیذ أو التخلي قرار اتخاذعنھاو مرحلة سابقة لتنفیذ المشروع ، یترتب 

ھمیةاأل-1-1-2

ة و حظي موضوع تقییم المشاریع بأھمیة ك دول المتقدم ي ال ةبیرة ف ة الثانی د الحرب العالمی ، خاصة بع

ا، التوزیع األمثل للموارد المتاحةواالستخدامكجزء من أھمیتھا في تحقیق  ى المحافظةأنمنانطالق عل

طمعدالت النمو االقتصادي أو زیادتھا ال یعتمد على مدى وفرة د ،أو ندرة الموارد االقتصادیة فق ل یعتم ب

.المختلفةاالستخداماتبین لھاعلى  التوزیع األمثل أساسا

ةوتظھر أھمیة یمعملی يالتقی ین ، ف ارالالمقترحةمشاریعالالمفاضلة ب دیل ختی اليو األفضل، الب بالت

ن ا الذا البد أن یتصف ھذل،المشروعتنفیذالحكم علىیتضمناستثمارتبني قرار  ین م رار بمستوى مع ق

ة والمعر ةالعقالنی الي، ف ادیجب وبالت مل االعتم ة تش ة علمی ى دراس واء عل ة، س اریع المقترح ة المش كاف

ة ة ومالی ادیة، فنی ت اقتص رار كان ى ق ول إل ل الوص ن أج وال ی، م ان لألم ن األم ین م توى مع من مس ض

.ةالمستثمر

:تعود إلى عاملین أساسین ھمارى یمكن القول أن أھمیة تقییم المشاریع خمن ناحیة أ

دد المجاالت و الاالقتصادیةة الموارد ندر ال نتیجة لتع ي یمكن أن یستخدم خاصة رأس الم نشاطات الت

.أنسبھااختیارب، األموال المتاحةر الستثماوبالتالي وجود عدة فرصفیھا،

.100اظم جاسم العيساوي ، مرجع سابق ، ص ك1
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د من ر، بتالتكنولوجي الذي أصبح سمة العصفھو موضوع  التقدم العلمي وأما العامل اآلخر  وفر العدی

ي نتقالإائل سواء في مجال وسائل أو طرق اإلنتاج، إضافة إلى سرعة البد المعلومات من خالل التطور ف

تج أي، االتصاالتمجال  ام المن دائل أم ن الب د م تثمر، وأن التقدم العلمي وفر العدی ھ والمس تم علی اری إختی

ة وبأخذلك ذل المناسب، والبدی ة اإلنتاجی ث الحجم، الطاق ة االختالفات من حی دائل التكنولوجی الیف للب التك

.1و في الحاجة إلى مستلزمات اإلنتاج و القوى العاملة من مختلف االختصاصاتاالعتبارنبعی

مبادئ عملیة تقییم المشاریعأسس و-1-2

:مایلي، نذكرالمشاریعمتقییةإلیھا عملیبادئ التي تستند مالمن األسس و

ي تتضمنھا البد أن تقوم عملیة تقییم المشار/أ اییر الت ین المع ق ب ن التواف وع م ى إیجاد ن دافاألویع عل ھ

ار إذ المقترحة،  ان أن المعی دفالمنالحظ في بعض األحی اس ھ ینستخدم لقی د مع دف ق ال یتناسب مع ھ

دافالخاصةالمشاریعالعامة تختلف عن المشاریعف، آخر ث األھ ن حی ار م ار المعی ن اختی د م ذلك الب ، ل

.المطلوبالمناسب للھدف

دف /ب ین ھ ق ب ن التواف ین م ق مستوى مع مشروع و خطة الالبد أن تتضمن عملیة تقییم المشاریع تحقی

رح والتنمیة من جھة، و بین دد للمشروع المقت دف المح ات الھ ة، البشریاإلمكانی ة، المتاحة وةالمادی الفنی

.2الالزمة لتنفیذهو

ي توافق تقییم مستوى من الالالبد أن تتضمن عملیة /ج و االنسجام بین المشاریع المتكاملة و المترابطة الت

ة دافھا المختلف ین أھ ارض ب ة التع بعض، و إزال ھا ال ى بعض د عل ذ بأ. تعتم ة خ ات الترابطی ین العالق بع

.3لقائمة التي یمكن أن یعتمد علیھااالعتبار بین المشروع المقترح و المشاریع ا

ة ل/د اح عملی ي تحقالضمان نج یم ف نتقی د م دافھا، الب ق أھ وفری ا ت ة م ة خاص د الالزم س و القواع األس

:فيالمتمثلةالمعلومات و البیانات الدقیقة و الشاملة، بیتعلق 

داده في صورة � زه و إع ة المشروع و تجھی تقدیر حجم االستثمار، من خالل كل التكالیف الالزمة إلقام

:تتمثل فيوالتشغیل، لبدء في صالحة ل

اني، وي تنفقالمبالغ الت- داتاآلالت،شراء إلنشاء المب ي شراء (واألراضي المع ق ف الغ تنف مب

.)األصول الثابتة

.المبالغ التي تصرف لنقل و تركیب األصول الثابتة و التأمین علیھا-

، ص 2003أحمد فوزي ملوخیة، أسس دراسات الجدوى للمشروعات االقتصادیة، مكتبة بستان المعرفة لطبع ونشر وتوزیع الكتب، اإلسكندریة 1
.28، 27ص 

.46،ص1998ار النھضة العربیة، القاھرةأمین السید أحمد لطفي، األصول المنھجیة الحدیثة لدراسات الجدوى المالیة لالستثمار، د2
24،25،ص ص 2005اإلسكندریة - ،الدار الجامعیة-األساسیات و المفاھیم-محمد صالح الحناوي، دراسات جدوى المشروع3
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.التكالیف المتعلقة بتكوین العمال و تدریبھم-

یة- ومات ھندس ن رس روع، م ي للمش ب التقن ة بالجان الیف المرتبط میمات، التك افةو تص باإلض

.تشغیل التجھیزات، كما یجب عدم نسیان مصاریف الصیانةتجارب بإجراءلتلك المتعلقة 

.الالزم لتشغیل المشروع خالل فترة حیاتھررأس المال الدائ-

.المشروععلیھبالموقع الذي سیقام الخاصةالتكالیف -

:1ـالمتعلقة براداتھیتقدیر تكالیف تشغیل المشروع و إ�

اج - ة لإلنت ة الالزم واد األولی ة شراء الم ل، تكلف الیف النق ن تك ا یصاحبھا م ة وم أمین و عمول الت

.لحین استخدامھاالتخزینتكالیف باإلضافة إلىالشراء 

.أجور العمال و الموظفین-

.التأمینات االجتماعیة و الصحیة-

.ذلكمصاریف الطاقة، المیاه، و غیر -

ر العمر االقتصادي للمشروع� ین العم ا ب ة ھن اجي، حیث یجب التفرق األول عمر االقتصاديو الاإلنت ، ف

ھ  د ب ى یقص ادرة عل ت ق زات مازال ى أن اآلالت و التجھی ا، بمعن روع منتج ا المش ون فیھ ي یك رة الت الفت

.حیاة المشروعناإلنتاج، أما العمر االقتصادي فھو تلك الفترة م

ا قیمة اھيالقیمة المتبقیة للمشروع، و � ألصول المكونة لھ في نھایة عمره االقتصادي و التي یمكن بیعھ

.تحصیل تدفقات نقدیة من خاللھاو

ة لمرح/ه ة الحق ل مرحل ا تمث ا أنھ یط، كم ة التخط ن عملی زء م اریع ج یم المش ة تقی ات لإن عملی ة دراس

.2مرحلة سابقة للتنفیذوالجدوى 

مراحل و معاییر عملیة تقییم المشاریع-1-3

المراحل-1-3-1

:3التالیةمراحل بالتقییم المشاریع ةتمر عملی

.المقترحةالمشاریعلمشروع أو لمرحلة إعداد و صیاغة الفكرة األولیة .1

:مرحلة تقییم المشاریع و تتضمن الخطوات التالیة.2

.لعملیة التقییمالعامةالمبادئ ووضع األسس ·

.الفنیة األولیةدراسات الجدوى االقتصادیة و·

.105كاظم جاسم العیساوي، مرجع سابق، ص 1
.70، ص 2001لحدیث، اإلسكندریة، إسماعیل محمد السید، المدخل المنھجي في دراسات جدوى المشروع، المكتب العربي ا2
الةعلي الضیف، تقییم المشاریع االستثماریة، دراس3 ة، رس ة بالمدی ادات الحیوی ة مركب المض وم ةماجستیر، كلیةحال وم االقتصادیة و عل العل

.19، 18ص ص، 2003/2004الجزائرةالتسییر، جامع
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.الفنیة التفصیلیةات الجدوى االقتصادیة ودراس·

.تقییم دراسات الجدوى·

.اختیار المعاییر المناسبة لعملیة التقییم·

.مرحلة تنفیذ المشروع.3

.المشروعمرحلة متابعة تنفیذ .4

ة البدءھذه المراحل البد أن تكون متتالیة، حیث ال یمكن رة األولی بدراسات الجدوى دون أن تتوفر الفك

ى فالتبدأعملیة التقییمالمقترح، أي أنلمشروعل تند إل ل تس دم، ب ة، من الع رة معین ددة، ك داف مح ذات أھ

ة، بدء بدراسات الجدوى التفصیلیة، قبل كما ال یمكن ال ة و التمھیدی ذا بالنسبة ودراسات الجدوى األولی ھك

.لباقي المراحل

ة التخطیطیمثل جزءا أو ركنییمكن القول، أن تقییم المشاریعیھعلو ل العملی ي مجم ث ةا أساسیا ف ، حی

.تنتھي باختیار أفضلھاالمشاریع وتحدید وتشخیص من بدأ ت

دأ لمن أدق المراحلتقییم الكما تعتبر عملیة  ى مب تناد إل ع ملموس باالس اراترجمة األھداف إلى واق ختی

.1لبدیل األفضل من بین عدة بدائل مقترحةا

اتتإذا كانف دودراس تمى الج ب بتھ مل الجوان ي تش ات الت ات و المعلوم ة البیان ة كاف ةتھیئ الخاص

دائل المقترحة، ب تمفالب اریع ی یم المش ة تقی اعملی ن خاللھ ى م دائل وصوال إل ك الب ین تل ار إالمفاضلة ب ختی

.2معاییر دقیقةباعتماد األفضل 

ول ل ن الق ة ذا یمك دف األساسي لعملی یم ھالأن الھ ى تقی لیم،و الوصول إل تثماري س رار اس ود ق ى یق إل

.یذ أو التخلي عن المشروع المقترحمرحلة التنف

)1(الشكل رقمو یمكن تلخیص مختلف مراحل عملیة تقییم المشاریع من خالل 

.17، ص 2004لنشر و التوزیع، عمانشروعات، دار صفاء للطباعة و اھوشیار معروف، دراسات الجدوى االقتصادیة و تقییم الم1
.81، ص 1999عقیل جاسم عبد هللا، تقییم المشروعات بإطار نظري و تطبیقي، دار مجدالوي للنشر، عمان2



لبعد البيئي في تقييم المشاريعا: الفصل األول

12

مراحل عملیة تقییم المشاریع):1(الشكل رقم

ا

راسة الجدوى االقتصادیة و تقییم المشروعات، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، عمان محمد عبد الفتاح الصیرفي، د:لمصدرا

.17ص،2002

معاییرال-1-3-2

ول ن الق اییر یمك ة ةالمستخدمأن المع یم المشاریع العام ي تقی یم المشاریع ف ر مناسبة لتقی ون غی د تك ق

اك مذ، لاألھدافالختالفالخاصة، نظرا  اییر لك یالحظ أن ھن ة خاصة بع ة التجاری اس الربحی ق -قی تتعل

ة وأخرى –الخاصة بالمشاریع  ق بالمش–تستخدم لقیاس الربحیة القومی ة اریعتتعل ى –العام باإلضافة إل

ود  اییر وج تعملمع ة، تس ة التجاری اس الربحی روف لقی ل ظ ي ظ دمف د وع د، التأك اس والتأك اییر لقی مع

.1الربحیة القومیة

:فيتتمثل معاییر قیاس الربحیة التجاریةأنیمكن القول، و بصفة عامة 

1P,vizzavona, Gestion Financière, Berti Edition 9eme, 1999, p 543

تشخيص فكرة 

الموضوع أي تحديد 

هدف المشروع 

مبرراته الفنية و

.االقتصاديةو

مرحلة االختيار األولى 

حيث يتم إعداد و صياغة 

المشروع بشكل أولي عن 

طريق إنجاز دراسة ما 

.قبل الجدوى

ف و يطلق عليها يمرحلة التوظ

التقييم و التي تعتمد أساسا ةمرحل

الدراسة التفصيلية التي يتم ىعل

إجراءها بعد قناعة صاحب القرار 

. بجدوى نتائج دراسة ما قبل الجدوى

الدراسة األولية و التي 

تستهدف تحويل فكرة 

المشروع إلى مقترح 

.استثماري 

.دراسة ما قبل الجدوى

و هنا يتم المفاضلة بين 

.رةالمختااريعالمش

.دراسة الجدوى الكاملة

.اتخاذ القرار االستثماري

مرحلة تنفيذ المشروع 

.

.مرحلة متابعة تنفيذ المشروع

ال ينفذ المشروع
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ود، -1 ة للنق ة الزمنی ل القیم ي تتجاھ اییر الت ثالمع دحی ع الت ل م ة تتعام ة و الخارج ة الداخل فقات النقدی

:1منھانذكر ھا،األسعار الجاریة، دون القیام بخصمب

االستردادمعیار فترة ·

حاسبيلمتوسط للعائد المعیاري المالمعدل ا·

التعادلةمعیار نقط·

ود، -2 ة للنق ة الزمنی ار القیم ین االعتب ذ بع ي تأخ اییر الت كالمع ل وذل م ك ة بخص ة الداخل دفقات النقدی الت

:ھيووال إلى ما یسمى بالقیمة الحالیة،الخارجة وصو

معیار صافي القیمة الحالیة·

دالعائ-معیار التكلفة·

معیار معدل العائد الداخلي·

:2انذكر منھعلى بحوث العملیات،باعتمادھار أخرى تستخدم لقیاس الربحیة التجاریة، ھناك معایی-3

شبكة المسار الحرج·

نظریة القرارات أو أنظمة المعلومات·

شجرة القرارات·

أسلوب تحلیل الحساسیة·

ر شم ددة، تخضع لحسابات أكث رة و متع ة فھي كثی ة القومی وال أما األسالیب التي تستخدم لقیاس الربحی

ا ذن بعض ھأرا ألنھا تتعلق باالقتصاد القومي، و نالحظ دقة، نظو ن أن تعكس جانب ة یمك ه المعاییر جزئی

:3تتمثل فيأو ھدفا معین و 

اإلنتاج/ معامل رأس المال·

العمل/ معامل رأس المال·

معامل النقد األجنبي·

التكالیف االستثماریة/ معامل القیمة المضافة ·

قیمة اإلنتاج/ اإلنتاج المستوردةمعامل قیمة مستلزمات ·

رسالة -مع حالة المشروع تاغاست في قطاع الحليب و مشتقاته-أحمد أمين سعد اهللا، دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية1

.43، ص 2002/2003، كلية العلوم االقتصادية و التسيير، جامعة الجزائر رماجستي
.356سابق، ص محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع2
.390،391ص ص، 2003نبيل شاكر، إعداد دراسات الجدوى و تقييم المشروعات الجديدة، مكتبة عين شمس 3
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قیمة الصادرات/ معامل قیمة مستلزمات اإلنتاج المستوردة·

معامل إنتاجیة العمل·

ة و ون بمثاب ة، تك اییر الكلی دعى بالمع ي ت اییر و الت ن المع ر م وع آخ اك ن اسھن ار انعك ة و مس لحرك

:1منھا،االقتصاد القومي 

التكالیف/ معیار المنافع·

الحدیة االجتماعیةاجیةاإلنتمعیار ·

معیار معدل العائد االجتماعي·

أسلوب تحلیل المنفعة و التكالیف االجتماعیة·

ره  بق ذك ا س ل م د ك ولبع اریع،ح یم المش ة تقی ة عملی ة و أھمی ول طبیع يیمكن الق ة ف م عملی ا أھ أنھ

راراتدراسة المشروع االستثماري بغیة الوصول إلى أحسن و مراحل ى ، و تأفضل  الق جدر اإلشارة إل

ةه ذأن ھ فالدراس بتختل ةبحس یة و طبیع ة، ھندس ویقیة، مالی ة تس اك دراس تثماریة، فھن اریع االس المش

ن  ة، یمك ا بیئی ن خاللھ اءة م ة و كف ر فعالی ق أكب ى تحقی ول إل رارات الوص تثمارللق ا ذا، و ھیةاالس م

.دراستنا الالحقةفيسنتناولھ 

ملیة تقییم المشاریع االستثماریةمجاالت الدراسة المرافقة لع-2

ع بھ تنقسم و بصورة أساسیةعملیة الدراسة الخاصة نجد أنعند تقییم أي مشروع استثماري،  ى أرب إل

ا یسمى : عناصر متمثلة في ة أو م ة و الھندسیة، دراسة الجدوى التمویلی الدراسة التسویقیة، الدراسة الفنی

ى م افة إل ة، باإلض ة المالی ةبالدراس ة البیئی ال الدراس ر حسو .2ج ل عنص ة بك ة الخاص ف األھمی بتختل

ات المشروع االستثماري وطبیعة  داف المرجوة منومتطلب ي سبیل دراسة تقییمھاألھ ة، ف لیمةی وذات س

.ةستثماریاالاتقرارالأحسن للوصول إلى أفضل و، دقة عالیة

)2(الشكل رقماألساسیة من خالل استھو مجاالت درتقییم المشاریع یمكن توضیح العالقة بین و 

. 52، ص 2002-2001في العلوم التجاریة، المدرسة العلیا للتجارةرمحمد العابدي، أسس دراسة الجدوى، رسالة ماجستی1
، 2005ة للمشروعات االستثمارية و قياس الربحية التجارية و القومية، مركز اإلسكندرية للكتاب سمير محمد عبد العزيز، الجدوى االقتصادي2

.13ص
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العالقة بین تقییم المشروع و مجاالت دراستھ): 2(الشكل رقم

.17، 16سابق، ص ص عأحمد فوزي ملوخیة، مرج:المصدر

التسویقیةالدراسات -2-1

ان األ د األرك وق أح ل الس د تحلی لیع ھ، ب دوى المشروع و نطاق ة ج ن أجل معرف ط م یس فق یة ل ساس

.الموقع أیضارالالزمة، و في كثیر من األحیان اختیاابرامج اإلنتاج الممكنة و التكنولوجیلمعرفة

ذه، ذيتسویق المنتجات للمشروع الإمكانیةتحلیل مدى ىلك تھدف الدراسة التسویقیة، إلذل تم تنفی سوف ی

:علىساسیة مل بصفة أتھي تشو

دراسة الجدوى التسويقية

نتائج الدراسة التسويقية

هل نتائج التحليل التسويقي في صالح المشروع؟

القيام بالدراسة الفنية والهندسية التوقف و عدم االستمرار

ئج التحلیل الفني والھندسينتا

هل نتائج الدراسة الفنية في صالح المشروع ؟

القيام بالدراسة المالية عدم االستمرار و التوقف

في صالح المشروع ؟الماليةالتحليلهل نتائج 

القيام بالدراسة البيئية عدم االستمرار بل التوقف

هل نتائج الدراسة البيئية في صالح المشروع ؟

الوصول إلى اتخاذ أفضل 

قرار استثماري

رالتوقف و عدم االستمرا
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ة ةبالتسویق، بما یتضمن من تحدید إستراتجیقصیاغة مفھوم یتعل· التسویق، و اإلجراءات الالزم

.1اإلستراتیجیةیذ لتنف

الل · ن خ وق م ام الس ل نظ د تركیبتحلی ھتحدی یة وت ة الرئیس ائل المنافس ة(وس كیلة -النوعی تش

ات ھرة-المنتج عیر-الش لیم-التس روط التس د)ش ى تحدی افة إل ة  باإلض ل و المنافس لوب العم أس

.2لكذو غیر ) استخدام الطاقات اإلنتاجیة و أسلوب العمل ضد المنافسین(

الشرائیةالدوافع الطلب ورمدى استقراوالحجم ودرجة التشبع،تحلیل خصائص السوق من حیث ·

.الخ... كثافة المنافسة و شدتھاو

ل المنافس· افس، وتحلی ع المن ة وض الل معرف ن خ وع این م ات مجم م لمبیع ي أھ ا ف و حجمھ

.الضعفسین، سلوكھم، مواطن القوة وأھداف المنافوكذا . الخ...الشرائح

د· كیلتھتحدی اق تش ث نط ن حی تج م ھ، ، خصائص المن رحنوعیت میم المقت ف والتص عر ، التغلی الس

ة، باإلضافة إل دفع المختلف روط ال ل ش ي ظ تج ف ب للمن وات تحدیىالمناس رویج و قن ة الت د سیاس

.3یعالتوز

ة إلتعتبر الدراسة التسویقیة األساس أو الجوھر · د الطاق الي یمكن تحدی ة و بالت ة الفنی عداد الدراس

دو ي ب ا، و الت ع بیعھ ات المتوق اج الكمی ة إلنت احة األرض، المطلوب د مس ي تحدی اھم ف رھا تس

.سیةالتجھیزات و مستلزمات اإلنتاج و غیرھا من مدخالت الدراسة المالیة و الھندالمباني،

ھ ة المشروع و حجم ى طبیع ف عل ا أن . و ال شك أن نطاق الدراسة التسویقیة، و عمق التحلیل یتوق كم

.من ثم اإلیراداتلیف و المبیعات، وادیرات التكتحلیل النقاط السابقة لھ تأثیر كبیر على تق

ة، ویالحظ أن تقدیر حجم المبیعإذ دیر ات یتم خالل فترة زمنیة معین م تق راداتمن ث ب اإلی األخذ یتطل

ا، لاالتكنولوجیوبعین االعتبار طاقة المصنع المثلى اج األفضل فنی امج اإلنت ة، و برن ن ذالمالئم لك ال یمك

بح التكنولوجی دما تص ائي إال عن كل نھ ات بش رادات المبیع د إی كل اتحدی روفتین بش نع مع ة المص و طاق

.4واضح

یم المشلالمخطط و علیھ یقوم ع و التسویق بھدف خالروع بإدتقی امج البی ي برن وجي ف ار التكنول االعتب

.تحدید معالم برنامج اإلنتاجوقیق التكامل و االنسجام بینھما، تح

.27المرجع السابق، ص 1
.295، ص 2002حسن إبراھیم بلوط، إدارة المشاریع و دراسة جدواھا االقتصادیة، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان2

3 R. Burck; Project Management, 3rded,Wieley, New York,2000,p135.

.147، ص 1998بلوط حسن، إدارة المؤسسات، رشا دبرس 4
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ة ةالدراسة التسویقیتبدأبصفة عامةو لعة أو الخدم اج الس ل إنت د واوتستمر أثناءھقب ا بع ى م د إل تمت

.اإلنتاجعملیة 

ندسیةالدراسة الفنیة و الھ-2-2

ة، و ذتتعلق الدراسة الفنیة والھندسیة بالبحث عن إمكانیة تنفیذ المشرو ة الفنی ي ع المقترح من الناحی ك ف ل

ل  ر ك تخدامھا، و أث ن اس ي یمك دائل الت ف الب ة مختل وء دراس اض تثمر منھ ة للمس الح الخاص ى المص عل

ة ھي مجوعلىالدولة أو المجتمع و ن الخطوات الصناعات األخرى، و الدراسة الفنی الدراسات وموعة م

ل  ن أج روع م ة بالمش ب الخاص ف الجوان ي لمختل ل الفن ق بالتحلی دادتتعل دیراتإع ة التق ة بالتكلف المتعلق

. 1مال العامل، و تكلفة التشغیل و بدأ العملالاالستثمارات و رأس إجماليخاصة تقدیرات 

دى وندسیة یتحدد مدى دقة تقدیر عناصر التكلفة قدر الدقة و األھمیة التي تعطى للدراسة الفنیة و الھبو م

ة، و تتحدد نوعیة المشاكل الفنیة، المالیة،المخاطر أو األخطاء التي قد تواجھ المشروع ة،اإلداری اإلنتاجی

.2التخلي عن المشروع تماماإلىتؤدي و التي ،التسویقیةو

دائل المتاحة و و ین الب تم استخدامھا تتطلب الدراسة الفنیة االختیار ب ي ی اج الت ا اإلنت ة بتكنولوجی المتعلق

ین أسالیبلتحویل المدخالت إلى مخرجات ا ب راوح م دة(، وتت ات )بسیطة، معق دات و تنظیم ین مع ، و ب

ن استخدامھاالمباني، اإلمكانیات، و(داخلیة  ي یمك ین طرق التشغیل)التسھیالت الت خ...، وب دیل .ال أي الب

ة المشروع تحت الذي یضمن الفني المناسب دى قابلی الي تتحدد م نجاح المشروع من الناحیة الفنیة و بالت

.3الھندسیة أوالالدراسة للتنفیذ من الناحیة الفنیة 

ويیو رتبطحت ددة، ت املة و متع وات ش ة خط ت الدراس روع تح ي للمش ل الفن ة التحلی ا بنوعی أساس

ي سیستخدمھ ا الت ق أھدافاالتكنولوجی ي تحقی روع ف ة المش ات الفنی الیب و العملی ن األس ة م ھ، أي مجموع

.و حجم المشروعطبیعةالتي تتوقف نوعیتھا على 

:4ه الدراسة فیما یليذیمكننا حصر أھم جوانب و عناصر ھھنا و انطالقا من 

ة والبشریة من خالل تصنیفھا باإلضافة · دخالت المادی ذا الم ة وك واد األولی تحدید مواصفات الم

.مدى توافرھا و أسلوب توریدھا و تكالیفھاالحتیاجات،إلى مواصفات ا

ى · ع عل ار الموق دي الختی نھج التقلی یس من خالل ال تحلیل المكان و الموقع المناسبین للمشروع ل

ة أو  واد األولی ن الم ة م داداتمقرب ادیة و (اإلم ة و اقتص ل فنی ةعوام ب)مالی د فحس ل یمت ، ب

.للمشروعاألثر االجتماعي والبیئيإلىالتحلیل 

.116محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سابق، ص 1
.27علي الضیف، مرجع سابق، ص 2
هرسالة دكتورا-مثال الجزائر: النظریة والتطبیق وانعكاسات ذلك على االقتصادیات النامیةن، نماذج تقییم المشاریع االستثماریة بیمسیكة بوفامة3

.62ص ، 2001-2000-جامعة الجزائر- كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر-دولة
.65، ص 2000ر النھضة العربیة، القاھرةیسري خضر إسماعیل، إعداد و تقییم المشروعات االستثماریة، دا4



لبعد البيئي في تقييم المشاريعا: الفصل األول

18

ع، · ة الموق الل تھیئ ن خ ة م ة المدنی غال الھندس د أش غال تحدی اءات و األش اني و اإلنش یید المب تش

.الخارجیة

.الطاقات اإلنتاجیة المناسبة و أسالیب اإلنتاجتحدید مواصفات اإلنتاج،·

.اختیار التكنولوجیا المالئمة و تحدید اآلالت و المعدات·

.حاللتحدید احتیاجات الصیانة و اإل·

.تحدید تكالیف كل ما سبق·

)الدراسة المالیة(دراسة الجدوى التمویلیة-2-3

اییر االستثمار الموضوعیقصد بدراسة الجدوى المالیة، تحدید درجة مقابلة المشروع  ا لمع ة، و ھو م

.1التجاریةیعني درجة تحقیق المشروع للمستوى المقبول من الربحیة 

د ھ اءذو تع ة وا ه الدراسات بن ویقیة، والدراسة الفنی ائج الدراسة التس ى نت ي عل ا ف د ترجمتھ الھندسیة بع

ة ورة أوراق مالی روع و، ص ر المش دوىو ذیعتب ة فج ة، ومالی داف الربحی ھ ألھ ة تحقیق ترداي حال داس

.*التكالیف االستثماریة خالل الفترة التي یحددھا المستثمرون

ى و ة إل ة المالی دف الدراس ھتھ اریعمسالتوجی و المش ین نح ي ثبتتثمرین المحتمل ا تالت دواھا مالی ج

وء عرض القو ة، واقتصادیا، في ض ات المالی ى ائم و البیان راض إل ات االقت ات و جھ ب تشجیع ھیئ جان

فضل مصادر على تمویل المشروع، و تحدید تكالیف االقتراض من كل مصدر تمویل، و من ثم اختیار أ

ؤ ا ی و م وال، وھ ى األم ول عل یم ىثر علالحص ى تقی افة إل تثمار، باإلض د االس ال و عائ ة رأس الم تكلف

ع  ة االستثمار، م ل ربحی ز االحتماالت أو فرص تحقیق عائد مربح للمشروع من خالل تحلی ل المرك تحلی

اعي،  د االجتم ى العبء أو العائ الي عل ل الم ائج التحلی ر نت ھوالمالي للمشروع الجدید و إبراز أث ان علی ف

ل الي ھدف التحلی ا ،لمشروعلالم د م ام بالمشروع أو إذاھو تحدی رز القی ة تب ة المالی ائج الدراس ت نت كان

.التوقف عنھ و إلغائھ

ن ھو روع ذم ة للمش ة الالزم وارد المالی د الم ة تحدی دف الدراس ول، أن ھ ا الق ق یمكنن ا المنطل

وواالستثماري،  ل التم راح الھیك الي اقت ال، و بالت ذي یناسب المشروع تقدیر تكلفة رأس الم ل ال یلي األمث

واء  ات، س ن الدراس ر م ا ذك وء م ي ض ارجي أو ف داخلي أو الخ ل ال ي التموی ویلي ف ل التم ل الھیك تمث

.2كالھما، مع تحدید االلتزامات المالیة التي قد تترتب عن ذلك

.204محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سابق، ص 1
ألنھ ینقضي الوقت لیس بالقصیر بین إعداد كجدیر بالذكر ھنا أنھ عند إجراء الدراسة المالیة فانھ یجب أن یتم على أساس األسعار الجاریة، ذل*

.الدراسة و تنفیذ المشروع و بدء اإلنتاج
.318، 317حسن إبراهيم بلوط، مرجع سابق، ص ص، 2
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ة و ك أن أي دراس ةال ش ود تقییمی ن تع تند بل م تس ا ل رة م دة كبی ىفائ ولإل مان معق وارب، ض وفر الم دت

.نتائج الدراسة ایجابیة ومرضیةإذا كانت،للمشروع

ھذه الدراسات توضح تمویل المشروع، ألن إلمكانیاتتقدیر أولي إجراءمن الحاالت البدفي معظم و

.ویلالتمإمكانیاتتحدید عندبشكل مباشر إالالقیام بھا، و من ثم ال ینبغي حجم رأس المال المطلوب

: 1ي تشمل الدراسةو بالتال

.دراسة مصادر التمویل المختلفة و مؤسسات التمویل·

.دراسة تكلفة التمویل و أثرھا على سیاسات التمویل·

.المالئمةلالتمویتحدید ھیكل التمویل و نسب ·

ذاو ا ھ ىم اعدنا عل ایس روع، القی الحیة المش دیر ص الي تق ق، و بالت الي دقی ل م رم بتحلی ث تعتب حی

تثمرین والالدراسة  ینمالیة أداة لتزوید المس ولین المحتمل ة ،مروجي المشاریع و المم بالمعلومات الالزم

تثمار، . تمویلھلتقریر ما إذا كانوا سیقومون باالستثمار و  ة االس و یحدد نطاق التحلیل المالي تعریف ماھی

:2ساسي یتمثل فيھذا التحلیل تصمیم المشروع منذ البدایة، ألن الھدف األمئیاللذلك یتعین أن 

ا · یة و أیض ة و الھندس ة، الفنی ویقیة، البیئی ات التس الل الدراس ن خ الیف م دیرات التك ل تق تحلی

.المالیة

ي ظل· رح سواء ف استخدام معاییر تقدیر صالحیة االستثمار في تقییم المشروع االستثماري المقت

.التأكد أو الشك

الدراسة البیئیة-2-4

المخرجات ومن خالل حركة المدخالت ، اري جزءا من المجتمع الذي  یقوم فیھیمثل المشروع االستثم

تموبالتاليالخدمات، وسلع لل ي تی ین األضرار الت ربط ب عال ي المجتم ة ف ة الطبیعی ات حدث للبیئ والعملی

ارھ إنتاج أحد مستلزمات المشروع أو نقلھا الستخدامھا قد یصاحبالتي یقوم بھا المشروع، فمثال  رة كآث بی

ؤدي  ىت ب إل ذي یتطل امة و ال واد الس ن الم خمة م ات ض ل كمی ة نق ل عملی ة، مث ة المحیط وث البیئ تل

ائر إجراءات وع الخس ا لوق یة تجنب ق األساس ة المراف افیة لحمای ب . األضراروإض ى الجوان افة إل باإلض

ھ، واء،تعلقالمو البیئیة المرتبطة بتشغیل المصنع نفس وث الھ ادة بتل ة أو زی خ...الضجیجة الترب ا . 3ال مم

.98ھوشیار معروف، مرجع سابق، ص 1
.92، ص 2005عباسي، غالب يوسف، أساسيات المشاريع المتكاملة، دار قابس 2
.15، ص2000سكندرية جديدة للنشر، اإلمحمد عباس بدوي، المحاسبة عن التأثيرات البيئية و المسؤولية االجتماعية للمشروع، دار الجامعة ال3
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ات السیاحة  ة، ویؤدي إلى تقلص إمكانی دمات الترفیھی ض الخ ذلك الحال بالنسبة لمخرجات ونقص بع ك

روع  یئالمش أثیر س ا ت ون لھ د یك ي ق لع الت ن الس ة م ى البیئ داث بعل ر فإح لوكيتغیی تھلكین، اس لمس

.یةتفصیلالخارجیة بصورة البیئةوتلك العالقة المتبادلة بین المشروع ) 3(الشكل رقمیوضح و

روعالعالقة المتبادلة بین البیئة الخارجیة و المش): 3(الشكل رقم

موارد/عةیطب

منافع و خدمات

رسومتشریعات وضرائب

ضریبیةورسوم       

موارد

تكالیف/ملوثات المخلفات

"تكالیف"مخلفات االستھالك/ملوثات

انتشار األوبئة/التدھور البیئي

.208محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سابق، ص :درالمص

ة، يالتأثیر الذ، البیئیةبشكل أساسي في الدراسةیھمناوما  ى البیئ ةمن خاللیحدثھ المشروع عل عملی

ھ منتثمار الصناعي، مشاریع االسالناتج عنواقعیا لألثر تتضمن تحلیال شامال والتيالتقییم ا ل ة وم أھمی

ل حاسمة بالنسبة  ن تحلی ي ولجدوى المشروع، فھي تشكل جزءا م دول الت ي ال یم المشاریع، خاصة ف تقی

.بذلكفیھا القانونیقضي 

:مخاطر عدیدة نذكر منھافقد تستخدم بعض المشاریع مواد و مدخالت تنطوي على 

oنشوب الحرائق.

oحدوث االنفجارات التلقائیة.

الدولة

الصناعة 

المشروع

المجتمع
البيئة
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oمخاطر التسمم.

oدخنةخطر االنبعاثات الغازیة واأل.

oخطر میاه الصرف.

oالخ...الخطر الناتج عن النفایات الصناعیة .

ة، الماءیؤدي إلى تلوثوھو ما  ا،الھواء والترب ؤثرمم عی ة للمجتم ة الطبیعی ى البیئ لبا عل راد، (س األف

ات ات والحیوان ة .)النبات ة نتیج ات المعدنی ازل و المنتج ى المن اریع عل واتج المش ض ن ؤثر بع د ت ا ق كم

.1ضمنھا أحماض ذات تأثیر سلبي كبیرت

ةالمشروع، ونافع البیئیة المتوقعة من میستھدف تقییم األثر البیئي تحدید األضرار و الو ر البیئ ھأث ،علی

اثر على المجتمع كلؤ، تخارجیةعادة ما تكون اآلثار و ان تقییمھ ذلك ف ھ، و ل ي ھ أو جزء من تم ف سوف ی

ى وإطار اقتصادي اعي عل ھ المشروع، أو ااجتم تم فی ذي ی یم ال ا إلقل ومي وفق عید الق توى الص ى مس عل

ر اد األث ل . ألبع دیالت للتوص ن تع یھ الضرورة م ا تقتض ي توضیح م تم ف ا ی ىكم ر إل ابي لألث یم ایج تقی

. 2البیئي

أو في دراسات االقتصادیةالكتب بعض الدراسة في مثل ھذهقد یتساءل البعض عن سبب عدم وجود و

ام أنھ حتى، و الواقع تھا الكبیرةیمن أھمبالرغم لمشاریع الفعلیة لالجدوى اك اھتم ن ھن م یك ب ل ت قری وق

ع، إالالخارجیة بھذا األثر خصوصا الجانب المتعلق باآلثار  دیثا، أن على المجتم دول ح ن ال د م ام العدی قی

ات الآلثارتحلیل إجراءبتقریر ضرورة  ى الجھ ا حتم عل ي قوانینھ ة ف ة الجدوى البیئی ة بدراس إعدادلقائم

ان یشكل  بیان مستفیض عن األثر البیئي، یقدم إلى السلطات المسؤولة لدراسة و منح الترخیص، وھذا البی

ة كورقة منفصلة عندما یقدمأنھ غیر،جزء من الدراسة الخاصة بتقییم المشروع یعرض المشروع للموافق

ي غ. عیذكر باختصار في تقریر المشروعلیھ، و اب وف ین أیضا إجراء ی ة، یتع ة البیئ ة لحمای ام قانونی أحك

ي، نظر ألاتقییم لألثر البیئي تحقیق ل دول ب تموی ى طل ة إل دما تتجھ النی نلمصلحة المستثمر، خاصة عن

. 3تطلب تقییما لألثر البیئي لمشاریع االستثمار الصناعياإلنمائي من مؤسسات التمویل اكثیر

القول أن الدراسة المستفیضة، العلمیة و الدقیقة ألي مشروع مھما كان نوعھ، ما تقدم، یمكنىبناءا عل

ر  ف العناص ین مختل جام ب ق االنس ب تحقی ابقةتتطل ذكرالس ة بالجال ویقیو، و المتعلق ب التس و ة، الفنیةان

.17مرجع سابق، ص محمد عباس بدوي، 1
لمملكة العربية السعودية  دار المريخ للنشر،  الرياض،  ا-مرجع في تحليل الجدوى- محمد حمدي السباخي، التقويم االجتماعي للمشروعات 2

.73ص ، 2004
الطبعة الثانية، الدار الجامعية، ،BOTتصادية و االجتماعية مع مشروعات عبد القادر محمد عبد القادر عطية، دراسة الجدوى التجارية و االق3

.530، ص 2001-200اإلسكندرية 
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را. ، باإلضافة إلى الناحیة البیئیة و أثر المشروع علیھاة، المالیةالھندسی ى أفضل الق ي رات للوصول إل الت

.عند إقامة المشروعتحقق الصالح العام 

ة و رة للدراسة البیئی يعلى ضوء ما تم التفصیل فیھ برزت لنا األھمیة الكبی یم المشاریع، ف الي وتقی بالت

ة الفصل التعرض االذي یعتبر أساس دراستنا ، لذ،ضرورة األخذ باالعتبار البیئي  ي بقی سوف نحاول ف

ی، بشكل  تفصیلي و دقیقیة التقییم للبعد البیئي في عمل ة لتقی ة الفعلی ي مللوقوف على األھمی ي ف ر البیئ األث

.، والتي نبدأھا بالعالقة بین اإلدارة البیئیة والدراسة البیئیةإرساء المالمح العامة للمشاریع

اإلدارة البیئیة كأساس للدراسة البیئیة: المبحث الثاني
مفھوم وأھمیة اإلدارة البیئیة-1

وث میعتبر نظا اإلدارة البیئیة من أھم النظم التي یتم االعتماد علیھا، من أجل تحقیق أھداف الحد من التل

ى الحد  البیئي، وتحسین البیئة الداخلیة والخارجیة للمشاریع بزیادة الوعي البیئي لدى العاملین مما یؤدي إل

.إھدار الموارد األخرى المتاحةمن الضیاع في المواد، وقت اإلنتاج، المیاه والطاقة ومنع

ن  رادات م ر اإلی ق أكب ھ، وتحقی ة فی كما یتم قیاس كفاءة المشاریع بمدى تكامل نظم اإلدارة البیئیة المطبق

ا ة لھ الیف المرافق ة والتك ى البیئ ذا المبحث بالدراسة . خالل استخدامھا تجنبا لآلثار الضارة عل اول ھ ویتن

.   لقة باألساس التنظیمي للدراسة البیئیة السلیمة للمشاریعوالتحلیل مختلف الجوانب المتع

المفھوم-1-1

ي مجاالت ایمكن اعتبار مفھوم اإلدارة البیئیة امتداد ھ ف د تطبیق لمفھوم اإلدارة بالمعنى العام وخاصة عن

ل  ة، مث اج،معین راإلنت ال، البش الیب اإلدارة التقلیدی...الم ى أس د عل ذ یعتم د التنفی خ، وعن یط، : ةال التخط

م  یم األداء، ث داف محددة وتقی التنظیم، التوجیھ، وذلك من خالل آلیات مختلفة األنواع واألشكال لتحقیق أھ

.تصحیح المسار

:1إشكالیات اإلدارة البیئیة یمكن طرحھا في صورة جملة من التساؤالت كما یلي

المرغوب بیئیا ؟كیف نحدد ·

ة شؤونھا ؟ما حدود المنظومة التي نسعى إلدار·

ددا· ا المح ة(ت م ة، اجتماعی ة، مالی ة، فنی ؤون ) علمی ار أدوات إدارة ش ا اختی ري داخلھ ي یج الت

البیئة؟ وما التركیبة المثلى لھا؟ 

.لعملیة اإلدارة) الواقعیة(ما ھي األھداف الممكنة التحقیق ·

:إن النظر في أوضاع منظومة اإلدارة البیئیة یقودنا إلى التأكید على مایلي

.  76، ص2003، دار النھضة العربیة، القاھرة "المبادئ والممارسات"نادیة حمدي صالح، اإلدارة البیئیة 1
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. معاییر البیئة المقبولة تتبدل مع مرور الزمن·

.حدود المنظومة البیئیة قد اتسعت من المحلي إلى القطري، القومي فالعالمي·

.القدرات المالیة والتنظیمیة ألجھزة إدارة البیئة تختلف بحسب الحاجة البیئیة·

األھمیة-1-2

:1ترجع أھمیة تطبیق نظام اإلدارة البیئیة إلى مایلي

د.1 ة یع م الطاق ادة حج ى زی ؤدي إل ا ی غیل، م اج والتش م اإلنت ویر نظ ة أداة لتط ام اإلدارة البیئی نظ

.اإلنتاجیة المحققة فعال

.على منع اإلسراف و الضیاع في الخامات والطاقةةیعمل نظام اإلدارة البیئی.2

د.3 دوث إھ ن عدم ح تج ع ائض للمشاریع ین ق ف ى تحقی ة إل ام اإلدارة البیئی ق نظ ؤدي تطبی ي ی ار ف

.كمیة الخامات، الطاقة ومستلزمات التشغیل المستخدمة في اإلنتاج

الج .4 الیف ع یض تك ى تخف ؤدي إل ا ی ة، مم ة الداخلی وث البیئ رار تل أمراض أض ابات ب ع اإلص من

.األفراد

.تحسین المراكز المالیة للمشاریع.5

.ئیةدارة البیاكتساب المزایا التنافسیة لمنتجات المشاریع التي تطبق نظام اإل.6

ات، .7 فات المنتج ي مواص تمر ف ین المس ى التحس ؤدي إل ا ی تج مم اة المن لوب دورة حی ق أس تطبی

.وتخفیض مدخالت عوامل اإلنتاج

خطوات ومستویات اإلدارة البیئیة-2

خطوات إدارة شؤون البیئة-2-1

ة ى مستوى المشروع أو -تجرى عملیة إدارة شؤون البیئ ات اإلدارة، سواء عل عشأن كل عملی -المجتم

ي إطار سیاسات واستراتیجیات تناسب  ة، ف ق أھدف معین في سلسلة من الخطوات المتتابعة منطقیا لتحقی

ھ  ق إدراك دى عم ھ وم ع تطور أوضاعھ وإمكانیات دل م ا، وتتع ت م ظروف كل مشروع أو مجتمع في وق

.للمشكلة التي یتصدى نظام اإلدارة لحلھا

ي السعي المتواصل لتحسین نقطة البدایة المنطقیة في المنظوم ة ف ة اإلداریة ھي إدراك المشكلة المتمثل

ز . أحوال البیئة وعالج ما یصیبھا من ضرر ي یجب التركی ة الت د القضایا البیئی ي تحدی ل اإلدراك ف ویتمث

ا دى خطورتھ بابھا وم تم . علیھا وتحلیلھا بدقة لفھم طبیعتھا، أس بابھا، ی ا وأس كلة بأبعادھ د المش د تحدی وعن

ات اال ب األولوی ا لترتی داف طبق دد األھ نتقال إلى إعداد الخطط لمواجھتھا في إطار تخطیط استراتیجي یح

pdf 12/04/2008http://www.partadmi/2m/eco.: حسن رمزي، نظام اإلدارة البیئیة1
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ات ةواإلمكانی وات . المتاح ي الخط یر ف ي تس ة الت ؤون البیئ دورة إدارة ش ي ل دخل الرئیس ل الم ث تمث حی

:1اآلتیة

ریعیة· ن األدوات التش ة م ن خالل مجموع ور االستراتیجي م ذا التص ل ھ وائح (تفعی وانین والل الق

.التي تعتبر من أھم األدوات الالزمة لتحقیق األھداف) التنفیذیة

ة· ل الالزم ات والھیاك ي التنظیم ة ف ریعات، المتمثل ق التش ب لتطبی ار المناس وفیر اإلط ن . ت تم م لی

ن  ة م اد جمل یط االستراتیجي باعتم داف التخط ق أھ ي تحق اییر الت ات والمع د المتطلب ا تحدی خاللھ

و ةالل ر اإلداری ل واألوام الیب العم ة، أس ادیة .ائح التنفیذی ى األدوات االقتص افة إل لبیة (إض الس

ع ) ةواالیجابی داف م ق األھ ة لتحقی ة والبشریة الالزم وارد المادی وفیر الم ك، بت ى ذل المساعدة عل

.التحدید األمثل لخطوط السلطة، المسؤولیة، مراكز اتخاذ القرار وقنوات االتصال الفعال

االت ت· ي ح ة ف طة معین راخیص ألنش ل الت ة، مث روط الخاص ن اإلجراءات والش ة م وفیر مجموع

ة د ( مختلف زام بالقواع ن االلت ماح م رات الس طة، إجراءات فت ة لألنش ار البیئی یم اآلث كدراسات تقی

، ھذه التشریعات، اللوائح والتراخیص تحدد تفصیال یفترض )الخ...واللوائح، اإلجراءات المؤقتة 

ا لإلستراتیجیة االل ة طبق تزام بھ في األنشطة المختلفة في كل مكان ووقت حفاظا على أحوال البیئ

.واألھداف المقررة على المستوى الوطني، ثم على مستوى المشاریع

ابي · للتحقق من االلتزام باألھداف، الخطط واإلجراءات كما سبق إیضاحھ البد من وجود نظام رق

.یلھا وتقییم النتائجیعمل على جمع البیانات، تحل

و· زام المطل ین أن االلت ھ، أو بإذا تب افیة لتحقیق راءات إض اذ إج روري اتخ ن الض ق، م م یتحق ل

ھ زام ب ة يوال تعن. اإلل اعدات الفنی دیم المس ن تق درج م ل تت ا، ب ات بأنواعھ رورة العقوب بالض

ى  ة والمالیة التخاذ إجراءات تصحیحیة، مرورا بالتنبیھ واإلنذار، وصوال إل ا لطبیع ات طبق العقوب

ام  ر نظ ال یعتب ة الفع ام الرقاب ة أن نظ ب مالحظ ھ، ویج اجم عن رر الن زام والض دم االلت ة ع واقع

.المبادئ الذي یتوقع األخطاء قبل وقوعھا بوضع األسالیب المانعة لھا

ا · افة لم عوبات، باإلض ن ص ا م ا یواجھھ ا وم ل نتائجھ راءات وتحلی ة اإلج ة لمراجع ود حاج وج

ف عن وائحیكش ریعات،التنظیمات والل دیل التش دا لتع ور، تمھی ن قص ا م ى ( ھ تطبیقھ وة أول خط

.)فاألھدالدورة جدیدة في اإلدارة تكون أفضل من سابقتھا في تحقیق 

. 78،79صنادیة حمدي صالح، مرجع سابق، 1
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المستویات  -2-2

ات  ان العالق ي األذھ ا ف وفقا لما سبق، یقتضي األمر أن نمیز بین مستویین لإلدارة البیئیة وأن نضع دوم

. 1بادلة بینھما، وھما اإلدارة البیئیة على مستوى المشروع، واإلدارة البیئیة على مستوى الدولةالمت

تج  ا ین اني من صفات لنشاطات المشروع بم أھداف المستوى األول ھي االلتزام بما یحدده المستوى الث

اظ أما أھداف المس. عنھ من انبعاثات، تصریفات ومخلفات صلبة إلى البیئة الخارجیة اني ھي الحف توى الث

ق  ى تحقی ھ بالعمل عل ذي یعیش فی وي ال یط الحی ي المح اة ف ة صحیة لإلنسان ولكل مظاھر الحی على بیئ

. التوازن البیئي

ى األحوال  ع إضافة إل ي المجتم ي تجري ف ف األنشطة الت ار مختل إن أحوال البیئة السائدة ناتجة عن آث

ة ة والمناخی ا. الجغرافی د نظ م تحدی ن ث ادي وم ع االقتص وء الواق ى ض تم عل ب أن ی ة یج م اإلدارة البیئی

انیة  ادیة واإلنس اطات االقتص ل والنش دى الطوی ى الم داف عل ار األھ ي االعتب ذ ف ع األخ اعي، م واالجتم

ق كال من  ا یحق ة بم ة الالزم المتوقعة والضروریة حتى یمكن وضع الخطط، السیاسات واألدوات المختلف

ادیة واال ة االقتص الل التنمی ن خ ك م تم ذل ى أن ی لھا، عل ة وتواص ة البیئ ت حمای س الوق ي نف ة وف جتماعی

.بین كل األطراف المستغلة للبیئة والمؤثرة فیھاقالمشاركة والتنسی

اإلدارة البیئیة على مستوى المشروع -2-2-1

:2فيھناك عدة أسباب تدفع إلى االھتمام بمسألة اإلدارة البیئیة على مستوى المشروع تتمثل 

.التشریعات واللوائح وااللتزام بھا·

.الضغط االجتماعي والسمعة في سوق یزداد فیھ الوعي بأھمیة حمایة البیئة·

.المنافسة في السوق المحلیة أو اإلقلیمیة أو العالمیة·

.االعتبارات المالیة·

.متطلبات سوق التصدیر·

نظام اإلدارة البیئة في المنشآت االقتصادیة-2-2-2

ادرة من . معالجة منھجیة لرعایة البیئة في كل جوانب النشاط االقتصادي داخل المجتمعتعتبر  أتي بمب ت

اطات ة بالنش ة القائم اة أو المؤسس ادات المنش یم . قی ى التقی ر عل ر ال یقتص ادات لألم اول القی ث أن تن حی

اط ي المخ ر ف ى النظ ا إل درج أیض ل ین ة، ب إلدارة البیئی ام ل ة نظ ا إقام دي لمزای ا النق رض لھ ي تتع ر الت

ة ارات البیئی ام االعتب مل االھتم م یش اة إذا ل الزم، أو ( المنش ل ال ى التموی ول عل درة الحص وادث، ق الح

).التنافس في السوق و دخول أسواق جدیدة

.45، ص2001زین الدین عبد المقصود، البیئة واإلنسان، منشأة المعارف، اإلسكندریة 1
. 58، ص2001أكادیمیة السادات، القاھرة" المبادئ واآلثار"أسامة أمین الخولي، اإلدارة البیئیة 2
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ى  ر دائم،وعل ي تغی تھالك ف اج واالس اط اإلنت رة أن أنم نوات األخی ي الس ال ف اع األعم د أدرك قط لق

ي أالمنش ة ف دة الراغب وق أن ت ل الس اء داخ ي مالبق ة ف ارات البیئی ل االعتب دریجي ومتواص كل ت ج بش

.1استراتیجیاتھا ومخططاتھا بعیدة المدى

ى تحسین األداء  ة للعمل عل بة البیئی ولعل أھم أدوات تحقیق ھذا الدمج ھي إقامة نظام اإلدارة والمحاس

ة أة البیئی ة المنش ا لسیاس ة ف. طبق ري بجدی ل یج ازال العم فات وم ة للمواص ة العالمی ي المنظوم

ل أدوات 14000في إطار مواصفة اإلیزو)(ISOالقیاسیة ا، مث دا وعمق ر تعقی ، لتطویر أدوات أخرى أكث

ي یم األداء البیئ الیب تقی ة و أس ات البیئی تج أو البطاق اة المن ل دورة حی رة . تحلی دان كثی ي بل ق ف ث طب حی

ا دون ضغوط تشریعیة بواسطة أجھزة حكومیة كي تأخذ بھا المؤسسات  وتستخدمھا حسب ما یتراءى لھ

. تلزم ذلك

ي  ة ف یعتبر ھذا األسلوب في معالجة قضایا البیئة جدیدا نسبیا، نلجأ إلیھ بعد أن أثبتت الدراسات المقارن

د  ن فوائ ھ م ا یحقق ة بم ة مقارن اھظ التكلف اع ب در دون اقتن لوب أستص دول الصناعیة أن األس ن ال ر م كثی

.بیئةلحمایة ال

نظام اإلدارة البیئیة على مستوى الوحدة اإلنتاجیة -2-2-3

ا  ة، نوجزھ ة البیئی إلدارة والمراجع ة نظم ل ام بإقام دفع المنشآت الصناعیة لالھتم ة ت ھناك أسباب مھم

.فیما یلي من عناصر

التشریعات واإللزام بھا-2-2-3-1

ة ة البیئ ة حمای ي سیاس ة یسود عالم الیوم تزاید ملحوظ ف وائح التنظیمی واستراتیجیاتھا والتشریعات والل

رة . لتنفیذھا ان كثی ي أحی رة ف ا، بطرق مبتك زام بھ ق االلت ى تحقی ر عل ز أكث اك تركی ت ھن س الوق وفي نف

ق السیطرة زام عن طری ق االلت دي لتحقی ة( تختلف في منطلقھا عن األسلوب التقلی تحكم والرقاب ل )ال ، مث

ة أسلوب االتفاقیات الطوعیة بی ن أجھزة االلتزام والمنشآت الصناعیة، التدقیق في تحدید المسؤولیة المدنی

الیب  ف، أو ابتكار أس أو الجنائیة في إحداث التلف البیئي، وتقییم حجم التعویضات المطلوبة إلصالح التل

ال جدیدة قائمة على آلیات السوق لتحقیق االلتزام بتقدیم حوافز اقتصادیة لتنشیط جھود االلتزام وم م ف ن ث

راحة  ن الص و م ي ج وعي ف زام ط ترك والت د مش ى جھ وم عل رة تق اذج مبتك ى نم اد عل ن االعتم د م ب

.2والمكاشفة واقتناع كل األطراف بأھمیة أھداف التعاون لتحقیق االلتزام بالتشریعات السائدة

.http://www.darmarif:mac/me/dir.doc,17/09/2008:ة في المنشأةنضال غفران، اإلدارة البیئی1
.65،ص2004علي نجم، إدارة البیئة، دار البشائر، دمشق2
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الضغط االجتماعي والسمعة في السوق-2-2-3-2

ل ع كك توى المجتم ى مس وعي عل ادة ال زة إن زی الل األجھ ن خ س م ة انعك ى البیئ اظ عل ة الحف بأھمی

یم  ر التنظ ا بمظھ آت وإظھارھ ورة المنش ین ص تجابة وتحس د االس ناعیة بتزای آت الص ة والمنش الحكومی

ل إشھار األداء  دة مث ھ أشكال جدی الوطني والحریص على المنشأة العامة، خصوصا أن الضغط أصبح ل

.تابعتھا أو حتى مقاطعة منتجاتھاالبیئي للمنشأة في وسائل اإلعالم وم

المنافسة-2-2-3-3

ي  أة ذات األداء البیئ اع المستھلكین عن منتجات المنش إضافة إلى ضعف الوضع التنافسي نتیجة امتن

ا  المتدھور، فان واحدا من أھم أسباب إضعاف القدرة التنافسیة في السوق المحلیة ھو ارتفاع تكلفة إنتاجھ

ى . األداء البیئي من ھدر في الموارد والطاقة وتدھور في نوعیة المنتجاتنظرا لما یصاحب سوء أما عل

م  ي تحك ة الت ات الدولی ى االتفاقی اجي واالقتصادي باإلضافة إل المستوى الدولي، فان عولمة النشاط اإلنت

ة نتیجة لتشریعات األداء البیئي للدولة ومنشآتھا قد تنتھي باستبعاد إنتاج المنشأة الملوثة من السوق العالمی

ا  أنھا، باعتبارھ ي ش دخل ف ك أن تت ة المنشأة، ال تمل ولوائح تنظیمیة تصدر في أقطار بعیدة جدا عن دول

ة أو صحیة . مسائل خاصة، وھناك قائمة یتزاید طولھا للمواد المحظور استخدامھا في العالم ألسباب بیئی

ة  دو ألول وھل د یب ى أوق أثیر عل راءات ت ذه اإلج یس لھ ھ ل ي ن ة ف ألة المنافس ة، إال أن مس وق المحلی الس

.1السوق الدولیة تستحق أن تعالج بمزید من التفصیل واالھتمام

متطلبات سوق التصدیر-2-2-3-4

ى  ز عل ي التحفی ا ف ة وموضوع المنافسة ودورھ ا البیئی ة، متطلباتھ دة للسوق العالمی إن األوضاع الجدی

ة المخصصة نظام لإلدارة البیئیة، یؤدي إلى إثارة  دول النامی قضیة فرض متطلبات بیئیة على منتجات ال

دیر یاغة .للتص د ص ار عن ي االعتب ذت ف د أخ دول ق ات ال ت احتیاج ا إذا كان ول م اؤالت ح ر تس ا یثی كم

فات  فة المواص ي المواص واردة ف ة ال زوإنظم البیئی فات اإلدارة 14000ی ق مواص ان تطبی ا إذا ك ، وعم

ى تحسین ال ي البیئیة سیؤدي إل ات المستخدمة ف ي التكنولوجی ق تحسینات ف ي السوق عن طری ة ف منافس

دول الصناعیة ى أسواق ال ا إل دول . 2الدول النامیة أو  تیسیر دخول منتجاتھ ي ال ان ممثل ول ب ن الق ویمك

ة إال  اییس جودة البیئ ي صیاغة مواصفات ومق ن أالنامیة لم یشاركوا بشكل جدي ف د م ة الب ي النھای ھ ف ن

زام ب دیرااللت ى التص درة عل دعم الق ا ل ى. ھ تتوقف عل فات س ق المواص ة تطبی ان فعالی ام ف كل ع وبش

ق نظم . المستوى التكنولوجي ومستوى التنمیة االقتصادیة في الدولة ومؤسساتھا المنتجة ع أن تطبی ویتوق

.86، 85نادیة حمدي صالح، مرجع سابق، ص1
.87المرجع السابق، ص2
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ة ي السوق العالمی درة التنافسیة ف ول منتجات المشروع.اإلدارة البیئیة سیزید الق الي قب ة وبالت ن الناحی م

.البیئیة على ضوء ما یسن ویطبق من تعدیالت

أھداف اإلدارة البیئیة ودعمھا بنظام للموارد البشریة-3

األھداف-3-1

د  خیص، Druckerأك ل، التش ن التحلی ن اإلدارة م ال تمك ات األعم ي مجال منظم ى أن األھداف ف عل

وضع خمسة عناصر حاكمة لصفات األھداف التنبؤ ومتابعة النشاطات الالزمة لتحقیق األھداف، وقد 

:1الفعالة وھي

ھ · ك وترجمت تساعد المشروع على تحدید المدى الكامل لألعمال التي توجد بھ ومن ثم توضیح ذل

.إلى عدد من القواعد العامة التي تحكمھا

.تعمل على إیجاد الفرص الختبار القواعد العامة اختبارا فعلیا·

.التنبؤ بالسلوك المتوقع عند تنفیذھااألھداف الفعالة تؤدي إلى ·

ى · ة لصنعھا، وال تنتظر حت رارات خالل المراحل المختلف ار الق د اختب األھداف الفعالة تسیر عن

.یتم المواجھة بفشلھا

.تساعد على تطویر األداء المستقبلي كنتیجة لتحلیل خبرات الماضي·

ق اإلدا ع وتحقی و وض ة نح ة المرحل داف بدای د األھ من إن تحدی ي نض روع، وك ي أي مش ة ف رة البیئی

:2استمراریتھا ال بد من مراعاة متطلبات وشروط معینة نوردھا كما یلي

:یمكن التوصل إلى األھداف البیئیة الفعالة وذلك على النحو التاليSMARTبتطبیق قاعدة 

Specificالتحدید-3-1-1

د من وھذا یستدعي أن ال تكون العبارات التي تصاغ منھا األھ م الب ن ث ة وم ر دقیق داف غامضة أو غی

م صیاغة  ن ث وضعھا بشكل یساعد في تنفیذھا، مع التركیز على إظھار العوامل الحاكمة في األھداف وم

د فأو تھد) المشروع صدیق البیئة(عبارات مثل ي ینقصھا التحدی اح، و األھداف الت د من األرب إلى مزی

.SMARTقد أول حرف من حروف تفقد أول شرط من شروط الفعالیة وبھا یف

Measurableالقابلیة للقیاس -3-1-2

ن  ذلك الیمك ذھا، ك ة تنفی دم متابع الي ع عارات وبالت رد ش ر مج ھا تعتب ن قیاس ي ال یمك داف الت إن األھ

ث أن  د، حی راءات أو قواع ع إج ذون وض ك إذا أراد المنف حب ذل ذھا وینس حة لتنفی ات واض ع سیاس وض

ي األھداف الغیر ممكن قی ى العمل ف لبا عل ؤثر س ا ت ى وضع السیاسات والخطط، كم لبا عل ؤثر س اسھا ت

.89، ص2003سمیر أحمد عسكر، المدخل إلى اإلدارة البیئیة، دار النھضة العربیة، القاھرة 1
.93، 92، 91نادیة حمدي صالح، مرجع سابق، ص2
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الي  ادات، وبالت ام االجتھ باقي أجزاء التنظیم وعلى منجزات العاملین أنفسھم حیث یكون المجال واسعا أم

ون . حدوث األخطار دون القدرة على تحدیدھا أو إصالحھا في الوقت المناسب د أن تك ولتفادي األمر الب

املین األ درة الع ع ق ق م اس تتواف اییر للقی ع استخدام مؤشرات ومع ان م در اإلمك ھداف في شكل كمي بق

اییر وقیاسات عمالھاعلى است ھ إال بوضع مع ثال، ال یمكن تحقیق واء م وث الھ ع تل ان ھدف من م ف ومن ث

اییر ال ا للمع وث وفق دى التل ة رصد م الي متابع اطق وبالت ع اختالف المن ف م م للھواء النظی موضوعة، ث

.إجراء القیاسات مرة أخرى مع تحقیق الھدف أو تعدیلھ

Achievableاألھداف قابلة للتحقق -3-1-3

دالت  ع مع ك برف از، وذل ة االنج تخدام نظری ط االستراتیجي اس اول المخط د یح داف ق د وضع األھ عن

ون النظر ت األھداف المرجوة بغرض تحفیز العاملین على مزید من االنجاز، حیث تك ا بقی ة طالم ة فعال ی

ق  دالت تحقی ع مع بة، إال أن رف ل مناس روف عم دالت وظ وافر مع درات بت ات والق دود اإلمكانی ي ح ف

د نسبة  % 5األھداف دون النظر لھذه االعتبارات قد یؤدي إلى التوقف ومن ثم الفشل، وبالتالي فان تحدی

ون مقبول د تك اج ق د اإلنت ا عن مح بھ ة یس ات معین أثیر انبعاث ن ت ة م ات المادی ك باإلمكانی بط ذل ة إذا ارت

ى  بة إل ع النس ون المشروع صدیقا % 10والبشریة العاملة وبالقبول االجتماعي أیضا، إال أن رف لكي یك

ق األھداف دم تحقی ى ع د إل ؤدي بالتأكی وف ی ا س ابق ذكرھ ل الس ار العوام ة دون اعتب طراب ،للبیئ واض

ى ال لبا عل أثیر س ة سیاسات العمل بالتنظیم بالت داف البیئی ي األھ ا ف د ثقتھ ي تفق ة المحیطة الت ة الخارجی بیئ

.للمشروع

Realisticاألھداف الواقعیة-3-1-4

رتبط  ر م ذا العنص ك أن ھ د أال ش دافا االش ع أھ ذي یض روع ال ابق، إذ أن المش ر الس اط بالعنص رتب

اج ذا ع اإلنت اة واق دان أخرى دون مراع ن بل ى مستعارة من المشاریع األخرى أو م ل إل ة العم ھ وطبیع ت

وافر  دى نقص أو ت ة، وم ن جھ ة م داف البیئی ذ  األھ جانب اإلمكانیات المادیة المساعدة على وضع وتنفی

ا ى اإلمكانی ة الحصول عل ا وكیفی ق أوضاع المشروع بیئی الي یضع تالتمثیل الالزم لتوفی ة، وبالت المادی

ة اآل ي مواجھ ن الفشل ف رة مستمرة م ي دائ ھ المشروع كیانھ ف ا وعلی ق بیئی ة عن عدم التواف ار المترتب ث

:یجب مراعاة ما یلي

.أسلوب االتصال بین أجزاء التنظیم والتنسیق ومدى وجوده من عدمھ·

.التشریعات البیئیة الحاكمة ومدى تأثیر ذلك على وضع وتنفیذ األھداف البیئیة للمشروع·

ة والمتكامل· ع المشاریع المنافس ق م ى التواف ك قدرة المشروع عل ة الصناعة وذل ي بیئ ھ ف ة مع

.لتحقیق األھداف المسطرة
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.مدى فھم العاملین لمفھوم اإلدارة البیئیة وقدرتھم على تنفیذھا وااللتزام بھا·

.مدى الوعي البیئي بین أفراد المجتمع واثر ذلك على دعم المشروع في وضع وتنفیذ أھدافھ·

Time-boundاألھداف البیئیة في إطار زمني -3-1-5

ة والمراحل  البد أن یكون ھناك إطار زمني لتحقیق األھداف البیئیة یرتبط بمفھوم اإلستراتیجیة البیئی

.الزمنیة لتنفیذھا

ا أاإلطار الزمني یعتبر  ة كم ذ اإلستراتیجیة البیئی ل أحد عوامل المتابعة والرصد للتقدم في تنفی ھ یمث ن

. نتقال إلى مراحل أخرىلالزمة لإلأھم آلیات تحدید اإلمكانیات المادیة والبشریة ا

ة  ة أو الذكی ة الفعال داف البیئی ذ األھ م وضع وتنفی ق إفSMARTوإذا ت روع یستطیع أن یحق ن المش

:1المكاسب التالیة

.زیادة القدرة على تحقیق متطلبات التصدیر إلى كافة أنحاء العالم من خالل حمایة البیئة·

.یعیة سواء على مستوى المشروع، الصناعة أو الدولةستھالك الطاقة والموارد الطبإترشید ·

ذي یساعد المشروع : تطبیق نظام اإلنتاج األنظف· رة–ال ة مبتك ى اإل-كتقنی زام الطوعي عل لت

ض  اتإبخف د المخلف وث وتولی ن التل د م ة والح وارد الطبیعی تھالك الم ة . س ون عملی ث تك حی

الي خفض إلمتكاملة لإلدارة البیئیة تؤدي إلى تحسین األداء ا ة وبالت قتصادي بتقلیل سعر التكلف

رتبط  ا ی ة وم ة اإلنتاجی سعر المنتج، إضافة إلى تحسین األداء البیئي أي تقلیل ردود فعل العملی

ل  ات مث ن عملی ا م ن إبھ تخلص م تج وال ع المن ا ،توزی ا ،تخزینھ ام ونقلھ واد الخ تخراج الم س

.نفایاتھ مما یؤثر على البیئة

ى المستوالتوافق مع القوانین· ة الساریة سواء عل ا ىوالتشریعات البیئی المي مم ي أو الع المحل

ى  ؤدي إل رز إی ا یب ھ كم ي إلی ذي ینتم ناعة ال اع الص ي قط ا ف روع فعلی دماج المش ھ إن لتزام

ل  ي تمث ة الت ؤولیاتھ االجتماعی ر أبمس د عناص ول إح ق القب ناعة وتحقی ة الص ي بیئ تمراره ف س

.جتماعيإلا

ى جانب ضمان أسلوب التحسین· املة كفلسفة وإستراتیجیة، إل المستمر لنظام إدارة الجودة الش

وات ا ین المإلتحسین قن ر شتصال ب ي تعتب ة الت ة المعنی ات الحكومی حاب أروع والجھ د أص ح

.ستمرار المشروعالمصلحة إل

.101، ص2000أحمد السید، أسالیب اإلدارة البیئیة، دار األسد، دمشق1
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دیر و· اب تق روعإاكتس ول للمش ق القب ة یحق ات الحكومی راف الجھ رص *عت ن ف د م ا یزی ، مم

. واق الخارجیةوجوده باألس

الي · ي وبالت وعي البیئ ث أن المشروع إالمشاركة في رفع وزیادة ال د مزدوجة، حی كتساب فوائ

دى أوفقا لمدخل النظم  ي ل حد األنظمة الفرعیة للمجتمع وعلیھ فالمساھمة في زیادة الوعي البیئ

ة ب ث تسود ثقاف ھ حی ھ ألھداف ة شرائح المجتمع، یؤدي إلى مساندة المشروع في تحقیق ة عام یئی

.داعمة للبیئة

)14000(األھداف البیئیة للمشروع والمواصفة القیاسیة لجودة البیئة-3-1-6

ا أاھتمت المواصفة القیاسیة لجودة البیئة ب ة، حسب م ن یحدد المشروع أھدافھ البیئیة وفقا لشروط معین

:1تتضمنھ، وعلیھ یجب األخذ  بعین االعتبار عند تحدید أھدافھ مایلي

داف تحدید· ق األغراض واألھ المسؤولیات عن األعمال والمستویات الخاصة بالمشروع لتحقی

.البیئیة

.تحدید اآلثار البیئیة المتوقعة بشكل واضح·

.تحدید البدائل التكنولوجیة·

.تحدید المتطلبات المالیة الالزمة لتطبیق نظام اإلدارة البیئیة·

تالؤم ب· ق ال ة لتحقی ات المعنی تقرار آراء الجھ داف اس ا واألھ ة بھ ة الخاص داف البیئی ین األھ

.األخرى داخل المشروع

نظام إدارة الموارد البشریة لدعم نظام اإلدارة البیئة-3-2

اعيإقتصادي، إحد ركائز أي نشاط أیعتبر العنصر البشري  نظم ف. جتم ة ال ا لنظری وارد إووفق ن الم

.وعالبشریة تعتبر من األنظمة الفرعیة للنظام الكلي للمشر

ي إطار  عند تبني نظام لإلدارة البیئیة البد من وضع إستراتیجیة لبناء وتنمیة نظام الموارد البشریة ف

خ...جالتسویق، اإلنتامن التنسیق والتكامل مع باقي األنظمة الفرعیة للمشروع، مثل  ال یتصور أن . ال ف

ة یتم تحقیق أھداف اإلدارة البیئیة دون أن یكون ھناك توافق مع أع املین وطبیع راد الع ة األف داد ونوعی

روع ة المش ع ثقاف ا م دى تطابقھ افتھم وم دافع . ثق ق األداء بال كل یحق زھم بش لوب تحفی ى أس افة إل إض

ل  التخطیط األمث تم ب ة تھ اء نظم فرعی ع بن ك م األجر، وذل ربط األداء ب الذاتي ولیس بأسلوب الخوف ك

ى للقوى البشریة لتحدید االحتیاجات من األفراد و ائض أو العجز، إضافة إل د الف ف إتحدی ار وتوظی ختی

ة  ارف المطلوب ارات والمع ابھم المھ ة إلكس ط تدریبی ع خط ع وض ل م ة العم بة لطبیع اءات المناس الكف

.الخ قائمة بذاتھا...المشروع كمؤسسة أو منشاة أو منظمة *
.22، ص2004سالم العیاري، إدارة الجودة الشاملة، دار النھضة، القاھرة1
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رامج ف الب ویم مختل ار . وتق یط المس ة وتخط ة لترقی ة عادل م فاعل ن نظ ا م د لھ ریة الب الموارد البش ف

.1والمادیة المحفزة لألفرادالمھني، بحیث تتوفر العوامل المعنویة

ا  ة، تحسن وتطور إنتاجیتھ إن تنمیة وصیانة الموارد البشریة في أي مشروع تحتاج إلى أنظمة فرعی

.رتباطا مع النظام الفرعي للتحفیز العادلإفي إطار من نظام تقییم أداء األفراد، وذلك 

اإلدارة البیئیة والموارد البشریة -3-2-1

الرسمي , سواء كان على المستوى الحكومي, ة ھي أحد األنظمة الفرعیة ألي نظام كلياإلدارة البیئی

ة دات اإلنتاجی توى الوح ى مس ة ألي . أو عل ة الفرعی د األنظم ر أح ریة فیعتب وارد البش ام الم ا نظ أم

:2وعلیھ البد من تحقیق مایلي, مشروع

ة ستراتیجي بین اإلدارة البیئیة وباقي األنشطة األإلالتكامل ا· خرى بالمشروع والوظائف التنفیذی

.لھ

.التكامل بین نظام الموارد البشریة و مكونات اإلستراتیجیة الكلیة للمشروع·

.التكامل بین نظام الموارد البشریة المتعامل مع نظام اإلدارة البیئیة·

ا، فوبما أن نظام اإلدارة البیئیة یعمل على خدمة المشروع داخلیا وخدمة عمالء المشروع خا ن إرجی

ا وھي أیضا  ا وخارجی ة داخلی ورد للخدم املة، م وم نظام إدارة الجودة الش الموارد البشریة تعتبر بمفھ

ة ات واإلدارات التنفیذی اقي الجھ دمات ومخرجات ب ي لخ ل ومتلق ودة , عمی ق الج ن تحقی د م ھ الب وعلی

:3العالیة سواء في تقدیم الخدمة أو في تلقیھا في كل من

ری· وارد البش رى الم ات األخ ي الجھ املین ف اقي الع ة وب ال اإلدارة البیئی ي مج ة ف ة العامل

.بالمشروع

.مستویات الموارد البشریة المختلفة للعاملین في مجال اإلدارة البیئیة·

.مخرجات ومدخالت اإلدارة البیئیة تعمل مع باقي الجھات واإلدارات التنفیذیة األخرى·

).رسمیة أو شعبیة( الخدمة في الجھات المعنیةاإلدارة البیئیة في المشروع ومتلقي ·

.تكامل نظام الموارد البشریة للعاملین باإلدارة البیئیة مع الھیكل التنظیمي لباقي للمشروع·

ین · ة وب ة بشؤون البیئ ة داخل اإلدارات المعنی ة والسلطة الوظیفی تحدید خطوط السلطة التنفیذی

.ات المعنیة بالتنظیم الجغرافيباقي المستویات، بالھرم التنظیمي أو بالوحد

.121جع سابق، صسمیر أحمد عسكر، مر1
http://www.eljoudi.ar/2f/M33/sr.org 24/07/2008:ضرار العتیبي، إدارة البیئة والمورد البشري2
sr.org 24/07/200834http://www.eljoudi.ar/2f/M/:حامد العریف، الموارد البشریة في ظل إدارة بیئیة سالمة3
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إدارة الموارد البشریة لتحقیق اإلدارة البیئیة والعوامل البیئیة المؤثرة-3-2-2

ام  داد نظ د إع ي(عن اة ) فرع ن مراع د م ة، الب داف اإلدارة البیئی ق أھ ریة لتحقی وارد البش إلدارة الم

ة ت داخلی واء كان ة س ة المحیط ل البیئی روع-العوام ة أو خار-بالمش ي البیئ ة الصناعة أو ف ي بیئ ة ف جی

نظم  اقي ال ع ب ذا وعطاءا م العامة، حیث أن نظام الموارد البشریة وفقا لنظریة النظم البد أن یتفاعل أخ

ة  ق األھداف العام ي تحقی ة دوره ف ى تأدی ادر عل ر ق ا غی ا مغلق المحیطة األخرى، حتى ال یصبح نظام

.للمشروع

ادیة ل ل االقتص ان العوام ھ ف یم ومن توى التعل ن مس ة م ة والثقافی ل االجتماعی ام، أو العوام یط الع لمح

د  ؤثرا عن ر عامال م ة، تعتب ة واالجتماعی ة اإلنتاجی ي العملی ا ف رأة ودورھ ى الم ونظام القیم والنظرة إل

ث أن  دمھا، حی ا وتق الیب تنمیتھ د أس ى تحدی ا، إضافة إل ة لھ رامج التدریبی ة و الب التخطیط للقوى العامل

دم ومدى ال دى نجاح وتق ستمرار إفعالیة في التعامل مع الجوانب الثقافیة واالجتماعیة بالمجتمع تحدد م

.المشروع

یإبالمثل ف ى المشاركة السیاس ة والنظرة إل ث درجة الدیمقراطی ائدة من حی ل السیاسیة الس ةن العوام

ات الع ع نقاب ل م یم االیجابیة، وكذا القوانین المنظمة للعمل وأسلوب التعام ى ق نعكس عل ك ی ال كل ذل م

اركة لطة أو مش ة أو متس ادة دیمقراطی اط قی یادة أنم ث س ن حی روع، م ع ،المش ل م ى التعام ره عل وأث

.1القوى البشریة الموجودة وأسلوب تحقیق الفاعلیة في إدارتھا

ود ، از ة ، رك ة االیمكن إنكار العوامل االقتصادیة السائدة من بطال ذلك سیاسة الدول ار وك ة، دھ لمالی

ذب ا ى ج درة عل ة والق ى إلالنقدی أثیر عل تم الت ار االقتصادي ی ة االزدھ ي حال تثمارات أو العكس، فف س

ة  ع األنظم ى التعامل م ادرة عل ة، الق اءات العالی اھرة والكف ة الم معدالت التشغیل وإمكانیة جذب العمال

ي  ة ف ا واإلإالمتقدم تخدام التكنولوجی ویرس وث وتط ال البح ي مج تثمار ف ریةس درات البش س .الق والعك

.ستثمار في البشرصحیح في الحالة االقتصادیة العامة غیر المناسبة لإل

دم فوعند إعداد نظم إدارة الموارد البشریة الفاعلة یجب مراعاة الظرو دى التق ائدة، وم ة الس العالمی

ة وا ادیة الحدیث ات االقتص ي االتجاھ تطیإلف ي یس ة، الت ة الحاكم ات الدولی روع اإلتفاقی تمرار ع المش س

ث أن اإل المستقبال دون مراعاتھا، حی ھدھا الع ي یش ة الت ات البیئی ى كل نظام متفاقی ؤثر عل فرعي أو ت

.جتماعي، إنتاجي أو خدماتيإ، يقتصادإكلي سواء 

الء، من خاللكما یتم تحلیل البیئة العامة المحلیة والعالمیة،  ن عم ھ م تحلیل بیئة الصناعة وما تحتوی

د مدخالت من ى تحدی ك إل ؤدي ذل افسین ،أجھزة حكومیة ،قوانین ،تشریعات ،مساھمین ومالك حیث ی

ھ ل مكونات ل بك ب أن یتفاع ذي یج ریة ال وارد البش ام إدارة الم دریب (نظ ریة، الت وى البش یط الق تخط

.مع ھذه المدخالت) الخ...والتنمیة، الحوافز، نظم الترقیة،

.123نادیة حمدي صالح، مرجع سابق، ص1
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امال إن قدرة الموارد البشریة في أي ا ك ثال، یستدعي فھم اج األفضل م مشروع على تحقیق مدخل اإلنت

ث أن  ة، حی ویقیة والتمویلی ة، التس زة اإلنتاجی ة األجھ ع كاف اون م ھ بالتع لوب تطبیق ام وأس ات النظ لمكون

ید  اج وترش ة إضافة إالكفاءات المدربة تستطیع من خالل اإلدارة البیئیة، تخفیض تكلفة اإلنت ستخدام الطاق

ة أنشطة أو صناعات إلى  تقلیل مخلفات اإلنتاج الضارة وتحدید أسالیب االستفادة منھا سواء من حیث إقام

ا بإرتفاع كفاءة العملیة التسویقیة وإمما یؤدي إلى . جدیدة اض تكلفتھ ر إنخف ات غی ستبعاد األنشطة والعملی

ل ردود إالمرغوبة بیئیا و ى تقلی وارد البشریة عل ة بتخزین قتصادیا، كذلك قدرة الم ل األنشطة المرتبط فع

ادرة ب وارد البشریة ق م تصبح الم ن ث ة الصنع، وم یة ستخدام إستراتیجإالمنتجات نصف المصنعة أو تام

اج حمایة البیئة واإلنتاج األنظف،  وم تعظیم اإلنت على التنسیق بین مفھوم حمایة البیئة ومواردھا وبین مفھ

.وتطبیق كل منھا بشكل متوازي

ة والشك أن  اءة معین ادرة ذات كف األمر یستدعي رسم إستراتیجیة متكاملة متوافقة لجذب موارد بشریة ق

.ومدربة، ثم وضع األنظمة الكفیلة بالحفاظ علیھا وتنمیتھا لتحقیق أھداف حمایة البیئة وإدارتھا

.قیقھاونورد فیما یلي تصورا ألھداف اإلدارة البیئیة وإستراتیجیة الموارد البشریة الالزمة لتح

أھداف اإلدارة البیئیة وإستراتیجیة الموارد البشریة الالزمة لتحقیقھا): 1(الجدول رقم

إستراتیجیة الموارد البشریة الالزمة لتحقیق أھداف اإلدارة البیئیة

األھداف

اج · ف واإلنت اج النظی ق اإلنت تحقی

اییر  ع المع ق م ى یتواف ف حت األنظ

.البیئیة

ر· ة للمش ورة العام ق الص وع تحقی

روع  فة المش س ص ي تعك والت

ن  ك م ث أن ذل ة، حی دیق البیئ ص

ي  روع ف ول المش ل لقب م العوام أھ

.األسواق العالمیة

دیر · واب التص تح أب ي ف اعدة ف المس

.أمام المشروع إلى أسواق العالم

ي خطط · تضمین ثقافة الحفاظ على البیئة ف

.وسیاسات تنمیة الموارد البشریة

خیص · د والتش ل للرص رق عم وین ف تك

ول  ورات الحل ع تص م وض ل ث والتحلی

للمشكالت البیئیة القائمة مع تحدید الجھات 

.المعنیة بالمتابعة والتصحیح

ع ال· ة م تدریب وفقا لبرامج مخططة متوافق

رامج  ة الب ع متابع ة م داف اإلدارة البیئی أھ

. لتعظیم فاعلیتھا

ث · تصمیم برامج تحسین العمل وتدفقھ، حی

ة  دة تنفیذی اط وح اتج أو نش ل ن ر ك یعتب
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ة · مواجھة المنافسة المحلیة ،اإلقلیمی

ة  والعالمیة التي تضع أوزانا معیاری

).صدیقة البیئة(لمنتجاتھا

د · ة عن ارات البیئی مین االعتب تض

ویقي،  اجي، تس رار إنت اذ ق اتخ

.تمویلي، أو تطویري

م اإلدارة · ین نظ ل ب داث تكام إح

ة  ة المختلف ة التنفیذی البیئیة و األنظم

.للمشروع رأسیا وعرضیا

ریعات · وانین والتش ع الق ق م التواف

مان  ة لض ة والعالمی المحلی

.االستقرار في الصناعة واألسواق

ودة تطبی· یة لج اییر القیاس ق المع

.البیئة

املة · ودة الش دأ إدارة الج ق مب تطبی

.والتنمیة المتواصلة

ویق · اج والتس ة اإلنت ض تكلف خف

ات  والتغلب على مشكلة زیادة مخلف

ة  طة الملوث ارة واألنش اج الض اإلنت

اج أو  ة اإلنت ي مرحل واء ف ة س للبیئ

.التخزین أو التسویق

ر أو  اط آخ اتج نش ا لن دخال أو مخرج م

ق  ى أن یتحق رى عل ة أخ دة تنفیذی وح

یات ا ألساس ا وفق ل منھ ا لك ودة الرض الج

. الشاملة

ریة · وارد البش ط الم ل خط ن تكام د م التأك

ة  ة البیئ ال حمای ي مج ة ف تھا العامل وسیاس

ة دات اإلنتاجی ات الوح ط وسیاس ع خط ،م

.الخ...التسویقیة والتمویلیة

ط · ات والخط ول السیاس ن وص د م التأك

لكافة العاملین واألفراد المعنیین مع تحقیق 

وات  ودإقن ز بوج ة تتمی ال فعال ام تص نظ

ن  اء م ع األخط حیح ومن تخدم للتص یس

.المنبع

ط · ر المخط داث التغیی ات إلح ع آلی وض

ا یضمن  ستمراریة المشروع إومتابعتھ بم

.وأنظمتھ المختلفة

ؤدي · د ی ذي ق معالجة الصراع التنظیمي ال

داف  ق األھ ة تحقی ى إعاق إل

.واالستراتیجیات المحددة

ادرة · ار والمب جیع االبتك ات تش سیاس

ل  واء والتعام ة س تجدات المحیط ع المس م

ي أو  ي أو اإلقلیم توى المحل ى المس عل

الم  دم فصل المشروع عن الع العالمي وع

.المتغیر في عصر تحكمھ العولمة

لبا · ة س وافز العادل ة للح ة فاعل اد أنظم إیج

ة  وإیجابا حتى تكون حافزا لتحقیق اإلنتاجی

دالت دوران  والرضا الوظیفي وخفض مع

.العمل
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ؤولیاتھ · روع لمس ل المش تحم

ي ا وعي البیئ الجتماعیة من نشر ال

.بین مختلف الشرائح بالمجتمع

ن الالمركزیة المرنة بحیث تحقیق درجة م·

ي  ار الجغراف روف االنتش ع ظ ق م تتواف

ة اإل ة واوالطبیع ادیة إلجتماعی قتص

س  ي نف ة وف اطق المختلف ة للمن والثقافی

ع  بة م یق المناس ات التنس ود آلی ت وج الوق

.الجھات المركزیة المعنیة

ة و· ادات خاصة إوضع نظم تنمی ار القی ختی

ن التغ ث یمك اني بحی ب قیادات الصف الث ل

ا  ة وبم اءات القیادی ص الكف وة نق ى فج عل

ل  تمراریة وتواص ن اس من م یتض

دعم  ریة ل وارد البش م الم تراتیجیة دع إس

. تنمیة وحمایة البیئة
.125، 124المرجع السابق، ص:المصدر

ا ة تسمح ب اء دراسة بیئی ن أجل بن لتقییم مما سبق یمكن القول أن اإلدارة البیئیة تمثل اإلطار التنظیمي م

ي للمشاریع یم ،الفعل ة من خالل تقی ة للدراسة البیئی ة الحقیقی راز الماھی والي سنحاول إب ي المبحث الم وف

.عتمادهإاألثر البیئي بمختلف جوانبھ وصوال ألھم طرق 

األثر البیئي و أھمیتھ في دراسة و تقییم المشاریع: الثالثالمبحث 
ي الوویة، االستثمارللمشاریعیعد األثر البیئي  ة ف ن الموضوعات الھام ت الحالي خاصة الصناعیة م ق

ة بآثار خارجیة البد من دراستھا یتطلب تحقیقھا ظھورفلكل مشروع شروط محددة، ب النوعی ذ الجوان أخ

:ي تقییم المشاریع جانبین أساسیینعامل البیئة فلو.والكمیة

ا إروع، من حیث بالعناصر البیئیة المؤثرة في تقییم المشاألول قیتعل اجختیار الموقع و تكنولوجی ،اإلنت

ؤثر عل ي ت روعىالت الیف المش ي اإل، وتك ذھا ف ین أخ د یتع ار عن رار إعتب تثمارإلاتخاذ ق ا أن تلس ك ، كم

ةمن خالل، آثاراتنتج قدالعناصر البیئیة  ة(بیئة طبیعی ات الحی ة، الكائن اه الجوفی ة، المی ، )األحوال المناخی

).قتصاديالھیكل اإل(قتصادیةإبیئة ، )لیم، صحة، ثقافة، ھیكل سكانيتع(جتماعیةإبیئة و
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ة  ى المنطق رح عل ذ المشروع المقت نجم عن تنفی ي ت ة الت ار المتوقع ق باآلث و یتعل ب اآلخر، فھ أما الجان

كانھا ك س ي ذل ا ف ة، بم ا، والمحیط ا و حیواناتھ ذه ، نباتاتھ ل ھ ارتتمث روع اآلث ات المش ي مخلف اال ف إجم

ى البیئو في ھذا المبحث، سیتم اإل. لمخاطر الصحیةاو رح عل ، ةھتمام باآلثار المتوقعة من المشروع المقت

ات روط الجھ ة ش ك لمقابل روع، وو ذل ذ المش ول تنفی ة لقب د المختص راءاتتحدی ى اإلج ل عل ي تعم الت

: ، لذلك سوف نقوم بمناقشة النقاط التالیةالضارةاآلثارتخفیف من حدة ال

:و األھمیة العامة لتقییم األثر البیئي من خاللالطبیعة-

.ثرالھدف من تقییم األ•

.األھمیة ونطاق التقییم و كذا مراحلھ و خطواتھ•

.ثر البیئي للمشاریعاألثم ننتقل إلى أھم طرق تقییم -

طبیعة و أھمیة تقییم األثر البیئي للمشاریع-1

ة  ىإتشیر أدبیات التخطیط و السیاسات البیئی ة أن ل یم إجراءعملی اردراسات تقی ة للمشاریع اآلث البیئی

ارات التنمویة قد  ى صعید إدخال االعتب ة عل ل نقطة نوعی ود، و ھي تمث ذ ثالث عق ي الغرب من دأت ف ب

یم الخاص لزاالتخطیط التنموي، لذلك أصبح البیئیة و االجتماعیة في ما علینا دمج ھذا الجانب ضمن التقی

تثماریة رارات االس ن أجل اإل. 1بأي مشروع بغیة الحصول على أفضل الق یم طالع علو م ة التقی ى عملی

.دقة فیما یليرنحاول  التفصیل فیھا بأكثس، ةماھیمن حیث الطبیعة والالبیئي للمشاریع

مفھوم و أھداف تقییم األثر البیئي-1-1

مفھومال-1-1-1

ن  ام یمك كل ع ي، و بش ر البیئ یم األث اریف لتقی دة تع اك ع وم بإھن اره أداة تق ؤ، ال: ـعتب د، التنب تحدی

ل نتائجولكي. المراد إقامتھعلمشرولوصف الربح و الخسارة و یم ناجحا یجب أن تنق ون التقی ھ بشكل یك

د اإلب، و صانعي القرارقبل المجتمع المحلي ن یمكن فھمھ م اییر یتحدی ى أساس مع لبیات عل ات و الس جابی

.2ذات أھمیة للمجتمع المتأثر

ي و ر البیئ یم األث ان تقی ة مسؤولة منھ ف دفع المشاریع للعمل بطریق ة وبإی ات الحی اه الكائن ستخدام اإلتج

د، الكفء للموارد، وتقلیل النفایات و ى ح ى أدن و التخلص منھا، باإلضافة إلى تقلیل المخاطر و الخسائر إل

. 3آمنةتسویق منتجات

.32وزي ملوخية، مرجع سابق، ص أحمد ف1
.132، ص 2001برنامج األمم المتحدة للبيئة، نيويورك، 2

3T.Tietenberg.Economic Instruments for environmental regulation-oxford review of economic
policy.V6.n1.1999.p 12
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:1عدة محاور أھمھاىیرتكز علن مفھوم تقییم اآلثار البیئیة أبھذا یمكن القول و

ة · ة، و دراس ة المختلف ب البیئی ع الجوان ة، وعلتجمی حة العام ى الص ا عل ة ىتأثیراتھ رفاھی

.اإلنسان سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر

ان ترجمة المعلومات الوصفیة إلى · رار سواء ك ة الق قیم نقدیة، و التي تعبر عن درجة أھمی

.بالرفض أو القبول

د متابعة ما إذا كان المشروع · ة، وإق زم بالتشریعات البیئی الیف لت ة إدراج التك ة عملی مراجع

ادرا و علیھ ینبغي لعنصر للمشروع، ةالقوائم المالینلبیئیة ضما ا ق التقییم أن یكون دینامیكی

ن اإلعلى تحدید و ت یح أقصى حد م ات و یت ارات، و أن یعمل مفترضا أن غییر األولوی ختی

.معاكسةآثارامشاریع التطویر عند أي مستوى یمكن أن تحدث 

یم· اع، أو إقل ة، أو قط امج، أو سیاس ى برن ا عل ق أیض ن أن تطب ي (یمك ر بیئ یم أث تقی

تراتیجيإ ة، )س ة، البیئی ة الحیوی ار الفیزیائی مل اآلث ا یش تغالإ، كم ار س ل األرض و اآلث

.جتماعیةاإل

األھداف-1-1-2

ي للمشروع اإل ر البیئ رحیھدف تقییم األث ي -بوجھ عام-ستثماري المقت دوى ، الدراسة إطارف ىج إل

ة المة البیئی مان الس ى ض ر، بمعن ن آخ د م ودالتأك دم وج ارع روع آث ذ المش ن تنفی نجم ع ارة ت ة ض بیئی

.2في األجل الطویلضارة آثارتوقع عدم المقترح بدرجة غیر مقبولة، و 

:3یمكن تحدید أھداف أكثر تفصیال على الوجھ التاليو

ى -1 جیع عل راءالتش روع إج ة للمش رار البیئی ن األض ات ع دد التخصص امل و متع ق ش تحقی

.بدائلھو

ة عدم تنفاآلثارتساع إتحدید عمق و -2 ذه البیئیة المتوقعة في حالة وجود المشروع أو في حال ی

.بدائلالبالنسبة لكل 

.مزید من التحلیلإلىأو المشاكل البیئیة األكثر أھمیة التي تحتاج اآلثارتحدید -3

.ةاإلیجابیاآلثارالضارة و تقویة اآلثارالتي تعمل على التخفیف من حدة اإلجراءاتتحدید -4

.10،11، ص ص2001ت الصادرة عن البنك العالمي من سلسلة الدراسا140المرجع األساسي للتقییم البیئي، الدراسة 1
.12المرجع السابق، ص2

.E.S. Goodstein, , economics and the environment, prentice-hell, new jersy, 22nded, 1999, p1233
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یم -5 ارتقی ا للحااآلث ة، وفق ة المتوقع ة و النوعی ة الكمی ة البیئی ة البیئی ر القیم دف تقری ة بھ ج

.ياالستثمارللمشروع اإلجمالیة

مان -6 راخیص قض نح الت ة و م لطات المختص ل الس ن قب ھ م ة علی روع و الموافق ول المش ب

.المناسبة

ة-7 ات دولی ویلي من جھ ب تم ي ظل طل ر،تحقیق مصلحة المستثمر، خاصة ف انظرا ألن كثی

.تقییما لمشاریع االستثمار الصناعيطلب تاإلنمائيمن مؤسسات التمویل 

رة الضرار األتلوث و للختیار مواقع معینة لبعض المشاریع نتیجة إاستبعاد-8 ي خطی ذرالت یتع

.إصالحھا

ؤدي فتال-9 د ت رى، ق راف أخ روع و أط الك المش ین م ة ب ات بیئی ىي منازع ةمطالبالإل

ل  ن أج رة م الیف كبی خمة أو تك ات ض الحبتعویض رارإص ك . األض ن تل نجم ع ا ی و ربم

ة بالمشاریع ذات .التوقف عن النشاطإلىنازعات خطر التعرض مال ة المتعلق فالمخاطر المحتمل

ار توجب اآلث ث تس ادة كبیرة،بحی ون ع لبیة تك ة الس اةالبیئی یم مراع د تقی دیا عن ب ج ذه الجوان ھ

ة أو  ةالمشاریع، بما في ذلك المنازعات المحتملة مع صناعات مجاورة قائم وطن مقبل ع الت ، و م

.السكاني الحالي و المتوقع بجوار المصنع و غیرھا من العناصر التي ینبغي تحلیلھا

نطاق تقییم األثر البیئي و مراحلھ األساسیة-1-2

نطاقال-1-2-1

ن ی ھ م یم و یتحدد نطاق ذا التقی روع، و یتشكل ھ ة التخطیط للمش ن عملی ي جزءا م ر البیئ یم األث د تقی ع

.1ضرورة حمایة البیئة، كما یتشكل ھذا التقییم من خالل الممارسةھفي أحكامیبینلقانون الذي خالل ا

ھ أو جزء خارجیة تؤثر على المجآثاراتمثلالتيیتم تقییم العوائد و التكالیف البیئیة للمشروع، و تمع كل

ي إطارھان تقییمإمنھ، و لذلك ف تم ف اعي و إی ى الصعید الإجتم ي، قتصادي عل دولي أو محل ومي أو ال الق

.2الخارجیةاآلثارحسب ما تحدده 

ي ب یم البیئ اد التقی دد أبع ا تح ھا الكم ل تعرض ارمجاالت المحتم یم لآلث اد التقی د أبع د تمت ة، فق ىالبیئی إل

ة، وارد طاق ة،  م وارد معدنی ة،  م ات طبیعی ن أرض، محمی ة، م ة الطبیعی االت البیئ اه،  مج ات و می نبات

.قتصادیةإأمراض، وعوامل صحة،جتماعیة من تعلیم،الت البیئة اإلمجاإلىیضا تمتد أو

:مصطفى بن أحمد، العالقة بين الجدوى البيئية و االستثمار وذلك في إطار تفجر القضايا البيئية على المستوى العالمي1
ploods.sa 20/01/08http://www.Idrc.ca/u

http://www.greenline.com.kw12/01/2008: .لبيئية و االقتصادابلوط، إبراهيم2
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یم یمكن عرض أھم المجاالت التي یتعین أن یأخذھا القائمون على دراسة الجدوى في اإلو د تقی عتبار عن

)2(رقمالجدول مشروع صناعي من خالل 

بوجود نشاط جتماعیة التي تتأثر اإلیة قتصادمجاالت وعوامل البیئیة الطبیعیة و اإل): 2(رقمالجدول 

صناعي

اإلسكندریة -مالیة،دار الجامعة الجدیدة للنشر- تسویقیة-یحیى عبد الغني أبو الفتوح، أسس وإجراءات دراسة جدوى المشروعات، بیئیة:المصدر

.81، ص 2003

:جتماعیةمجاالت البیئة اإل- 2:                الطبیعیةالمجاالت البیئیة- 1

.           التعلیم-1:                             مثل: األرض- 1
.الصحة و الرفاھیة-2.                          تربةتركیبة ال- 

.األمراض- .                                   تثبات المنحدرا
األخطار الصحیة-.                                    لتصدعاتا-
.الكثافة السكانیة-3.                  المحیطات الطبیعیة-
.  الخدمات البیئیة-4.                      المناطق األثریة-

الخدمات االجتماعیة- 5
.الترفیھ- 6:   مثل: المیاه- 2

فرص العمل-7.                           نوعیة المیاه-
.اإلسكان- 8.                          الصرفنمط-
.                            تغییر التدفق-

ت البیئة االقتصادیةمجاال- 3
:مثل: النباتات- 3

.        النقل والمواصالت-1. األشجار-
.تنمیة المناطق الحضریة- 2.األعشاب-
.تنمیة المناطق الریفیة- 3.                             لالمحاصی-
.توزیع الدخل-4.                       النادرةالنباتات -
.التنمیة االقتصادیة-5.                  النباتات المائیة-

قطاع الصناعة-
.قطاع الزراعة-:   موارد الطاقة- 4

.                                   رة المائةالقد-
.                                         الوقود-
.الطاقة النوویة-
.                               الطاقة الشمسیة-



لبعد البيئي في تقييم المشاريعا: الفصل األول

41

ا ھو شائع، و. ھأن تصنف عواملألغراض تقییم األثر البیئيال شك أنھ من المفید و ا لم ھ یمكن فإوفق ن

:1فئاتتصنیف اآلثار البیئیة إلى ثالث 

...).الغالف الجوي، األرض، المیاه، الحیوانات و النباتات(وفقا للبیئة المتأثرة- 1

...).ةتماعی، إجةقتصادیإ، ة، كیمیائیةفیزیائی(ثارھاآوفقا لطبیعة - 2

...).ھیة، حجم السكان، معدل النموالصحة، الرفا(وفقا ألنواع آثارھا- 3

ل لإلو رد دلی ي مج نیفات فھ ة التص ت طبیع ا كان ا، مھم ا، و عموم اد بھ املة سترش ة و ش ت جامع لیس

.رلكافة اآلثا

مراحلال-1-2-2

ف  الث مراحل أساسیة، و تختل ارفي التقییم البیئي للمشاریع ھناك ث ة ، فخالل اآلث ة لكل مرحل البیئی

ة و إالبیئیة اآلثارتكون ذنفیالتمرحلة  ا إجتماعی دة إوتكتالت سیاسیة تنشئقتصادیة، و ربم ة جدی جتماعی

ارلمشروع و معارضیھ، و قد یكون لتوقع المشروع ابین مؤیدي  واردلبالنسبة آث ارآوھ، فیالمقترحة لم ث

دة فحسلمرحلة تكونمرحلة التنفیذ  ي حین أن بواح ار، ف ةآث ن ومتكررة، والتشغیل مستمرة مرحل یمك

.منفصلة أو مجتمعةبصورةالناجمة في كل مرحلة اآلثارتحلیل 

:فيتقییم األثر البیئي وتتمثل مراحل

الل اإل· ن خ ي م ر البیئ دئي لألث یم مب ام بتقی ا القی تم فیھ ى ی ة األول ة المرحل ة بمجموع ى قائم اد عل عتم

أثر بالمشروع أو اإل ي تت ة الت اییر موحدة لضمان عتالمجاالت و العوامل البیئی ى مجموعة مع اد عل م

ر  لة، و تقری ة ذات الص ل البیئی ع العوام ي جمی ر ف ارالنظ اج اآلث ي تحت ىالت الل إل ل خ ل مفص تحلی

.2تخاذھاإالواجب اإلداریةاإلجراءاتالمرحلة الثانیة من مراحل التقییم، و تقریر 

.ي یتم بھا تقییم صالحیة المشروع بیئیاالتاآلثار، العوامل البیئیة و )3(الجدول رقمیبین و

http://www.Kenana online.com/page/7645,2008/01/30:مكونات دراسة الجدوى البیئیة ألي مشروعأیمن صبري،1
http://www.Edunet.tn/ressources/site tad/pgebiea.htm:ملوثات الهواء في البيئة الداخلية و الخارجيةعبد اهللا سليم أبو رويضة،2

20075/12/
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لمشروعایقیم بھاالتي اآلثارالعوامل البیئیة و ): 3(الجدول رقم

ي ا دھور ف الف و الت إلت
جتماعیةالھیاكل اإل

وارد  الف للم اإلت
الطبیعیة

األخطار المخلفات

تشرید السكان-

.الھجرة-

روف - دھور الظ ت
.المعیشیة العامة

طراب اض-
ات  العالق
ة ذات  االجتماعی
ة  لة بثقاف الص

.معینة

طة - ل األنش نق
ادیة  االقتص

الموجودة
ر        • ارة غی اع التج قط

رسمي
ناعات          • الص

الصغیرة
الخ..الزراعة•

رار المباشرة   - األض
رة  ر المباش و غی
اه  وارد المی بم

.الطبیعیة

وارد - رار بم اإلض
األرض

تعریة التربة·
ض· الت خف الغ

.الزراعیة

ستخدام إھدر في اإل-
ة  وارد الطبیعی الم

.غیر محددة

رار - اإلض
ات  ة النبات بمجموع

.الخ...و الغابات

ض إ- راض بع نق
ات  واع الحیوان أن

الخ..النباتاتو

:خطر الحوادث-
ن  التي تؤثر في كل م
ة  ة االجتماعی البیئ
ذ  اء التنفی ة أثن والطبیعی

غیل و ل والتش اء نق أثن
.الخطرةالمواد

اطر                   - ادة المخ زی
.الموجودة أصال

حیة - اطر الص المخ
ا  رض لھ ي یتع الت

.الموظفینوالعمال 

المواد الملوثة للھواء-
اتزالغا·
الغبار·
األدخنة·
األبخرة·

النفایات-
السائلة·
الصلبة·

الروائح-
ة · واد المتفاعل الم

ة  الكیمیائی
المنتجة لأللوان (

روائح و ال
)السمومو

المواد الخطرة-

.83یحیى عبد الغني عبد الفتوح، مرجع سابق، ص :المصدر

ى · ین عل في المرحلة الثانیة یتم تحدید و تقییم اآلثار البیئیة الناجمة عن المشروع، و في ھذه الحالة یتع

ة ب دا و ذا دالل ي معق ع البیئ ان الوض ة إذا ك ع خاص ارة المواق التقییم زی ائمین ب رار الق بة للق النس

. ستثماري، و تكون في ھذه المرحلة دراستنا متعمقة لآلثار التي استجدتاإل
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ي، و إعدادإلىتنصرف المرحلة الثالثة و األخیرة من مراحل تقییم األثر البیئي · ر البیئ تقریر عن األث

ام اإل رار قی ھ، سبالرغم من أن ھذا التقریر ذو صلة قویة بدراسة الجدوى التفصیلیة و ق تثمار أو عدم

ى تم إل ر ی ذا التقری ھا، فھ ة نفس ن الدراس زءا م كل ج ھ یش دادهأن ذي إع رط التنفی وفیر الش رض ت بغ

ر  ذا التقری من ھ لطات المختصة، و یتض ل الس ن قب ف اإلجراءاتللمشروع م ة لتخفی ارالمقترح اآلث

.البیئیة الضارة

: 1لتالیةدراسة الجوانب ا-كخطوات أساسیة-ةتتطلب المراحل الثالثو

.المنفردةاإلنتاجعملیات -

.عملیات المصنع منفردة و مجتمعة-

ل- ة المنتجات: األنشطة المساعدة مث واد األولیة،مناول دادت المصنإوالم ل و ع، م ستخدام إالنق

.الموارد

.النفایات و التخلص منھامراقبةإجراء-

.ضوابط السالمة و قصور العملیات-

:2العملیات ذات الصلة و تشمل-

Øمد األنابیب

Øخطوط نقل القدرة الكھربائیة

Øاالحتیاط من الطرق و السكك الحدیدیة.

ةسم تخطیطي للعملیات لیمكن أن یتم على مستوى تشغیل كل وحدة عمل رو واد األولی دفق الم وصف ت

واتج،و ن الن ا م ات و غیرھ ا ینالمدخالت األخرى، و كذالك المنتجات األصلیة و الثانویة، و النفای بغي كم

وث، و  ة التل اآوصف أجھزة مراقب ل ثارھ ة مث ات المتعلق ات، و توصف أیضا العملی ى مسارات النفای عل

غیل،  ة التش افبدای ت و اإلاإلیق ف و المؤق ات التنظی ار، و عملی القختب ازات إط وائل والغ الس

ز بالنسبة يتجرالخ، و...اإلشعاعاتو ة التجھی ي لعملی ع الزمن ىدراسة التوزی ن مراحل كل مرحإل ة م ل

.3تطویر المشروع

ي مشكلة منقة تنشأ في المرحلة األولى بیالحظ أنھ بعد دراسة الجوانب الساو یم البیئ ان األحوال التقی بی

ة، و ة الراھن ل البیئی ب التحلی ي تتطل ب الت ي الجوان ر األول ذا األث دد ھ ي األول، و یح ر البیئ ان األث بی

ل عد یفتحلیل البیئة الراھنة .التفصیلي ھ تحلی وم علی ذي یق ارآاألساس ال ىالمشروع، و ث ة التعرف عل حال

.kw/env. 2003.aps 12/01/2008Greenline.comhttp://www .:التنمیة االقتصادیة البیئیةنضال بطرسي،1
erna.ensmp.fr 25/12/07http://www.cEconomie et politique envirennementale:2

.50، ص 1999رأكتوب/، سبتمبر20مجلة البیئة و التنمیة، المجلد الرابع، العددنعیم إبراھیم الظاھر، تلوث الھواء في األردن، 3
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ى الالبیئة الحالیة أثناء فترة التحلیل، و المتوقعة خالل عشر سنوات أو  ك حت ة، ذل خمسة عشرة سنة القادم

.1التي یسببھا المشروع بمرور الزمناآلثاریمكن تقییم 

ة اإلإجراءیتعین و ي و الدراس یم البیئ تم أثر التقی ث ت ا، حی ا بینھ التزامن و التفاعل فیم ة ب قتصادیة الفنی

ة  ي حال ي، و ف ي األول ر البیئ ل األث ع تحلی التوازي م ة، ب دوى التمھیدی ة الج روع إدراس اف أن المش كتش

ك،یتم اإل ى ذل ة عل لطات المختص ة الس مان موافق ع ض ي م ل البیئ ن التحلی در م ذا الق ي بھ ال یكتف ىنتق إل

وانین الساریة مراعاة جمیع لیة مباشرة، بشرط مراجعة والتفصیدراسة الجدوى  وائح و الق ولالل ي المفع ف

.ستثماربلد اإل

ا  ي ضرورة إإذاأم ل األول ن التحلی ح م ي إجراءتض یم بیئ افيتقی ي إض یم البیئ اق التقی د نط ي تحدی فینبغ

)4(ل رقمالشكیظھر ذلك من خالل و، تطلبات السلطات البیئیة المختصةبما یفي بماإلضافي

مراحل تقییم األثر البیئي بالتوازي مع دراسات الجدوى االقتصادیة): 4(رقمالشكل 

+

؟ةالمسؤولیھل یكفي التقییم األولي لمقابلة؟ھل ھناك جدوى من االستمرار في التحلیل

متطلبات الجھاتال

النعم  

ال یكفيیكفيالتوقفاالستمرار

+

ع لتقدیمھ إلى                                      إعداد تقریر األثر البیئي                                      تقریر تقییم المشرو

المستثمرین أو الجھات التمویلیة                                   وتقدیمھ إلى الجھات المختصة

لترخیص المشروع
2007/12/13http://www.Alsabah.com/paper.ph:مھند عبد الوھاب األثر البیئي للمشاریع: المصدر

.92محمد عباس بدوي، مرجع سابق، ص 1

دراسات الفرص االستثماریة
وتصنیفھا

البیئيتقییم األولي لألثرالدراسات الجدوى التمھیدیة

تقییم تفصیلي لألثر البیئيدراسات الجدوى التفصیلیة
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أدوات وخطوات تقییم األثر البیئي-1-3

دوات األوسائل وال-1-3-1

:1لتقییم البیئي، و یجب أن توفر الوسائل المستخدمة ما یليتتعدد وسائل وأدوات ا

.ذات الصلة بالبیئةاآلثارالتحدید الشامل لجمیع .1

.البیئیةاآلثارتحدید عالقات السبب و النتیجة بین المشروع وبین العوامل و .2

.تقییم شاملإلجراءتشجیع وجود تخصصات متعددة .3

.الكمیةاآلثارالنوعیة و لآلثارتحدید معاییر التقییم المالئمة .4

.البیئیةلآلثارالطبیعة الدینامیكیة إظھار.5

بیا، و أن یفھمةباإلضاف ا األشخاص لما سبق ینبغي أن یتوفر في الوسائل المستخدمة سھولة التنفیذ نس ھ

.نیینفالغیر العادیون و الخبراء 

ن )3(رقمالجدول یوضح و أثرأن الخاص بقائمة العوامل البیئیة التي یمك اییر تت ف المع بالمشروع، مختل

الألغراض دراسة الجدوى و التقییم البیئي، و تكمن قیمتھا في تجنب إلیھاالتي یمكن الرجوع  ر اإلغف غی

.مقصود لعامل ھامال

ا لعمق و بأشكالإعدادھاالجدیر بالذكر أن ھذه القائمة یمكن و ة وفق ا یمكن إمختلف ة، كم تساع الدراس

م اآلثارض التوجیھات و المبادئ لقیاس أن تتضمن بع ال، ت ى سبیل المث بیا، فعل ا نس و تقدیرھا و ترجیحھ

ي الستخدامھا الالتقییمسم نظامإعمل قائمة مرجعیة للعوامل البیئیة تستخدم للقیاس و الترجیح، تعرف ب بیئ

ي دتایالنفي  ة ف ل"، و قد تم تصمیمھا في الوالیات المتحدة األمریكی ر باتی وارد "مختب یم مشاریع الم ، لتقی

ارألنواع أخرى من المشاریع الصناعیة، و تظھر أھمیتھا في تحدید استخدامھإأنھ یمكن غیرالمائیة،  اآلث

ي و . 2البیئیة و قیاسھا كمیا ر البیئ ھو ھناك وسائل و أسالیب عدیدة لتحدید حجم األث ى، أھمیت باإلضافة إل

ىثر البیئي أو ینتشر، و تتفاوت ھذه الوسائل من البساطة األایتركز فیھاألنشطة التي یحتمل أن  د إل التعقی

:على النحو التالي

مصفوفات التفاعل -1-3-1-1

وي  ي الجزء العل ا ف ھذه المصفوفات عبارة عن مجموعة جداول من البیانات یتضمن كل جدول منھ

ل أن ت ي یحتم ا یتؤاألفقي أنشطة المشروع الت ة، بینم ي البیئ ة ثر ف ل البیئی ا المجاالت و العوام ضمن أفقی

)4(الجدول رقمالتي یحتمل تأثیرھا، كما ھو موضح في 

.29، 28، ص ص، 2001الصاحي ناجم، موسوعة تلوث البيئة، دار عالم الثقافة، عمان، 1
.87يحيى عبد الغني أبو الفتوح، مرجع سابق، ص 2
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مصفوفة توضح العالقة بین األنشطة المختلفة للمشروع و المجاالت و العوامل البیئیة): 4(الجدول رقم

مالحظات)4(األنشطة)1: (المرحلة

صرف نفایات

المیاه

مواد 

خطرة

رد 
موا

ال
ئي

لبی
ر ا

ألث
ة ل

ض
عر

الم

ي 
بیئ

 ال
جال

الم
)2(

العوامل 
البیئیة 

للمجال 
المعین 

)3(

.تعني مرحلة التنفیذ أو التشغیل أو غیرھا: المرحلة-)1(

.الخ...یتم تحدید المجال البیئي و لیكن األرض أو النبات أو الطاقة-)2(

.حدید العوامل البیئیة الخاصة بالمجال البیئي المذكوریتم ت-)3(

.ثر في البیئةؤیتم إدراج كافة األنشطة التي یحتمل أن ت-)4(

.88، صالمرجع السابق: المصدر

ةیتم وضع عالمات أو تظلیل في كل خانة من خانات أنشو ل البیئی الي فھي و. طة المشروع و العوام بالت

.یحتمل أن یتركز فیھا األثروسیلة لبیان األنشطة التي 

أثیر المشروع و ة ت ا درج ي كل منھ عادة ما تستخدم مجموعة من المصفوفات على ورق شفاف، تبین ف

ل أو ألفي عامل بیئي معین  ة التظلی حد مجاالت البیئة، و یتم تحدید درجة التأثیر لكل عامل من خالل كثاف

ع  ي توض ات الت طالعالم ات األنش ن خان ة م ل خان ي ك فوفة ف ى المص فافة عل فوفة الش ع المص ة، و وض
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یة ة(الرئیس ورة متراكب ة ) بص ق كثاف ن طری ة ع االت البیئی ف المج ى مختل ي عل ر التجمیع ر أن األث یظھ

.1لآلثارالتوزیع المكاني إلظھارالتظلیل، و تستخدم ھذه الطریقة على نطاق واسع  

تم اإلو ث ی ى الحاسب عتقد تطورت ھذه المصفوفات المتراكبة بحی اد عل يم ي اآلل دادھاف ث ال إع ، حی

تقتصر على التظلیل، بل تشتمل على نماذج ترجیح تبین األھمیة النسبیة لكل أثر، و ھو ما یفید في فحص 

: تخاذ القرارات المتعلقة بمسارات النشاط مثلإن ھذا األسلوب یفید في إالمواقع البدیلة، لذلك ف

Øخطوط نقل القدرة الكھربائیة.

Øوط السكك الحدیدیة و الطرق الرئیسیةخط.

النظمأسلوب تحلیل -1-3-1-2

یم إلىقد تظھر الحاجة  ارأسالیب أكثر تطورا لتقی ى الوجھ الصحیح،  اآلث دائل، اإلوعل ین الب ار ب ختی

.البیئیة واسعة النطاق ومعقدة نسبیااآلثارخاصة عندما تكون 

ن أن اآللياسب لذلك یمكن االعتماد في ظل وجود الح نظم، و ھو أسلوب یمك ل ال ى أسلوب تحلی ، عل

اییر و یتناول معاییر متعددة لإل د مع ن خالل تحدی دائل المشاریع، م ارآختیار بین ب المشروع بوضوح، ث

ن اإلكما یتطلب تحدید النموذج التحلیلي لما جاء بھ خبراء م ھ یمك اد تعددي التخصصات، و یالحظ أن عتم

ة  واع مختلف ى أن اذج عل اة، و نم وذج المحاك ل نم اذج مث ن النم ل، الم ق األمث وفر تحقی اة ت اذج المحاك فنم

تم نسخة مطابقة للمشروع وبیئتھ، وذج إدخالو ی ي النم ة ف ل البیئی ع العوام دة وتنوی اعالت المعق م التف لفھ

ياتلك العوامل، بینما تسعى نماذج وبین المشروع ول ف اد أفضل الحل ى إیج ل إل ود لتحقیق األمث ظل القی

.2البیئیة

ة، و یجب اإلو ة البیئ وعي لنوعی اس الموض زة القی ى أجھ ل فھي تشمل عل زام بالنسبة ألدوات التحلی لت

وعة إل اییر الموض ذه بالمع تخدام ھ زةس ة، األجھ داقیة عالی ات ذات مص ى بیان ول عل ن الحص ى یمك حت

ة، صحیحة فإینبغي و حیحة و دقیق اییر ص ا لمع زة وفق ار األجھ ي، ختی ل البیئ ة للعام ة الفعلی ان القیم ي بی

د أخذ القیاسات مراعاةدقیقة في قیاس التفاوت بین القیاسات المتكررة، مع مالحظة و ان عن ت و المك الوق

.3للتأكد من أنھا تعبر عن الواقع و غیر متأثرة بعوامل دخیلة

خطواتال-1-3-2

:4یئي للمشاریع المقترحة تتمثل فيالبھناك خطوات أساسیة یتعین مراعاتھا عند تقییم األثر 

.تحدید اآلثار.1

Vivien, Economie et écologie, coll., Repères, la découverte. Paris, 2004, p214.F.D1

.IPid. P 2152

IPibP 218.3

.91، 90حیى عبد الغني أبو الفتوح، مرجع سابق، ص ص، ی4
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.التنبؤ باآلثار البیئیة.2

.تقییم اآلثار.3

.تحضیر تقریر تقییم األثر البیئي.4

.مراجعة الوثیقة و إصدار الترخیص.5

.الرصد.6

تحدید اآلثار  -1-3-2-1

:1تيتطلب ھذه الخطوة القیام باآلت

.تنفیذ المشروعتحدید العوائق الرئیسیة التي تعترض ·

.تحدید الخیارات المتاحة لتحقیق األھداف األساسیة للمشروع·

.تحدید الروابط الرئیسیة بین التنمیة المقترحة و الموارد الطبیعیة·

.تقریر المتطلبات المتعلقة بتقییم األثر البیئي و بیاناتھ·

.تقریر نطاق تقییم األثر البیئي·

نظم · ن ال ة، السیاسیة و، اإلقتصادیةاإلجمع البیانات األساسیة ع ة الثقافی المشاریع جتماعی

.المشروعمعالتي یحتمل أن تتعارض اإلنمائیة

روع اإل· ل المش دتحلی ة تحدی تثماري بغی ات وس وارد و المخرج ى الم ب عل ا آالطل ثارھ

.البیئیة

التنبؤ باآلثار البیئیة  -1-3-2-2

:كانتء، سوامن المشروع االستثماري المقترحةالتنبؤ بحجم اآلثار البیئیة المتوقعتعنيو 

.یجابیة على المشروع والمجتمع المقام فیھإثار آ·

.ثار سلبیة على المشروع و المجتمع المقام فیھآ·

.بمحاولة رصد ردود الفعل العامة والممكنة من جراء مثل ھذه اآلثار

تقییم اآلثار-1-3-2-3

يو تم ف ذه ی دیرھ ة الخطوة تق اراآلأھمی ا،ث أ بھ االمتنب ارستمرارھا، وإ،نطاقھ ذا اآلث االقتصادیة، وك

ي  الموارد الت ة ب ة المتعلق د الحقیقی الیف و العوائ د التك رتبطتحدی ارت ة، بآث ى البیئ روع عل ذه بالمش دمج ھ

.أھمیتھ في قرار االستثماربقدرالتكالیف في التقییم االقتصادي للمشروع والعوائد 

.91المرجع السابق، ص1
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یر تقییم األثر البیئيتحضیر تقر-1-3-2-4

ن أن إن د م و التأك ي ھ ر البیئ یم األث دف تقی ب اإلھ ادیة، اإلالجوان ة وقتص ین جتماعی ذ بع ة تؤخ البیئی

:البیئياألثرنوعیین من الوثائق في عملیة تقییم إنتاجو یتم . االعتبار من قبل صانعي القرار

Øر تقني لألشخاص المدربین تقنیاتقری.

Øو تلخیص لألول لغیر التقنیینتقریر سھل و ھ.

وي و رار، و یجب أن تحت انعي الق ادة لص دم ع ذي یق و ال ي و ھ ر البیئ یم األث ة تقی ر بوثیق رف األخی یع

:1وثیقة تقییم األثر البیئي على المواضیع التالیة

.ستنتاجات األساسیةملخص تنفیذي یحتوي على اإل·

.أھم معالم المشروعوصف ·

.ثر ھذه العملیة على تخطیط و تصمیم المشروعؤثر البیئي، و كیف تسرد لعملیة تقییم األ·

.البیئیةاآلثارعتبار خذین بعین اإلآختیار الخطة المقترحة، إمناقشة بدائل المشروع و سبب ·

لبیة و اإل· ة للمشروع، الس ار البیئی ة و الدائمةوصف اآلث دى، المؤقت ة الم ة، قصیرة و طویل یجابی

.بتدائیة، و تلك ذات المراتب األعلى، و اآلثار الثانویة و اإل)ء و التشغیلبما فیھا عملیة البنا(

.لزیادة الفوائد البیئیةالشدیدة،لطرق المقترحة للتخفیف من اآلثار اوصف ·

.الضعف أو عدم التأكد بالمعلومات المقدمةبذكر جوانمعلتقییم ة في استخدمالمسرد للطرق ·

افة ىباإلض ذكإل یع الم ب المواض اله یج زيءإورة أع یص و التج ود للتلخ اذ الجھ دیم ،تخ ثال تق فم

.واجھھانوصف دقیق للمشاكل التي لصانعي القرار البیانیة، قد یعنيالرسوماتالمعلومات عن طریق 

:الطرق التالیة تستخدم لتحسین العرضو

داقتقدیم الحقائق و· ات و التقدیرات بشأن اآلثار بشكل قصیر،مع التعلیق على مص ذه المعلوم یة ھ

.تلخیص نتائج كل من البدائل المقترحة

.القرار و المجتمع المتأثر بالمشروعیستعملھا صانعالتي ستخدام الكلمات و المصطلحات إ·

.تقدیم الموجودات في وثیقة مختصرة مع المعلومات المساندة الضروریة·

ھلة اإل· ة س ل الوثیق ة كاجع ائل المرئی دیم الوس ع تق تخدام، م ور س داول، الص ومات، الج لرس

.الخرائط عند اإلمكانیةو

التقييم البيئي، اإلدارة العامة لتصميم و تطوير المناهج، المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني، المملكة العربية خالد إبراهيم الراجي، 1

.5، ص 2001السعودية، 
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مراجعة وثیقة إصدار الترخیص -1-3-2-5

د  ي للتأك ر البیئ یم األث ة تقی ة وثیق تشتمل الكثیر من أنظمة تقییم األثر البیئي، على خطوة رسمیة لمراجع

ة ذه الخطوة جھ د تشتمل ھ ة، و ق ات القانونی ع المتطلب دھا م رخیص، من كفایتھا و تقی تقلة الت ة مس أو لجن

ي اإلقرارتم إذاغیر متحیزة، و  ر البیئ ربأن وثیقة تقییم األث ة، ترجع غی ىكافی صاحب المشروع من إل

ل  ةأج ائعة المراجع ات الش تمل المراجع رخیص، و تش ة الت لیمھا لجھ ل تس افةقب دة أو إض دائل جدی ب

ة،إإجراءات ة بدیل ة إذاوحترازی ات المھتم نى للجماع افي تس ت الك ة لالوق ى وثیق ق عل ة و التعلی لمراجع

یم  رتقی ن األث ي، یمك د إالبیئ وة تحدی اءة خط ا لكف ات مقیاس ذه المراجع ال ھ م و مج ار حج ارعتب اآلث

(5)الشكل رقمویمكن وصف ما سبق ذكره من خالل .1النطاقاتو

يخطوات التقییم البیئ):5(الشكل رقم

یحدث اشتراك العامة عادة في ھذه المراحل، و یمكن أن 
يأیضا في أي مرحلة أخرى من عملیة تقییم األثر البیئیحدث 

المعلومات الناتجة عن ھذه العملیة تساھم في تقییم 

.اثر بیئي فعال مستقبلي

.7المرجع السابق، ص:المصدر

.6رجع السابق، صالم1

تحديد الحاجة

وصف المشروع

فحص بيئي تقييم األثر البيئي غير تقييم األثر البيئي

مطلوب
عامةمشاركة  تحديد التأثيرات البيئية المهمة

ثار، تحلیالت تحدید اآل: التقییم
تنبؤات اآلثار/

إعادة : تخفیف المؤثرات البیئیة
.التصمیم، التخطیط، إدارة اآلثار

كتابة التقریر

نوعیة الوثائق، مدخالت : المراجعة
المتأثرین بالمشروع،  مدى قبول 

.المشروع المقترح

مشاركة

صناعة القرار

مقبولمرفوض

مراقبة إدارة اآلثارإعادة

م األثر تدقیق و تقیی
البیئي
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الرصد-1-3-2-6

ة تشمل ھذ ي عملی ة ف ة المعنی ات الحكومی ه الخطوة رصد اآلثار الفعلیة للمشروع التنموي، و تقوم الجھ

دء اآلثارالتقییم البیئي بالتأكد من أن المشروع یقام حسب قرارھم، كما یتم تحدید  د الب الفعلیة للمشروع عن

.1بالعمل

رأن نجاح عملیة تقییم إلىاإلشارةوتجدر  ف عاألث ي یتوق ف البیئ ین مختل رابط الموجود ب دى الت ى م ل

:2المستویات المشاركة في ھذه العملیة، و یمكن حصر أھم المشاركین في تقییم األثر البیئي للمشاریع في

.و الذي یتمثل في القطاع الحكومي أو الخاص: المقترح- 1

.حكومیةالالشركات، الجامعات، مؤسسات البحث، المنظمات غیر : المستشارین- 2

.و التي تشمل سلطة تقییم األثر البیئي و السلطات التشریعیة: الحكومیةتالوكاال- 3

امالمتأثرینالمھتمین و - 4 ن القطاع الع أثرة، المنظمات : بالمشروع م ات المت المجتمع

.حكومیة، القطاع العام و الخاص و األكادیمیینالغیر 

)5(الجدول رقمخالل یمكن توضیح أدوار المشاركین في عملیة تقییم األثر البیئي من و

.34الصالحي ناجم، مرجع سابق، ص 1
.104، ص 2004علياء حاتوغ بوران، علم البيئة، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 2
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أدوار المشاركین في عملیة تقییم األثر البیئي): 5(الجدول رقم
أمثلة األدوار المحتملة المشارك

ات  االت الوالی ة، وك لطة البیئ س
.المتحدة لإلنماء الدولي

ر - یم األث ة تقی ات لعملی ع المتطلب وض
.البیئي

.إعادة و مراقبة العملیة-

ة اإلدارة مراقب- روع و خط ذ المش ة تنفی
.  البیئیة

ة یم : الحكوم لطة تقی س
األثر البیئي

.وزارة حكومیة أو شركة خاصة .تقدیم معلومات خاصة بالمشروع-
.تحضیر تقریر تقییم األثر البیئي-

ة- ارة العام أثرین / استش ین و المت المھتم
.بالمشروع

المقترح

ات،  ة، الجامع ركات الخاص الش

.حكومیةالمنظمات غیر ال

تحضیر تقاریر تقییم األثر البیئي للمقترح -

أو الحكومة/و
ر تتقدیم مراجعة مستقلة ل- یم األث ر تقی قری

.البیئي أو لجزء منھ

المستشار

.أي وزارة من وزارات الدولة ة - المشاركة في البحث في التأثیرات البیئی
ر البیئ ر األث ة تقری ي، و تحدیدھا، و مراجع

.و المراقبة

وم - ذي یق تقدیم معلومات بیئیة للشخص ال
.بتقییم األثر البیئي

.تحدید المتطلبات القانونیة و التنظیمیة-

ة لطات : الحكوم الس
التنظیمیة

المجتمعات المتأثرة للمنظمات غیر 
.الحكومیة

.األعمال التجاریة
.أكادیمیون

.المشاركة في تحدید التأثیرات البیئیة-
.مراجعة تقریر تقییم األثر البیئي-
ذي - خص ال ل الش ن قب ارتھم م تم استش ت

.تقییم األثر البیئيریقوم بتحضیر تقری

ة- ي المراقب اعدة ف اركة -المس ھیل مش تس
العامة

أثرون  ون و المت المھتم
اع  ن القط روع م بالمش

الخاص و العام

.13بق،ص مرجع ساخالد إبراھیم الراجي،:المصدر
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ن  أي مشروع ل ي الخاص ب ي الفعل یم البیئ ول، أن التقی ا الق أتىو بعد كل ما تقدم یمكنن ن خالل إالیت م

ةإدارةوجود  ة ھادف ذا األھداف ضمن بیئی ف المراحل و الخطوات و ك ى ضبط مختل اإلطار، تعمل عل

:و ذلك من خاللالعام للمشروع المقام،

. 1لكفاءة العالیة في األداءااللتزام العام بالقواعد، و ا·

.لتزام البیئيالبیئیة التي تساعد على اإلالظروفتحدید وتعظیم ·

.البیئة على أي عدد من العاملیندارةاإلتطبیق نظم ·

ة الناجحة، ویعكس سیاسة واإلدارةنظام أساس عتبر یااللتزام بمنع التلوث، و الذي · داف البیئی أھ

.2المشروع

.3البیئیةلإلدارةالعام اإلطارنبالمشروع ضمو الضوابط الخاصة مختلف األنظمة إضافة·

ي فيبعد اطالعنا و ر البیئ یم األث ة تقی ل للمشاریعھذا الجزء على طبیعة و أھمی ة سوف ننتق ى معرف إل

.مختلف تصنیفاتھاأھم الطرق الخاصة بھذه العملیة و

طرق تقییم األثر البیئي-2

ذي م من خاللھا تقییم اآلثار البیئیة للمشاریع، و ذلك بحسب اتتعدد الطرق التي یت نھج ال ألساس أو الم

ي لكل مشروع، و، باإلضافة إلتعتمد علیھ ر البیئ م األث اى حج ھ یمكنن ر علی یم األث م طرق تقی توضیح أھ

)6(الشكل رقملبیئي للمشاریع من خالل ا

طرق تقییم األثر البیئي للمشاریع): 6(الشكل رقم
رق تقییم األثر البیئيط

العائد/أسلوب التكلفةاألسعار  طرق تستخدم بدائلالسوقأسعارطرق تستخدم 

.         يالبیئاألثرالسوقیة لتقییم .                 بیئيالاألثرملتقیی

بیع و الشراء              طریقة سلع ال-1التغیر في اإلنتاجیة     طرق تقییم-1

یة                       حاللتحلیل التكالیف اال-2في إنتاجیة المشروع         التغییر * 
لوضع  اإعادةتكالیف -3مكاسب               الفقد في ال* 

الظل                     طریقة مشروعات-4الیف             طرق تقییم التك-2
تحلیل فعالیة التكالیف* 
.الطالبمن إعداد:المصدرتكلفة الفرصة* النفقات الوقائیة* 

http:// www.Agfund, org/arabic.htm 21/11/2007:نضال أحمد،البيئة و التنمية1
http://www.nojah.edu/urban.asp.25/11/2007:لبيئيمصطفى مروان، الخطة الدراسية لمنع التلوث ا2
http://www.alsaffar.5u.com/telawethbea.htm: ،اإلدارة البيئية المنهج و األساسياتييدحاتم الدر3
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ئيطرق تستخدم أسعار السوق لتقییم األثر البی-2-1

الطرق الفنیة التي تستخدم أسعار السوق لتقییم التغیر في اإلنتاجیة -2-1-1

ا،  اقش ھن ي تن ة الت رق الفنی رة تالط ورة مباش الج بص ار علع ةىاآلث ى ،ةالبیئنوعی تدامة إأو عل س

ة ى إنتاجی رات عل ي التغی نعكس ف ي ت ة، و الت وارد الطبیعی ددة للم ر المتج ة التالعناص نظم الطبیعی ي ال

.تم تحویلھا إلى قیم تستخدم في التقییم البیئيیالتغیرات في اإلنتاجیة تتضمنھا، و

ل و ع إقب ة، یجب وض ي اإلنتاجی ر ف یم التغی وق لتقی عار الس تخدام أس افرضیاتس كل منحنی ن ش ت ع

:ھناك حالتین یمكن تمییزھماالعرض و الطلب المرتبطة بھا، و

ي جدا، فان ذلك لن یااج السلعة صغیرإذا كانت الزیادة أو النقص في إنت.1 ؤثر على أسعار السلعة ف

.الفرضیاتأبسط ھذهال على أسعار مستلزمات إنتاجھا، و السوق و

ؤدي إنتاجكانت الزیادة أو النقص في إذا .2 ا ی را بم ىالسلعة كبی أثیرالإل ي السوق ت ى سعرھا ف عل

.1عن العرض و الطلب و األسعارلومات ، و ھذا ما یتطلب معإنتاجھاعلى أسعار مستلزمات و

ةكھناو ن الطرق الفنی ان م ي ،مجموعت ر ف یم التغی ةتستخدم أسعار السوق لتقی بعض السلع اإلنتاجی ل

ي و رات ف ع التغی ل م ات تتعام ذه المجموع دمات، أول ھ ةالخ ي اإلنتاجی د ف ع الفق ل م رى تتعام و األخ

.لمكاسبا

ترتبة على قیام المشروعالماإلنتاجیةطریقة التغیر في -2-1-1-1

ي تعتبر توسع مباشر إلاإلنتاجیةطرق التغیر في  ة ف رات الطبیعی ث أن التغی ستخدام أسعار السوق، حی

دستخدام أسعار السوق إتقیم باإلنتاج دم ( و المخرجاتالتخللم د وجود ع م ستقرارإأو عن دیل مالئ بتع

عار وقألس دورھا و). الس وبة ب ة المحس یم النقدی تم الق ىی افتھا إل ل اإلإض ذا التحلی روع، ھ ادي للمش قتص

ة اإلقتصادیة الحدیثة، وعلى نظریة الرفاھیة اإلھج یعتمد مباشرةنالم د الرفاھی ةعلى تحدی اك . جتماعی وھن

.2ستخدام ھذه الطریقةعدة خطوات مطلوبة إل

ةیجب تحدید التأثیر على - 1 ة أو خاراإلنتاجی ت داخلی واء كان ة، الخاصة بالمشروع، س ث أن جی حی

ارحتواءھا في أي تحلیل، وإیجب داخل المشروع ھي نواتج مرغوبة اآلثار خارج المشروع اآلث

ارإلایجابیة و السلبیة تؤخذ في بنوعیھا اإل ارعتب ل كآث ة أو عوام ة ال یمكن قتصادیإبیئی ة خارجی

.)ھذا غیر سلیم(یتم تجاھلھا ما عادة والتحكم فیھا، 

یمیجب - 2 ارتقی ىاآلث دیا، وةاإلنتاجیعل ي نق اس ف ھ، وإطارأن تق ة المشروع و دون ي حال ى ف حت

ى ذلك لنكونه ، وحالة عدم و جوديالختیار فاعلى اإلبقاءبدیلة یجب مشاریع وجود  ادرین عل ق

اتج ر الن ز التغی ھ تمیی تج عن ة، و ن ة معین ي منطق ة ف ة زراعی روع تنمی اك مش ان ھن و ك ثال ل ، فم

.163، ص 2003، دار طیبة للنشر و التوزیع، القاھرة، تسعد طھ عالم، دراسات الجدوى و تقییم المشروعا1
.165، 164بق، ص ص، المرجع السا2
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ا تعتبال تتمثلالبیئیة فالیفالتكتدھور في التربة،  ة، و لكنھ ي للترب ر العبء فقط في التدمیر الكل

ھلمشرواإلضافي الذي حدث نتیجة ا ل بالمشروع و دون ى توضیح ع، و التحلی ، سوف یساعد عل

.التدھور اإلضافي الذي حدث

ة ، و عن األسعار الصحیحةإلنتاجیاعن الزمن الذي تستغرقھ التغیرات في فرضیاتیجب وضع - 3

.متوقعة في األسعار عبر الزمنالتغیرات والستخدمھا، إالتي 

طریقة الفقد في المكاسب-2-1-1-2

ا تستخدمةاإلنتاجیطریقة الفقد في المكاسب تشبھ طریقة التغیر في  ة، إال أنھ ة(اإلنسانإنتاجی اإلنتاجی

ةالمترتبة عن حالتھ الصحیة و سالمتھألداء العمل، وعلى قدرتھ ةالقائم اس ) البدنی اركمقی ة، و لآلث البیئی

ة أیضا باختبار ذلك  ذه الطریق المكاسب المفقودة و التكالیف الالزمة من لحظة التدھور البیئي، و تعرف ھ

ل ة الكسب المھم ال البشري، أو طریق ة رأس الم اة . 1بطریق یم حی د تقی انفعن یم اإلنس نتجنب وضع أي ق

اة  الیف النفسیةو انقدیة على الحی ثلمرض أو الموت، للتك درس حی ةت ذه الطریق ودة و ھ المكاسب المفق

واء( یئیة سلبیةعن آثار بتكالیف الرعایة الصحیة الناتجة  وث أو الضوضاءومثل الھ اء المل ، فمعظم )الم

دسالناس  ام سھلة التحدی الث أی ارة عن (یوافقون على أن التكالیف الرئیسیة لإلصابة باألنفلونزا لمدة ث عب

ابیع، أشھر،، لكن عندما یمتد ال)التكالیف الطبیة+ المفقوداألجر ى أس ي المرض یأعوام، أو مرض إل نتھ

. یكون من الصعب حساب التكالیف الكلیة،بالموت

ارتقییم یتمو بصفة عامة  ة باساآلث ي المكاسب، البیئی د ف ة الفق رة تخدام طریق ون المرض لفت دما یك عن

ون متق بیا، و أن یك یرة نس رك قص ع و ال یت ارآط ون ماث ا یك دى، بینم ة الم لبیة طویل ع س عب تتب ن الص

.الوفاةإلىتؤدي التيواألمراض المزمنة

ل مرض إو یمكن لبعض المشاریع  ستخدام طریقة الفقد في المكاسب، كمشروع إمداد المدن بالمیاه لتقلی

اإلسھال عالقة مباشرة، و سھلة اإلنشاء، و اإلسھال، فالعالقة بین السبب و األثر لتلوث المیاه و اإلصابة ب

.ھذا المرض عادة غیر مھدد للحیاة

:2ختیار المشاریع التي یمكن أن تستخدم طریقة الفقد في المكاسبإو فیما یلي بعض اإلرشادات عند 

. حیث یعرف سبب المرض بدقة ووضوحكون ھناك عالقة مباشرة بین السبب و األثر، أن ت.1

.75الصالحي ناجم، مرجع سابق، ص 1
.104، ص 2003الصعيدي عبد الحكم، اإلنسان و تلوث البيئة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2
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ر قصیرة،دورة زمنیة ذاأن یكون المرض.2 ددغی اة، مھ ھ أي وللحی یآلیست ل ار رئیس ة ةث طویل

.المدى

ة اإل.3 ون القیم ة یجب أن تك الیف الطبی ة للمكاسب و التك ة،قتصادیة الدقیق ال أو معروف ثال العم فم

.     ةتقییمیثابت سوف یمثلون مشاكل قالمزارعین بدون مورد رز

م التكالیفیوق لتقیا أسعار السالطرق الفنیة التي تستخدم فیھ-2-1-2

ى  د عل ن الطرق تعتم الیف المستھدفة إھناك ثالث مجموعات م یم التك ستخدام أسعار السوق لوضع ق

:البیئيفعلیا في التحلیل 

.قتصادیةإتستخدم طرق ھندسیة و : فعالیة التكالیفطریقة تحلیل·

.ات الوقائیةطریقة النفق·

.طریقة تكلفة الفرصة البدیلة·

طریقة تحلیل فعالیة التكالیف-2-1-2-1

ة اإل ة لمحدودی ادنتیج ر اتعتم ات غی ات أو المعلوم ص البیان ة، و نق روابط ةكافیالالمالی وص ال بخص

حة  ة و ص رار البیئی ین األض انب ةاإلنس د أنف،و الرفاھی ن المفی ائل نم ل الوس م نحل دف أوال ث رر الھ ق

.1لھالمختلفة المحققة 

يللمجاباإلضافة رامج ریعتب،ل البیئ ن الب واع م بعض األن ا ل الیف مالئم ة التك ل فعالی ةاإلتحلی ، جتماعی

ر الھدف . التي تتعامل مع الصحة و السكانك حیث تعد الخطوة األولى في تحلیل فعالیة التكالیف ھي تقری

و أ ال ل ى سبیل المث ة، فعل اس بحسب المستویات المالئم م وضع المقی ن ث ن المستوى المراد تحقیقھ، و م

دل  ق مع ن إالمستھدف ھو تحقی ر م یس أكث اث ل ة ، وppm100نبع دائل تكنولوجی ة ب اك ثالث C,B,Aھن

)6(الجدول رقمالواردة في التحلیل ینتج المعلوماتف،تھقامإلنوعیة المصنع المطلوب أو لإلنتاج

فتراضیة لتحلیل فعالیة التكالیفإنتائج : )6(الجدول رقم

البدائل )$ملیون (التجھیزاتتكالیف (ppm)ثنبعامقیاس معدل اإل

A 50 98
B 15 135
C 25 105

.22، ص 2004رشید حمد الحمد، اإلنسان و البیئة، مكتبة الفالح ، الكویت:المصدر

.168سعد طه عالم، مرجع سابق، ص 1
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وب،Aالبدیل ار المطل اھو الوحید الذي یقابل المعی دیلأم زات Bالب الیف التجھی ي تك ر األرخص ف یعتب

ي نفس الوقت وAفھو یكلف نصف ما یكلفھ ،المشكلةیمثلCال یقابل المعیار المطلوب، و البدیل لكنھ  ف

.؟یزید عن المعیار المطلوب بمقدار بسیط، فأي البدائل أفضل

د  ة متشددة ق ارطریق وجيلیستخدمAتخت دیل التكنول ان الب و ك ى ل وفر Cحت ون دوالر25ی ل -ملی فھ

الیف یجب أن .؟نبعاث تساوي النقص في التكالیفمعیار اإلالزیادة في المقیاس أو  ة التك ل فعالی ذلك تحلی ل

رار و  ي واإلیقدم كل البدائل لصانع الق ل البیئ ث للمحل د اإلقتصادي، حی ة األخطار یعتم ى ماھی ار عل ختی

توى حتالم ن مس ة م ااإلمل ى،ثنبع اليو األعل ع أن بالت ن للمجتم ذي یمك در ال ھالق ب یدفع ھو یرح ب

ىللوصول  ینإمستوى إل اث مع تحكم بنسبة . نبع ة أن ال رز حقیق ا تب ا % 100و ھن ات عادة م ن الملوث م

ن المشروع بنسبةاالعوائد التحكم في التكالیف التي توازن ، كما أنیكون مستحیل ة ع أیضا %100لناتج

.غیر ممكنة

ةطریقة النفقات الوقائی-2-1-2-2

ي حیث یتم العن تقدیر شخصي ألدنى نوعیة لقیمة البیئة، طریقة النفقات الوقائیة عبارة  دیر ف بعض تق

ھم تكالیف الوقایةبتحملشخاص األحیان مع ترحیب األ ى أنفس ا عل لبیة أو تخفیفھ ة، أومن اآلثار الس البیئ

ذه الطرو تعطی.نفقات التخفیف أو التلطیف البیئيأو " النفقات الوقائیة" ھذا المنھج یعرف بطریقة  ةھ ھ یق

ة إضافیة : التقدیر األدنى بسبب عاملین اك كمی د یكون ھن ھ ق دخل و أن ددة بال ة تكون مح أن النفقات الفعلی

تھلك  ائض المس ن ف ل م ن تحم الرغم م ةب ات الوقائی ر . النفق الیف تختب ة التك ة فعالی د أن طریق ا نج بینم

ددة رستالتكالیف المباشرة التي  اییر المح داف أو المع ات حتاجھا بعض األھ ة النفق ي حین أن طریق میا، ف

ى ةالوقائی ي یضعھا الشخص عل ة الت د األھمی ة لتحدی ات الفعلی دیر آتختبر النفق ة، و ھي تق ة معین ار بیئی ث

.  شخصي من جانب ، و قدرة شخصیة من جانب آخر

طریقة تكلفة الفرصة -2-1-2-3

ر ستخدام تكلفة الفرصة إلت على مفھومنیة تكلفة الفرصة بطریق وارد الغی ر المسبوقمسعرة الم ةوغی

دال من قطع األشجار إلمثال حفظ األرض إل( ة ب اء أو النجارةستخدامھا كحدیقة عام ي البن .)ستخدامھا ف

یبق لنفس المصدر كبدیل، استخدام الدخل السإقدر بتیمكن أن و ا تق ة سكم ذه الطریق ا یجب كلھ ھ م ترك

اس إستخدامات أخرى، لذا فإلھاال تقیس فوائد حفظمقابل حفظ األرض و ة الفرصة ھي مقی ن طریقة تكلف

.ختیارات المتاحة لمتخذي القرارإلالتكلفة الحفظ، كل ھذه المعلومات تستخدم لتقییم 
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طرق تستخدم بدائل األسعار السوقیة لتقدیر قیمة نقدیة لألثر البیئي -2-2

اھج و الطرق الفنسفیما یلي  ن المن ي تستخدم لوضعیتم عرض مجموعة م ة، الت یمی ارق ة، اآلث البیئی

طلح ا مص ق علیھ ر " Applicable Potentially"یطل ب أكب ي تتطل ق، فھ ة التطبی ة أو محتمل ،أي ممكن

د قدر من البیانات والمصادر ا ، ستخداماإلعن اجكم ي سبق تحت ن الطرق الت ة م ر دق ى افتراضات أكث إل

ي تحلإعدمال یعني وھذاعرضھا،  ل ستخدامھا ف یم المشاریع، فبی د تقی اھر یمكن إضافتھا عن التطبیق الم

.لالمشاریع من خالل اإلدماج الواضح للتكالیف المادیة لآلثار البیئیة في التحلی

ستخدام سلع البیع و الشراء كبدائل بیئیة إطریقة -2-2-1

ر كاملأحیانا ما تقابلنا أوضاع نجد فیھ لعة خاصة ةا الخدمة البیئیة عبارة عن سلعة غی ا س ، تحل محلھ

د ینظر  ات السباحة الخاصة ق ثال حمام اقابلة للبیع و الشراء، م ة أو إلیھ رات النظیف دائل البحی ارات كب تی

ن كبدائل للحدائق العامة، ومن خالل ھذه اإلالحدائق الخاصة عتبار إالمیاه، أو  د إحالالت یمك تنتاج فوائ س

ادة  ة كاالزی لع البیئی ن الس روض م ي المع ة، ف لعة الخاص ي شراء الس نقص ف ة ال ة، بمالحظ ة العام لحدیق

.1یتأثر بدرجة كبیرةالن مستوى رفاھیة المستخدمینإمتشابھتین فونالسلعتین بدیلتیونظرا لكون

ي لتتمثل في التحدید الحریص للوضع و، ةالمشكلتتناقصمع اإلحالل الكامل و رات المضبوطة ف التغیی

ة  الحدائق الخاصة كبدائل للحدائق ایمكن تعریفعندئذھا، وأسبابصة والنفقات على السلع الخا العام لكنھ

د ألغیر كاملة،  ة ق ى الحدائق الخاص ق عل ة للمنف دائق العام ن الح ي المعروض م ر ف ر التغیی ن مقیاس أث

.2تخلق مشكلة تعریف ال یمكن التغلب علیھا

اه ، فنظام إلمداد مجمع ذه الطریقةعناصر بعض المشاریع بھمیمكن تقییبعض الحاالت وفي سكني بالمی

ن التعرف عالعامة، ھ یمك اه الخاصة، و من ع للمی ع و البی اه الخاصة قد یحل محل التوزی الیف المی ى تك ل

ة ب تھلكالمباع عھا المس ي یض ة الت دیر القیم ذا المرفوتق ان ھ الطبع ف ة، و ب اه العام ى المی اص قن عل الخ

اه  ومسبالمی ل، و ایأخذ رس اليأق دالت ابالت زداد مع اعإلت ة تس ذه الطریق تخدام، أي أن ھ د دس ى تحدی عل

.المحتملةالعوائد ترتیب أھمیة 

حاللیة طریقة التكالیف اإل-2-2-2

ة  وث البیئ ن تل تج ع ا ین ادة م ال األراضي اإلضرارع بیل المث ى س ة، عل وارد المختلف باألصول و الم

أثیراتلة یمكن تقدیر تلك الزراعیة و العقارات، في مثل ھذه الحا الیف الت ق حساب تك اقتصادیا عن طری

أثراألصل إحالل ھأو المت ىإرجاع ھ إل ذا .ىاألولحالت وم ھ دد من اإلباألسلوو یق ى ع فتراضات، عل

ھ ؤ ب ون التنب ذي یجب أن یك ادي و ال ایتعلق األول بطبیعة و نطاق الضرر الم ا یفترض وجود ممكن ، كم

.182سعد طھ عالم، مرجع سابق، ص 1
.183المرجع السابق، ص 2
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حالل أو الترمیم بمستوى معقول من الدقة، كذلك یفترض ھذا األسلوب أن تكون یف اإللتقدیر تكالإمكانیة

الیف تقریبامناسبةفالتكالیتلك  ن المفترض أن تك ي، أي م الیف الضرر البیئ ن اإلحالللتك رمیم ل أو الت

.فتراض ال یكون صحیحا في جمیع الحاالتإتعدى القیمة االقتصادیة لألصل ذاتھ، وھو ت

ة، یمكن ة، األترب التلوث بالجسیمات العالق ال، ك ى سبیل المث واء، عل وث الھ ىأن یؤدي تل اإلضرارإل

ات دار بواجھ اب مق ا حس ا یمكنن أثرة، وھن ة المت ي المنطق اني ف أثیرالمب اب إالت ق حس ن طری ادیا ع قتص

.1قیام بذلكال، فیما لو قرر أصحاب تلك المباني األولىحالتھ إلىإرجاعھاألصل أو إحاللتكالیف 

الیف و لوب تك ى أن أس ارة إل در اإلش اللتج دیر تاإلح دا لتق د مفی ول یع دثت ألص رار ح الیف أض ك

ل نظملموسة،  ون أق د أن األسلوب یك ل نج رمیم بسھولة، بالمقاب را إلمكانیة حساب تكالیف اإلحالل أو الت

ة أو ثقاأفائدة في حالة التعامل مع  دة من صول ذات قیمة خاصة، سواء تاریخی ة فری اطق طبیعی ة أو من فی

الیف ترمیمأوإعادتھا لوضعھا األصلي، فمن الصعب إحاللھا ونوعھا،  احساب  تك دم ھ نظرا لعوامل ع

.ألصول ذات القیمة الخاصةلقتصادیة اإلوإن أمكن حسابھا فھي ال تعكس القیمة التأكد، 

طریقة تكالیف إعادة الوضع -2-2-3

ة إعادة طریقة تكالیف إعادة الو ي حال الیف اإلحالل، ف ة تك ا،ضع مختلفة عن طریق الیف توزیعھ فالتك

یم  ي تقی تخدم ف ة تس ة البیئ ر نوعی بب تغیی ي بس ل طبیع الل أص ة إلح دالفعلی الیالعوائ ة والتك فالمحتمل

ستخدام من مثال إنشاء معصرة لزیت الزیتون سوف ینتج عنھا زیادة في اإل. لمنع التغیر البیئيبةالمصاح

اه الما ع المی ادة وض ة إلع و الحاج د ھ ذلك الفق احبة ل ة المص الیف البیئی د التك ب، أح در القری ربة تلمص س

الرغم من وضع أجھزة ستخدام المنزلي الموجود أسفل التیار، لإل اه المستخدمة ب تم تعویض المی م ی فإذا ل

.إضافیة للمعالجة فإنھا تصبح مثاال للتكالیف الوقائیة

ي ھإجمالیةبصورة  دیاناك عدة طرق لقیاس األثر البیئ الیف اإلنق ن تك ث أن كال م الیف وحالل ، حی تك

ارتخاذھا لمعالجة إثلة لوسائل التخفیف الممكن أمكونھاالوضع تعمل على ذلك، إعادة لبیة، اآلث ة الس البیئی

در المضكستبدل أو یعاد وضعھا تالسلعة أو الخدمة البیئیة التي عتبار إف تقن للمص دیریر، بدیل م اعطي تق

ع إذاوالبیئیة، لآلثارقتصادیة للتكالیف اإلاقوی اركانت تكالیف من الیف اآلث ل من تك لبیة أق أو اإلحاللالس

.قتصادیاإتكون مجدیة فإنھا، عالوضإعادةتكالیف 

.114، 113، ص ص قسابمحمد عباس بدوي، مرجع1
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الیف  و أن تك رى ل ة أخ ن ناحی اللم الیف اإلح ادةأو تك افئ تمإع ع ال تك ة،االوض رار البیئی ا األض م

ة ف ر طریق درة ال تعتب الیف المق ةالتك اك مصدر مفعال و أن ھن ال ل بیل المث ى س ي ی، عل اجاه یستخدم ف إنت

إعادة ستدعت الضرورة إ، و تم تلویث ھذا المصدر بعوادم المصنع، و منطقة سكنیةإمداداألسماك و في 

اه، ف ة المی أة لتنقی الیف إعادة الوضع ال تإالوضع، من خالل إقامة منش ى ن تك دلیل عل دھا ال ر ھي وح عتب

ر  رى غی دمات األخ لع و الخ ي الس ارة ف ماك و الخس اج األس ي إنت د ف ل إن الفق نع، ب وث المص الیف تل تك

ة و.المسعرة یجب تضمینھا أیضا ة الداخلی ادة وضع السلع و الخدمات البیئی الیف إع في محاولة لتقدیر تك

.الظلمشاریعلمشروع، تم إیجاد طریقة ل

الظلمشاریعة طریق-2-2-4

د ب ل،یقص اریع الظ اریعمش كلة بیئالمش ة مش ا لمعالج ام بھ ن القی ي یمك لوب یالت ف أس ة، و یختل ة معین

ع أصوتو الاإلحاللالظل عن أسلوب تكالیف مشاریع ي أن األول یتعامل م ل تعرضت للضرر رمیم، ف

كلة بیئ ة لمش ا ینتیج لوب مشة، أم ل، أس زاریع الظ ى فیرك اللعل دماإح ة خ رر ت بیئی ة ض دت نتیج فق

ة ة معین ة أو مادی ال. أصاب أصول بیئی ى سبیل المث ابة،عل اه إص ن می تخلص م ة ال التلوث نتیج رة ب بحی

ذه الخدمات والصرف الصحي بھا، یعني فقدان الخدمات التي تؤدیھا البحیرة،  ةتتضمن ھ تخلص إمكانی ال

وفیر بی ا بمعدالت مناسبة، و ت ور من میاه الصرف الزراعي بھ ة للطی ة مالئم اجرةئ وفیر و، المھ ذلك ت ك

ذه وألسماك المیاه العذبة، تكاثرمنطقة  ام بھ ن القی نتیجة لتلوث البحیرة بمیاه الصرف الصحي ال تتمكن م

دف إما، الوظائف ذلك یمكن وضع تصور متكامل لمشروع یھ ا، ل رة و إلعادةكلیا أو جزئی ل البحی تأھی

الیف ومرة أخرى، ةالمختلفبوظائفھاعودتھا للقیام  ل تك ذي 1فتراضي مشروع الظلالمشروع اإلتمث ، ال

یم اإل رةلقتصادي یعكس التقی البحی وم بھ ي تق ذا الوظائف الت ح و. و ك میوض ة )7(الجدول رق بعض أمثل

.المساھمة في إقامة مشاریع الظلو . قتصادیة الناتجة عن تلوث الھواءالتكالیف اإل

178محمد حمدي السباخي، مرجع سابق، ص 1
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قتصادیة الناتجة عن تلوث الھواءللتكالیف اإلأمثلة ): 7(الجدول رقم

التكالیفالتغیر

أیام العمل المفقودة و تكالیف العالجأمراض الجھاز التنفسي

ةنخفاض اإلنتاجیإالتأثیر على المزروعات

تكالیف الترمیم و اإلحاللاإلضرار بالمباني

ة و إنواحي جمالیة دى الرؤی اض م ح كریھإنخف ار روائ ة نتش
بما یخفض من قیمة العقارات بالمنطقة

18سعد طھ عالم، مرجع سابق، ص :المصدر

: الظلمشاریعالتي تتضمنھا طریقة فرضیاتالفیما یلي أھم و

.قیمة كبیرةأن المصدر نادر و ذو-1

ي تق-2 ة الت لع البیئی دمات و الس ة الخ ة ونوعی س كمی دم نف ان یق ئھ اإلنس ذي ینش دیل ال ة الب دمھا البیئ

.الطبیعیة

.األصلي للسلع و الخدمات مطلوبة، و لذلك یجب صیانتھ و الحفاظ علیھىأن المستو-3

.أن تكالیف مشروع الظل ال تتعدى قیمة الخدمات اإلنتاجیة المفقودة للبیئة الطبیعیة-4

تخدم و ل تس روع الظ ة مش ة طریق فة عام اءبص ة إلعط ب ألھمی دیرترتی الیف تق لعة أو اللاإلحتك لس

ي اج مصدر بیئ ة إعادة إنت ى عدم إمكانی ة أو حت الیف الھائل ن التك یقن م ددة، عادة الت ل (خدمة بیئیة مھ مث

ة ر، غاب رة، نھ اطئ، بحی ى ) ش ود إل ا یق د تحت إربم ع الفق م یمن ام أعظ یةھتم تحق أنفرض در یس المص

. قیمالحفظ و ھو نادر و

العائد/أسلوب التكلفة-2-3

لو د أس ةیع ذكر،/ب التكلف ابقة ال رق الس ف الط را لمختل امال ومختص یال ش د تحل اللالعائ ن خ ب م ترتی

اریع لالمش ا الس ة تأثیراتھ ب درج الیف ةاإلیجابیة أو بیحس ة تك رار البیئی د األض ث تع ة، حی ى البیئ عل

ة إ دوى البیئی ة الج ي دراس ب ف ة تحس روع، وجتماعی الیف المش من تك د ض ارتع ة اإلاآلث ة یجاالبیئی بی

ن . 1المشروععوائدجتماعیة تحسب من إوائدلمشروع عل الیف یمك د والتك ل العوائ و بعد أن یتم حساب ك

.جتماعیةالحصول على القیمة الحالیة اإل

.47، ص 2001رسالن خضور، اقتصاديات البيئة دراسات، مكتبة األسد، دمشق، 1
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و المشروعو ة، ھ ة البیئی ذي األفضل من الناحی الیف تال ل التك د حساب ك ة بع ھ الحالی كون صافي قیمت

.حالیة للمشاریع البدیلةوالعوائد أكبر من صافي القیمة ال

:یجبالعائد/أسلوب التكلفةعند إتباع و

ة :أوال ن معرف تمكن م ذ المشروع لل دء بتنفی ل الب الي، أي قب ي الح د الوضع البیئ ة تحدی رات البیئی التغی

.التي قد تحصل

رات یكوقیام المشروع، لالناجمة عن العوائد والتكالیف البیئیةیجب تقدیر كل :اثانی ن ھناك تصور للتغی

.البیئیة المرغوبة التي قد تنجم عن تنفیذ المشروع

نتناول أسلوب الو ةتجدر اإلشارة إلى أننا س ة و تفصیل/ تكلف أكثر دق د، ب اني العائ ن خالل الفصل الث م

.لھذا البحث، و ذلك بإدراج مختلف أسس األسلوب، باعتباره اإلشكالیة األساسیة لموضوعنا

لفصـل خاتـمة ا
رة لإلالنا من خالل الفصل، اتضحلقد  ة ضمن ألھمیة الكبی ارات البیئی ذي وااإلطارعتب يلتقییمالتنفی

روع  ا بإألي مش مح لن یم یس ة التقی ي عملی ي ف ر البیئ دمج األث تثماري، ف رارات إس ل الق اذ أفض تخ

تثماریة، اإل اس ة بكونھ ات الخاص ل المتعلق ى ك ة عل لیمة، و مبنی رارات س روع، ق د فالمش أثیراتتحدی الت

للمشروع، لتقییميااإلطاروضعھا ضمن ئة، و بلورتھا في صورة قیاسیة، ویجابیة و السلبیة على البیاإل

ب الخاصة  ھیسمح بحصر و تدقیق مختلف الجوان ى ب م عل ي الحك رة ف ة كبی ي ذو أھمی د البیئ ذلك فالبع ، ل

ھ  تم دمج ث ی ة، حی اوالفاعلی ھ باالعتم یل فی رقدالتفص ن الط د م ى العدی إبراز مخ،عل مح ب ي تس ف الت تل

والي، خذ اإلبأالتكالیف المتأتیة والعوائد  ي الفصل الم عتبارات البیئیة في عملیة التقییم، و سوف نحاول ف

.العائد/ على أسلوب التكلفةدعتماإبراز القاعدة األساسیة لعملیة التقییم البیئي باإل
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العائد كأداة للتقییم البیئي/أسلوب التكلفة: الفصل الثاني

الفصـلـةمقدم
من قتصادیة،البیئي في النشاطات اإلقتصادي الحالي أصبح یفرض ضرورة دمج البعد إَن الواقع اإل

فستمراریتھا على موارد الطبیعة، التي تستنزإمنطلق كون المشاریع تعتمد في سبل تحقیق  نجاحھا و 

مقابل و. ن القدرة على تجدیدھا، لذا تبرز إشكالیة التأثیر الذي تحدثھ المشاریع في الطبیعة، والمجتمعدو

ثر على ؤثار خارجیة سلبیة تمثل تكلفة إضافیة یتحملھا المجتمع، وتآالسلع التي توفرھا المشاریع تنتج 

:البیئة بتلویثھا لتؤدي إلى

.موت النباتات أو الحد من نموھا-

.حیة ناجمة عن تلوث الھواءأضرار ص-

.أضرار في الموجودات المادیة-

.اإلضرار بنوعیة المیاه-

.إلخ...مكیة و تناقص حصیلة الصید السمكياإلضرار بالثروة الس-

أي أن التفاعل بین المشروع والبیئة یفرض حتمیة دمج اآلثار الخارجیة في الحسابات االقتصادیة، 

نتظار الحصول على عوائد،وبمعنى آخر التقییم البیئي للمشاریع إكتكالیف بیئیة یتحملھا المشروع في

العائد الذي یمثل موضوع بحثنا، لذا سنحاول في الفصل الثاني من الدراسة /ستخدام أسلوب التكلفةإب

العائد كأداة تحلیلیة تقییمیة للمشاریع،  حیث نتطرق في البدایة لمعنى /إبراز طبیعة وتقنیة أسلوب التكلفة

العائد لتقییم /عتبارھا آثارا خارجیة، وصوال إلى كیفیة دمج أسلوب التكلفةإفة الناتجة عن المخلفات بالتكل

.المشاریع بیئیا بمختلف طرقھ، لننتھي عند أھم االنتقادات الموجھة لھ وكذا بدائلھ
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لفة ضمن التقییم البیئي للمشاریعالتك: المبحث األول
للمشروع إلى حساباتھ ةالتقییم البیئي للمشاریع بتحویل التكلفة الخارجیتعد التكلفة أھم عنصر في

، وتتنوع التكالیف )التلوث(الداخلیة، في محاولة إلنقاص حجم الضرر واآلثار السلبیة لألنشطة اإلنتاجیة

المصاحبة للمشروع بحسب مجالھ العملي، إذ عادة ما یصاحبھا عوائد تدل على نجاح عملیة التقییم 

والمبحث الذي نحن بصدده یشرح لنا أھم التكالیف المرتبطة بالتخلص من . العائد/تخدام أسلوب التكلفةسإب

المخلفات، والجانب التحلیلي لھا في صورة آثار خارجیة، وصوال إلى التكلفة البیئیة عند المستوى األمثل 

. للتحكم في التلوث

فاتلالتكالیف المرتبطة بالتخلص من المخ- 1

قتصادیة المختلفة،فالخامات التي یتم عملیة التخلص من المخلفات مرتبطة بمستوى األنشطة اإلإن 

ستفادة منھا للحصول على سلع و خدمات ال تختفي مادیا، بمعنى أن العملیة اإلنتاجیة للسلع والخدمات اإل

ادة تدویرھا ستفادة منھا عن طریق إعالمطلوبة ینتج عنھا كمیات مختلفة من المخلفات، یمكن اإل

و یتم التخلص منھ في البیئة . ستخدامات إنتاجیةصبح الجزء المتبقي غیر صالح ألي إستخدامھا، ویإو

وفي الحالتین عملیة التخلص تتضمن تكلفة مباشرة أو غیر مباشرة على . بشكل سلیم أو عشوائي

.المجتمع

، 1قتصادیةستخدامھا في األنشطة اإلإالطاقة والمنتجات التي ال یمكن ،تعرف المخلفات بأنھا المواد

قتصادي، تكلفة فتطرح في البیئة، ویقصد بتكلفة التخلص من مخلفات العملیة اإلنتاجیة حسب المنظور اإل

التي تتمثل في التضحیة بموارد تخصص لعملیة التخلص من المخلفات، بدال من الفرصة البدیلة و

.2توجیھھا لعملیة إنتاج  سلع وخدمات جدیدة

:وبالتالي یمكن تعریف التكالیف المرتبطة بالتخلص من المخلفات على أنھا

ستھالك سلع وخدمات، نتیجة لتوجیھ بعض الموارد إالعوائد التي یتم الحصول علیھا بشكل مباشر من 

.3ستھالكیة من مواد وطاقة في البیئةأو اإلةللتخلص من مخلفات العملیة اإلنتاجی

سیم تكالیف التخلص من المخلفات أو بمعنى آخر تكالیف التعامل مع المخلفات بشكل ومن ھنا یمكننا تق

.تكالیف منع التلوث- :عام إلى ثالث أنواع ھي

.تكالیف تجنب أثر التلوث-

.اإلضرار بمستوى الرفاھیة-

.43ص، 2000النھضة العربیة، القاھرة،ر، مبادئ اقتصادیات الموارد الطبیعیة و البیئة، داإبراھیم محمد مصطفى1
.44المرجع السابق، ص 2
.61،ص2000.ةالمعرفة الجامعیة، اإلسكندریرمحمد عبد الكریم علي عبد ربھ، اقتصادیات الموارد و البیئة، دا3



العائد كأداة للتقييم البيئي/أسلوب التكلفة: الفصل الثاني

65

لوثتكالیف منع الت- 1- 1

للمنع، سواء كان المنع ) األفراد أو الشركات أو الحكومة(تتمثل في التكالیف التي یتحملھا المجتمع 

وتتمثل ھذه النوعیة من التكالیف . ستھالكيإكلیا أو جزئیا لحدوث التلوث الناتج عن نشاط إنتاجي أو 

سمنت لمنع الغازیة في مصانع اإلنبعاثات ستخدام المرشحات لتنقیة اإلإتكالیف : على سبیل المثال في

تسرب األتربة، إما كلیا أو جزئیا، أو تكالیف تركیب محطات معالجة میاه التبرید الناتجة عن النشاط 

الصناعي لشركات تكریر البترول في نھایة خطوط اإلنتاج وقبل التخلص منھا في المجاري المائیة وذلك 

. بھاتلوث اللمنع حدوث 

بالمثل . ف المنع في الحالة األولى في تكلفة شراء، تركیب وتشغیل المرشحاتحیث تتمثل تكالی

فالتكالیف التي تتحملھا الحكومة لمعالجة میاه الصرف الصحي، سواء معالجة أولیة أو ثانویة عن طریق 

إنشاء محطات معالجة وھي تكالیف منع تأثیر مخلفات الصرف الصحي على البیئة الخارجیة، یعني ذلك 

كالیف شراء تلك المحطات وتجھیزھا و تشغیلھا، بما في ذلك األیدي العاملة والمواد الكیماویة أن ت

.1تدخل ضمن تكالیف المنع والمواد المساعدة،

تكالیف تجنب أثر التلوث-2- 1

ویظھر ھذا النوع من التكالیف في حالة حدوث التلوث فعال، أي لم ننجح في منعھ، وھنا یقوم األفراد 

فعلى . تخاذ إجراءات وقائیةإلھیئات بمحاولة تجنب اآلثار السلبیة للتلوث سواء عن طریق المعالجة أو وا

سبیل المثال قیام األفراد بشراء مرشحات لتنقیة میاه الشرب ، في محاولة الحصول على میاه صحیة 

م األفراد بنقل أماكن نتیجة لتلوث المتاحة منھا،یعني تحمل تكالیف لتجنب التأثیر السلبي ، كذلك قیا

إقامتھم بعیدا عن أحد المصانع الملوثة عادة ما یصاحبھ تكالیف إضافیة یتحملھا الفرد لتجنب اآلثار 

عتمادات التي تخصص لبرامج تحسین البیئة یمكن إدراجھا ضمن السلبیة للتلوث، كما نجد أیضا أن اإل

لوث الواقع في مكان ما لتجنب اآلثار السلبیة ذلك النوع من التكالیف حیث یتم توجیھھا  لحل مشاكل الت

.2على األفراد والمجتمع

ویظھر ھذا النوع من التكالیف في حالة عدم القیام بأي إجراءات سواء :إلضرار بمستوى الرفاھیةا-3- 1

لمنع التلوث أو تجنب آثاره السلبیة، وھي تعبر عن الضرر الذي یحدث نتیجة وقوع التلوث وتأثیره 

.*لى مستوى رفاھیة األفرادالسلبي ع

.120ص، 2001تحلیل البیئي، دار النھضة الغربیة، بیروت، لبنان حسن الحاج، برنامج األسالیب االقتصادیة في ال1
.120المرجع السابق، ص2
تمع ال يقصد برفاهية األفراد هنا أننا نتعامل مع مستويات معيشية أو دخول لفئات معينة، وإنما يقصد به إطار عام لمستوى الرفاهية في المج*

.الذي يؤثر فيه التلوث تأثيرا سلبياو
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ویكون في شكل مادي صریح كاإلضرار بالمباني وتأثرھا بتلوث الھواء باألتربة، حیث تقاس التكالیف 

.بمقدار اإلنفاق المطلوب لمعالجة التأثیرات وإرجاع المبنى إلى حالتھ األصلیة قبل حدوث آثار التلوث

إلى اإلضرار بصحة اإلنسان من خالل اإلضرار بأحد كذلك فتلوث الھواء باألتربة یمكن أن یؤدي

أعضائھ كالجھاز التنفسي وغیرھا، وفي مثل ھذه الحالة یمكن تقسیم التكالیف إلى مباشرة وغیر مباشرة، 

تتمثل األولى في التكالیف التي یتحملھا األفراد للعالج و تتضمن تكالیف الطبیب واألدویة، بینما تتمثل 

لزیادة تضررین من التلوث نتیجة لمرضھم ونخفاض إنتاجیة األفراد المإشرة في التكالیف غیر المبا

.1معدالت تغیبھم عن العمل بسبب المرض

وتجدر اإلشارة أنھ ال یمكن التفرقة بسھولة بین األنواع المختلفة للتكالیف المرتبطة بالتخلص من 

فعلى سبیل المثال تلوث میاه الرفاھیة،نخفاض مستوىإفات ، خاصة فیما یتعلق بتجنب التلوث ولالمخ

ستھالك األسماك الملوثة وھو ما یعد تجنبا للتلوث، و في نفس الوقت إالبحر یؤدي باألشخاص لعدم 

أن التقسیم السابق و خاصة بالنسبة لتكالیف لذا یمكن القول. یؤدي إلى اإلضرار بمستوى رفاھیتھم 

اعملیایعد تقسیما نظریا أو توضیحیا أكثر منھ تقسیمالتجنب وتكالیف اإلضرار بمستوى الرفاھیة

.2اواقعی

الســوق و مشاكـل البیئــة - 2

السلع و الخدمات المرغوب السوق على أنھا أفضل األسالیب لتوفیرةقتصادیون إلى میكانیكیینظر اإل

م الموارد، دون تخداسإحل مشاكل النقص أو الفائض، كما تساھم في التخلص من عدم الكفاءة في فیھا و 

تخاذ القرار سواء من قبل المنتجین أو المستھلكین بما إیؤدي ذلك إلى توجیھ عملیات و. أي تدخل حكومي

ستخدام الموارد وبالتالي الرفاھیة إتحقیق الكفاءة في ھیرفع مستوى رفاھیة المجتمع الذي یصاحب

.3جتماعیةاإل

من أوضح أمثلتھا السوق التعامل معھا، وةستطیع میكانیكیتظھر المشكلة أساسا في المواقف التي ال ت

، وھو ما یعني ضرورة تدخل ھختالل میكانیكیتإالتلوث البیئي حیث یرجع إلى حدوث فشل السوق و

في محاولة حل المشكلة، المتمثلة في اإلخالل بأحد الشروط األساسیة ) الحكومة مثال(طرف ثالث 

. فیما یتعلق بالتسعیر أو تحدید المنتج أو التكالیف سواء،بدورهلقیام السوق ةالالزم

.88ص، 2002اهللا الصعيدي، النمو االقتصادي و التوازن البيئي،دار الجامعة الجديدة للنشر،االسكندريةعبد 1
.89المرجع السابق، ص2

3D, Pearce, Economics of natural resources and the environment, Baltimore(MD,E-U),Johns   Hopkins
University Press.2006 p 259.
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لذا سنھتم بنمطین من أنماط فشل السوق، األكثر حدوثا في حال تلوث البیئة أال وھي السلع العامة 

حیث یختلف أسلوب التعامل مع كال النمطین و الحلول الممكنة للمشاكل، ففي ظل .*اآلثار الخارجیةو

أما فیما یتعلق باآلثار . ون التعامل مع نوعیة البیئة و التي تعد سلعة عامةنموذج السلع العامة یك

ستھالكھا إلى إحداث الضرر إالخارجیة فالتحلیل یركز على السلع أو الخدمات التي یؤدي إنتاجھا أو 

. بالبیئة

البیئــة كسلعـة عـامة -1- 2

لسلعة العامة الصافیة تتصف بعدم تختلف السلع العامة عن الخاصة في العدید من الخصائص، فا

إلى أن العوائد " عدم وجود تنافس"وتشیر خاصیة . ستبعاد علیھانطباق مبدأ اإلإستھالكھا و إتنافس في 

ستھالكھا في ذات إستھالك فرد ما للسلعة ال یمنع شخصا آخر من إف. المرتبطة بھا ال حاجة لتجزئتھا

ضافي لمباراة مذاعة في التلفزیون ال تؤثر على المشاھدین الوقت ، فعلى سبیل المثال، متابعة مشاھد إ

ستخدام جھاز كمبیوتر في وقت ما یمنع أي شخص آخر من إن قیام فرد ما بإاآلخرین، بالمقابل ف

.ستخدامھ في نفس الوقتإ

ول ستبعاد فیعني عدم إمكانیة منع اآلخرین من المشاركة في الحصنطباق مبدأ اإلإأما فیما یتعلق بعدم 

ستفادة من ستبعاد فئات معینة لإلإستھالك السلعة، وعلى سبیل المثال یصعب إعلى العوائد الناتجة عن 

ستبعاد األفراد غیر المقیمین في فندق معین من إخدمات الدفاع في مجتمع ما، بینما یمكن بسھولة 

.1ستفادة بالخدمات التي یقدمھاإلال

لفتین فاألولى تعني أنھ من غیر المرغوب التحكم في المتاح من جدر اإلشارة إلى أن الخاصیتین مختت

.السلعة بینما تتعلق الثانیة بعدم إمكانیة التحكم في المتاح من السلعة

ففي المثال األول المباراة في التلفزیون یمكن التحكم بھا عن طریق إذاعتھا فقط على محطات مشفرة 

.خدمات الدفاع ال یمكن تجزئة العوائد المشتقة منھا شتراك، أما في المثال الثاني، إمقابل 

تتمتع البیئة بكونھا سلعة عامة تنطبق علیھا الخاصیتین السابقتین، فالھواء النقي ینطبق علیھ مبدأ عدم 

.دنطباق مبدأ االستبعاإستھالكھ و عدم إوجود تنافس في 

حتیاجات الفعلیة لألفراد،  بكفاءة وبشكل یفي باإلتوفیر السلعة عالسوق ال تستطیةیعني ذلك أن میكانیكی

نوعیة الھواء على سبیل " إختصار لطلب وعرض السلعة العامة،وللتعرف على وضع السوق سنتعرض ب

فیما یتعلق بالطلب على الھواء النقي المستھلك على خالف ". المثال والوضع الذي ینتج عن تفاعلھما 

المختلفة واألسعار المقابلة لھا، یحدد السعر الذي یرغب في دفعھ السلع الخاصة و التي یحدد الكمیات

.يوجد باإلضافة إلى ذلك فشل السوق الناتج عن عدم وجود منافسة أو عدم توافر معلومات*
اقتصادي لبعض المشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية االقتصادية في الدول النامية، مجلة العلوم االجتماعية، صيف محمد حامد عبد اهللا، تحليل 1

.13، ص2005
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مقابل الحصول على السلعة العامة نظرا لكونھا متاحة عند مستوى معین، فالمستھلك ال یجد دالة طلب 

التقلیدي وإنما السعر الذي یكون مستعدا لدفعھ مقابل مستویات معینة من نوعیة الھواء، و بذلك ال الشكل ب

الكمیات التي تعظم منفعتھ، أي أن طلب السوق عبارة عن التجمیع الرأسي لمنحنیات الطلب یختار

.*الفردیة

ة و طلب السوق على السلعة العامةمنحنیات الطلب الفردی): 7(الشكل رقم

.67محمد عبد الكریم علي عبد ربھ، مرجع سابق، ص:المصدر

ثل الكمیة المطلوبة في حالة نوعیة الھواء، مستویات وجود ملوث ما، كثاني أكسید الكبریت أو أول تم

أكسید الكربون و التحرك على المحور األفقي من الیسار إلى الیمین یعني مستویات أعلى من نوعیة 

ھو عبارة عن مستوى السعر على منحنى طلب السوق عند كمیة مطلوبة معینة، والھواء، أي تلوث أقل،

.2ث+1ث=3ث: الفرد األول و الفرد الثاني أيبحاصل جمع سعر طل

ن تحدید مستویات نقائھ یتم بناءا على قرارات حكومیة، ولكن في إبالنسبة لعرض نوعیة الھواء، ف

ستعداد المنتجین المختلفین للحد من إنفس الوقت نفترض أن منحنى عرض نوعیة الھواء یعتمد على 

ات الملوثة للبیئة عند مستویات أسعار مختلفة، ما یعني أن منحنى عرض نوعیة الھواء سیكون نبعاثاإل

.  يمثل الحالة العكسية للطلب على السلع الخاصة و التي نحصل فيها على طلب السوق عن طريق التجميع األفقي لمنحنيات الطلب الفردية*

2طلب الفرد

1طلب الفرد

طلب السوق

السعر

طلب السوق

1ث

3ث

2ث

1ك
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الشكل وبالتالي وضع السوق یتحدد كما ھو موضح في . محصلة جمع منحنیات عرض المنتجین األفراد

*.والسعر ث* ، حیث یصل إلى توازنھ عند الكمیة ك)8(رقم

وعیة الھواءطلب و عرض السوق لن): 8(الشكل رقم

.69المرجع السابق ص:المصدر

تتمثل المشاكل المرتبطة بحالة السلعة العامة في نقطتین أساسیتین، تتعلق األولى بإخفاء األفراد حقیقة 

. الحاجة لدفع مقابل نظرا لطبیعة السلعةستھالكھا دون إحاجاتھم لتلك السلعة، وذلك لمعرفتھم بإمكانیة 

أي أن كل فرد یحاول الحصول على السلعة مجانا، على أن یضع ثمنھا فرد آخر باإلضافة إلى أن معظم 

علیھالمستھلكین عند التعامل مع حمایة البیئة وتحسینھا، ال یستطیعون تحدید مقدار العائد الذي یحصلون

ستعدادھم لدفع إإجمال المشكلة في تجنب المستھلكین اإلفصاح بعدم من تلك الحمایة والتحسین، ویمكن 

ستھالك تلك إمقابل للسلعة العامة وفي نفس الوقت ال یوجد لدیھم القدرة على التحدید الدقیق للعائد من 

.  1السلعة

وبالتالي ضرورة تدخل الحكومة في السوق لمحاولة الوصول إلى تخصیص كفء للسلعة العامة، 

ثل الحل في توفیر السلعة العامة بمستوى معین، ألنھا المسؤولة عن الحفاظ على الموارد الطبیعیة و ویتم

ستفتاء في محاولة للتعرف على تحقیق مستوى معین من نوعیة البیئة، أو االعتماد على أسلوب اإل

,p 36Economie de l’environnement et des ressources naturelles. Economie et prévision, Avril, Juin 20001

*ث

*ك

السعر

طلب

الكمیة

عرض
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توفرھا الحكومة یالت المستھلكین، و بناءا علیھا یتم تحدید أولویات السلع العامة التي یجب أن ضتف

.1لألفراد

فیما یتعلق بعدم توافر المعلومات الكافیة لألفراد یمكن على أساسھا تحدید تفضیالتھم ومعرفة العائد 

یجابیة والسلبیة ستھالك السلعة العامة، فعادة ما تحاول الحكومة توعیة المواطنین بالجوانب اإلإمن 

.المرتبطة باألوضاع البیئیة المختلفة

البیئــة و اآلثار الخـارجیة-2- 2

یؤدي سوق المنافسة الكاملة إلى اإلفراط في إنتاج بعض السلع، وبالتالي نقص في إنتاج سلع أخرى، 

طالما أن كافة المجتمعات تعاني من الندرة النسبیة للموارد، ویرجع اإلفراط من ناحیة و النقص من 

للسلع والخدمات ال تعبر تعبیرا دقیقا عن العوائد ناحیة أخرى إلى كون األسعار السوقیة النسبیة

.2قتصاديالتكالیف من وجھة نظر المجتمع ككل، نتیجة لما یعرف باآلثار الخارجیة للنشاط اإلو

قتصادي اإلنتاجي للمشاریع الصناعیة آثار ضارة، تؤثر سلبیا على وكثیرا ما یترتب عن النشاط اإل

فاألدخنة المتصاعدة من المصانع والنفایات الملقاة في األنھار والبحیرات البیئة التي یحیا فیھا اإلنسان،

.3وغیرھا من المجاري المائیة، تلوث المیاه فتقضي على الثروة السمكیة

. ال یتم تسویقھ كسلعة نھائیةو. ع ھناك منتج جدید یلوث البیئةعلیھ فنتیجة للعملیات اإلنتاجیة للمشروو

أثر بالمنتج الجدید بعض المشاریع و األفراد، الذین سیعانون من مشكلة التلوث ومن الناحیة األخرى تت

ومنھ نستطیع القول أن أي . ستعدادھم لدفع مبالغ نقدیة معینة من أجل تقلیل حدة التلوث البیئيإإلى درجة 

تكالیف قتصادیة تعتبر إتكالیف إضافیة یتحملھا األفراد أو المشاریع نتیجة للنشاط اإلنتاجي لوحدة 

:خارجیة، وعلیھ نالحظ أن

مجموع التكالیف الخاصة بالمشروع القائم على = )التكلفة من وجھة نظر المجتمع(جتماعیةالتكلفة اإل

.4التي تتحملھا المشاریع األخرى واألفراد اآلخرون*التكالیف الخارجیة+ اإلنتاج 

ستفادة من الطرق المؤدیة للمشروع، أو یجابیة مثل اإلإنتاج منشأة معینة وقد تكون اآلثار الخارجیة إل

فتقل أسراب الحشرات ویتم القضاء على ،تجفیف المستنقعات في منطقة معینة تمھیدا إلقامة المشروع

.األمراض التي یعاني منھا سكان المنطقة

التعاون مع الغرفة محمد عبد هللا الحماد ، التوازن بین البیئة والتنمیة، ندوة البیئة و التنمیة، األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ب1
.29ص، 2007بالریاض، نوفمبر التجاریة

.68،ص2002نجاة النيش، برنامج تحليل اآلثار البيئية، مكتبة األسد، دمشق 2
. 17ص، 2004محمد سعید الحفار، البیئة من أجل البقاء، دار الفكر المعاصر، بیروت 3
.ھا األسعار السائدة في السوقیقصد بھا التكالیف التي تفرض على بعض المؤسسات و األفراد في المجتمع، وال تعكس*
http://www.gescities.com/anannairat/eia.htm8/12/2008:محمد حامد، األثر البيئي و التكلفة االجتماعية للمشروع4
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بل یوجد سوق ،یجابیةاآلثار الخارجیة اإلقتصادیة المستفیدة ال تدفع مقابال نقدیا نظیرإن الوحدات اإل

، منع المستفیدین المحتملین من التمتع ةیجابیإمحدد یستطیع من خاللھ منتجو السلعة التي ترتب عنھا آثار 

. 1بعوائدھا

في الحساب عند تحلیل المشكالت ) یجابیةالسلبیة منھا و اإل(قتصادیون اآلثار الخارجیةیأخذ اإل

و لتبدو الصورة . ول تعمیق فكرة اآلثار الخارجیة مستخدمین التوازن الجزئي البسیطوسنحا،البیئیة

أن مصنعا إلنتاج النسیج قد أقیم على ، وواضحة نفترض وجود نھر صغیر یجري في منطقة معینة

و مملوكة ألحد . األرض الواقعة في المنطقة العلیا للنھر،أما المنطقة السفلى للنھر فھي صالحة للزراعة

.المزارعین الذي یستخدم میاه النھر لري محصولھ من الذرة

ستخدام األرض إحیث أّن المزارع ال یفكر في . كما نفترض أن متوسط إنتاجیة الھكتار كانت مرتفعة

.لتحاق بوظیفة أخرىستعمال بدیل، وال ببیعھا و اإلإألي 

خذ یلقي مخلفاتھ في میاه أمنافسة الكاملة وبعدھا بدأ مصنع النسیج عملیاتھ اإلنتاجیة في ظل سوق ال

وبالقطع فقد أثرت المیاه الملوثة على إنتاجیة الھكتار في المنطقة . النھر، مما یترتب علیھ تلوث المیاه

رتفع معدل تلوث المیاه ، وتدھورت إنتاجیة الھكتار حتى فكر إالسفلى للنھر، و مع مرور الوقت، 

راعة الذرة، ھنا نكون بصدد اآلثار الخارجیة المترتبة على إنتاج المزارع في التوقف نھائیا عن ز

.  النسیج

و في نفس الوقت یتحمل ،نالحظ في المثال السابق أن المجتمع یحقق عوائد من وراء إنتاج النسیج

قتصاد یتمتع إنخفاض إنتاجیة األرض الزراعیة، فصافي عائد المجتمع في حالة إخسائر متمثلة في 

على (یف الكامل یساوي الزیادة في قیمة منتجات النسیج بما یفوق قیمة عناصر اإلنتاج المستخدمة بالتوظ

).حتماالت البدیلة المتاحةستخدام بین اإلإستخدام عناصر اإلنتاج أفضل إفتراض أنھ قد تم إ

آخر یقوم ضطر المزارع إلى ترك مزرعتھ تحت تأثیر التلوث، وفي نفس الوقت لم یجد عمالإأّما إذا 

وعلیھ إنتاج . ن الخسارة تعادل القیمة الكلیة للمحصولإستخدام، فإبھ، وأصبحت األرض ال قیمة لھا ألي 

نخفاض یمكن قیاسھا عن طریق تقدیر اإل. النسیج قد شكل نوعا من اآلثار الخارجیة السلبیة للمجتمع

. والخسارة في صافي دخل المزارع

ن التحول من إنتاج الذرة إلى إنتاج النسیج قد یؤدي إختالف ملكیة المزرعة و المصنع، فإفي حالة و

وعلیھ فالنتیجة تختلف في حالة ملكیة المزارع لألرض باإلضافة إلى ملكیتھ . جتماعیةإإلى صافي خسارة 

.لمصنع النسیج

php.pdf   11/3/2008-api.com/showthread-http//www.arab:و اآلثار الخارجیةة، البیئرامز السید1
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یدة للمشروع المالك للمزرعة و المصنع، رشةقتصادیإوفي ھذه الوضعیة یمكن القیام بحسابات 

أي أن . وستؤكد الحسابات ما إذا كان التحول من إنتاج الذرة إلى إنتاج النسیج یعتبر أمرا مربحا أم ال

.الحسابات تظھر الحل األمثل الذي یقدمھ نظام السوق

جتماعي إخدام ستإفمیاه النھر كغیرھا من الموارد اإلنتاجیة، یجب أن تخصص في أفضل وأكفأ 

كما . ختالف الملكیة سنالحظ تعارض بین مصلحة المزارع ومصلحة صاحب المصنعإممكن، وفي حالة 

ستخدام میاه النھر، فالمزارع ال إفتراض ضمني، وھو عدم وجود سوق لبیع وشراء حقوق إأن ھناك 

تج النسیج لن یأخذ في یستطیع معاقبة صاحب المصنع نتیجة لقیامھ بإلقاء نفایات في النھر، كما أن من

فترضنا كذلك عدم إعتبار تكالیف اآلثار الخارجیة التي یفرضھا نشاطھ اإلنتاجي على المزارع، وقد اإل

.ستخدامھاإستخدام میاه النھر وعدم وجود قوانین لضمان حقوق إالتدخل الحكومي لضمان حسن 

الحدیة تعتبر شرطا ضروریا لتعظیم قتصاد فان المساواة بین السعر والتكلفةوكما عرف من دراسة اإل

ختبار مدى صحة ھذا الشرط في ظل وجود اآلثار إلذلك سنقوم ب. 1الربح في ظل وجود المنافسة الكاملة

.الخارجیة السلبیة

. 2إّن التكلفة الحدیة ھي مقدار التغیر في التكلفة الكلیة نتیجة إنتاج وحدة واحدة إضـافیة من  السلعة

ضمني ھنا ھو أن كافة التكالیف یتحملھا المصنع الذي یقوم بالعملیات اإلنتاجیة، ولذلك فتراض الواإل

.)CMP(نطلق على منحنى التكلفة الحدیة للمصنع منحنى التكلفة الحدیة الخاصة 

ففي ظل المنافسة الكاملة المصنع الذي یستھدف تعظیم الربح سوف یحقق حجم اإلنتاج األمثل عند 

)9(الشكل رقم، كما ھو مبین فيP =CMPلسعر حیث اOQ3الحجم 

B. Rotillong, Economie de l’environnement, la découverte, 2000, p 55.1

Ipid, p55.2
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)سوق المنافسة الكاملة(توازن المنشأة في حالة اآلثار السلبیة):9(رقمالشكل 

.374،  ص1999نعمة هللا أحمد رمضان، مبادئ اقتصادیات الموارد والبیئة، مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة :المصدر

یتضمن كافة التكالیف التي یدفعھا المصنع كعوائد CMPحدیة الخاصة  نالحظ أن منحنى التكلفة ال

ولكن ھناك تكلفة أخرى لم یأخذھا المصنع في الحساب، وھي . لعناصر اإلنتاج والمستلزمات اإلنتاجیة

، التي تعتبر تكلفة ةصافي خسارة الدخل للمزارع نتیجة لتخلیھ عن إنتاج الذرة أو تخفیضھ للكمیة المنتج

ن مثل ھذه التكالیف ال تدخل عند رسم منحنى التكلفة الحدیة إمن وجھة نظر المجتمع، وبالتأكید فإضافیة

یأخذ كافة تكالیف ،وعلیھ نستطیع التنبؤ بوجود منحنى تكلفة حدیة آخر. لمنتج النسیجCMPالخاصة 

،  یطلق علیھ )أي من وجھة نظر المجتمع(عتبار الخاص بالمصنع والخارجي منھاإنتاج النسیج في اإل

حنى التكلفة ن،یقع أعلى م)) 9(الشكل رقمكما ھو واضح في (CMSجتماعیة منحنى التكلفة الحدیة اإل

، عند أي مستوى من مستویات اإلنتاج، والمسافة الرأسیة بین منحنى التكلفة CMPالحدیة الخاصة 

أي مقدار الخسارة (رجیة تقیس التكلفة الخاCMS جتماعیة ومنحنى التكلفة اإلCMP الحدیة الخاصة 

فعلى سبیل ) في صافي دخل المزارع، كما ھو مبین في المثال نتیجة لكل وحدة إضافیة منتجة من النسیج

إلنتاج Q1تعكس التكلفة الحدیة الخارجیة OP1ھيQ1المثال، التكلفة الحدیة الخاصة إلنتاج الوحدة 

. الوحدة من النسیج

2طلب الفرد

منحنى التكلفة الحدیة 
CMPالخاصة

Qكمیة اإلنتاج

P

منحنى الطلب

P1

P3

P2

Q3Q1 Q2
0

إفراط

منحنى التكلفة الحدیة 
CMSاالجتماعیة
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ال و،للوحدات المتتالیة من اإلنتاجارجیة إلنتاج النسیج ثابتة بالنسبةونالحظ أن التكلفة الحدیة الخ

، )جتماعیة و التكلفة الحدیة الخاصة ثابتةفالمسافة الرأسیة بین التكلفة الحدیة اإل(تعتمد على كمیة النسیج

.فترضنا ذلك لتیسیر التحلیل، و التبسیط لن یؤثر على النتائج التي نرید توضیحھاإوقد 

ن منتج النسیج یعتبر آخذا للسعر أي ال إفتراض وضع المنافسة الكاملة، فإما أّن التحلیل یقوم على وب

،ولذلك رسم منحنى الطلب الذي یواجھ المنتج في شكل موازي للمحور األفقي. یستطیع التأثیر فیھ

:حیث یكونOQ3 السابق یكون حجم اإلنتاج األمثل من وجھة نظر المصنع ھوالشكل بالرجوع إلى و

CMP = P3ن إأما من وجھة نظر المجتمع ككل ف. وھو شرط تعظیم الربح في ظل المنافسة الكاملة

).لخارجیةالتكلفة ا+ تكلفة حدیة خاصة = CMS = P2)CMSحیث OQ2حجم اإلنتاج األمثل یكون 

تاج إلى اإلفراط في أدى إھمال اآلثار الخارجیة لإلن،وعلیھ یتضح لنا أنھ في سوق المنافسة الكاملة

. فالموارد المستخدمة في اإلنتاج كان من األفضل توجیھھا إلنتاج سلع أخرىQ2Q3 إنتاج النسیج بالمقدار

أي أن إھمال اآلثار الخارجیة أدى إلى اإلسراف في إنتاج بعض السلع و إلى نقص شدید في إنتاج 

لوضع إلى حد التوقف النھائي عن إنتاج بعضھا اآلخر، حیث موارد المجتمع نادرة نسبیا، بل قد یصل ا

:السلع األخرى و منھ نتوصل إلى النتیجة التالیة

في ظل المنافسة الكاملة یؤدي وجود اآلثار الخارجیة السلبیة إلى عدم التخصیص األمثل ·

فالكمیات المنتجة من بعض السلع تكون مبالغا فیھا، بینما تتسم الكمیات المنتجة من . للموارد

ى بالنقص الشدید نظرا لتوجیھ قدر كبیر من الموارد اإلنتاجیة في المجتمع إلنتاج سلع أخر

.1)فتراض التوظیف الكامل للمواردإب(السلع األولى

كما . فترضنا من قبل وجود مصنع واحد یقوم بإنتاج النسیج و یترتب على نشاطھ آثار خارجیة سلبیةإ

ولكي تبدو الصورة . لسعر السوقي في ظل المنافسة الكاملةأن التغیرات في ناتج المصنع ال یؤثر على ا

واضحة بشكل أكبر، نفترض أن كافة المصانع المنتجة للنسیج تسبب نفس الدرجة من التكلفة الخارجیة 

. فتراض یسمح لنا بالتحلیل من مستوى المصنع إلى الصناعة ككلالمترتبة عن نشاطھا اإلنتاجي، ھذا اإل

انع المنتجة للنسیج بإلقاء النفایات في میاه النھر یؤثر في المجتمع،حیث تنھار الثروة فقیام كافة المص

السمكیة، ویفرض تلوث المیاه على المدن الواقعة بجانب النھر تخصیص مبالغ كبیرة لتنقیة المیاه حتى 

سم ولتبسیط الصورة نفترض أن مصانع النسیج عددھا كبیر للغایة وأنھا تت. تكون صالحة للشرب

فتراض لن نشاطھا من تكلفة خارجیة وتكلفة خاصة، علما أن ھذا اإلنبالتجانس من حیث ما یترتب ع

.یؤثر على النتائج التي نرید توضیحھا

Economie et politique de l’environnement, Dalloz, 2003, p38.,Bonnjeux.F1
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ن منحنى عرض المصنع في المنافسة الكاملة ھو إقتصادیة الجزئیة، فوكما یعرف من النظریة اإل

عند حده CMVأن یقطع منحنى متوسط التكلفة المتغیرة الجزء الصاعد من منحنى التكلفة الحدیة، بعد

وبتجمیع منحنیات العرض الخاصة بكافة المصانع أفقیا نحصل على منحنى العرض الخاص . األدنى

.بالصناعة

))9(الشكل رقمحسب (OP3رعند السعOQ3 ل مصنع سوف ینتج الكمیة التوازنیةلنفرض أن ك

OQ2من المصانع المتماثلة سوف تبیع الكمیة nعددOP3 وبالتالي عند السعر  × n.

الكمیة التوازنیة للمصنع: OQ3:  حیث

n:ھو عدد المصانع

یمكن الحصول علیھا عن طریق تجمیع ،وعلیھ نالحظ أن أیة نقطة على منحنى عرض الصناعة

نى العرض الخاص بصناعة منح(الكمیات التي یكون كل مصنع راغب في عرضھا عند السعر المناظر 

جتماعیة لكافة المصانع المنتجة للنسیج نھ عن طریق تجمیع منحنیات التكلفة الحدیة اإلإوبالمثل ف). النسیج

الشكل رقمكما ھو موضح في . جتماعي لصناعة النسیجنكون بصدد منحنى العرض اإل،تجمیعا أفقیا

)10(

آلثار الخارجیةتوازن الصناعة في حالة وجود ا): 10(الشكل رقم

.375ابق، صسنعمة هللا أحمد رمضان، مرجع : المصدر

منحنى العرض 
الخاص للصناعة

Q اإلنتاجكمیة

وحدة نقدیة

لطلب منحنى ا
على الصناعة

P3

P1

Q1Q2

0

إفراط

منحنى العرض 
االجتماعي للصناعة
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جتماعي للصناعة یقع بالكامل أعلى منحنى العرض الخاص وعلیھ نالحظ أن منحنى العرض اإل

.مصانع النسیججتماعیة لجمیع للصناعة، مما یعكس الفارق بین التكلفة الحدیة اإل

فالمسافة الرأسیة بین المنحنیین تمثل إجمالي التكلفة الخارجیة المفروضة على المجتمع عند أي 

. مستوى من مستویات إنتاج النسیج

ستجابة إومنھ ندرك أن منحنى العرض الخاص بالصناعة یمكن الحصول علیھ بمالحظة مدى 

جتماعي یعتمد على عوامل خارجیة و معلومات ال لعرض اإلإال أن منحنى ا. العرض لألسعار المختلفة

. یمكن الحصول علیھا من خالل نظام السوق

بالي یتخاذ قراراتھ المختلفة على التكلفة الخاصة، ولن إن المصنع یعتمد في إطبقا للفرضیات السابقة ف

.ةجتماعي للصناع، مما ینعكس على منحنى العرض اإلھبالتكلفة الخارجیة لنشاط

اآلثار الخارجیة السلبیة ومدى تأثیرھا على األسعار النسبیة وكفاءة تخصیص الموارد- 2-1- 2

جتماعي لصناعة النسیج، توصلنا في التحلیل السابق إلى منحنى العرض الخاص ومنحنى العرض اإل

ائج فإذا أخذنا وضع منحنى الطلب على صناعة النسیج في الحسبان نستطیع التوصل إلى بعض النت

:السابق) 10(الشكل رقمالھامة من خالل 

ھو السعر السوقي الذي تواجھھ كافة المصانع كما ھو واضح OP3إّن سعر التوازن للصناعة ·

الشكل رقم، وأن كمیة اإلنتاج التوازنیة لصناعة النسیج الموضحة في )9(الشكل رقمفي 

في OQ3( توازني لكافة المصانعتكون مساویة تماما إلى مجموع الناتج الOQ2بالكمیة )10(

عدد nمضروبة في OQ 3 تساوي) 10(الشكل رقمفي OQ2أي أن ،))9(رقمشكلال

.حیث یتحدد السعر التوازني بتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض) 9(رقمالمصانع للشكل

ھو منحنى ،جتماعیة المترتبة على إنتاج النسیجإّن المنحنى الذي یعكس التكلفة الحدیة اإل·

نالحظ أن منحنى العرض . جتماعي للصناعة ولیس منحنى العرض الخاصالعرض اإل

وجمیع التكالیف ) في حالة المثال السابق(جتماعي یبین قیمة اإلنتاج المفقود من الذرةاإل

.النسیجعالخارجیة المفروضة على المصانع واألفراد بواسطة مصان

ن كمیة اإلنتاج التوازنیة إجتماعي فلعرض اإلإن كان منحنى عرض الصناعة ھو منحنى ا·

OP1و یكون سعر السوق OQ2ولیس ) 10(الشكل رقموحدة في OQ1سوف تحدد بالكمیة 

.OP3بدال من 
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بالمقارنة بین النتیجة األولى و الثالثة نالحظ أن نظام السوق الذي أھمل اآلثار الخارجیة قد أدى ·

، وبالتالي P1P3وانخفاض التوازن بالمقدار Q1Q3المقدار إلى زیادة كمیة اإلنتاج التوازنیة ب

.ستخدام الموارد، أدى بنظام السوق إلنتاج النسیجإسوء 

یجابیة ومدى تأثیرھا على األسعار النسبیة وكفاءة تخصیص الموارداإلةاآلثار الخارجی- 2-2- 2

لمشروع معین نكون بصدد اآلثار عندما یتمتع األفراد أو المشاریع بعوائد نتیجة للنشاط اإلنتاجي

فكما أن األفراد الذین یتضررون من نشاط المشروع لن یتم تعویضھم عن  الخسائر .1یجابیةالخارجیة اإل

ستفادتھم بالعوائد الخارجیة، وحتى نربط بین اآلثار واألضرار، فالمستفیدون بالمثل، لن یدفعوا نظیرا إل

:تناول المثال التاليیجابیة ومشكالت التلوث نالخارجیة اإل

قطعة أرض إلقامة مصنع جدید، ولكن وجد صاحب المشروع أن األرض اشترىلنفرض أن مشروع قد 

تخلصت المنطقة تبھا مستنقعات و بحاجة إلى عملیات صرف للمیاه الزائدة، ونتیجة لتجفیف المستنقعا

سبب الكثیر من األمراض، من أسراب الحشرات التي كانت) أرض المصنع(السكنیة التي بھا األرض 

وبالتالي وفر المشروع على الدولة األموال المنفقة على عملیات رش وإبادة الحشرات، وأصبح من 

.الخ...ستخدامھا في أوجھ العائد األخرى كبناء المدارس والمستشفیاتإالممكن 

جتماعیة سیكون دیة اإلیجابیة، منحنى التكلفة الحبالطبع سوف نالحظ أنھ في حالة اآلثار الخارجیة اإل

: بالكامل أسفل منحنى التكلفة الحدیة الخاصة، على عكس الوضع في حالة اآلثار الخارجیة السلبیة حیث

یجابیةاآلثار الخارجیة اإل)  + CMP(التكلفة الحدیة الخاصة) = CMS(جتماعیةالتكلفة الحدیة اإل

) .العوائد(

)11(الشكل رقموھذا ما یوضحھ 

.184، ص2003الحكم، اإلنسان وتلوث البيئة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،الصعيدي عبد 1
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توازن المنشأة في حالة اآلثار االیجابیة) : 11(الشكل رقم

.375نعمة هللا أحمد رمضان، مرجع سابق، ص:المصدر

ع عند یجابیة یتحقق حجم اإلنتاج التوازني من وجھة نظر المشروففي حالة إھمال اآلثار الخارجیة اإل

إذا ما أخذنا وجھة ،وھذه الكمیة أقل بكثیر من الكمیة التوازنیةCMP = P3حیث السعر OQ1كمیة 

فبالنسبة للمجتمع ككل یتحقق حجم اإلنتاج التوازني عندما یتساوى السعر ،جتماعیة في الحسبانالنظر اإل

أدى نظام السوق إلى النقص وبذلك. OQ2جتماعیة ویصبح حجم اإلنتاج األمثل مع التكلفة الحدیة اإل

.موارد السوء تخصیص يیجابیة وبالتالإالشدید في إنتاج السلعة التي تترتب على نشاطھا آثار خارجیة 

كذلك نتوقع من التحلیل السابق أن یكون منحنى العرض الخاص للصناعة أعلى من منحنى العرض 

صبح توازن الصناعة في حالة اآلثار وی. جتماعي للصناعة عند كل مستوى من مستویات اإلنتاجاإل

)12(الشكل رقمیجابیة كما ھو موضح في الخارجیة اإل

CMSمنحنى

Qكمیة اإلنتاج

وحدة نقدیة

P3

Q2Q1
0

نقص

CMPمنحنى
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توازن المصنع في حالة اآلثار الخارجیة السلبیة): 12(الشكل رقم

.377المرجع السابق، ص:المصدر

وف تنتج كمیة أقل من الكمیة المثلى من وجھة السابق أن الصناعة عند التوازن سالشكل یتضح من 

التي OQ2أقل بكثیر من الكمیة OQ1فالكمیة(نظر المجتمع، وبالتالي سوف یكون سعر التوازن مرتفعا

جتماعیة والتي تحدد بنقطة التقاطع بین منحنى الطلب على الصناعة و منحنى تعتبر الكمیة التوازنیة اإل

).جتماعي للصناعةالعرض اإل

مفادھا أن نظام السوق یفشل في تحقیق ،نتیجة ھامة وأساسیةالوصول إلىمما سبق نستطیع 

.یجابیة منھا والسلبیة إذا لم تؤخذ بالحسبانالتخصیص األمثل للموارد نظرا لوجود اآلثار الخارجیة اإل

جتماعیةالشروط الخارجیة و الضروریة لنظام الرفاھیة اإل- 2-3- 2

) دون أخذ اآلثار الخارجیة في الحسبان(األمثل للموارد في سوق المنافسة الكاملةرأینا أن التخصیص

ستھالك لإل، فیتحدد التوازن في السوق عندما یتساوى معدل اإلحالل الحدي *یحقق الوضع األمثل لباریتو

TTMC بین السلعتین، ومعدل التحول الحدي في اإلنتاجTTMPن شروط إوعلیھ ف،1لنفس السلعتین

:                                                                تتحقق عندماX.Y .Y(T.R.M)وXجتماعیة للسلعتین إلوصول إلى أقصى رفاھیة ا

(T.R.M)X.Y= T.T.M.P

ستھالك الوضع األمثل الذي یعظم الرفاھیة، حیث یجد المجتمع أنھ من المستحیل إعادة توزیع الموارد ، أو تعدیل األنظمة المتعلقة باإلنتاج واال*
.بحیث یتحسن وضع أحد األفراد دون أن یسوء وضع فرد آخر

7:http://www.cerma.ensmp.fr 25/12/200politique environnementalCalcul économique et1

منحنى العرض  
االجتماعي الخاص 

للصناعة

Qكمیة االنتاج

وحدة نقدیة

منحنى الطلب 
على الصناعة

P1

P3

Q2Q1
0

منحنى العرض 
االجتماعي للصناعة
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X/ (CM)Y=(T.R.M)(CM)-:وبما أن

Y،(CM)X(CM)جتماعیة في الحسبان فان إذا أخذنا وجھة النظر اإلو

) CE(التكلفة الخارجیة ) + CM(التكلفة الخاصة : تشمل

)CE(التكلفة الخارجیة ) + CP(التكلفة الخاصة ) =CS(جتماعیة التكلفة اإل: ومنھ تكون

إّن تعظیم الربح من وجھة النظر الخاصة للمشروع تتحقق في ظل ظروف المنافسة الكاملة

)CMP(التكلفة الحدیة الخاصة ) = P(السعر : ث أنحی

X/ (CM)Y=(TRM)(CM)-:               ونعلم أن

بینما إنتاج السلعة ال یحمل المجتمع أیة ،یفرض تكلفة خاصة على المجتمعxولنفترض أن إنتاج السلعة 

ستخدام المنطق التحلیلي لآلثار الخارجیةإتكالیف خارجیة، وب

CMSX > CMPX.……) 1(:  نأنجد

CMSY= CMPY.……) 2:                   (وأیضا

:نجد أن) 2(و ) 1(من 

<=<معدل التحول الخاص  >جتماعي معدل التحول اإل

.جتماعیةالتكلفة الحدیة اإل:  CMS:  حیث

CMP :التكلفة الحدیة الخاصة.

جتماعي ال یساوي معدل التحول الخاص، و معدل اإلحالل الحدي بین التحول اإلوبالتالي فان معدل

ومنھ لن نكون بصدد وضع یعظم الرفاھیة . جتماعيلن یكون مساویا لمعدل التحول اإلyوxالسلعتین 

أي أن التكلفة الحدیة الخاصة CMPxجتماعیة، حیث أن الرفاھیة یمكن أن ترتفع عن طریق تعدیل اإل

أي (xجتماعیة للسلعة تعكس التكالیف الخارجیة المرتفعة المتضمنة في التكلفة الحدیة اإلyللسلعة

CMPx .( وأّن االرتفاع في التكلفة الحدیة الخاصةCMPx للسلعةx ،سوف یرفع سعرھا السوقي ،

xسلعة ثم إنتاجھا، فتتحرر بعض الموارد التي كانت مستغلة إلنتاج النفینخفض مستوى الطلب علیھا وم

.جتماعي بشأنھاوتستخدم إلنتاج سلع أخرى یرتفع التقییم اإل

جتماعیة تكمن في المساواة بین معدل اإلحالل الحدي نالحظ مما تقدم أن شروط تعظیم الرفاھیة اإل

ومعدل التحول الحدي لإلنتاج بین نفس السلعتین بأخذ كافة التكالیف والعوائد ،ستھالك بین السلعتینلإل

.رجیة في الحسبان إلى جانب التكالیف والعوائد الخاصةالخا

CMSX CMPX

CMSy CMPy
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یجابیة والسلبیة، فلن یعمل على ھمل اآلثار الخارجیة اإلیوبصفة عامة، طالما أن نظام السوق 

.1جتماعیةاألمثل للموارد وتعظیم الرفاھیة اإلخصیصالت

المستــوى األمثل للتحكم في التلـوث-3

ن من التكالیف،تتمثل األولى في األضرار التي یسببھا التلوث للمجتمع والثانیة یؤدي التلوث إلى نمطی

.عبارة عن أي تكالیف یتم تحملھا من أجل منع حدوث التلوث

وعادة ال یبدأ . زداد حجم األضرار الناتجة عنھإبالنسبة لألضرار نجد أنھ كلما زاد مقدار التلوث 

، وبالمقابل *ات إلى مستوى معین ثم یزداد طردیا بزیادة التلوثظھورھا إالّ مع وصول تراكمات الملوث

تكالیف المنع منخفضة عند مستویات التلوث العالیة ویرجع ذلك إلى إمكانیة البدء بالبدائل تكون

نخفض مقدار التلوث كانت تكالیف المنع إالمنخفضة التكالیف والسھلة التنفیذ للحد من التلوث، وكلما 

وتتمثل التكلفة التي . نظرا لبحثنا عن تكنولوجیات متطورة جدا وبدائل عالیة التكالیف،والمعالجة أعلى

في ). المنعوبالمقابل مستویات المعالجة و(ث یتحملھا المجتمع، عند كل مستوى من مستویات التلو

.2مجموع كل من األضرار عند ھذا المستوى مضافا إلیھا تكالیف المعالجة والمنع عند نفس المستوى

المستوى األمثل للتحكم في التلوث): 13(الشكل رقم

London ,2000,p232.GA.Norton, Resource economic,:المصدر

1: http//www.debat public.org/41.pdf 26/12/2007économique et financement du projet-Evaluation socio
التي تحتاج لمدة زمنیة طویلة نسبیا للتخلص منھا لوثاتمن الملوثات، إالّ أنھا تختلف في حالة بعض المرغم أن ھذه الحالة تنطبق على العدید*

ترتب مثل المعادن الثقیلة، وبعض أنواع المبیدات، ففي مثل ھذه الحالة نجد أن العامل األكثر تأثیرا ال یتمثل في حجم االنبعاثات بقدر ما ی
.ات الموجودة على البیئةبالتراكم

/details.asp 13/11/2008-show-dohhtp://www.4eco hama.com:في التلوثالمستوى المثل للتحكم ، عبد الحكيم محمود2

األضرار

%صفر
معالجة ومنع

100%
معالجة  ومنع

تكالیف 
المعالجة 

والمنع

التكلفة 
الكلیة

المخلفات والملوثات
ب ج

ه

د

و

أ

كم
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،تكالیف المنع و المعالجة عند مستویات التلوث المختلفة) أج(، یعكس المنحنى)13(رقموفقا للشكل

كذلك نجد أن متوسط التكلفة . لمجتمع نتیجة التلوثاألضرار التي یتحملھا ا) دم(بینما یعكس المنحنى 

تتمثل في منحنى متوسط تكالیف المنع ) ب م(التي یتحملھا المجتمع نتیجة للتلوث حتى المستوى 

. وذلك نظرا لعدم وجود أضرار على المجتمع في ھذا الجزء) الجزء أ ه(المعالجة و

تكلفة الكلیة التي یتحملھا المجتمع عند نفس عن متوسط ال) ه د(ومع ظھور األضرار یعّبر الجزء

یمثل متوسط التكلفة ) أ ه د(مما یعني أن المنحنى ). تكالیف المنع والمعالجة وكذلك األضرار(المستویات 

تقابل الحجم األمثل للتحكم في التلوث ) و(الكلیة التي یتحملھا المجتمع، وتكون أدنى نقطة على المنحنى 

.1لتكلفة الكلیة التي یتحملھا المجتمع أقل ما یمكن،أین یكون متوسط ا)ك(

وعلى ضوء ما تقدم یتضح لنا أن النشاطات اإلنتاجیة الخاصة بالمشاریع، قد یترتب عنھا آثار خارجیة 

وللتخلص من ھذا ) یتحملھا المجتمع(جتماعیةإوبالتالي تكلفة ،سلبیة في حالة كونھا نشاطات ملوثة

شاریع دمج اآلثار السلبیة ضمن نشاطھا اإلنتاجي وجعلھا تكالیف للمعالجة، وبالتالي التأثیر ینبغي على الم

العائد، كطریقة تحلیلیة في الدراسة الخاصة /ستخدام أسلوب التكلفةإتحقیق عائد داخلي وخارجي یتأتى ب

.بالمشاریع

صیل من خالل ستعراض األسلوب بمختلف أساسیاتھ وبأكثر دقة وتفإوفي المبحث الموالي سیتم 

.عالقتھ بالتحلیل البیئي

تخاذ القرار البیئيالعائد إل/مضمون أسلوب التكلفة: بحث الثانيالم
عتمادھا في إجتماعیة یجب إعتبار اآلثار الخارجیة التي یولدھا المشروع بیئیا كتكالیف إمن خالل 

لقرار البیئي، بدمج األثر البیئي في العملیة، تخاذ االعائد كأداة تحلیلیة إل/عملیة التقییم، جاء أسلوب التكلفة

ومحاولة الوصول إلى تخصیص أمثل للموارد،بضم الجوانب السلبیة للمشروع كتكالیف یرجى من 

.یجابیةإخاللھا الحصول على عوائد ونتائج 

.العائد كأداة للتقییم البیئي للمشاریع/ستعراض أسلوب التكلفةإوسنحاول في المبحث التالي 

العائد/مـاھیة أسلوب التكلفة-1

جتماعیة المتولدة نتیجة األخذ بمشروع معین مقارنة بتكلفتھ یتضمن األسلوب تقییما عن العوائد اإل

حیث یتم األخذ باألسلوب نظرا لكون التحلیالت السابقة أثبتت . بوحدات نقدیةاوالتعبیر عنھجتماعیة ، اإل

.2عتبارصیص األمثل للموارد لعدم أخذ اآلثار الخارجیة في اإلأن نظام السوق قد فشل في تحقیق التخ

Ipid, p, 233.1

N.Hanley, cost benefit analysis and the environment, Londres, Edward Eglar press, 2000,  p2342

Schulze, cost-benefit analysis and environnement policy, Ecological Economics n°13, 2006, p197.P.C.2
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العائد أن برنامجا معینا لمكافحة التلوث یجب األخذ بھ إذا كان مجموع اإلیرادات /التكلفةأسلوبیبین 

فإذا . أي أن المعیار ینطوي على السلوك الرشید.1من وراء تنفیذه أكبر من مجموع الخسائر المتوقعة

فھل یعني أنھ یخلق عوائد .ن اإلنفاق على برنامج حكومي معین لمقاومة التلوث لھ آثار كبیرةعتبرنا أإ

للمجتمع تفوق تكلفتھ؟

كیف نقارن بین : ختبار األول في الكفاءة، ثم نتساءلجتاز اإلإإذا كانت اإلجابة بنعم، یكون البرنامج قد 

ختبارات الكفاءة؟إجمیعھا جتازت إھذا البرنامج وغیره من البرامج األخرى التي 

ختبار بالرشادة االقتصادیة ، وما ھو الحجم األمثل أي كیف نختار بین البرامج المختلفة بحیث یتسم اإل

للتلوث في ظل تخصیص معین للموارد؟

.العائد یساعدنا في إیجاد إجابات األسئلة السابقة/إّن أسلوب التكلفة

ود برنامج حكومي یعمل على مكافحة التلوث، ونضع الفرضیات من أجل تبسیط الصورة، نفترض وج

:التالیة

.توفر المعرفة الكاملة الخاصة بالتقییم الكمي لعائد الوحدة المعالجة من التلوث وتكلفة معالجتھا-

كل وحدة نقدیة إضافیة تنفق على برنامج خفض التلوث یقابلھا تنازل عن كمیة ثابتة من السلع -

.الموازي للمحور األفقي الشكل جتماعیة یتخذ ن منحنى التكلفة الحدیة اإلإیھ فوالخدمات وعل

یجابیة واضحة بالنسبة للصحة إالوحدات األولى من التلوث التي تم تخفیضھا تترتب علیھا نتائج -

. نخفاض منفعة الوحدات المتتالیةإستمرار عملیة المعالجة نالحظ إولكن مع . العامة

ى التي یتم تخفیض التلوث بالنسبة لھا تكون ذات قیمة عالیة بالنسبة للسكان مقارنة الوحدات األول-

.بالوحدات األخیرة

ستعداد لدى األفراد لدفع إیكون ھناك ا،عندما یكون العائد المستمد من تخفیض معدل التلوث مرتفع-

.التلوث والعكس صحیحلتجنبكمیة أكبر من األموال 

ما ھو الحجم األمثل للتلوث؟: یطرح نفسھ ھووھنا السؤال الذي 

الشكل كما ھو مبین في . العائد كتحلیل مبسط/ستخدام أسلوب التكلفةإواإلجابة على السؤال تتبین ب

)14(رقم
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جتماعیةجتماعیة والمنفعة الحدیة اإلالتكلفة الحدیة اإل): 14(الشكل رقم

:االقتصادیة للمشكالت البیئیةلنوري، تحلیل اآلثارعبد السالم ا:المصدر

/c214htm,16/12/2008org.course21-api-//www.arab:http

ستمرار في جتماعیة، واألحسن لنا اإلیكون أكبر من التكلفة الحدیة اإلOQجتماعي قبل العائد الحدي اإل-

OQ.  تخفیض وحدات التلوث حتى المستوى

جتماعي، فعلى المجتمع من الوجھة ماعیة أصبحت أكبر من العائد الحدي اإلجتالتكلفة الحدیة اإل-

.قتصادیة أن یتوقف عن معالجة التلوثاإل

، في حین التكلفة OQNFجتماعي مساویا للمساحة وإجمالي العائد اإلOQ الحجم األمثل للتلوث ھو-

وعلى ذلك یزید OQNFھي المساحةOQ إّن المعالجة.OQجتماعیة عند مستوى المعالجة ھي اإل

، وقد یتصور FNL بالمساحة OQجتماعیة عند مستوى المعالجة جتماعي عن التكلفة اإلالعائد اإل

، Obالبعض أنھ على المجتمع العمل للتخلص الكامل من التلوث، أي أن یصل مستوى المعالجة إلى 

فكي یحصل على سلع . قتصادیةوھذا خطأ ألن سیاسة التعقیم الكامل للبیئة غیر ممكنة من الناحیة اإل

.وخدمات أخرى البد لھ من السماح بدرجة معینة من التلوث

قتصادیا عندما تتساوى التكلفة الحدیة إن الحجم األمثل للمعالجة وفقا للتحلیل السابق یتحدد إوعلیھ ف

.للمعالجة مع العائد الحدي للمعالجة

منحنى التكلفة الحدیة 
تماعیةاالج

منحنى العائد الحدي 
االجتماعي 

وحدات نقدیة

وحدات التلوث التي یتم 
تخفیضھا

L

F

0
Q

N

B
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ائدولیف والعامعنى مقارنة التك-1- 1

حیث حقوق الملكیة قلیلة ) تلوث جوي، أو تلوث المیاه(أن التأثیرات الخارجیة تحدث في قطاعات نعلم

فتندرج التحویالت النقدیة في المحاسبة الوطنیة إما لعدم وجودھا، أو أنھا ناتجة . التحدید أو غیر محددة

تمیل إلى أن تكون مباشرة أقل ) ةعوائد حمائیة عاد(لذلك فالعوائد البیئیة . عن قاعدة للمسؤولیة في العدالة

وإذا أمكن التقییم النقدي .1)مقدرة بأقل من الحقیقة(ومتدنیة القیمة .تقبال من العوائد الخاصة التجاریة

األضرار التي قد تحدث في غیاب سیاسة (لعوائد سیاسة ما، مثال في شكل تقییم لألضرار التي تم تجنبھا

.العائد/لتي أقحمتھا السیاسة یؤدي إلى ما یسمى بتحلیل التكلفةن مقارنتھا مع التكالیف اإ، ف)معینة

وتظھر مقارنة التكالیف والعوائد للوھلة األولى كمؤشر لعقالنیة القرارات المتخذة في مجال السیاسة 

ستعمال معین البیئیة، وھي مبدأ عام للفعالیة في مجال تخصیص الموارد، بمعنى تخصیص الموارد إل

ستخدامھ مع تكلفتھ الحدیة، بمعنى الوصول إلى الذروة للعائد إوي العائد الحدي الناتج عن إلى درجة تسا

.2الصافي بواسطة كمیة محددة من المورد

صطالحات إ(وإذا كان تقییم تكالیف سیاسة ال یطرح مشكلة كبیرة ألنھ معبر عنھا في شكل نقدي

إذن ةعال قیمة مجموع الموارد المستخدمة، والمشكلیجب التأكد من أن التكالیف النقدیة تعكس ف). نقدیة

.تكمن في تقییم العوائد

العائد/طرق التقییم في أسلوب التكلفة- 2

بفرض أن السلع والخدمات المتعلقة بالبنیة السوقیة كانت محل تبادل، وأن العوائد والتكالیف تتبادل 

التلوث لھ سعر في السوق، غیر أنھ  توجد تقنیات فیما بینھا، لكن األمر لیس كذلك، فال الھواء النقي وال

:لقیاس العوائد البیئیة تعویضا للطابع غیر السلعي ونمیز بین

.التقییمات المباشرة التي تھدف إلى الحصول على تقییم نقدي لألرباح أو الخسائر-

.3)السبب واألثرالربط بین(،أي تأثیرات "جرعات"التقییمات غیر المباشرة التي تبحث عن العالقات -

العائد/طرق التقییم المباشرة في أسلوب التكلفة-1- 2

:تطرق إلى مایلينالعائد و /ھناك عدة طرق في التقییم المباشر ألسلوب التكلفة

G. Gauthier, L’analyse couts -avantages, Défis et controverses-economica, Paris, 1998, p2191

http://www.bergen.org/AAST/prosects/ES.html  15/2/2008:محمد صالح النوري، الموارد البيئية2
.122،ص2002وائل الفاعوري،حمایة البیئة من التلوث،مركز الكتاب األكادیمي،عمان 3
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تكلفة السفر- 1-1- 2

المبالغ قتصادیة لموقع أو منطقة معینة، على محاولة تقدیر یعتمد أسلوب تكلفة السفر في تقییمھ للقیمة اإل

سواء في (النقدیة والزمن الذي یتحملھ األفراد بغرض الوصول إلى الموقع أو المنطقة، حیث أن التكالیف 

.تعكس تفضیالت األفراد للموقع أو المنطقة) شكل نقدي أو وقت

ما قتصادیة للمواقع الترفیھیة، كالحدائق أو الشواطئ، كیستخدم ھذا األسلوب عادة في تقییم القیمة اإل

.تلك المواقع على سبیل المثال نوعیة المیاه والھواءلیمكن أن یستخدم لتقییم التغیرات في نوعیة البیئة 

فتراض أن التكالیف التي یتحملھا األفراد للسفر إلى موقع ترفیھي إیقوم أسلوب تكلفة السفر على لذلك

شتقاق منحنى طلب إانیة معین، سواء في شكل مصروفات أو زمن، تعكس تفضیالتھم، ما یعني إمك

شتقاق منحنى الطلب یمكننا تقدیر العائد المرتبط بالموقع، إعتمادا على حساب تكالیفھ، وطالما تم إالموقع 

. 1وفائض المستھلك

من التطور الذي حدث فیھ مقارنة مستخدام أسلوب تكلفة السفر، على الرغإتتمثل المشكلة األساسیة في 

عتمدت علیھ، في حاجتھ لكم كبیر من البیانات والمعلومات ،التي ال یمكن إبالدراسات األولى التي 

عتماد دراسات میدانیة في الموقع، وھو ما یتطلب فترة زمنیة طویلة نسبیا و إالحصول على معظمھا إال ب

.      تكالیف عالیة

:2من الخطوات وھيایتضمن تطبیق أسلوب تكلفة السفر على منطقة أو موقع معین عدد

.قتصادیا وتقسیم المنطقة المحیطة بھ إلى نطاقات جغرافیةإتحدید الموقع المراد تقییمھ .1

.تقدیر متوسط تكلفة السفر ومعدالت الزیادة لكل نطاق جغرافي.2

.شتقاق منحنى طلب إجمالي للموقعإ.3

.حساب العوائد المرتبطة بالموقع.4

:ولتوضیح أسلوب العمل سنعتمد على المثال التالي

ثل الخطوة األولى في تحدید الموقع المراد تقییمھ وتقسیم المنطقة المحیطة بھ إلى نطاقات جغرافیة، تتم

، )من وإلى موقع الدراسة( ویفترض أن األفراد المقیمین في كل نطاق جغرافي یتحملون تكالیف السفر

المقیمین في كل ولكل نطاق تكلفة سفر تختلف عن النطاقات األخرى، كذلك من المفترض أن األفراد 

.نطاق جغرافي لدیھم نفس التفضیالت

تتمثل الخطوة الثانیة في تقدیر متوسط تكلفة السفر ومعدالت الزیادة لكل نطاق جغرافي، حیث یتم 

:تعلق بالنقاط التالیةتإعداد وتنفیذ دراسة میدانیة لزوار الموقع وتجمیع معلومات فیھا 

.111، ص2004، نعماوائل، رعبد القادر عابد، أساسیات التقییم البیئي، دا1
.112المرجع السابق، ص2
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.افة إلى معلومات شخصیة وسلوكیة عن الزائرالنطاق الجغرافي القادم منھ باإلض.1

.عدد الزیارات التي یقوم بھا الزائر للموقع كل سنة.2

.تكلفة السفر.3

وكذلك تكلفة الفرصة البدیلة ) إلى ومن الموقع( تجدر اإلشارة إلى أن تكلفة السفر یجب أن تتضمن نفقات

عتبار عند حساب ن عدم أخذ الوقت بعین اإل، ونجد أ)إلى ومن الموقع(للوقت الذي یتم قضاؤه في السفر 

.تكلفة السفر یمكن أن یؤدي إلى منحنى طلب أكثر مرونة

فتراضیة لدراسة میدانیة ألسلوب تكلفة السفرإنتائج ): 8(الجدول رقم
إجمالي عددعدد السكاننطاق اإلقامة

الزیارات في 
السنة

متوسط تكلفة السفر 
ةللزیار

وحدة (الواحدة
)نقدیة

سط عدد متو
زیارات الفرد في 

السنة

1
2
3
4

1000
2000
3000
4000

4000
6000
6000
4000

1
2
3
4

4
3
2
1

10.00020.000اإلجمالي

.99، ص2000، ةالمعرفة الجامعیة، اإلسكندریرالموارد و البیئة، داتمحمد عزت محمد إبراھیم غزالن، اقتصادیا: المصدر

نسمة، ویقومون 10.000إجمالي عدد السكان في المنطقة المحیطة یبلغ أن) 8(الجدول رقمیوضح 

4إلى 1زیارة في السنة، وأن تكلفة السفر ترتفع من 20.000بعدد زیارات إجمالي للموقع تعادل 

بناءا على ما سبق یمكن حساب معدل . مع زیادة المسافة ما بین النطاق الجغرافي والموقع. وحدات نقدیة

رد في كل نطاق جغرافي عن طریق قسمة إجمالي عدد الزیارات السنویة على عدد سكان زیارات الف

.النطاق

المسافة أو عتبین الدراسة المیدانیة، كما ھو متوقع، أن معدل زیارات األفراد للموقع تتناسب عكسیا م

فر ومعدل زیارات بشكل أدق مع تكلفة السفر إلى الموقع، ویظھر ذلك عند تمثیل العالقة بین تكلفة الس

الفرد بیانیا 

.معدل زیارات الفرد في المتوسط سنویا: Z:           حیث

c :تكلفة السفر.

a,b :معامالت المعادلة.

Z=f(c)
Z=a+bc
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العالقة بین معدالت زیارات الفرد وتكلفة السفر): 15(الشكل رقم

.100المرجع السابق ص:المصدر

شتقاق منحنى طلب على إل،العالقات بین زیارات األفراد وتكلفة السفرعتماد علىبعد ذلك یتم اإل

الموقع عن طریق محاولة التنبؤ بعدد الزیارات التي یمكن أن یقوم بھا الفرد عند مستویات مختلفة من 

.تكلفة السفر

مثل إجمالي وی. شتقاق منحنى الطلب اإلجمالي للموقعإتتمثل الخطوة الثالثة من أسلوب تكلفة السفر في 

عدد الزیارات للموقع من كل نطاق جغرافي في ظل ظروف تكالیف السفر السائدة، نقطة على منحنى 

فتراض أن زیادة رسوم الدخول للموقع سوف یكون لھا تأثیر مماثل إالطلب اإلجمالي للموقع، ویمكن 

طریق حساب معدل زیارات بعدھا یتم تحدید النقاط األخرى على منحنى الطلب عن .1لزیادة تكلفة السفر

محل التكلفة ) رسوم الدخول+ تكلفة الرحلة األصلیة (الفرد لكل نطاق جغرافي بإحالل تكلفة السفر الحدیة

و یمكن تكرار العملیة بعد ذلك عدة مرات، مع زیادات متوالیة في ).تكلفة الرحلة األصلیة(األصلیة 

.رسوم الدخول

.42، ص2000، نالقدس المفتوحة، عماةيحيى فرحان، اقتصاديات الموارد والبيئة، جامع1

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

معدل الزیارات سنویا

)ن.و(تكلفة السفر 
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وقع سنویا في ظل رسوم دخول الموقععدد زیارات الم): 9(الجدول رقم

تكلفة السفر عدد السكانالنطاق الجغرافي

وحدة (الجدیدة

)نقدیة

معدل زیارات

الفرد في السنة

إجمالي عدد 

الزیارات في 

السنة عن تكلفة 

السفر الجدیدة

1

2

3

4

1000

2000

3000

4000

2

3

4

5

3

2

1

0

3000

4000

3000

0

10.00010.000اإلجمالي
.43المرجع السابق ص :المصدر

قع عند مستویات رسوم دخول مختلفةعدد الزیارات للمو): 10(الجدول رقم

النطاق

الجغرافي

عدد الزیــــارات
0رسوم الدخول

)وحدة نقدیة(

1رسوم الدخول

)وحدة نقدیة(

2رسوم الدخول

)وحدة نقدیة(

3رسوم الدخول

)وحدة نقدیة(

14000300020001000

26000400020000

36000300000

44000000

20.00010.00040001000اإلجمالي
.43المرجع السابق ص :المصدر

عتمادا على إجمالي عدد الزیارات التي یتم حسابھا عند مستویات مختلفة لرسوم دخول الموقع یمكن إ

)16(الشكل رقمالطلب اإلجمالي للموقع أنظر رسم العالقة بیانیا، والتي تعبر عن منحنى 
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منحنى الطلب اإلجمالي للموقع): 16(الشكل رقم

.102محمد عزت محمد إبراھیم غزالن،مرجع سابق، ص:المصدر

عتمادا على منحنى إتتعلق الخطوة الرابعة واألخیرة من أسلوب تكلفة السفر بتقدیر نوعین من العوائد 

ستعداد األفراد للدفع للتمتع بالموقع بینما یرتبط النوع إالطلب المشتق، حیث یتمثل النوع األول في مدى 

.الثاني باإلیرادات المتوقعة عند فرض رسوم دخول مختلفة للموقع

لیھا األفراد من ستعداد األفراد للدفع للتمتع بالموقع مقیاسا للعوائد التي یحصل عإیعد إجمالي مدى 

قرارات من قبل إدارة الموقع خاصة فیما یتعلق بالحفاظ ذتخاإعتماد علیھ عند الموقع،وھو ما یمكن اإل

.ستخدامات أخرىعلیھ أو تخصیصھ إل

. وحدة نقدیة25000فتراضي، تقاس العوائد بالمساحة تحت منحنى الطلب والتي تعادل،في مثالنا اإل

تھلك في حالة عدم فرض أي رسوم مختلفة وبالتالي تلعب دورا رئیسیا في تمثل بالكامل فائض المس

، بشكل یمكنھم من تغطیة التكالیف مثلىمساعدة إدارة الموقع على تحدید مستوى رسوم الدخول ال

صفر لن یمتنع أحد عن ) 0(عند رسوم الدخول: المرتبطة بالموقع، ویتم تقدیر اإلیرادات المتوقعة كالتالي

بینما عند فرض رسم دخول یعادل وحدة نقدیة واحدة سیمتنع سكان النطاق الجغرافي. وقعزیارة الم

سیخفض سكان النطاقات األخرى من معدالت زیارتھم للموقع، وعند فرض الرابع من زیارة الموقع و

.الخ...رسوم دخول وحدتین نقدیتین سیمتنع سكان النطاق الجغرافي الثالث والرابع من الزیارة

0
1000 4000 10000 20000

1
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4

عدد الزیارات 

)دیةوحدة نق(رسوم الدخول 
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بناء علیھ یتم ضرب عدد الزیارات المتوقعة من كل النطاقات الجغرافیة في رسوم الدخول المحددة 

.لنحصل على اإلیرادات المتوقعة

القیمة الضمنیة) أسلوب(طریقة-2- 2-1

منھما یتعامل مع تجاھین، على الرغم من تشابھھما في األساس النظري إال أن كالإیتضمن األسلوب 

ن من الظواھر، فاألول یتعامل مع العقارات من حیث تأثیر التغیرات البیئیة على قیمتھا بینما نمط معی

یتناول الثاني بالتحلیل عنصر الخطر المرتبط بأعمال ووظائف معینة وعالقتھ بمستویات األجور التي 

. 1تمنح مقابلھا

لسلع والخدمات، لیس كوحدة واحدة، یقوم أسلوب القیمة الضمنیة على نظریة مستھلك بدیلة تتعامل مع ا

وإنما بكونھا تتضمن مجموعة من الخصائص، وبالتالي فقیمة السلع والخدمات عبارة عن مجموعة القیم 

.قتصادیة للخصائص التي تتضمنھااإل

األقمشة ةفعلى سبیل المثال تتكون المالبس من مجموعة خصائص تتعلق بحجم، تصمیم، نوعی

تي یتضمنھا وتفضیالت عتمد سعر القطعة للمالبس على مجموعة الخصائص اللخ، ویإ...واأللوان

، وبالعكس كلما اومن المتوقع في حالة قطعتي مالبس متماثلتان تماما، أن یكون سعرھما واحد.المستھلك

ویمكن حساب قیمة . كانت خصائص القطعتین مختلفة عن بعضھا كان من المتوقع أن تختلف أسعارھما

طریق ربط تغیرات السعر بتغیر مستویاتھا، كما یكمن تقدیر سعر خاصیة ما عن طریق الخصائص عن 

.وضمن طریقة القیمة الضمنیة نجد عدة أسالیب.2واحدة منھاةقیاس السلعة المرتبطة بتغیر مقدار وحد

أسلوب قیمة العقار- 2-1- 2-1

ة المتضمنة للخصائص تعكس القیمة الخصائص البیئیة، حیث أن قیمة السلعمنینطلق التحلیل السابق 

لخصائصھ سواء من حیث انعكاسإسعر عقار معین یمثل قتصادیة لھا، على سبیل المثال قیمة أواإل

العمر، نوعیة اإلنشاء،مواد البناء وعدد الغرف، باإلضافة إلى خصائص الموقع كمستوى الضوضاء 

حیث یتمثل سعر العقار في ...السكانیة بالموقعنوعیة الھواء والكثافة یطل علیھ العقار،يوالمنظر الذ

قتصادیة التي یضعھا الفرد،وفقا لتفضیالتھ، لكل خاصیة من خصائص العقار محل محصلة القیم اإل

ختیار شكل العالقة إوتجدر اإلشارة إلى أّن الصعوبة األساسیة ألسلوب قیمة العقار تتمثل في . الدراسة

وكذا تحدید الخصائص األكثر أھمیة لكي یتم ) الخصائص(رة فیھ بین قیمة العقار والمتغیرات المؤث

.تضمینھا في التحلیل

101،ص2005أحمد الیامي، تقنیة تحلیل التكلفة العائد،دار عالم الثقافة،عمان،1
.82، ص2004، ةمحمد عصفور، مقیاس تحلیل التكلفة العائد، البشائر، جد2
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، )ثابتة(یقوم األساس النظري لھذا األسلوب على فرضیة أنھ مع بقاء العوامل األخرى على حالھا 

اقعة في ن األفراد یمیلون للمساكن التي تقع في مناطق تتمیز بالھدوء ،نقاء البیئة والنظافة عن الوإف

ستعداد لدفع سعر أعلى للمساكن التي تتوافق مع إمناطق ملوثة ومزعجة، بالتالي یكون لدى األفراد 

.1حیث تعكس أسعار المساكن في النھایة القیمة التي یضعھا األفراد لكل خصائص المسكن،تفضیالتھم

ریق التحكم في الناتجة ، بما فیھا الخصائص البیئیة عن طىیمكن تحدید قیمة الخصائص كل على حد

نحدار ما بین سعر العقار، سواء مسكن أو قطعة منھا عن تغیر نوعیة البیئة، من خالل دراسة عالقة اإل

أرض، مع مجموعة من المتغیرات التفسیریة المستقلة، مثل عمر العقار، مساحتھ، تصمیمھ، خامات 

:البناء المستخدمة، و خصائص الموقع بما فیھا

.ر عن نوعیة البیئةمتغیر أو أكث-

.القرب أو البعد عن مصدر التلوث-

.األصل البیئي-

على أساس أن ،ویعتمد األسلوب على التقدیر اإلحصائي للعالقة بین المتغیرات البیئیة وسعر العقار

تي ختیاراتھم وأسعار العقارات الإعن طریق ،األفراد یعبرون عن تفضیالتھم فیما یتعلق بالتغیرات البیئیة

.یفضلونھا

ذات خصائص منطقة ستخدام األسلوب في بعض الدراسات لتقییم تأثیر وقوع عقارات بالقرب من إتم 

بیئیة متمیزة، كمناطق البحیرات الطبیعیة أو بالقرب من شواطئ البحر، حیث یتوقع زیادة قیمة العقار 

.كلما كان موقعھ أقرب إلى المناطق ذات الخصائص البیئیة المتمیزة

. ستخدم األسلوب في حاالت أخرى لدراسة تأثیر وقوع العقار بالقرب من مصدر التلوثأبالمقابل 

على سبیل المثال الوقوع بالقرب من طرق سریعة وما یرتبط بھا من مستویات ضجیج عالیة، طبقا 

قرب من تلك لتسعة دراسات تمت في الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا، أدى لخفض أسعار العقارات بال

نظرا . زائد*"دیسیبل"لكل زیادة مقدارھا %0,63و %0,16نخفاض بنسبة إفقد وجد أن ھناك . الطرق

نخفاض إدیسیبل، و25- 20ألن مناطق الضجیج تفوق الھدوء في مستوى الضوضاء السائد بھا بحوالي 

1000.000بلغ قیمتھ دوالر للمسكن الذي ت10.000دوالر إلى 8000أسعار العقارات یكون في حدود 

.من قیمة المسكن%10- 8دوالر، أي حوالي 

" ماستشوتس"في " نیوبدفورد"تمت دراسة مماثلة لتحدید مدى تأثیر التلوث بالمواد الرسوبیة في میناء 

فقد تم اإلعالن ألول مرة . بالوالیات المتحدة األمریكیة على سوق العقارات في المناطق المحیطة بالمیناء

كان حوالي ثلث سكان المنطقة على علم بمشكلة 1983وبحلول عام . 1967لتلوث بشكل عام سنة عن ا

http://www.nrde.org/pollution/gsteps.asp  3/3/2008:)األسالیب(سامي رضوان، تقییم األثر البیئي 1
.وحدة قیاس الضجیج*
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780، تمثلت الخطوة األولى في إجراء دراسة میدانیة شملت 1992التلوث، وأجریت الدراسة في عام 

نحدار دراسة للعالقة بینوتضمن تحلیل اإل. 1988و 1969وحدة سكنیة مباعة أكثر من مرة، بین 

:1متمثلة في. نخفاض أسعار الوحدات السكنیة والتلوث، مع إبقاء العوامل األخرى على حالھاإ

.التحسینات التي خصت بھا المساكن -

.أسعار الفائدة والفترة الزمنیة ما بین بیع نفس الوحدة أكثر من مرة-

.التغیرات في الضرائب العقاریة--

.متوسط دخل الفرد في ھذه الحالة-

، 1992فتراض مشكلة التلوث كانت معلومة لدى األفراد بحلول عام إصلت الدراسة إلى أنھ بوقد تو

ستحمام والتي صدرت قرارات بمنع الصید واإل،أسعار المساكن المجاورة مباشرة لمنطقة المیناء الملوثة

ق تلوث كما أن المساكن الواقعة بالقرب من مناط) 1989بأسعار(دوالر 9000نخفضت بمقدار إفیھا، 

دوالر، بناءا على ھذه التقدیرات، وبضربھا 7000نخفاض أقل نسبیا یعادل أقل حدة تعرضت أسعارھا إل

في عدد المساكن في كل حالة، توصلت الدراسة لنتیجة ھامة وھي أن إجمالي الضرر الذي أصاب 

من الضرر الذي وتجدر اإلشارة، إلى أن المبلغ ال یتض. ملیون دوالر36أصحاب المساكن بلغ حوالي 

.أصاب المساكن المؤجرة أو مساكن التملیك الواقعة في أحیاء غالبیة مساكنھا مؤجرة

ستخدام أسلوب قیمة العقار نجد أن سوق العقارات، سواء وحدات سكنیة أو أراضي، یعمل إومنھ ب

ارات، مثال ذلك ختالل في السوق أو السیاسات المرتبطة بالعقإبكفاءة،  وأسعار السوق لم تتأثر بأي 

ختالل في سوق العقارات، یمكن في بعض وجود قوانین تحدید اإلیجارات، وحتى في ظل وجود اإل

.ستخدامھا في الدراساتإاألحیان تعدیل األسعار السوقیة و

ختالفات األجور إأسلوب - 2- 1-2- 2

تلف عنھ في عدم قیاسھ ختالفات األجور أسلوب قیمة العقار في أسسھ النظریة، لكن یخإیشبھ أسلوب 

قتصادیة للتغیر في المخاطر، سواء اإلصابة أو إلقیمة متغیر بیئي معین، وإنما یحاول الوصول إلى قیم 

.الوفاة، في الوظائف التي تتضمن عنصر مخاطرة

.212، ص2005ستخدام أسلوب تحلیل التكلفة العائد للحكم على كفایة المشاریع االستثماریة، البشائر،إرشاد الحصري، 1
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ما یعني . فتراض األساسي الذي یقوم علیھ األسلوب في مقارنة أنماط المخاطر المختلفةیتمثل اإل

لتقدیر العوائد المرتبطة بخفض مستویات " التأثیر–الجرعة "ستخدام المعلومات في معدالت إإمكانیة

.1التلوث بدرجات معینة

ا بین مستوى التعرض للتلوث مشتقاقھا من بیانات طبیة، تربط إوتجدر اإلشارة إلى أن المعدالت یتم 

. حتمال ونوعیة اإلصابة أو الوفاة الممكن حدوثھاإو

ستخدام األسلوب، كما ھو الحال في أسلوب قیمة العقار، وجود سوق یعمل بكفاءة ویتمیز إلب یتط

بالمنافسة وسھولة حركة عنصر العمل بین المناطق المختلفة، باإلضافة إلى ضرورة توفر بیانات 

في وإذا تحقق األمر بمعنى وجود تجانس . ةومعلومات كافیة عن المخاطر المرتبطة بالوظائف المختلف

قرارات العمال وتوفر المعلومات عن خصائص الوظائف، بما فیھا عنصر المخاطر الصحیة، یؤدي إلى 

كتعویض عن المخاطر، األعلى - ترتبط بدرجات متفاوتة من المخاطر–ختالفات في األجور إظھور 

.من المتوسط، سواء الوفاة أو اإلصابة المرتبطة بتلك الوظائف

نحدار لدراسة العالقة ما بین أجر العمال ومجموعة متغیرات تفسیریة لیل اإلیعتمد األسلوب على تح

مستقلة، تقدم توضیحا كامال لمواصفات العامل مثل التعلیم والمستوى المھاري، وخصائص الوظیفة 

باإلضافة إلى مخاطر اإلصابة أو الوفاة المرتبطة بھا،حیث تعبر المعلمة التي یتم تقدیرھا لمتغیر 

.عن المقایضة ما بین األجر والخطر وتستخدم لتقدیر القیمة الضمنیة للحیاة اإلحصائیةالمخاطر 

ونشیر ھنا إلى أن القیمة الضمنیة للحیاة اإلحصائیة ال ترتبط بحیاة شخص معین، فأي فرد یكون 

یمكن أن نحدار تقدیر المبلغ الذي مستعدا لدفع أجره بالكامل للحفاظ على حیاتھ، حیث یحاول تحلیل اإل

حتمال أعلى إحتمال أعلى للوفاة نتیجة تدھور البیئة، بمعنى إیطلبھ شخص عادي في المجتمع لكي یقبل 

.2للوفاة تمت مقایضتھ بمستوى أعلى من االستھالك المادي

من المشاكل، تتمثل المشكلة األولى في مدى توافر معلومات دقیقة وكافیة للفرد ایواجھ األسلوب عدد

تخاذ قرار االلتحاق بھا، فعدم توافر ھذه المعلومات یؤدي إلى إاطر المرتبطة بوظیفة ما عند حول المخ

قیام الفرد إّما بالمبالغة في تقدیر تلك المخاطر أو التقلیل من قیمتھا، بینما تتعلق المشكلة الثانیة في تعریف 

األفراد تمیل إلى قبول بعض المقصود بالشخص العادي في المجتمع، فالمعروف أن نسبة ال بأس بھا من

الوظائف المرتبطة بمستویات عالیة من المخاطرة، نظرا ألنھا تتفق إلى حد ما مع تفضیالتھم، و ترتبط 

المشكلة الثالثة واألخیرة لألسلوب بالحاالت التي یتعرض فیھا األفراد وبدون علم مسبق للمخاطرة، حیث 

.3مما لوتعرضوا لھا بشكل طوعيیمیلون للمطالبة بتعویض أعلى مقابل المخاطر

.51،ص2002ة والتنمیة المستدامة،المنار، أبوطبي،أسامة الخولي، البیئ1
.52المرجع السابق، ص2
http://www.umich.edu/gs265/society.htm  3/5/2008:مصطفى كامل، أسلوب اختالف األجور3
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ختالفات األجور، العمل على حل ھذه المشاكل في الدراسات التي إوقد حاول الباحثون ألسلوب 

ستعراض لخمسة عشر دراسة تمت في الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة إحیث أظھر . یقومون بھا

.1992ملیون دوالر، بأسعار عام 10-1,9تقریباالمتحدة، أن القیمة المالئمة للحیاة اإلحصائیة تعادل 

نحیاز ألصحاب إعتمادا على قبول المخاطر في مقابل أجور یعكس إإلى أن تقییم الحیاة اإلشارةتجدر 

. الدخول العالیة، وھو أمر موجود في أي أسلوب یعتمد على السوق لقیاس العائد البیئي

خص العادي في مجتمع فقیر أو نامي بأقل قیمة لحیاة شخص ختالفات األجور یقدر حیاة الشإفأسلوب 

ختالف عملیة إعادي في مجتمع غني ومتقدم، وھو ما یراه أنصار األسلوب منطقیا، حیث أنھ یعكس 

.المقایضة بین األجر والمخاطرة، التي تواجھ الفقیر والغني

قتصادي المحتملأسلوب التقییم اإل- 3- 1-2- 2

قتصادي المحتمل للحصول على قیم للسلع والخدمات غیر المتداولة في م اإلیستخدم أسلوب التقیی

ویعد األسلوب التطبیقي الوحید الذي یمكنھ قیاس نوعیات معینة من العوائد مثل القیمة . األسواق

یعتمد األسلوب على دراسات میدانیة یتم من خاللھا . قتصادیة المحتملةقتصادیة للوجود والقیمة اإلاإل

ط معلومات عن تفضیالت األفراد، أو العائالت، لسلعة أو خدمة معینة، وترجع تسمیة األسلوب ستنباإ

.1فتراضیةإإلى كونھ یعتمد على سؤال األفراد عن قیمة " محتمل"

ستطالعات إقتصادي المحتمل یختلف عن دراسات السوق أو تجدر اإلشارة إلى أن أسلوب التقییم اإل

كما أن المواقف . في األسواقداولھالى تفضیالت األفراد لسلع وخدمات ال یتم تالرأي، نظرا ألنھ یركز ع

تكون عادة معقدة وینبغي التعامل معھا بحرص حتى یستطیع األفراد ،فتراضیة التي یتعامل معھاإلا

ستطالعات الرأي تتعامل مع سلع وخدمات یتم تداولھا في األسواق،إبالمقابل دراسات السوق و. ستیعابھاإ

.2باإلضافة إلى أن المواقف التي تتعامل معھا ونوعیة األنشطة تكون عادة مباشرة في الموضوع

،ستخدام األسلوب في التكالیف الكبیرة المرتبطة عادة بالدراسات المیدانیةتتمثل الصعوبات األساسیة إل

.من األفرادحتماالت كبیرة لظھور تحیز في البیانات أو الردود التي یتحصل علیھاإوبوجود 

:وتوجد عدة أنواع من التحیز في البیانات یمكن أن تحدث في مثل ھذه الدراسات، على سبیل المثال

Orléan.a, L'économie de l'environnement, puf, Paris, 1999, p288.1

S.Faucheux, L'économie de l'environnement, Armand colin, Paris, 2000, p223.2
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.ستراتیجيالتحیز اإل-

.تحیز البیانات والمعلومات-

.تحیز نقطة البدایة-

.تحیز الحدیة-

: التالیةقتصادي المحتمل في الخطواتیمكن توضیح إجراءات تنفیذ أسلوب التقییم اإل

.ستنباط تفضیالت األفراد للسلعة أو الخدمةتصمیم وتنفیذ الدراسات المیدانیة الالزمة إل: أ

.ستعدادھم للدفع مقابل السلعة أو الخدمةإتحلیل ردود األفراد فیما یتعلق ب: ب

.1تقدیر العوائد، وأحیانا التكالیف، الكلیة: ج

.صیلسنتناول فیما یلي كل خطوة بشيء من التف

تصمیم وتنفیذ الدراسة المیدانیة- أ

أجزاء، تقوم بوصف تفصیلي ةستبیان في الدراسات المیدانیة عادة على ثالثستمارات اإلإتحتوي 

قتصادیة جتماعیة و اإلللوضع البیئي الذي یتم تقییمھ وشرحھ لألفراد، ثم التعرف على الخصائص اإل

ستعداد الفرد للدفع مقابل السلعة أو الخدمة إن أمكن توفیرھا إوالسكانیة للفرد، وأخیرا تحدید مقدار

.بأسلوب معین

بتقدیم ،ستبیان عادة معلومات كافیة عن السلعة أو الخدمة محل الدراسةیتضمن الجزء األول من اإل

ماد على عتستیعاب الفرد لھا باإلإبشكل یسھل ،المعلومات للفرد المراد منھ تحدید قیمة السلعة أو الخدمة

إضافة إلى معلومات تتعلق بطرق توفیر السلعة أو الخدمة من . رسومات توضیحیة أو صور فوتوغرافیة

حیث الكیفیة والتوقیت ، والجھات التي ستقوم بتحصیل القیمة النقدیة للسلعة أو الخدمة كما سیقررھا 

التوازن بین منح معلومات تتمثل النقطة األساسیة لھذا الجزء في ضرورة الوصول إلى نوع من. الفرد

ابشكل یسبب تشویش،تخاذ القرار الصحیح وبین تقدیم معلومات أكثر من الالزمإكافیة تمكن الفرد من 

. تخاذ القرار الصحیحللفرد ویقلل من قدرتھ على التفكیر إل

عیة جتماستمارة لخصائص الفرد، حیث یتضمن أسئلة عن الجوانب اإلیتعرض الجزء الثاني من اإل

، ویمكن ربطھا بالقیمة )لخإ..الدخل، التعلیم، حجم األسرة: مثال(قتصادیة والسكانیة للفرد وأسرتھواإل

.قتصادیة التي یحددھا الفرد مقابل السلعة أو الخدمة محل الدراسةاإل

عة أو قتصادیة للسلفیختص بمحاولة تحدید القیمة اإل،ستبیانستمارة اإلإأما الجزء الثالث واألخیر في 

الخدمة محل الدراسة، بمعنى سؤال الفرد عن أقصى مبلغ یمكن أن یدفعھ أو أقل مبلغ یحصل علیھ 

.كتعویض مقابل عدم حصولھ على سلعة أو خدمة كان یتمتع بھا في السابق

Callan, environnemental economics, Irwin, Boston, 2004, p3881 S.J.
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ستعداد للدفع أو لقبول اإل(ولإلجابة على السؤالین حتى في حالة التعامل مع سلعة أو خدمة واحدة 

نجد نتائج متباینة، فعادة ما یكون التعویض المطلوب أعلى بكثیر من المبلغ الممكن دفعھ لنفس )تعویض

ختالف، فیرى البعض أنھ یرجع لكون األفراد ولقد أجریت محاوالت عدیدة لتفسیر اإل. السلعة أو الخدمة

كما یرى البعض . لھایمیلون لتقییم الخسارة بدرجة أكبر من مكسب مكافئ ) طبقا لعلماء النفس(بطبیعتھم

تفاق على أن ستعداد للدفع، لكن بشكل عام جرى اإلأن جزء من المتغیرات یؤثر بدرجة أكبر على مدى اإل

ستعداد لقبول التعویض، وبالتالي فأغلبیة ستعداد للدفع یعد أكثر دقة من مقیاس مدى اإلمقیاس مدى اإل

.ستعداد للدفعل تعتمد على مدى اإلقتصادي المحتمالتقییم اإلبالدراسات المستخدمة ألسلو

تحلیل اإلجـابات-ب

قتصادي المحتمل بثالث أسالیب یتم تحلیل اإلجابات والمعلومات المحصل علیھا في دراسات التقییم اإل

:ھي

.ستعداد للدفعحتمالي لإلجابات الخاصة باإلختیار التوزیع اإلإ.1

.جتماعیة ألفراد العینةقتصادیة واإلإلستعداد للدفع والخصائص االربط بین إجابات اإل.2

.1ستعداد للدفع وتلك الخصائصنحدار ما بین إجابات اإلإجراء تحلیل اإل.3

. تجاھاتھا تتوافق مع األسس النظریة والمنطقیةإوبصفة عامة تحلیل اإلجابات یھدف إلى التأكد من أن 

فة إلى تقدیر العالقة اإلحصائیة بین إجابات باإلضا. مما یزید درجة الثقة في المعلومات التي یتم تجمیعھا

یمكن أن یساعد في تعمیم النتائج على سكان منطقة الدراسة ككل ،ستعداد للدفع وخصائص أفراد العینةاإل

.ستعداد للدفع لدى سكان المنطقةوبالتالي الوصول لتقدیر إجمالي اإل

ھي لمقترحة كما لمزایدة، وتكون القیم استخدام أسلوب اإولتوضیح ذلك سنتعامل مع بعض المعطیات ب

)17(الشكل رقمموضحة في 

ستعداد للدفعنطاق اإل) : 17(الشكل رقم

.115محمد عزت محمد إبراھیم غزالن، مرجع سابق، ص:المصدر

/2008http://www.cco world mag.com/detail.asp  12/8:التقييم البيئي،رامز األشقر1
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مزایدة، بفرض أن ستعداد للدفع محدد بمنتصف النطاق الذي توافقت عنده عملیة الوھنا یكون نطاق اإل

فرد موزعة 250فرد، أي أن حجم العینة 2500من إجمالي سكان حوالي % 10حجم العینة یمثل 

:التاليالجدول إجاباتھم كما ھو موضح ب

قتصادي المحتملدراسة التقییم اإلفتراضیة لإبیانات ): 11(الجدول رقم

نطاق االستعداد للدفع  
)وحدة نقدیة(شھریا

(%)لتوزیع التكراري اتوزیع األفراد

0-2,53012

2,5-5.07028

5,1–7,59036

6024فأكثر–7,51

250100إجمالي
.115المرجع السابق، ص:المصدر

تقدیر العوائــد-ج

یرادات وكذا تقدیر اإل. ستعداد للدفع لدى األفراد محل الدراسةتھدف ھذه الخطوة لتقدیر إجمالي مدى اإل

ستعداد األفراد للدفع فیكون عن إأما فیما یتعلق بتقدیر مدى . الممكنة، إذا تم توفیر السلعة بسعر معین

وذلك لتقدیر عدد ،)في ھذه الحالة2500(طریق ضرب التوزیع التكراري للعینة بالعدد الكلي للسكان 

ستعداد للدفع،ویضرب نطاق اإلفتراض  نقطة منتصف لكل فئة لإثم نقوم بعدھا ب،السكان في كل فئة

ستعداد للدفع، كما ھو ممثل كل فئة،لنحصل على إجمالي اإللفي عدد السكان ) نقطة المنتصف(المتوسط 

)12(رقمالجدول في 

ستعداد للدفع للسلعة أو الخدمة محل الدراسةإجمالي اإل): 12(الجدول رقم

نقطة منتصف نطاق عدد السكان الكليالتوزیع التكراري

ستعداد للدفع اإل

ستعداد للدفعإجمالي اإل

)وحدة نقدیة(شھریا 

123001,25375

287003,752625

369006,255625

2460010*6000

250014625%100إجمالي 
.10نفترض أن نقطة منتصف آخر فئة ھي *

.116المرجع السابق، ص:المصدر
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ض سعر على تقدیم السلعة أو الخدمة، یحسب عن طریق ضرب السعر إّن اإلیرادات الممكنة عند فر

.األقلىد للفئات التي تقبل دفع السعر علعدد األفرافي )ستعداد للدفعمنتصف نطاق اإلنقاط(المقترح

وحدة نقدیة یعني أن جمیع السكان سیقبلون دفعھ، وبالتالي اإلیراد 1,25بمعنى أن إفتراض سعر یعادل 

. وحدة نقدیة3125= 2500× 1,25: المتوقع

ن الفئات الثانیة والثالثة والرابعة ھي التي ستقبل إوحدة نقدیة ف3,75أما في حالة فرض سعر یعادل 

:وحدة نقدیة وبالتالي1,25أن أقصى مبلغ تقبل بدفعھ ھو باعتباربدفع المبلغ، بینما ترفض الفئة األولى 

.وحدة نقدیة8250= 2200× 3,75: اإلیراد المتوقع

، سنتطرق لبعضھا فیما )لكل منھا عیوب ومزایا( قتصادیة نجد عدة طرقولطرح أسئلة تحدید القیمة اإل

:یلي

حةطریقة األسئلة المفتو* 

ستعداد لدفعھ مقابل السلعة أو الخدمة محل إتعتمد على سؤال األفراد بتحدید أقصى مبلغ یكونون على 

نتقادات كثیرة نظرا لما رآه البعض من أن طرح األسئلة المفتوحة دون ضت الطریقة إلوقد تعر. الدراسة

. قد یؤدي إلى نتائج أو تقریرات غیر واقعیة،أي توجیھ

" تحیز نقطة البدایة"سم إفي المقابل تقدیم أي توجیھ للفرد یمكن أن یؤدي إلى حدوث تحیز یطلق علیھ 

بذلك أعیدت للطریقة مكانتھا القدیمة وأصبحت من إحدى الطرق المفضلة و. في البیانات التي یتم تجمیعھا

ختبار مدى نتفاء حدوث تحیز نقطة البدایة، مع الطرق األخرى إلفي مثل ھذه الدراسات، وتستخدم نظرا إل

.1إمكانیة حدوث التحیز فیھا

طریقة المزایدة* 

، وفیھا یسأل الفرد إذا كان )جابات بنعم أو الأي تكون اإل(تعتمد الطریقة على طرح  األسئلة المغلقة 

یتم زیادة المبلغ " نعم"ب مستعدا لدفع مبلغ معین للسلعة أو الخدمة التي یتم وصفھا، فإذا كان رد الفرد 

ستعداده لدفع إثم یطرح السؤال مرة أخرى وھكذا تستمر العملیة حتى یعبر الفرد عن عدم ،بمقدار محدد

.2المبلغ المقترح

، یخفض المبلغ بمقدار محدد ثم یطرح السؤال مرة أخرى وتستمر "ال"بأما إذا كانت اإلجابة في البدایة 

.ستعداده لدفع المبلغ المقترحإالعملیة حتى یعبر الفرد عن 

ستخداما حتى وقت قریب،إال أن الوضع تغیر مع ظھور إبالرغم من أن الطریقة كانت األكثر شیوعا و

.أن النتائج المحصل علیھا شدیدة الحساسیة للمبلغ األصلي، المطروح في البدایةدالئل قویة على

Goodstein, Economics and the environement, Prentice-hallm New jersym1999mp463.E.S.1

17/12/2008http://www.suhuf.net.sa/17ec.htm:طریقة المزایدة التخاذ قرار بیئي،سلمان العطیة2
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طریقة الترتیب* 

تقوم الطریقة على مطالبة الفرد بترتیب كمیات محددة من السلعة أو الخدمة محل الدراسة والمبالغ التي 

،ائل فیما یتعلق بسعر المیاهستدفع في كل منھا، حسب تفضیالتھ فمثال یمكن للفرد ترتیب سلسلة من البد

وتتدرج البدائل من نوعیة میاه منخفضة مقابل مبلغ بسیط إلى نوعیة عالیة النقاء من المیاه في مقابل مبلغ 

.مرتفع، ویكون الترتیب تنازلیا أي من األكثر إلى األقل تفضیال

ستیعاب الفرد إبین را ألنھا تقوم على أساس المقایضةتعد الطریقة جیدة في بعض الحاالت نظ

.للموضوع وكمیة المعلومات المحصل علیھا للدراسة

ستفتاءختیار أو اإلطریقة اإل* 

ستبیان مختلفة یحتوي كل منھا على مبلغ یختلف عن المبالغ إستمارات إیتم طبقا للطریقة إعداد 

.ستمارات األخرى، لتوزع على األفراد بشكل عشوائيالمذكورة في اإل

بمعنى أنھ مطلوب من الفرد تحدید .؟ھل تقبل دفع ھذا المبلغ أم ال: السؤال المطروح للفردویكون

حتماالت رفض أو قبول كل إثم تحلل اإلجابات المحصل علیھا من خالل حساب . موقفھ بالقبول أو النفي

.1ستعداد لدفعھإمبلغ وعلیھ تحسب دالة التوزیع التراكمي ألقصى مبلغ یكون الفرد على 

ستعداد لدفعھ أعلى من المبلغ المحدد في إتوضح الطریقة ما إذا كان المبلغ الذي یكون فرد ما على 

.ستبیان أو أقل منھاإل

یعني ذلك ضرورة أن یكون حجم العینة كبیرا بدرجة كافیة من أجل الحصول على درجة معقولة من 

.  الدقة في التحلیل اإلحصائي للنتائج

بطاقة الدفع* 

طبقا للطریقة یمنح الفرد بطاقة تتضمن سلسلة من المبالغ، ثم یطلب منھ تحدید أقصاھا بحیث یكون 

تتمیز الطریقة بأنھا تمنح الفرد حدودا للمبالغ الممكنة وفي .ستعداد لدفعھ مقابل السلعة أو الخدمةإعلى 

رف معین أمام كل مبلغ من وضع حنوللحد من التحیز یمك. نفس الوقت تتجنب مشكلة تحیز نقطة البدایة

.2ستعداد لدفعھإثم یطلب من الفرد تحدید الحرف الذي یقابل أقصى مبلغ یكون على ،البطاقة

بعضھا یتمثل في مشاكل ،قتصادي المحتمل یعاني عددا من المشاكلومنھ نجد أن أسلوب التقییم اإل

والتحیز المرتبط بعدم التعاون وكذلك التحیز ختیار العینة إتواجھ الدراسات المیدانیة سواء فیما یتعلق ب

أّما النوع اآلخر من المشاكل فیرتبط بمجموعة من . المرتبط بالشخص الذي یدیر المقابلة ویوجھ األسئلة

: أنماط التحیز، یمكن أن تحدث أثناء إجراء الدراسة وتتضمن

.41،ص2005اض،سعيد الشواف، تصنيف النماذج واستخدامها في تحليل التكلفة العائد،العيون،الري1
.42صالمرجع السابق، 2
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ستراتیجيالتحیز اإل·

ھو قادر ومستعد فعال لدفعھ على أمل أن یحصل على ینتج عن محاولة الفرد تحدید مبالغ أقل مما

السلعة أو الخدمة بسعر منخفض، حیث أن قیام األفراد بدفع القیمة الحقیقیة للسلعة یمكنھ من الحصول 

. ستبعادعلیھا نظرا لكونھا سلعة عامة وتتمتع بخاصیة عدم القدرة على اإل

الفرد بعدم دفعھ للمبالغ المحددة، ویحاول إعطاء أرقام كما ینتج أیضا ھذا النمط من التحیز عند إحساس 

.مبالغ فیھا لضمان توفیرھا

عتبار بعض آخذین بعین اإل،حتمال الثالث لظھور التحیز فیظھر عند قیام األفراد بتحدید المبالغأما اإل

تم كثیرا بالبیئة قد یجد جتماعیة السائدة في المجتمع، فعلى سبیل المثال، في مجتمع یھالجوانب الثقافیة و اإل

حتى ال یبدون كغرباء عن ،األفراد أنفسھم مدفوعین لتحدید مبالغ كبیرة مقابل السلعة محل الدراسة

. تجاھات المجتمعإ

التحیز الناتج عن سوء فھم الفرد·

ستیعاب الفرد لنوعیة ومواصفات السلعة أو الخدمة محل إقد یحدث إما نتیجة لسوء فھم أو عدم 

أحد (فعند الحدیث مثال عن تحسین نوعیة الھواء في منطقة معینة . راسة نتیجة خطأ ما في الصیاغةالد

، فقد یفھم أن المقصود بذلك تحسین نوعیة الھواء في المدینة ككل، وبالتالي المبلغ الذي یحدده )األحیاء

، حیث یكون المبلغ المراد )دهحقیقة المبلغ المطلوب تحدی(الدراسةال یعبر عن الحقیقة المطلوبة في الفرد 

مشكلة "، لذلك یطلق على ھذا النمط من التحیز)جزء من المبلغ(الوصول إلیھ جزءا مما تم تحدیده

".التضمن

األسئلة وتحدید األفراد القائمین بالدراسة شيء ةوكذا صیاغیعتبر أسلوب اإلعداد للدراسات المیدانیة ،و

ویجب التركیز الشدید . قتصادي المحتملمشاكل في دراسات التقییم اإلحدوث الحتمالبالغ األھمیة، نظرا 

أو ،ستبیانستمارات اإلإختیار العینة أو صیاغة إعلى كافة جوانب الدراسات المیدانیة سواء من حیث 

.ختیار وتدریب األفراد الذین یقومون بتنفیذ الدراسات المیدانیة،إحتى 

)تأثیر-قات جرعةالعال(طرق التقییم غیر المباشرة -2- 2

العائد، ھناك طرق تقییم غیر مباشرة، یتم /باإلضافة إلى طرق التقییم المباشر ضمن أسلوب التكلفة

یحاول تقدیر يتأثیر الذ–تخاذ القرار البیئي،متمثلة في أسلوب الجرعة إعتماد علیھا للمساعدة في اإل

التلوث على (على األطراف األخرى، سواء األفراد نحدار بین تغیرات معینة في البیئة وتأثیرھا إلعالقة ا

وعلى الرغم . أو تلوث الھواء بنوع معین من الملوثات، وتأثیر ذلك على المحاصیل الزراعیة) صحتھم

من سھولة الفكر النظري الذي یقوم علیھ األسلوب، إال أن مشكلتھ األساسیة تتمثل في ضرورة ربط 
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، حیث یتطلب األمر ربط قدر من 1ب على المنتج محل الدراسةالعالقة المقدرة بنموذج سلوكي للطل

.البیانات یكون عادة من الصعب الحصول علیھا

تتمیز العالقة المقدرة لألسلوب بأنھا ال تأخذ في االعتبار التغیرات التي یقوم بھا األفراد لتالفي اآلثار 

لتلوث اتجاه لمحاصیل أكثر مقاومة لنمط ر نوعیة المحاصیل والمزروعات واإلیالسلبیة للتلوث، مثل تغی

قتصادیا، نتعامل إوتجدر اإلشارة إلى نقطة ھامة وھي أننا عندما نحاول تقییم تأثیرات مشكلة بیئیة . السائد

" بعد/قبل"، بمعنى دون حدوث التلوث ونقارنھ بالوضع مع وجود التلوث، ولیس "مع/دون"على أساس 

عتمادنا أسلوب ویرجع السبب إل.لوضع الفعلي بعد حدوث التلوثبمعنى قبل حدوث التلوث ونقارنھ با

ھتمامنا بمعرفة التأثیر الفعلي الحقیقي للتلوث، دون حدوث تغیر في سلوكیات إ، في "مع/دون"

فمثال إذا أخذنا بعین االعتبار تغییر المزارعین لنوعیة المحاصیل، یعني أن تقییمنا للتأثیر البیئي .األفراد

.یكون أقل من التأثیر الحقیقيفي ظل التغیر 

العائد/نتقادات وبدائل أسلوب التكلفةإ-3

تخاذ القرار البیئي، من خالل دمجھ لآلثار السلبیة للمشروع إالعائد في /بالرغم من فعالیة أسلوب التكلفة

روع، إال أنھ جتماعیة للمشكتكالیف ینبغي األخذ بھا في مرحلة التخطیط األّولي، وھو ما یعرف بالتكلفة اإل

.نتقادات،وبالتالي وجود بدائل لألسلوبإلیتعرض لجملة من ا

.  العائد/نتقادات وبدائل أسلوب التكلفةإوفیما یلي عرض ألھم 

العائد/نتقادات الموجھة ألسلوب التكلفةأھم اإل-1- 3

ث من الناحیة حیث یصعب التحدید الكمي لعوائد وتكالیف معالجة التلو: المعرفة غیر الكاملة·

.جتماعیةاإل

أن أغلب العوائد المتوقعة من برنامج حكومي لمعالجة التلوث سوف تظھر آثارھا خالل فترة ·

.2وعلیھ یجب إجراء خصم لتحدید القیمة الحالیة للعوائد المتوقعة في المستقبل. زمنیة طویلة

.عدم التأكدالعوائد المتوقعة من برنامج حكومي معین تكون عرضة لدرجة مختلفة من·

.من الذي یحصل على العوائد ومن الذي یتحمل التكلفة: إھمال اآلثار التوزیعیة·

:نإالعائد بشكل حسابي ف/ومن أجل تبسیط أسلوب تحلیل التكلفة·

J-F.noël, Economie des ressources naturelles et l'environnement, Arman colin, Paris, 1995, p2291

api.org/c218.htm  12/1/2008-http://www.arab: تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية2

إجمالي القیمة الحالیة لكافة العوائد
إجمالي القیمة الحالیة لكافة التكالیف =   التكلفة/نسبة العائد
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بمعنى المشروع سوف . ختبار الكفاءة األولإجتاز إإذا زادت النسبة عن الوحدة، یقال أن البرنامج قد 

.قتصاد القوميجتماعیة في اإلفیة للرفاھیة اإلیخلق إضافة صا

ویعود ذلك إلى . العائد/لھ داللة عظمى في التحلیل الخاص بالتكلفة" القیمة الحالیة"ونالحظ أن مصطلح 

أن معظم برامج معالجة التلوث ومشاریع المحافظة على البیئة، تعطي خدماتھا على مدى فترة زمنیة 

رتفاع تكالیف إنشاء مثل ھذه المشاریع خالل السنة األولى، إضافة إحظ أیضا كما نال.طویلة في المستقبل

.إلى التكالیف التشغیلیة التي تظھر سنویا

وعلیھ نسبة كبیرة من التكالیف تظھر في بدایة حیاة المشروع ولكن العوائد تظھر على مدى عمر 

.المشروع

كالیف والعوائد المتوقعة في المستقبل ؟كیف یمكننا التعبیر عن القیمة الحالیة للت: إذن

قتصادیة إومن أجل تقریب الفكرة إلى الذھن، یجب أخذ الزمن في الحسبان، حیث یقوم ذلك على حقیقة 

.ھي أن قیمة الوحدة النقدیة في المستقبل ستقل عن قیمتھا الحالیة نظرا لوجود التضخم

فتراض بحالة معین في المستقبل عند اإل" بعائد"المدخرتعود على ،ن األموال المدخرة الیومإوكذلك ف

فما ھو عدد األموال المدخرة بعدد معین من السنوات؟. معینة

رتفع عائد األموال إعتماد على سعر الفائدة، فكلما كان مرتفعا كلما ولإلجابة على ذلك نقول أنھ ینبغي اإل

.المدخرة في المستقبل

حتساب القیمة الحالیة إابق، إذا كنا نعرف سعر الفائدة السائد،فباإلمكان یمكننا أن نعكس المنطلق الس

.للعوائد المتوقعة في المستقبل

:ویمكن التعبیر عن العالقة بین القیم الحالیة والقیم المستقبلیة بالمعادلة التالیة

.القیمة الحالیة: VA: حیث أن

AP : بشكل نقدي(العوائد المتوقعة(

r :سعر الفائدة.

N :الفترة الزمنیة الالزمة لظھور العوائد.

وإذا كانت ). VA(نستطیع تحدید القیمة الحالیة للعوائد NوrوAP عن كلما توصلنا إلى معلومات 

خرى، نستطیع الحصول على قیمتھا الحالیة العوائد تظھر على مدى سنوات متتابعة، وتختلف من سنة أل

.عن طریق تجمیع القیم الحالیة للعوائد في المستقبل

.N في السنة+...+ للسنة الثانیة + القیمة الحالیة لعائد السنة األولى= القیمة الحالیة للعوائد 

VA=
APN

(1+r) N
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لسابق یستند إلى فكرة ویجب مالحظة أن التحلیل ا. وتحسب القیمة الحالیة لجانب التكالیف بنفس الطریقة

یمكن التعبیر عن التكالیف بقیمتھا (تكالیف تأسیس المشروع تظھر مرة واحدة في السنة األولى كون

).النقدیة

:  أما التكالیف التشغیلیة السنویة فیمكن حساب قیمتھا الحالیة كما یلي

.سعر الفائدة: r: حیث أن

N :عدد السنوات.

CO:تكالیف التشغیل السنویة.

:ویمكن التوصل إلى القیمة الحالیة إلجمالي التكالیف كالتالي

+تكالیف التأسیس = 

:وتصبح النسبة

.تساعد النسبة في التعرف على مدى كفاءة المشروع-:حیث

ة من المشروع تفوق أو التكلفة ما إذا كانت القیمة الحالیة للعوائد المتوقع/تحدد نسبة العائد-

.تقل أو تساوي القیمة الحالیة للتكالیف

.التكلفة الخاصة بكل مشروع/یمكننا ترتیب المشاریع المختلفة وفقا لنسب العائد-

التكلفة لألحجام /العائدنسب كما یمكننا التوصل إلى الحجم األمثل للمشروع عن طریق -

.التكلفة أكبر ما یمكن/بة العائدختیار الحجم الذي یكون عنده نسإالمختلفة، ویتم 

تخاذ إوإذا تم التحلیل بالدقة المفترضة سوف تتوفر المعلومات المفیدة لواضعي السیاسات وبالتالي یتم 

ختیار البرامج الالزم إستثماریة الرشیدة، ویتحقق التخصیص األمثل للموارد، وبالتالي إلاتالقرارا

.تطبیقھا في مجال الحفاظ على البیئة

:العائد أھمھا/ولكن ھناك مشكالت تواجھنا عند القیام بتحلیل التكلفة 

.جتماعيتحدید معدل الخصم اإل. 1

یجابیة كانت أو إجتماعیة، وذلك النتشار وتنوع اآلثار الخارجیة صعوبة حساب العوائد والتكالیف اإل. 2

.سلبیة

CONVA=
(1+r) N

تكالیف التشغیل السنویة

N) سعر الفائدة+ 1(

القیمة الحالیة إلجمالي العوائد
الیفالقیمة الحالیة للتك = التكلفة /العائد

القيمة الحالية إلجمالي التكاليف
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. وكیفیة توزیع العوائد والتكالیف في الحسبانمشكلة التوزیع، حیث أن التحلیل لم یأخذ معیار العدالة. 3

على أن تعكس ،ومن أجل التغلب على ھذه الصعوبة یجب تحدید أوزان مختلفة لكل من التكالیف والعوائد

جتماعیة للعوائد والتكالیف لكل المنتفعین والمتضررین من وراء تنفیذ برنامج معین لمكافحة األھمیة اإل

.1ختالف التقییم الشخصي لألفرادإوزان تختلف بالتلوث ومعالجتھ، لكن األ

البدائــل-2- 3

تخاذ القرار وذلك بإدخال العقالنیة إختیار وتخاذ عدد من الطرق للمساعدة في عملیة اإلإلقد تم 

.قتصادیةاإل

عملیة لكنھا تساعد فيكما أن أھدافھا مختلفة،حیث تعتبر تكمیلیة أكثر منھا تنافسیة، ألن تطبیقھا مغایر

:ویمكننا تمییز بعض الطرق أو البدائل الموالیة. تخاذ القراراتإ

فعالیة/التحلیل كلفة- 2-1- 3

وتتمثل في المقارنة 1971سنة QatesوBourmontفعالیة بعد الدراسة التي قام بھا /نتج التحلیل كلفة

" ستبدال جانبإوبعد ، 2یةبین مختلف الوسائل أو األدوات المتوفرة لبلوغ معیار محدد بكیفیة خارج

، 1982سنة QatesوCropperالعائد، بالمستوى الذي حدده المعیار، الحظ/بمقارنة الكلفة" األرباح

كما ھو موضح ) لتحسین نوعیة البیئة(نھ في ظل الظروف السابقة یكون شكل منحنى تكلفة منع التلوث أ

)18(الشكل رقمفي 

التلوثمنحنى تكلفة منع): 18(الشكل رقم

282p .Ipid:المصدر

w.geocities.com/anannairat/eia.html 1/2/2008whttp://w:العائد/قادات أسلوب التكلفةمحمد عزیز محجوب، انت1
J.Bichot, l'évaluation de l'environnement, Armand colin, Paris, 2000, p28.2

B2

P2

B1

P1

تكلفة 
الربح

نوعیة البیئة

التكلفة الحدیة
للمنع التلوث
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ویمكن زیادة . یقطع منحنى التكلفة الحدیة لمنع التلوث في نقطة علیا منھP1بفرض معیار محدد عند 

یوافق مستوى أقل من نوعیة البیئة وعندئذ تكون حیث ، P2رفاھیة المجتمع بخفض مستوى المعیار إلى 

. المنحنى الفعلي للعائد الحديB2و B1وذلك یعتمد على موقع فعالیة إجراءات السیاسة البیئیة أكبر، 

العائد/تحلیل الخطر- 2-2- 3

في البیئة ) في الغالب حدث غیر مالئم(العائد إلى ربط احتمال وقوع حدث/یھدف تحلیل الخطر

ار تركیز ویحاول صاحب القر.1بالتكالیف الالزمة لتجنبھ، أي العائد الناجم عن عدم وقوع الضرر البیئي

حتمالیة لوقوع للمخاطر اإل) أو في حدود المیزانیة المتوفرة(جھوده، لتقلیص التكالیف إلى أدنى تكلفة 

: ولفھم التحلیل بأكثر دقة نستعرض المثال التالي. الحدث

تكلفة الوفیات لمختلف المخاطر البیئیة): 13(الجدول رقم

وحدة(التكلفة لتجنب الوفاة     حتمال الوفاةإ
)نقدیة

0,0004200,2ثالثي ھالومیثان في الماء الشروب

0,001473,4نبعاثات شاردة للبنزینإ

0,03968,6التعرض المھني للبنزین

0,0030158,3التعرض المھني لألمینات

0,06323,0التعرض المھني للزرنیخ والنحاس

0,042351,5التعرض المھني لألكریلونیتریل

0,007263,5ھني ألفران الكوكالتعرض الم

0,0000024190,2مفرغات النفایات السامة

0,00000119107,2المفرغات البلدیة للنفایات البلدیة

0,0000015700,000>النفایات السامة واقیات الحطب

المشعة في مناجم تالنوویا

الیورانیوم
0,0063

3,4

283p .Ipid:المصدر

ستعمالھا كدلیل لصاحب إالعائد، لیس إعطاء قیمة للحیاة البشریة ولكن /الھدف من ھذه الدراسة المخاطر

.القرار

282p .Ipid1
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حتمال وقوع الوفیات بسبب كل من المخاطر البیئیة لدى األشخاص إإّن تحلیل الخطر یستھدف تقییم 

لمتوقعة بھدف تجنب كل ھذه المشاكل، وبالقسمة على عدد المعّرضین لھا، ثم نقارن ھذه النتائج بالتكالیف ا

وإذا توفر لدى صاحب . الوفیات التي یتم تفادیھا، نحصل على تكلفة الوحدة التي تم تفادیھا في كل حالة

. ستعمال أكثر فعالیةالقرار مبلغ محدد، فیمكنھ تخصیصھ إل

التحلیل متعدد المعیار–3-2-3

تخاذ قتصادي إلفعالیة، مثاالن جیدان للتقییم النقدي، فالتقییم اإل/عائد والتحلیل كلفةال/یعد أسلوب التكلفة

القرار یتمیز بتعدد األبعاد، بسبب تواجد جرعات بین مختلف المصالح وتعدد األحكام القیمیة، التقنیة، 

یة المعیار، أي التي ختیار األحادولكن القول بأن طرق اإل. قتصادیة، البیئیة أو السیاسیةجتماعیة، اإلاإل

تعتمد على معیار واحد، لیست مناسبة ألنھ ال یمكن في ھذه الظروف التوصل إلى حلول مشتركة وخالیة 

، وتكون التسویة بالتراضي دوما )قابلة للتحقیق(من الغموض، بمعنى آخر للوصول إلى حلول میسورة 

.ضروریة بین المتطلبات المتناقضة

ستعمالھ لتوجیھ القرار في مجال البیئة مجموعة من الطرق أو إلمعیار، عند ویقدم التحلیل متعدد ا

. 1یة للتسویة بالتراضيالشكل رقماإلجراءات التي تضیف بعض 

:وبصفة عامة، ینتج التحلیل متعدد المعیار عن اإلقرار بالحقیقتین التالیتین

أي الحل الریاضي ،ال مناسباستخدام كل المعاییر في آن واحد ال یعطي حإنظرا ألن : المثلویة·

، والبحث عن حل یتطلب التسویة بالتراضي بأیة ) تحدیدھا(للمشكلة المطروحة ال یمكن تعریفھا

.طریقة

ختبارات متوافقة إألنھا ال تسمح ب) قتصاد الجزئيفي اإلستخدمالتي ت(ال فائدة من عالقات السواء ·

لمعیار واحد سیكون غالبا أسوأ من المعاییر ن عمل أفضل من آخر بالنسبةألعند تعدد المعاییر، 

.األخرى، وال یمكن أیضا كشف ثنائیات األعمال بالنسبة ألي عالقة ھیمنة

وتترجم تعددیة األبعاد بوجود عدد كبیر من المعطیات، والعالقات واألھداف التي یجب على التحلیل 

.متعدد المعیار التمسك بھا

:  2رئیسیة للطرق واإلجراءات في التحلیل متعدد المعیار تكون كما یليویمكن القول أن المراحل ال

تحدید وھیكلة المشكلة المعالجة-1

اسات الممكنة والمنفذة في إطارھا،أي القی) مصدر المعلومة، والمعطیات(یتعلق األمر بجرد المصادر

ختبارات ومعطیات، وعالقات إستلزم والمتغیرات، بمعنى التمثیل المجرد وفي الغالب المجّمع، وھو ما ی

Bareman., valuation of the environment, Methods and technique, Belhaven, New York, 2005, p114.A.1

.5/200Cerma.ensmp.pdf 2http://www/.   8:التحليل متعدد المعيار،عامر السيد2
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تربط بین المتغیرات فیما بینھا، والھیاكل المتمثلة في مجموعة من العالقات التي تعطي فكرة عن النظام 

وأنظمة تمثل تغیرات الھیاكل في الزمان والمكان، وبالتالي نحصل على تمثیل متناسق، متدرج في ،بأكملھ

.حلھاالسلّم ودینامیكي للمشكلة المطلوب 

جیل البدائــل- 2

∞إلى 1بین اوعددھا یكون محصور. یتعلق األمر بعدد البدائل الممكنة أو الوضعیات التي تؤدي إلیھا

عتبار عدد غیر متناھي من البدائل، وعلى إوإذا كانت البدائل غیر محددة بوضوح، یعني ). ةماال نھای(

، أي بین المحافظة على الوضع الراھن أو 1و0یار بین ختإالعكس، إذا كان ھناك بدیل واحد فإننا أمام 

. وضعیة جدیدة

ختیار مجموعة من معاییر التقییمإ- 3

الحرص على البقاء ينشغاالت متناقضة، أإختیارھا إلى إن المعاییر المتعددة، یرجع فإحسب التعریف، 

.1أمام عقدة حقیقیة من جھة، وعلى البساطة والوضوح من جھة أخرى

تعیین نظام أفضلیات صاحب القرار- 4

وھذه النقطة تمثل السبب في التمیز الذي طرحھ . یمكن أن تكون األفضلیات إما واضحة أو ضمنیة

ویرى .تخاذ قرار متعدد المعیار والمساعدة على القرار متعدد المعیارإبین ) 1990(سنة "Royروي "

Roy صاحب القرار لدرجة أن الحل لن یعتمد إال على یفترض وضوح أفضلیات) تخاذ القرارإ(أن األول

الصیغة الجیدة للنموذج الریاضي، لكنھ من النادر أن یعتمد القرار على النموذج الریاضي فقط، حیث من 

المستحیل القول أن القرار جید أو رديء بالرجوع فقط إلى نموذج ریاضي، فالجوانب التنظیمیة ، 

. تخاذ قرار ما تساھم كذلك في نوعیتھ ونجاحھ دي إلالبیداغوجیة، والثقافیة، التي تؤ

تخاذ القرار متعدد إإذن فمن الضروري الحدیث عن المساعدة على القرار متعدد المعیار، بدال من 

نظرا ألنھا ،المعیار وال تتطلب المقارنة البناءة أو المنتجة للقرار شرحا وافیا ألفضلیات صاحب القرار

یفترض كما . ستعمال النموذج حیث یقوم المحلل بحل المشكلة بكل وضوحإلییر قبالمعاتترجم بموازنة 

أن یكون لصاحب القرار فكرة واضحة عن السلمیة الخاصة باألفضلیات، وأن یكون قادرا على التعبیر 

.2عنھا دون تناقض

http://www.meso platform.org 8/5/2008:economic AnalysesenvironmentesoM1

samia03.pdf-platform.org/eve-.mesowww://httpbenefits:cost andnvironmentalof eindicatoreconomicMeso2

18/4/2008
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ختیار إجراء التجمیعإ- 5

اعدة على القرار،حیث تبین خصائص التحلیل ندخل ھنا في طبیعة ونوع اإلجراء متعدد المعیار للمس

تخاذ القرار، دون تجاھل إمتعدد المعیار، أنھ ینبغي توفر مركبة من كافة المعاییر یتم دمجھا في عملیة 

ن غیاب إوعلى العكس ف. قتصادیة البیئیةلعنصر العقالنیة، حتى ال نقع في مشكلة التوفیق بین العالقات اإل

تقییم النقدي، یؤدي ال محالة إلى تعقید الوضعیة المراد معالجتھا والتحدث المركبة، خاصة في طرق ال

.عنھا بشكل جید

الفصل ـمةخات
العائد في تقییم األثر البیئي /وقفنا من خالل العرض والتحلیل السابقین، على أھم طرق أسلوب التكلفة

یة المتولدة نتیجة األخذ بمشروع معین جتماعللمشاریع، باعتباره أسلوبا تقییمیا منظما عن العوائد اإل

حیث یتم التعبیر عن العوائد والتكالیف بالوحدات النقدیة، وبالرجوع . جتماعیة للمشروعمقارنة بالتكلفة اإل

نتقادات الموجھة لألسلوب، وقفنا على الصعوبات التي تواجھھ خاصة فیما یتعلق بتحدید القیمة إلى اإل

صعوبة (ھذه األخیرة یتم الحصول علیھا في الغالب خالل فترة زمنیة طویلةالحالیة للتكالیف والعوائد ،

جتماعي صعب التحدید، وبالنظر لما ذكر من قبل، إ، وھو ما یتطلب معدل خصم )التحدید المستقبلي

حاولنا من خالل الفصل استعراض بعض األسالیب التقییمیة التي یمكن أن تستخدم كمكمل ألسلوب 

لكن ما نتفق علیھ أن . من إیرادھا كبدائل، و إلنقاص أو إدراك ما جاء فیھ من عیوبملرغالعائد با/التكلفة

إذا یمة الحالیة إلجمالي التكالیف، والعائد یعرف بنسبة القیمة الحالیة إلجمالي العوائد إلى الق/أسلوب التكلفة

لذا سوف نحاول من خالل . دةتخاذ القرارات االستثماریة الرشیإتم التحلیل بالدقة المفترضة سیساعد في 

في مركب المجارف والرافعات ةالفصل األخیر تطبیق األسلوب على إحدى المؤسسات الجزائریة، متمثل

عتبارات البیئیة في تقییم المشاریع باستخدام كمحاولة لمعرفة حقیقة دمج اإل- قسنطینة–بعین سمارة 

. العائد/أسلوب التكلفة



الثالثالفصـــل 

العائد على /تطبيق أسلوب التكلفة

مركب المجارف والرافعات بيئيا

vالفصـل مقدمـة

vنظرة عامة حول مركب المجارف والرافعات: المبحث األول

vخصائص أنظمة اإلنتاج والمعالجة بالمركب: المبحث الثاني

vالعائد لتقييم المركب بيئيا/أسلوب التكلفة: المبحث الثالث

vالفصـل اتمـةخ
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العائد على مركب المجارف والرافعات بیئیا/تطبیق أسلوب التكلفة: الفصل الثالث
الفصـلـةمقدم

قتصادیة الحدیثة، فرضت على المشاریع ضرورة األخذ بالجانب البیئي عند القیام إن المتغیرات اإل

خارجیة إما سلبیة، تشكل تكلفة بعملیة التقییم، فاألنشطة اإلنتاجیة بمتطلباتھا المختلفة ینتج عنھا آثار بیئیة

.جتماعیةإ، أو ایجابیة في صورة عوائد )جتماعیةإتكلفة (یتحملھا المجتمع

العائد كطریقة تقییمیة للمشاریع في ظل تأثیراتھا البیئیة، كما سبق وأشرنا /ومن ثم بروز أسلوب التكلفة

رتأینا إعلى مدى كفاءة المشروع بیئیا، لذا عتبار األسلوب كأداة للحكم إلھ في الفصل الثاني من الدراسة، و

العائد على مركب المجارف والرافعات، بمحاولة /في الجانب العملي من الدراسة تطبیق أسلوب التكلفة

حصر جملة العوائد والتكالیف لفترة زمنیة معینة، والحكم على الكفاءة الخاصة باألنشطة اإلنتاجیة 

.، إلعطاء بعد مستقبلي للنتائج المحصل علیھا2008-2003فجاءت الدراسة للفترة.للمركب بیئیا
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نظرة عامة حول مركب المجارف والرافعات: المبحث األول
العائد داخل /في إطار الدراسة المیدانیة التي نحن بصددھا، وكخطوة لمحاولة تطبیق أسلوب التكلفة

والخصائص العامة من خالل النشأة ثم المرور إلى الھیكل رتأینا أن نتطرق في البدایة للمعطیات إالمركب،

التنظیمي، ومحاولة إبراز الدور المسند لخلیة البیئة، وصوال إلى حجم النشاط المتعلق باإلنتاج، رقم 

.األعمال والید العمالة،في سبیل تحقیق الھدف العام المخطط والمسطر لھ من قبل المدیریة العامة للمركب

ركبإنشـاء الم- 1

حتیاجات السوق الوطني إفي الجزائر، وتغطیة ةفي إطار سیاسة تنمیة وترقیة الصناعات المیكانیكی

بعتاد األشغال العمومیة، أنشئ مركب المجارف والرافعات، إذ كان تابعا للشركة الوطنیة للصناعات 

.قبل إقامة المؤسسة الوطنیة لعتاد األشغال العمومیةةالمیكانیكی

مع الشركة األلمانیة 1976دیسمبر 9، أبرم یوم "منتوج في الید "أنجز المركب بموجب عقد ولقد 

، 1977بدأ التنفیذ سنة ) رافعات4مجارف و5(آالت 9من أجل تصنیع تشكیلة من ) LIBHERR(لیبھر

سنة ، وتم التسلیم النھائي في نوفمبر من 1980في ماي ) 9110جرافة من نوع (أنتج المركب أول آلة 

1985.

، منھا 2م550000بیقع المركب بالمنطقة الصناعیة عین سمارة، یتربع على مساحة إجمالیة تقدر 

.، كمساحة مغطاة2م140000

في رقم %50لمساھمتھ بأكثر من *ویعد المركب أھم وحدة بالمؤسسة الوطنیة لعتاد األشغال العمومیة

آلة 1000من الید العاملة بالمؤسسة، بطاقة إنتاج حوالي %45حتوائھ ما یزید عن إأعمال المؤسسة، و

.سنویا

الھیكل التنظیمي وخلیة البیئة بالمركب- 2

یحدد الھیكل التنظیمي للمركب، التنظیم العام الذي یسمح بتوزیع المسؤولیات، وبالتالي توزیع األنشطة 

ین،وفیما یلي نستعرض المدیریات الموجودة والمھام بین األفراد العاملین، سواء كانوا مشرفین أو منفذ

:على مستوى المركب

وحدات تجارية ووحدة واحدة خدمية، ومركب 4وحدات أربعة منها إنتاجية، ) 9(المؤسسة الوطنية لعتاد األشغال العمومية تشرف على تسع *

.لمؤسسةالمجارف والرافعات من الوحدات اإلنتاجية داخل ا
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v المدیریة العامة للمركب والتي تعمل على إعطاء التعلیمات والتوجیھات للعمال، والسھر على

: تفاقیات ولھا الخالیا التالیةمراقبة جمیع أنشطتھ بصورة منتظمة، ویرجع لھا القرار فیما یخص اإل

.ستشارات قانونیة، ضریبیة وتجاریةإمھمتھا تقدیم خلیة الشؤون القانونیة ·

قوم بالتدخالت الطبیة عند حوادث تخلیة األمن والوقایة تھتم بأمن المركب وجمیع العمال، كما ·

.العمل

:كما تتفرع المدیریة العامة إلى عدة مدیریات ھي

ث، المواصفات والتصامیم المدیریة التقنیة تھتم بمراقبة نوعیة المنتوج بالمركب، كما تقوم باألبحا·

:على المنتجات، إلى جانب متابعة العمل والتخطیط لإلنتاج، وتنقسم إلى

.قسم مراقبة النوعیة- .قسم المناھج-.قسم الدراسات، التنمیة والتجارب-

مدیریة التموین والتي تھتم بتزوید المركب بالمستلزمات الضروریة، سواء قطع غیار أو مواد ·

:ة داخل أو خارج الوطن وتنقسم إلىأولی

.قسم تسییر المخزون-.قسم الشراء-

وتسجیل جمیع العملیات مدیریة المالیة والمحاسبة والتي تعنى بالجانب المالي لمراقبة المیزانیة،·

:المحاسبیة، وتنقسم إلى

.قسم المحاسبة العامة والخزینة-.قسم التسییر-

:یة، وتنقسم إلىمدیریة الموارد البشر·

.جتماعیةقسم الشؤون اإل-.قسم التكوین- .قسم الموارد البشریة-.قسم إدارة األفراد-

:مدیریة التصنیع وتضم األقسام التالیة·

.قسم التخطیط المركزي- .قسم التركیب-.قسم التشغیل-.قسم اإلنشاءات المعدنیة-

حتصاالت عبر كل مصالبإعداد برامج اإلنتاج، واإلمدیریة اإلعالم اآللي والتي تقوم·

.المركب،سواء كانت إنتاجیة أو إداریة

.یبین الھیكل التنظیمي للمركب) 19(الشكل رقمو
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)CPG(الهيكل التنظيمي لمركب المجارف والرافعات ): 19(رقمالشكل

المديرية العامة للمركب:المصدر

قسم التخطیط 
المركزي

مدیریة المركب

خلیة الشؤون القانونیة

مستشار في النوعیة

العملیاتقسم البرمجة ومراقبة

خلیة األمن والوقایة

مدیریة 
التموین

قسم 
الشراء

مدیریة  التصنیع

قسم 
اإلنشاءات 

المعدنیة

المدیریة 
التنفیذیة

قسم تسییر 
المخازن

قسم 
المخازن

قسم 
الموارد 
البشریة

قسم 
إدارة 
األفراد

مدیریة 
الموارد 
البشریة

قسم 
الشؤون 
االجتماعیة

مدیریة المالیة 
محاسبةوال

قسم التسییر

قسم المحاسبة 
العامة 
ةوالخزین

مدیریة اإلعالم

قسم 
التركیب

قسم 
التشغیل

قسم مراقبة 
النوعیة

قسم 
المناھج

قسم 
اسات الدر

والتنمیة
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العائد، یجب /وبالنظر لطبیعة الدراسة القائمة أساسا على تقییم المشاریع بیئیا باستخدام أسلوب التكلفة

علینا أن نقوم بعرض المھام األساسیة لخلیة البیئة بالمركب، والتي تقع تحت خلیة األمن والوقایة حیث 

)20(الشكل رقمیمكن إبراز موقعھا داخل المصلحة باعتماد 

الھیكل التنظیمي لخلیة األمن والوقایة): 20(الشكل رقم

خلیة األمن والوقایة:المصدر

قسم (أقسامھا الثالثةبواسطةتكفل مصلحة األمن للمركب، حمایة العمال والموظفین من كل أذى 

مھامھا تتمثل 2005، وبالرجوع لخلیة البیئة التي أسست سنة )الوقایة، قسم التدخل، قسم األمن الداخلي

:األساسیة في

.المركبالمتابعة ،المراقبة اآللیة والمتكررة والتلقائیة، لكل ما لھ عالقة بالجانب البیئي داخل -

.مراقبة نوعیة المواد التي یتم طرحھا بعد عملیة المعالجة-

التسجیل المرحلي لنتائج التحلیل في سجالت خاصة وبعد مراقبة، لدراستھا من قبل مفتشیة -

.البیئة

.تجسید البرنامج البیئي في میدان العمل-

.متابعة ومراقبة جمیع التجھیزات الخاصة بعملیة المعالجة-

).مفتشیة البیئة(تنسیق األعمال والوظائف الخاصة بالبیئة مع المصالح الخارجیة-

مدیریة المناجم، نظرة عن المركب لمدیریة المیاه، التعریف بالشركة والمؤسسة خارجیا بإعطاء-

. ریة الحمایة المدنیة، مدیریة البیئةمدی

.إعداد تقاریر خاصة بنتائج عملیة التفتیش وإرسالھا للمدیریة العامة-

.إعداد تقاریر عن الوضعیة البیئیة داخل المركب ومدى مطابقتھا وإتباعھا للمراسیم والقوانین-

خلیة األمن والوقایة

خلیة البیئة
قسم الوقایة

التدخلقسم 

من األقسم 
الداخلي
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نشـاط المركب- 3

شاط داخل المركب من خالل تطور اإلنتاج، رقم فیما یلي سنحاول إبراز المعطیات العامة لحجم الن

.األعمال، والید العاملة

تطور اإلنتاج-1- 3

التغیرات التي مست حجم إنتاج المركب خالل الفترة الممتدة بین سنتي ) 14(الجدول رقمیوضح 

2000-2008.

تطور إنتاج المركب ): 14(الجدول رقم

آلة: الوحدة

200020012002200320042005200620072008السنة

9780118105104174204214243اإلنتاج
.مدیریة التصنیع:المصدر

، فتارة یرتفع 2004و 2000اج بین سنتي أن ھناك تذبذب في حجم اإلنت) 14(الجدول رقمیظھر 

لم -خاصة سنوات التسعینات- نھ في بعض السنواتأرتباطھ بحجم الطلب، حتى وتارة ینخفض، وذلك إل

یتمكن المركب من تلبیة جمیع الطلبیات الواردة إلیھ، نتیجة سوء التسییر، والتأخر الكبیر في التموین 

بسبب تقلص دعم الدولة التي مرت خزینتھا بوضعیة حرجة في بالمواد األولیة وقطع الغیار الضروریة،

.تلك الفترة

رتفع حجم إ، حیث 2004رتفاع الملحوظ الذي سجلھ المركب، بدایة من سنة نتباه ھو اإللكن ما یدعو لإل

، كما 2006، لیصل إلى الضعف في سنة 2004عن اإلنتاج المحقق سنة % 67,30ب2005اإلنتاج سنة 

یوضح اإلنتاج بحسب نوع ) 15(الجدول رقم، و2007لما حقق سنة % 13,55ب 2008نة ارتفع في س

.اآلالت



العائد على مركب المجارف والرافعات بيئيا/تطبيق أسلوب التكلفة: الفصل الثالث

116

تطور إنتاج المركب حسب نوع اآلالت): 15(الجدول رقم

آلة: الوحدة

مدیریة التصنیع:المصدر

نتاج المجارف من نوع رتفاع في إن الزیادة ترجع باألساس إلى اإلإف) 15(الجدول رقموكما یظھر من 

رغم 2008و 2005، بین سنتي 3421وكذا الجرافات من نوع Bulldozer، والمھادة9411و9210

السنة

نوع اآللة

200020012002200320042005200620072008

مجرفة على عجالت 

9210

058171740382830

مجرفة 

9211علىسالسل

310000000

مجرفة على 

9411سالسل

262426242345555360

رافعة 

1012صناعیة

005000000

رافعة ذات ذراع 

1025متداخل

501066148730

رافعة ذات ذراع 

1030متداخل

16591051011911

یل على عربة تحم

2320عجالت

323126294826648574

34210620100712020جرافة 

Bulldozer000002510515مھادة 

9780118105104174204214243المجموع
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رتفاع في یوضح نسب اإل) 16(الجدول رقم، و2004، إالّ أنھ مرتفع مقارنة بسنة *اإلنتاجالتذبذب في 

.9210،9411، لآلالت من نوع 2004اإلنتاج مقارنة بسنة 

2004رتفاع اإلنتاج الخاصة ببعض اآلالت بالنسبة لسنة إمقارنة لنسب ): 16(الجدول رقم

من إعداد الطالب:المصدر

مقارنة 2008، 2007، 2006لسنوات 2320رتفاع أیضا إلنتاج عربات التحمیل من نوع إوھناك 

لسنة % 184,61، 2007لسنة % 226,92، 2006لسنة % 146,15: بالنسب التالیة2005بسنة 

2008.

نجاز مختلف إتفیدین من إلى زیادة طلب المس2008و 2005رتفاع المسجل بین سنتي ویعود اإل

).لخإ..مشاریع المدن الجدیدة(التي أقرتھا الدولة ةالمشاریع التنموی

آلة 1000برتفاع المسجل، یبقى المركب بعیدا كل البعد عن طاقة إنتاجھ الحقیقیة والمقدرة رغم اإل

آلة، لم یتم 1010تاج التي تخطى فیھا حجم اإلنتاج حدود طاقتھ بوصولھ إلن1981سنویا فباستثناء سنة 

.فقط من القدرة الحقیقیة% 20لالوصول لمثل ھذه القدرة إلى وقتنا الحالي، حیث تصل الطاقة اإلنتاجیة 

تطور رقم األعمال-2- 3

:یتكون رقم أعمال المركب من الحسابات الثالثة الموالیة

تنازل عنھا لصالح ویتمثل في منتجات المركب التي ی: تنازالت ما بین الوحدات89الحساب -

.الوحدات التجاریة، سواء كانت منتجات نھائیة أو قطع غیار لمنتجات المركب

من الحساب كل ما ینجزه المركب في إطار عقود المقاولةویدخل في : إنتاج مباع71الحساب -

، وال یشكل جزءا من نشاطھ األساسي، حیث تكون كل المواد الداخلة (soutraitance)الباطن

.تاجھ مقدمة من طرف المركبفي إن

رتفاع بين سنتي وأحيانا تكون بنسبة أقل، أي تذبذب في اإل2004حيث أن الزيادة في إنتاج آلة ما، تكون أحيانا جد مرتفعة مقارنة بسنة *

.2008و2005

السنة

اآللة

2005200620072008

%76,47%64,70%123,52%9210135,29مجرفة على عجالت 

%160,86%130,43%139,13%941195,65مجرفة على سالسل



العائد على مركب المجارف والرافعات بيئيا/تطبيق أسلوب التكلفة: الفصل الثالث

118

وتتمثل في الخدمات التي یقدمھا المركب لصالح الغیر، في إطار : أداء الخدمات74الحساب -

عقود المقاولة من الباطن كتصنیع قطع غیار تكون فیھا المادة األولیة مقدمة من طرف العمیل، 

.إلخ...)tournage(المعالجة التقنیة، تقطیع المعادن، الخرط

.2008و 2000أعمال المركب خالل الفترة الممتدة بین سنتي رقمتطور ) 17(الجدول رقمین ویب

تطور رقم أعمال المركب): 17(الجدول رقم
ملیون دج: الوحدة

رقم األعمالالسنوات

20001359.405

2001999.758

20021766.634

20031669.194

20041337.624

20052713.038

20062482.043

20072888.568

20083710.813
عتمادا على وثائق مدیریة المالیة والمحاسبةإمن إعداد الطالب :المصدر

حیث عرف ستقرار في رقم األعمال المحقق من طرف المركب،إأنھ یوجد ) 17(الجدول رقمیظھر 

، 2003، 2002، لحجم اإلنتاج الضعیف في تلك السنة، ثم عاد سنوات 2001نخفاضا واضحا سنةإ

حیث حقق المركب 2008إلى 2005معتبر من سنة بشكلإلى حجمھ المعتاد، لیرتفع بعد ذلك 2004

ا ، بسبب زیادة الطلب على بعض أنواع المنتجات، خاصة منھ2004ضعف ما حققھ سنة 2005سنة 

رتفاع، تسدید الدولة ألغلب دیون المركب في إطار سیاسة التطھیر المالي المجارف، وقد ساھم في اإل

من حجم % 60(ملیار دینار12للمؤسسات العمومیة خاصة الصناعات المیكانیكیة والمقدرة بحوالي 

نتیجة المركب ، وبالتالي كانت))BNA(تجاه البنك الوطني الجزائري إالدیون اإلجمالیة على المركب 

رتفاع، لیحقق ستمر اإلإحیث 2008و2007،ونفس الشيء بالنسبة لسنتي 2006و 2005یجابیة لسنتي إ

یجابیة ، وھي النتیجة اإل2006على التوالي مقارنة بسنة % 49,50و % 16,37بقدرتالمركب زیادة

حیثاإلنتاجي نتیجة الطلبرتفاع في البرنامج ، وسببھا اإل1985التي لم یستطع المركب تحقیقھا منذ 

4223الوصول إلى رقم أعمال بحدود 2009، ویطمح المركب خالل سنة 2008آلة سنة 243ب قدر 

.آلة311بنطالقا من تحقیق البرنامج اإلنتاجي المسطر خالل السنة والمقدر إملیون دینار، 
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تطور حجم العمالة-3- 3

.2008و2000مال المسجلین بالمركب بین سنتي التغیرات في عدد الع) 18(الجدول رقمیوضح 

عدد العمال المسجلین بمركب المجارف والرافعات): 18(الجدول رقم

مدیریة الموارد البشریة:المصدر

:أن عدد العمال في تناقص مستمر یرجع باألساس إلى حاالت) 18(لجدول رقمانالحظ من 

.التقاعد-

.الموت-

.التحویالت الداخلیة بین الوحدات-

وتتم عن طریق . أما بالنسبة للتوظیفات أو التسجیالت للعمال الجدد على مستوى المركب فھي قلیلة

1274حیث كان عدد العمال 2000ن سنة نخفاض یستمر محیث نالحظ أن اإل. عقود ما قبل التشغیل

13أین تم تسجیل دخول 1056إلى 2008، لیرتفع سنة 2007عامل سنة 1043عامل لیصل إلى 

داخل المركب بحسب یوضح تصنیف العمال ) 19(الجدول رقمو. عامل جدید بعقود ما قبل التشغیل

.الفئات المھنیة

عمال حسب الفئات المھنیةتصنیف ال): 19(الجدول رقم
عامل: الوحدة

.مدیریة الموارد البشریة:المصدر

200020012002200320042005200620072008السنة

127412401220120011801133106810431056عدد العمال

السنة

الفئات 
المھنیة

200020012002200320042005200620072008

8683838183777688107اإلطارات

أعوان 

التحكم

313306299296287270254243281

أعوان 

التنفیذ

875851839823810786738712668

127412401220120011801133106810421056المجموع
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، أنھ رغم التذبذب الموجود في عدد العمال حسب الفئات الجدول رقمما یمكن مالحظتھ من خالل 

نخفاض المستمر في نخفاض بالنسبة لفئة اإلطارات وأعوان التحكم، واإلرتفاع أو اإلواء باإلس،المھنیة

في فئة أعوان التنفیذ مقارنة باإلطارات وأعوان التحكم بالنسبة مرتفعفئة أعوان التنفیذ إال أن عدد العمال 

المصنف ) 20(جدول رقماللجمیع السنوات، ما یرجع باألساس للطبیعة اإلنتاجیة للمركب وھو مایؤكده 

.2008للعمال حسب فرع النشاط لسنة 

2008تصنیف العمال بحسب فرع النشاط لسنة ): 20(الجدول رقم

مدیریة الموارد البشریة:المصدر

: رتفاع عدد العمال بالنسبة ألنشطةإالدور اإلنتاجي للمركب من خالل ) 20(الجدول رقمیعكس 

.النشاط التقني والصیانة، التصنیع

.)2008لسنةعامل1056(من عدد العمال اإلجمالي% 46,40:حیث یمثل عمال التصنیع

على التوالي من حجم العمالة بالمركب لنفس % 17,89و% 9,65:وعمال الصیانة والنشاط التقني

).2008(السنة

خصائص أنظمة اإلنتاج والمعالجة بالمركب: المبحث الثاني
من خالل الدراسة الموالیة، سوف نتكلم عن مركب المجارف والرافعات كمؤسسة مصنفة في إطار 

نص على تعریف القواعد الواجبة التطبیق الذي ی1981- 06حمایة البیئة، بحسب المرسوم التنفیذي رقم 

.لتعتبر المؤسسات مصنفة من أجل حمایة البیئة

وبالتالي فالورشات . تمت الموافقة من قبل مدیریة البیئة على التجھیزات الخاصة بالمركبوقد

سیلي ما وفقإذ تتم فیھا عملیات اإلنتاج والمعالجة . المتواجدة على مستواه مصنفة حسب درجة الخطر

.من عرض

.2006ماي 31، الصادرة في37الجريدة الرسمية العدد1

فرع 

النشاط

الموارد المالیةالصیانةالتجاريالتقنيالتصنیع

البشریة

التنظیم 

والمعلوماتیة

عدد 

العمال

490189791022415913
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خصائص أنظمة اإلنتاج بالورشات- 1

)21(الشكل رقمیمكن شرح خط سیر اإلنتاج بالمركب وفق 

سیـر اإلنتاج) :21(الشكل رقم

مدیریة التصنیع:المصدر

.  في أنظمة اإلنتاج الخاصة بكل ورشة من خالل العرض التاليوسنفصل 

المراقبة النھائیة
المراقبة النھائیة

المادة األولیة

المخزن الرئیسي

ورشة القطع

ورشة اإلنتاج

المخزن ما قبل التركیب
الرئیسي 

ورشة التركیب 
النھائي

المخازن الثانویة

ورشة التلحیم 
المیكانیكي

ورشة تصنیع 
القطع الكبیرة

ما قبل الدھن

ورشة معالجة 
السطوح

التركیب النھائي

ائيالدھن النھ
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ورشة القطع-1- 1

حیث ینتج عن ھذه . في الورشة یتم أخذ الصفائح المعدنیة الكبیرة، وقطعھا بحسب مقاسات معینة

.ستفادة منھا فیما بعدالعملیة قطع زائدة صغیرة تجمع وتضغط في صورة كتل حدیدیة لإل

یعورشة التصن-2- 1

بھا مجموعة من اآلالت والمعدات، تقوم بالعدید من العملیات التي تتطلب رقابة، متابعة وصیانة 

ستبدالھ بزیت جدید إمن خالل عملیات تغییر الزیت المستعمل في اآلالت، وتمدائمة، ھذه األخیرة التي ت

لتر لتباع فیما 200سعة أما القدیم فیسترجع، والزیوت التي سحبت تجمع في صھاریج أو برامیل ذات

. بعد

وتوجد أیضا على مستوى الورشة، زیوت خاصة بعملیة التبرید تكون مختلطة بالماء، وتمر في قنوات 

أشھر عن طریق الملح الصناعي في 3كل *بین اآلالت ألداء العملیة، وبصورة دوریة یتم تصفیة المیاه

.بر لمعرفة تركیز الزیت والكلوریلورشة معالجة المیاه، ثم تراقب على مستوى المخ

في ورشة التصنیع تجري عملیة الخرط والغرز والثقب باإلضافة إلى الصقل، ما ینتج عنھ رقائق 

.ستفادة منھا في مرحلة الحقةحدیدیة ولفائف صغیرة جدا تجمع وتضغط في كتل صغیرة لإل

ورشة التلحیم-3- 1

. صناعة وتركیب اآلالت، كمرحلة للوصول إلى المنتوج النھائيیتم فیھا تلحیم مختلف القطع الخاصة ب

وینتج عن العملیة أدخنة تنقى بواسطة مصافي متواجدة على مستوى أسطح الحیز المخصص للورشات 

).حیث أن الورشات متواجدة ضمن حیز مغلق یسمى التجھیز حسب مسؤولي المركب(

ورشة معالجة السطوح-4- 1

:ستوى الورشة باالعتماد على نوعین من المعالجةیتم اإلنتاج على م

.المعالجة الكیمیائیة-

.المعالجة الحراریة-

المعالجة الكیمائیة- 4-1- 1

، على سطح المادة أو القطعة المعمول )تغییر طفیف جدا(ھي تغییر في البنیة ال یتجاوز المیكرون 

: د التالیةعلیھا، ونجد على مستوى العملیة معالجات أو إنتاج بالموا

).اإلنتاج بالكروم(المعالجة بالكروم - 

).اإلنتاج بالزنك(المعالجة بالزنك -

Lubrifiant :المياه المختلطة بالزيت يطلق عليها اسم*
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).اإلنتاج بالفوسفور(المعالجة بالفوسفور -

بالكرومةالمعالج- 1- 4-1- 1

متتالیة، بداخلھا مواد ) Bain(یتكون التجھیز الخاص بعملیة المعالجة بالكروم، من عدة أحواض 

سترجاع مرتبط بأحواض األحماض واألسس، باإلضافة إلى نظام تفرقة بینھا، إائیة، ونظام تبرید وكیمی

مع وجود نظام للتغذیة الكھربائیة، مضمون بواسطة مولد للتیار المستمر، وتنظم مختلف مراحل العملیة 

.ببرنامج إلكتروني معین

:تفید التغطیة بمادة الكروم للقطع في

.تھازیادة مدة حیا-

.تفادي التآكل والصدأ-

وتبدأ العملیة بأخذ القطعة وغسلھا في حوض الغسل، وبعدھا نقوم بوضعھا في حوض التنقیة بالماء 

إلزالة ما قد یكون مترسب على ) Attaque chimique(الحار، ثم تؤخذ إلى حوض المعالجة الكیمیائیة

لكروم بغیة وضع طبقة من الكروم، لتغسل القطعة من زیوت ودھون، وعندما تغسل جیدا تنقل لحوض ا

مرة أخرى بالماء البارد، ثم تقاس طبقة الكروم في النھایة، وفي حالة عدم نجاح العملیة نقوم بعملیة إزالة 

:وینتج عن عملیة المعالجة بالكروم ماء ملوث بالمواد الكیمیائیة التالیة،)Déchromage(الكروم

3Cr+3كروم -

6Cr+6كروم -

)H2SO4حمض السیلفیریك(األحماض -

)NaoHھیدروكسید الصودیوم -أساس الكوستیك(األسس -

یوضح مراحل عملیة ) 22(رقمل، والشكلتنقل في النھایة المیاه الملوثة مباشرة لورشة معالجة المیاه

المعالجة بالكروم
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مراحل المعالجة بالكروم): 22(الشكل رقم

درجة مئویة70*

.خلیة البیئة: المصدر

المعالجة بالزنك- 1-2- 1-4

)23(الشكل رقمیتم في ھذه المرحلة تغطیة القطعة المعالجة بالزنك، وفق المراحل الموضحة في 

حوض الرش
Pulvérisation

لتر180

حوض إزالة الكروم
Déchromage

لتر                            2100
تنقیة الماء الساخن

Rinçage à chaud
80C°1800       لتر

حوض الغسل
Dégraissage

*70 C°2300     لتر

المعالجة الكیمیائیة
Attaque chimique

50C°3600لتر

التنقیة بالماء البارد والرش
Rinçage à chaud et

pulvérisation

الكروماج
Chromage

50C° à 60C°7990لتر

-OH األسس     

Détoscication

H+              أحماض

المياه الملوثة هنا                                                                             

أغلبيتها ملوثة باألسس

المياه الملوثة هنا                                                                                 

أغلبيتها ملوثة باألحماض                                                                               
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مراحل عملیة المعالجة بالزنك): 23(الشكل رقم

للحفاظ على االسم العلمي استعملنا الصیغة باللغة الفرنسیة* 

خلیة البیئة:المصدر

التنقیة بالماء البارد
لتر320

القلع الكیمائي
Décapage chimique

لتر 320

الساخنالغسل بالماء

C80-90°لتر230

الغسل بالماء الساخن
C80 -70 °لتر 2300

التنقیة بالماء البارد
لتر                                     320

لتنقیة بالماء البارد ا
لتر320

حوض الكروم
Chromatation

لتر320

أساس

Détoscication *

des eaux
résiduaires

أحماض              

القلع الكیمائي
Décapage chimique

لتر                                  320

حوض الزنك
Zingage

لتر230

نقیة بالماء الباردالت
لتر                                     320

الساخنالتنقیة بالماء
C50 -60 °لتر320
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:وینتج عن المعالجة ماء ملوث بالمواد الكیمیائیة التالیة

.-OHاألسس - +OHاألحماض - Znالزنك -

.جھ مباشرة لورشة معالجة المیاهوالمیاه الملوثة تو

المعالجة بالفوسفور - 3- 4-1- 1

تشبھ المرحلة الخاصة بمعالجة القطع بالفوسفور، المراحل السابقة، من خالل تغطیة القطع بطبقة من 

)24(الشكل رقمالفوسفور كما یوضحھ 

مراحل المعالجة بالفوسفور): 24(الشكل رقم

خلیة البیئة:المصدر

النشاط الحراري
Chaud d’activation

90C°600لتر

الوقایة ضد التآكل
Protection contre rouille

لتر670

الماء الساخنبتنقیة ال

C°60600                                          لتر

الحفظحوض
Bain de conservation

60C لتر     °600

یائیةالمعالجة الكیم
Attaque chimique

60 C°570لتر

التنقیة بالماء البارد 
لتر400

التنقیة الماء الساخن
                  70 C°790                                          لتر
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:وینتج عن المرحلة ماء ملوث بالمواد الكیمیائیة التالیة

.HPo3الفوسفور -

.)ھیدروكسید الصودیوم(NaoHقاعدة الكوستیك -

.H2So4حمض السیلیفیریك -

.والمیاه الملوثة توجھ لورشة معالجة المیاه

المعالجة الحراریة- 4-2- 1

الحراریة، توضع القطعة محل اإلنتاج، في أفران تعالج بالحرارة من خالل زیادة نسبة بحسب المعالجة 

درجة 700(ون تزید كلما سخنت القطعةبون، ما یرفع من قوة مقاومة المادة، حیث أن نسبة الكاربالكار

.دقیقة لنحصل في النھایة على قطعة قاسیة30، ولمدة )مئویة

وھي مادة صلبة توضع مع القطع ) Cyanure(راریة تتم بمادة السییانیرفي السابق كانت المعالجة الح

.*ستبدالھا بالغاز الطبیعي نظرا لخطورتھا الشدیدة على صحة اإلنسانإفي أفران لزیادة صالبتھا، لكن تم 

.والطرح الناتج عن العملیة في صورة میاه ملوثة بمواد كیمیائیة معینة یوجھ لورشة معالجة المیاه

ورشة الدھن والتركیب-5- 1

في الورشة تتم آخر مرحلة لعملیة اإلنتاج، من خالل تركیب القطع الخاصة باآلالت، للحصول على 

:شكلھا النھائي، ثم تأتي عملیة الدھن وفق مرحلتین

.الدھن األولي لمقاومة التآكل- 1

.الدھن النھائي لآلالت- 2

لتي تنقل مباشرة، لورشة معالجة المیاه وفق نظام وینتج عن المرحلة، ترسبات للطالء في المیاه ا

.خاص، أین تبدأ عملیة المعالجة

محول، لتحویل 11وتجدر اإلشارة إلى أن المركب یشتمل على نظام للتغذیة الكھربائیة یتكون من 

.فولط لتزود بھا اآلالت380- 220كیلواط إلى 60الطاقة الكھربائیة من 

- بولي كلوروبیفینیل(PCBت مزودة بعوازل تعمل بزیت السابق كانت المحوالوفي 

Polychlorobiphényle(والذي ینص على حمایة األشخاص من 1821-87، لكنھ وبموجب المرسوم

تم جمعها ووضعها في براميل وخزنت على مستوى مخازن خاصة جدا نظرا لخطورتها الشديدة، وتحت شروط ) Cyanure(ة السييانيرماد*

.تخزين جد معقدة ومدروسة
.1987أوت 18، الصادرة في 52الجريدة الرسمية العدد1



العائد على مركب المجارف والرافعات بيئيا/تطبيق أسلوب التكلفة: الفصل الثالث

128

نظرا لخطورتھ الشدیدة والتخلص من التجھیزات الكھربائیة التي تعمل بھ، أستبدلت PCBزیت 

. محول القدیم إلى مخازن النفایات11لینقل ال. المحوالت بأخرى جدیدة تعمل بالزیت المعدني

خصائص أنظمة المعالجة- 2

تحدثنا فیما سبق عن نواتج كل من ورشة معالجة السطوح، ورشة التصنیع وورشة الدھن المتمثلة في 

قلنا أنھا توجھ مباشرة إلى ورشة معالجة المیاه التي تعتبر محطة نصف ). مواد مطروحة سائلة(میاه ملوثة

. لخإ..وتوماتیكیة، تقوم بتعدیل، تنقیة، تصفیة المیاه الملوثة بمواد كیمیائیة كالكروم، الزنك، الفوسفورأ

.*یوضح طریقة المعالجة على مستوى ورشة معالجة المیاه) 25(الشكل رقمباإلضافة إلى الزیوت، و

طریقة معالجة المیاه): 25(الشكل رقم

یراد بعض الصیغ والعبارات باللغة الفرنسیةإتم يللمحافظة على المعنى العلم* 

.ورشة معالجة المیاه:المصدر

الطرح الخاص بورشة معالجة السطوح، ورشة 
وورشة الدھنالتصنیع

Bains
Usées

Basiques et
cyanures

Déchromatation Décyanuration

Rinçage
cyanures

Rinçage
acide

basiques

حوض المیاه 
الملوثة 

باألحماض 
والكروم

Neutralisation

Contrôle
PH

DeconteurFloculateur

Eaux claire
Filtre presse

طین

Rinçages
chromiques

Hcl

Hcl

NacloNaoH
Na Hso3

NaoH
Ca(oH)2
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ة، لنحصل ستعمال جملة من المواد الكیمیائیة، وعبر أحواض مختلفإیمكن القول أن معالجة المیاه، تتم ب

ي : في النھایة على طرح متكون من ل لیخزن ف ي برامی ي شكل طین یوضع ف واد تسترجع ف د م ماء زائ

واد . النھایة ر خاص بالمركب وباستخدام م ل مختب والمیاه التي تطرح في الطبیعة، یجب أن تراقب من قب

ا ائي للمی ة للطرح النھ اییس الدولی ق المق ذي كیمیائیة معینة، أي الطرح یكون وف ه، بحسب المرسوم التنفی

)21(الجدول رقمكما یوضحھ .الذي یبین القیم المحددة لمعاییر الطرح للمیاه الصناعیة،1411-06رقم 

*القیم المحددة لمعاییر طرح المیاه الصناعیة بالمركب ): 21(الجدول رقم

القیم المحددةالوحدةالمعاییرالرقم

1TempératureC°30

2PM–6,5-8,5

3MESmg/l35

4Azote   kjeldahlmg/l30

5Phosphore totalmg/l10

6DCOmg/l120

7DBOsmg/l35

8Aluminiummg/l3

9Cyanuresmg/l0,1

10Huiles et graissesmg/l20

11Cuivre totalmg/l0,5

12Chrome totalmg/l0,5

13Etain totalmg/l2

14Manganèsemg/l1

15Zinc totalmg/l3

16Fermg/l3

17Composées

organiques chlorés

mg/l5

.يالصیغ باللغة الفرنسیة للحفاظ على المعنى العلم* 

.خلیة البیئة:المصدر

.2006أفريل 19الصادرة في 26الجريدة الرسمية العدد1
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ن  د م اه، للتأك ة المی ة معالج ل ورش ن قب ة م ة والمعالج اه المطروح ة المی ر مراقب ة المختب الي مھم وبالت

).Réactifsمعدالت(وبمواد كیمیائیة خاصة معینمطابقتھا للمقاییس أو للقیم المحددة للطرح وفق نظام 

العائد لتقییم المركب بیئیا/أسلوب التكلفة: المبحث الثالث
من خالل تواجدنا بالمركب، والمقابالت التي أجریت مع مسؤولیھ، خاصة ما یتعلق بموضوع الدراسة

وكمحاولة منا . العائد/عتماد أسلوب التكلفةإتضح عدم وجود أسلوب للتقییم البیئي بالمركب ومن ثم عدم إ،

، 2003األسلوب قمنا بجمع وحساب مختلف التكالیف والعوائد المتاحة للفترة ما بین سنتي لتطبیق 

ستعملناھا في الصیغة الخاصة باألسلوب، للحكم على مدى كفاءة المركب إ، و)فترة ست سنوات(2008

.بیئیا

حصر العوائد والتكالیف نظریا- 1

التكالیف- 1-1

:متعلقة بالجانب البیئي لعملیة التقییم في النقاط التالیةتتمثل التكالیف الخاصة بالمركب وال

:الضرائب التي یدفعھا المركب لصالح مدیریة البیئة وھي نوعین.1

الخاص بالرسوم 681-93ضریبة الملوث الدافع التي أقرھا المرسوم التنفیذي رقم -

.على النشاطات الملوثة، وھي ذات قیمة ثابتة

زینھا، تتمیز بتغیرھا بحسب كمیة النفایات المخزنة ضریبة على كمیة النفایات وتخ-

.، و حجم النشاط)لخإ...PCB،زیت cyanureطین،مادة (

التكالیف الخاصة بورشة معالجة المیاه، من خالل المواد الكیمیائیة المستخدمة في عملیة .2

:المعالجة والمتمثلة أساسا في

H2So4حمض السیلفیریك -

NaoH حمض الكوستیك -

bisulfite de sodiumسولفیت الصودیومثنائي -

gaz clorغاز الكلور-

ماء جافیل-

Naclالملح -

.1993مارس 1، الصادرة في 17ة العددالجريدة الرسمي1
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.باإلضافة إلى تكلفة األفراد العاملین على مستوى الورشة

التكالیف الخاصة بالمختبر، والمتمثلة أساسا في تكالیف المواد الكیمیائیة المستعملة في عملیة .3

.العاملین على مستوى المختبرمراقبة المیاه، وكذا تكالیف األفراد 

یرجع سببھا التكالیف الصحیة الناتجة عن التلوث داخل المركب، والمتعلقة باألمراض التي.4

ومعترف بھا من قبل صندوق الضمان اإلجتماعي الجزائري الحقیقي والفعلي إلى التلوث،

:متمثلة في 

).زیماڤأ(أمراض الجلد-

.)الربو(لتھاب القصبات الھوائیةإمرض -

.الصمم-

.تعویض األجر خالل فترة العالج.5

.للمركب نتیجة أضرار التلوثاإلنتاجیةالنقص في الطاقة .6

.تكلفة الوفاة المبكرة والعطلة المرضیة طویلة المدى.7

العوائد-2- 1

:یمكن حصر أھم العوائد الخاصة بالمركب من الجانب البیئي في النقاط التالیة

ستبدال الزیوت التي تعمل إاآلالت عند القیام بعملیة تفریغ والزیوت المستعملة الخاصة ب.1

سترجاعھا وبیعھا وفق إعالنات لشركات خاصة معتمدة من طرفإحیث یتم ).vidange(بھا

.*وزارة البیئة لتستعملھا وتحولھا إلى دھون

:نفایات الحدید التي تباع والمتمثلة أساسا في.2

).Ferraille(بقایا حدیدیة من عملیة القطع -

).Copeaux(بقایا حدیدیة من عملیة الصقل -

ستعمال محتواھا بدل إلتر، والتي یتم بیعھا للعمال بعد 200البرامیل المعدنیة ذات سعة -

.رمیھا

.الحاویات التالفة-

).Emballage(العائد من بیع الحطب، الذي یستعمل في تعبئة قطع الغیار المشتراة.3

أصبحت تباع وفق مزاد علني، عن 2006من سنة افي السابق كان يتم استبدال الزيوت المستعملة مع سوناطراك مقابل زيوت جديدة، وابتداء*

.طريق إعالنات خاصة في الجرائد
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آللة تعبئة متالك المتعامل المشتري إفي حالة عدم . ت الخاصة بالمركبالعائد من كراء اآلال.4

).      الخاصةلنفایات الحدید (

:باإلضافة إلى وجود جملة من العوائد صعبة التقییم على مستوى المركب تتمثل في

، والفرقى للمركبالقیام بإنتاج قطعة من خالل معالجتھا بالكروم، حیث تقدم من قبل شركة أخر.1

.)یجابيإ(بین ثمن المعالجة المطلوب وتكلفة المعالجة یشكل عائد 

:عرض میاه للمراقبة على مستوى مختبر المركب من قبل شركات أخرى حیث أن.2

.تكلفة المعالجة–ثمن المعالجة = العائد 

ة، في حالة عدم القیام القیمة المضافة الناتجة عن الفرق بین قیمة الضریبة على النفایات المخزن.3

بعملیة المعالجة، وقیمتھا بعد المعالجة، والتي ال یمكن تقییمھا نظرا للصعوبة الكبیرة، ونقص 

: البیانات الالزمة على مستوى المركب، وللشرح یمكن تقدیم المثال الموالي

: میة النفایاتكلغ      الضریبة على ك/دج20:كلغ      الضریبة1000: حجم النفایات دون معالجة

دج 20000=20×1000

: كلغ     الضریبة على كمیة النفایات/دج20:كلغ       الضریبة9000: حجم النفایات بعد المعالجة

دج18000=20×9000

دج یعتبر قیمة مضافة تشكل عائد بیئي من جراء 2000دج،ھذا الفرق 2000=18000-20000: ومنھ

.یاتالقیام بالمعالجة الخاصة بالنفا

العائد حسابیا/تطبیق أسلوب التكلفة- 2

حساب التكالیف- 2-1

فیما یلي سوف نحاول حساب قیمة مختلف التكالیف المتعلقة بالجانب البیئي داخل المركب للفترة 

:ستعراض العناصر التالیةإ، ب)سنوات6(2008و2003الممتدة بین سنتي 

التكلفة الضریبیة- 1-1- 2

:ین من الضرائب، یدفعھا المركبتتكون من نوع

دج كل سنة، ومنھ قیمة الضریبة 168000بوھي ذات قیمة ثابتة تقدر : ضریبة الملوث الدافع. 1

.دج1008000= 6×168000:سنوات تكون6خالل 

بوقدرت 2008والتي دفعھا المركب ألول مرة في سنة : الضریبة على كمیة النفایات وتخزینھا. 2

.دج1130000
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=                          1130000+ 1008000= التكلفة الضریبیة: ومنھ

هالتكلفة الخاصة بورشة معالجة المیا- 1-2- 2

والثانیة ) من خالل األجر(حیث نجد نوعین من التكلفة، األولى تكلفة العمال على مستوى الورشة 

.تتمثل في تكلفة المواد المستخدمة لعملیة المعالجة

6یوضح تكلفة العاملین خالل ) 22(الجدول رقمبالنسبة لتكلفة العمال نجد أن بالورشة عاملین، و. 1

.سنوات

تكلفة العمال بورشة معالجة المیاه): 22(الجدول رقم

من إعداد الطالب من خالل المقابالت مع العمال بالورشة: المصدر

.دج3988224= وعلیھ تكلفة العمال على مستوى ورشة معالجة المیاه 

رحھا من المیاه، یمكن شالمستخدمة في عملیة معالجة) المواد الكیمیائیة(بالنسبة لتكلفة المواد . 2

)23(الجدول رقمخالل 

)دج(األجر الكلي )السنة(الفترة )دج(متوسط األجر السنوي

1959480سنوات13265806العامل 

2028744سنوات23381246العامل 

دج3988224المجموع

دج2138000
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2008-2003تكلفة المواد المستخدمة في عملیة معالجة المیاه للفترة ): 23(الجدول رقم

الكمیة المستخدمة  خالل المــادة

سنوات6

*التكلفة مع الرسمالتكلفة خارج الرسمسعر الوحدة

حمض السیلفیریك 

H2So4

دج408395,52دج349056لتر/دج72لتر4848

حمض الكوستیك

NaoH

دج9408952,8دج8041840كلغ/دج40كلغ201046

غاز الكلور

Gaz clore

97,16قارورة16

قارورة/دج

دج1818,83دج1554,56

ثنائي سولفیت 
الصودیوم

Bisulfite de

sodium

دج711828دج608400كلغ/دج78كلغ7800

ماء جافیل

Eaux de javel

دج134082دج11460لتر/دج19,10لتر600

الملح  

Nacl

دج19164,6دج16380كلغ/دج3,5كلغ4650

دج10684241,75المجموع

TVA =17%الرسم على القیمة المضافة * 

.من إعداد الطالب من خالل االطالع على دفاتر المركب:المصدر

.دج10684241,75= ة معالجة المیاه ومنھ تكلفة المواد المستخدمة في عملی

تكلفة + تكلفة العمال على مستوى الورشة = التكلفة الخاصة بورشة معالجة المیاه : لنجد في األخیر

المواد المستخدمة في عملیة المعالجة

 =3988224 +10684241,75 =

التكلفة الخاصة بالمختبر-3- 2-1

:بر منتختتكون التكلفة على مستوى الم

).   عمال4(تكلفة العمال بالمختبر -

دج14672465,75
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لمراقبة العناصر الكیمیائیة بالمیاه ) Réactifs concernés(تكلفة المعدالت الالزمة -

.)تكلفة مراقبة المیاه(الناتجة عن ورشة معالجة المیاه

)24(الجدول رقمل بالنسبة لتكلفة العمال، نجد أنھا موضحة من خال- 1

تكلفة العمال بالمختبر): 24(الجدول رقم

من إعداد الطالب من خالل المقابالت مع عمال المختبر:المصدر

دج 7226424= وبالتالي تكلفة العمال بالمختبر 

الجدول بالنسبة لتكلفة المعدالت الالزمة لمراقبة المیاه على مستوى المختبر یمكن إجمالھا في - 2

%).TVA =17الرسم على القیمة المضافةحیث أن قیمة) (25(رقم

تكلفة المعدالت الالزمة لمراقبة المیاه على مستوى المختبر للفترة الممتدة بین سنتي):25(الجدول رقم

*2008و2003

العنصر 

المراقب

المعدل الالزم    

Réactif concerné

الكمیة 

المستخدمة  في 
المراقبة

التكلفة خارج سعر الوحدة

)دج(الرسم

التكلفة مع 

)دج(الرسم

Cr+6Chromaver 3360mg62,61دج/mg22539,626371,33

Cr+3-Acide

perchlorique

-Acide nitrique

120 gélules

120gélules

g/دج114,39

g/دج11,16

13726,8

+

1339,2

16060,35

1566,86+

17627,21=

Cyanure

CN-

-Chromium 2

- Chromium 3

- Zincover 5

120 mg

120mg

120mg

mg/دج32,05

mg/دج61.,62

mg/دج52,17

3846

7513,2

6260,4

4499,82

8790,44+
7324,66+

20603,92=

Nitrate

No-
3

Nitraver 5120mg42,91دج/mg5149,26024,56

Chlorure- solution60mg63,.01دج/mg3780,64423,30

)دج(األجر الكلي )السنة(الفترة )دج(متوسط األجر السنوي

1598112سنوات12663526العامل 

1744200سنوات22907006العامل 

1851912سنوات33086526العامل 

2032200سنوات43387006العامل 

دج7226424المجموع



العائد على مركب المجارف والرافعات بيئيا/تطبيق أسلوب التكلفة: الفصل الثالث

136

Cl-thiocyamate

mercurique

- Solution

ferrique

120mg

+mg1107012951,9/دج92,25
17375,2=

Cl total-Chlore total en

poudre

120mg21,85دج/mg26223067,74

Cl libreChlore libre en

poudre

120mg21,85دج/mg26223067,74

SulfateSulfaver 4120mg44,26دج/mg5311,26214,10

Zinc- Zincover 5

- Cyclohescanone

120mg

60mg

mg/دج52,17

mg/دج16,74

6260,4

1004,4

7324,66

1175,14+
8499,8=

FerFerrozine240mg59,12دج/mg14188,816600,89

Nitrite-Chromium 2

-Chromaver 3

- Zincover 5

120mg

120mg

120mg

mg/دج32,05

mg/دج62,61

mg/دج52,17

3846

7513,2

6260,4

4499,82

8790,44+
7324,66+

20614,92=

Duret- EDTA solution

- EGTA solution

- Calcium

magnésium

-Solution alcaline

240mg

240mg

120mg

120mg

mg/دج12,32

mg/دج38,22

mg/دج56,07

mg/دج17,10

2956,8

9172,8

6728,4

2052

3459,45

10732,17+
7872,22+

2400,84+
24464,68=

Chrome

total

-Chromium 1

-Chromium 2

-Chromaver 3

120mg

120mg

120mg

mg/دج29,06

mg/دج32,05

mg/دج62,61

3487,2

3846

7513,2

4080,02

4499,82+

8790,44+
17370,28=

PhosphatePhosver 3120mg51,75دج/mg62107265,7

195168,07المجموع
نى العلمي تم إیراد الصیغ باللغة الفرنسیةللحفاظ على المع* 

.مدیریة المالیة ومدیریة اإلنتاج من إعداد الطالب باالعتماد على دفاتر :المصدر



العائد على مركب المجارف والرافعات بيئيا/تطبيق أسلوب التكلفة: الفصل الثالث

137

دج195168,07= بر توعلیھ تكلفة المعدالت الالزمة لمراقبة المیاه على مستوى المخ

لفة المعدالت الالزمة لمراقبة المیاهتك+ تكلفة العمال بالمختبر= أي أن التكلفة الخاصة بالمختبر 

 =7226424 +195168,07 =

التكالیف الصحیة- 1-4- 2

عتماد على وثائق خاصة بالقسم الطبي للمركب، یمكننا توضیح أھم األمراض وكذا عدد المرضى باإل

.2003،2008للفترة بین سنتي ) 26(الجدول رقممن خالل 

2008- 2003أھم األمراض وعدد المرضى بالمركب للفترة ): 26(الجدول رقم

.طبيمن إعداد الطالب باالعتماد على وثائق القسم ال:المصدر

: یمكننا تحدید األمراض الناتجة عن التلوث، والمتمثلة أساسا في) 26(الجدول رقممن خالل 

لسنة % 66,66رتفع بنسبةإ، إذ نالحظ أن عدد المرضى ) زیماڤأ(أمراض الجلد -

.2005مقارنة بسنة 2008لسنة % 60، وبنسبة 2003مقارنة بسنة 2005

بنسبة  2005رتفع عدد المرضى لسنة إ، حیث )لربوا(لتھاب القصبات الھوائیة إمرض -

.2005مقارنة بسنة 2008لسنة % 10,71، وبنسبة 2003مقارنة بسنة % 40

السنة

مراضاأل

المجموع200320042005200620072008

151520202224116مرض السكر

666881044مرض ارتفاع ضغط الدم

67799947أمراض القلب

202222252729145أمراض الجھاز الھضمي

10111111111569الفتق

12222211مرض الصرع

35557833)أڤزیما(أمراض الجلد

مرض التھاب القصبات الھوائیة  

)الربو(

10141415151598

12222514الصمم

دج   7421592,07
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، وبنسبة 2003عن سنة % 100بنسبة 2005الصمم، حیث ارتفع عدد المرضى لسنة -

.2005مقارنة بسنة 2008لسنة % 150

ألمراض الناتجة عن التلوث قمنا بجملة من المقابالت وبصفة عامة للوصول إلى التكالیف الصحیة ل

مع بعض المرضى على مستوى المركب، باإلضافة إلى االستشارات الطبیة من طبیبي المركب حول 

تجاه إلى الصیدلیات ومعرفة تكلفة الوصفة الطبیة، طبیعة األدویة التي توصف لكل مرض، وأیضا باإل

:فتوصلنا إلى النتائج التالیة

مرات، لتكون 3دج، وتتكرر خالل السنة 2000زیما تكلف حوالي ڤصفة الطبیة لمرض األالو-

.زیماڤالتكلفة السنویة للمریض الواحد باألدج      6000= 3× 2000: تكلفة الوصفة السنویة

دج، وتتكرر خالل السنة 6000لتھاب القصبات الھوائیة تكلف حوالي إالوصفة الطبیة لمرض -

التكلفة السنویة دج    24000= 4× 6000: لتكون تكلفة الوصفة السنویةمرات، 4

.لتھاب القصبات الھوائیةإللمریض الواحد ب

مرات، لتكون 3دج ، وتتكرر خالل السنة 2000الوصفة الطبیة لمرض الصمم تكلف حوالي -

.یض الواحد بالصممالتكلفة السنویة للمردج      6000= 3× 2000: تكلفة الوصفة السنویة

:وفیما یلي سنحاول حساب التكلفة الصحیة لكل نوع من األمراض السابقة

)27(الجدول رقم، یمكن توضیحھا ب2008و 2003زیما بین ڤالتكلفة الصحیة لمرض األ- 1

زیماڤالتكلفة الصحیة لمرض األ): 27(الجدول رقم

من إعداد الطالب:المصدر

.دج186000= 2008-2003زیما للفترة  ڤومنھ التكلفة الصحیة لمرض األ

)28(الجدول رقم، توضح ب2008و 2003لتھاب القصبات الھوائیة بین إالتكلفة الصحیة لمرض- 2

200320042005200620072008السنة

المجموع335578عدد المرضى

تكلفة المریض 
)دج(الواحد 

600060006000600060006000

180001800030000300004200048000186000)دج(التكلفة الكلیة 
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لتھاب القصبات الھوائیةإالتكلفة الصحیة لمرض ): 28(الجدول رقم

من إعداد الطالب:المصدر

.دج1920000= 2008-2003ومنھ التكلفة الصحیة لمرض القصبات الھوائیة للفترة  

)29(الجدول رقم، نوضحھا من خالل 2008و 2003التكلفة الصحیة لمرض الصمم بین -3

التكلفة الصحیة لمرض الصمم): 29(الجدول رقم

لطالبمن إعداد ا:المصدر

.دج78000= 2008- 2003ومنھ التكلفة الصحیة لمرض الصمم للفترة 

والتي تساوي 2008–2003نصل في األخیر إلى التكلفة الصحیة بالمركب للفترة 

التكلفة + لتھاب القصبات الھوائیة إالتكلفة الصحیة لمرض + زیما ڤالتكلفة الصحیة لمرض األ= 

= 78000+ 1920000+ 186000= الصحیة لمرض الصمم 

ب، ابقة للمرك حیة الس ة الص ظ أن التكلف انالح ة كونھ ة الحقیقی ل التكلف راض ال تمث ن األم ة ع ناتج

ة وث(المھنی ببھا التل ي یس مان اإل)الت ل الض ن قب ا م رف بھ اعي المعت الي جتم ري، وبالت س الجزائ ال تعك

رغم بنسب معینةتتسبب فیھا ھذه الصناعة أمراض أخرى لوجودالواقع  ى ال دخلھا عل م ی ن المشرع ل ، لك

ھ، بمعدالت خاصةفیھاالتلوثلمساھمةاإلعتراف بھا في بعض الدول من  البحوث والدراسات كما أثبتت

:المنظمة العالمیة للصحة، وتتمثل ھذه األمراض فيبحسب توصیاتالعلمیة و

.أمراض القلب-

200320042005200620072008السنة

عدد 
المرضى

المجموع101114151515

تكلفة 
المریض 

)دج(الواحد 

240002400024000240002400024000

التكلفة الكلیة 
)دج(

2400002640003360003600003600003600001920000

200320042005200620072008السنة

المجموع112225عدد المرضى

تكلفة المریض 
)دج(الواحد 

600060006000600060006000

التكلفة الكلیة 
)دج(

600060001200012000120003000078000

دج2184000
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.رتفاع ضغط الدمإمرض -

.  أمراض الجھاز الھضمي-

.مرض السكر-

از الھضمي وفي%38أمراض القلب،في%55بنسبة تقریباحیث یساھم التلوث %28أمراض الجھ

وتجدر ، 20081ة، حسب تقریر منظمة الصحة العالمیة الصادر سنمرض السكر وإرتفاع ضغط الدمفي

:اإلشارة إلى أن

ف حوالي - ة 3ر خالل السنة دج ، وتتكر5000الوصفة الطبیة لمرض القلب تكل ون تكلف مرات، لتك

.دج      التكلفة السنویة للمریض الواحد بالقلب15000= 3× 5000: الوصفة السنویة

ة - فة الطبی راضالوص والي ألم ف ح مي تكل از الھض رتین، 4000الجھ نة م الل الس رر خ دج ، وتتك

نویة فة الس ة الوص ون تكلف از دج      التكلف8000= 2× 4000: لتك د بالجھ ریض الواح نویة للم ة الس

.الھضمي

مرات، 4دج ، وتتكرر خالل السنة 10000الوصفة الطبیة لمرض إرتفاع ضغط الدم تكلف حوالي -

ة السنویة للمریض الواحد ب40000= 4× 10000: لتكون تكلفة الوصفة السنویة اع إدج      التكلف رتف

.ضغط الدم

رض ا- ة لم فة الطبی والي الوص ف ح كر تكل نة 10000لس الل الس رر خ ون 4دج ، وتتك رات، لتك م

.التكلفة السنویة للمریض الواحد بالسكردج      40000= 4× 10000: تكلفة الوصفة السنویة

:راض السابقةموفیما یلي یتم عرض وحساب التكلفة الصحیة لكل نوع من األ

)30(الجدول رقممن خالل ح، توض2008-2003التكلفة الصحیة لمرض القلب للفترة -1

التكلفة الصحیة لمرض القلب): 30(الجدول رقم

من إعداد الطالب:المصدر

www.oms.srp/2pck.org.24/03/2008.//:http-pollutionles maladies et lala relation entre-Giles.P1

200320042005200620072008السنة

عدد من 55%
المرضى

المجموع344555

تكلفة المریض 
)دج(الواحد 

150001500015000150001500015000

450006000060000750007500075000390000)دج(التكلفة الكلیة 
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) 31(الجدول رقم،توضح من خالل 2008-2003التكلفة الصحیة ألمراض الجھاز الھضمي للفترة -2

ألمراض الجھاز الھضميالتكلفة الصحیة ):31(الجدول رقم

من إعداد الطالب:المصدر

)  32(الجدول رقم،توضح من خالل 2008-2003لمرض إرتفاع ضغط الدم للفترةالتكلفة الصحیة -3

ضغط الدمرتفاعإلمرض التكلفة الصحیة ): 32(رقمالجدول

من إعداد الطالب:المصدر

)33(الجدول رقممن خالل ح، توض2008-2003التكلفة الصحیة لمرض السكر للفترة -4

لمرض السكرالتكلفة الصحیة : )33(الجدول رقم

من إعداد الطالب:المصدر

200320042005200620072008السنة

من عدد 38%
المرضى

المجموع78891011

تكلفة المریض 
)دج(الواحد 

800080008000800080008000

التكلفة الكلیة 
)دج(

560006400064000720008000088000424000

200320042005200620072008السنة

من عدد 28%
المرضى

المجموع111223

تكلفة المریض 
)دج(الواحد 

400004000040000400004000040000

التكلفة الكلیة 
)دج(

4000040000400008000080000120000400000

200320042005200620072008السنة

من عدد 28%
المرضى

المجموع445567

تكلفة المریض 
)دج(الواحد 

400004000040000400004000040000

التكلفة الكلیة 
)دج(

1600001600002000002000002400002800001240000
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تساوي2008-2003وعلیھ تصبح التكلفة الصحیة بالمركب للفترة 

ة الصحیة ا+ لتھاب القصبات الھوائیة إالتكلفة الصحیة لمرض + زیما ڤالتكلفة الصحیة لمرض األ=  لتكلف

ب + لمرض الصمم ة الصحیة + التكلفة الصحیة لمرض القل از الھضمي ألمراضالتكلف ة + الجھ التكلف

التكلفة الصحیة لمرض السكر+ الصحیة لمرض إرتفاع ضغط الدم 

 =186000 +1920000 +78000 +390000 +424000 +400000 +1240000

 =

ابقةتجدر اإلشارة إلى أنھ من المف ي وروض إضافة تكلفة المكوث في المستشفى إلى التكلفة الكلیة الس الت

:تحسب كالتالي

عدد أیام المكوث× تكلفة الیوم الواحد = تكلفة المكوث في المستشفى 

تعذر علینا حسابھا،نظًرا للتباین الموجود من مرض آلخر و من مستشفى آلخر و من حالة ألخرىو

.قة الخاصة بھالغیاب المعلومات الدقی

تعویض األجر خالل فترة العالج - 1-5- 2

ات والحاالت  ى التغیب قبل التطرق لتعویض األجر خالل فترة العالج لعمال المركب ینبغي توضیح معن

ھا ،  ى أساس تم عل ي ی ة الت ى الكیفی افة إل ویض، باإلض ملھا التع ي یش انون إالت وص الق ن نص ا م نطالق

). جتماعيجتماعیة، وقانون الضمان اإلالقانون العام للعمال، قانون التأمینات اإل(الجزائري

اد  ام األعی ر الراحة األسبوعیة و راحات أی و یقصد بالغیابات، التوقفات المختلفة عن العمل من غی

ن  واد م ي الم ري ف ى 72والعطل السنویة، حیث نظمھا المشرع الجزائ انون األسا78إل ن الق ام م سي الع

ن  واد م ي الم ال، وف ى 30للعم م 47إل وم رق ن المرس ي 302–82م ؤرخ ف مب11الم 19921ردیس

ریعیة  وص التش ق النص ة تطبی ق بكیفی ةالمتعل ادة الخاص دت الم د أك ة، وق ل الفردی ات العم ن 72بعالق م

ا كانت وضعیتھ القانون األساسي العام للعمال بأن األجر ال یمكن دفعھ عن مدة لم یعمل فیھا العا مل، مھم

.في السلم اإلداري، ما عدا الحاالت المنصوص علیھا صراحة في القانون أو التنظیم

ھ دون  التطرق إوفیما یلي نستعرض األسباب التي تجیز للعامل التغیب عن عمل ة العمل، ب نقطاع عالق

.الة العالج لما یھم موضوع البحث، وھو حالة المرض، لمعرفة كیفیة تعویض العامل في ح

م 14بالرجوع إلى المادة  انون رق ي 11–83من الق ة 2المؤرخ ف ات 19832جویلی ق بالتأمین المتعل

تئنافھ،  ھ أو اس ا، عن مواصلة عمل ت طبی ي مثب االجتماعیة، نجد أن للعامل الذي یمنعھ عجز بدني أو عقل

:الحق في تعویض یومي یقدر كما یلي

.1983جویلیة05فيالصادرة،28العددالرسمیةالجریدة1
.المرجع السابق2

دج4638000
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ومي % 50م الخامس عشر الموالي لتوقفھ عن العمل من الیوم األول إلى الیو· ن أجر المنصب الی م

.من األجر المذكور%100عتبارا من الیوم السادس عشر الموالي لتوقفھ عن العمل إو. الصافي

ق نسبة · وم إ% 100أما في حالة المرض طویل األمد أو الدخول إلى المستشفى فتطب ن الی ارا م عتب

.األول من توقفھ عن العمل

ا · ي یتعرض لھ ـاطر الت أما بخصوص التعویض عن حوادث العمـل واألمراض المھنیة، نتیجة المخ

انون  إن الق ر ف ي 13–83األجی ؤرخ ف ى 19831ةجویلی02الم ول عل مح للمتعرض بالحص ، یس

دائم  ى أن ال یتجاوز العجز ال ومي للمنصب المتقاضى عل ادل األجر الی حسب (تعویض یومي، یع

).األجر المرجعي(منح التعویض وفق نسبة العجز واألجر الذي یتقاضاه المصاب ، وی)38المادة 

النظر إل ا وب ات حاولن ة المعلوم اب وقل ا ، لغی عوبة تطبیقھ ویض وص انوني لطرق التع ال الق اع المج تس

:  قیمة التعویضات خالل فترة العالج بالمركب حسب المعطیات التي توفرت لدینا كالتاليبحسا

.2008-2003عدد ساعات التغیب بسبب المرض للفترة ) 34(لجدول رقمایمثل 

عدد ساعات التغیب بسبب المرض):34(الجدول رقم

200320042005200620072008السنة
دد  ع
اعات  س

التغیب

225472180923295196402067121165

.2008-2003التقریر السنوي لنشاط المركب للفترة:المصدر

ظ الل نالح ن خ مم دول رق ادة ) 34(الج ین الزی رض ،ب بب الم اب بس اعات الغی دد س ي ع ذبا ف تذب

ل واإل ة ألداء العم ا مانع رض بكونھ روف الم ب ظ ان حس ح والنقص ة، ویوض اق بالوظیف دول لتح الج

رة ) 35(رقم الي مرضى المركب للفت مشتق من (2008-2003نسبة المرضى بسبب التلوث مقارنة بإجم

)).26(جدول رقمالخالل معطیات 

.المرجع السابق.28العددالرسمیةالجریدة1
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نسبة المرضى بسبب التلوث):35(الجدول رقم

200320042005200620072008السنة

دد  ع
ىالمرض

بب  بس
التلوث

142121222425

دد  ع
ى  المرض

اإلجمالي

72848997103114

بة  نس
ى  المرض
بب  بس

التلوث

19,44%25%23,59%22,68%23,30%21,92%

.عداد الطالب باالعتماد على وثائق القسم الطبيمن إ:المصدر

ق الصیغة  وث وف اتج عن التل ب بسبب المرض الن وعلى ھذا األساس یمكن حساب عدد ساعات التغی

:التالیة

وث  ن التل اتج ع بب المرض الن ب بس اعات التغی دد س رض= ع بب الم ب بس اعات التغی دد س بة × ع نس

.2008-2003یوضح لنا طریقة حسابھا للفترة )36(الجدول رقموالتلوث،المرضى بسبب 

2008- 2003عدد ساعات التغیب بسبب المرض الناتج عن التلوث للفترة ): 36(الجدول رقم

اعات    الس

السنة

عدد ساعات التغیب بسبب المرض الناتج عن التلوث

ساعة4383,13= 0,1944× 200322547

ساعة5452,25= 0,25× 200421809

ساعة5495,29= 0,2359× 200523295

ساعة4454,35= 0,2268× 200619640

ساعة4816,34= 0,2330× 200720671

ساعة4639,36= 0,2192× 200821165
).34(و)33(ینالجدول رقممن إعداد الطالب باالعتماد على معطیات :المصدر

دد ساعات العمل ام 8داخل المركب ھي وبالنظر لكون ع ن إستخراج عدد أی وم ،یمك ساعات خالل الی

:التغیب كما یلي
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وث = غیب بسبب المرض الناتج عن التلوثعدد أیام الت عدد ساعات التغیب بسبب المرض الناتج عن التل

÷8

:موزعة كاآلتي2008-2003ةللفتربسبب المرض الناتج عن التلوثومنھ عدد أیام التغیب 

.یوم548= 8÷4383,13: 2003سنة-

.یوم682= 8÷5452,25: 2004سنة-

.یوم687= 8÷5495,29: 2005سنة-

.یوم557= 8÷4454,35: 2006سنة-

.یوم602= 8÷4816,34: 2007سنة-

.یوم580= 8÷4639,36: 2008سنة-

ة ومي لتحدید قیمة التعویض عن الغیاب بسبب المرض الناتج عن التلوث ،ینبغي معرف متوسط األجر الی

:الصیغة التالیة في الحسابستخدامإللعمال داخل المركب ثم 

وث  اتج عن التل ب = قیمة التعویض عن الغیاب بسبب المرض الن ام التغی دد أی اتج ع بسبب المرض الن

.متوسط األجر الیومي للعمال× عن التلوث 

النظر لطبیع ر من األةب إن النسبة األكب اج المركب ف ات إنت الي الغیاب وث، وبالت ة عن التل مراض الناتج

در النسبة  اج بق م اإلنت ومي لقس تحدث داخل قسم اإلنتاج ،لذلك من المفروض الربط بین متوسط األجر الی

م بمتوسط أجرھم  التي یساھم بھا ،بمعنى تحدید العدد الدقیق للعمال المرضى الغائبین داخل القسم وربطھ

ات  ة المعطی ن قل ومي ،لك ذا الی ذلك ،ل مح ب یلھا ال تس عوبة تحص اإوص ل رتأین ة للعم ورة عام اء ص إعط

يب ا یل ح كم ب ،الموض ل المرك تویاتھم داخ ف مس ال بمختل ل العم ومي لك ر الی ط األج تخدام متوس : *إس

ى 30المعطیات تعبر عن متوسط األجر الشھري وبقسمتھا على ( ام الشھر نحصل عل دد أی ى ع الدالة عل

.)متوسط األجر الیومي

دج847,92= 30÷ دج 25437,87: متوسط األجر الیومي لإلطارات-

دج628,84= 30÷ دج 18865,43: متوسط األجر الیومي ألعوان التحكم-

دج414,63= 30÷ دج12439,18: متوسط األجر الیومي ألعوان التنفیذ-

دج630,46= 3÷ ) 414,63+ 628,84+ 847,92= (ومنھ متوسط األجر الیومي لعمال المركب

بة إب ون بنس اب یك ومي للغی ویض الی ار أن التع ة %100عتب را لقل ل نظ ل عام دیره لك عوبة تق ،لص

:وباعتماد المعطیات السابقة نتوصل إلى،المعطیات

.المعطیات مصدرھا مدیریة المالیة*
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وث :  لدینا اتج عن التل اب بسبب المرض الن ن الغی ب = قیمة التعویض ع ام التغی دد أی بسبب المرض ع

.سط األجر الیومي للعمالمتو× الناتج عن التلوث 

دج630,46× 548= 2003قیمة التعویض عن الغیاب بسبب المرض الناتج عن التلوث لسنة-1

دج345492,08= 

دج630,46× 682= 2004قیمة التعویض عن الغیاب بسبب المرض الناتج عن التلوث لسنة-2

دج429973,72= 

دج630,46× 687= 2005قیمة التعویض عن الغیاب بسبب المرض الناتج عن التلوث لسنة-3

دج433126,02= 

دج630,46× 557= 2006قیمة التعویض عن الغیاب بسبب المرض الناتج عن التلوث لسنة-4

دج351166,22= 

دج630,46× 602= 2007قیمة التعویض عن الغیاب بسبب المرض الناتج عن التلوث لسنة-5

دج379536,92= 

دج630,46× 580= 2008قیمة التعویض عن الغیاب بسبب المرض الناتج عن التلوث لسنة-6

دج365666,8= 

: وبالتالي

رة العالج(قیمة التعویض عن الغیاب بسبب المرض الناتج عن التلوث  رة ) تعویض األجر خالل فت للفت

2003-2008     =346122,54 +429973,72 +433126,02 +351166,22

 +379536,92 +365666,8=

لوثالنقص في الطاقة اإلنتاجیة للمركب نتیجة أضرار الت-2-1-6

رار  ابة بأض ن اإلص اتج ع املین الن ب الع بب تغی ب بس ة للمرك ة اإلنتاجی ي الطاق نقص ف ة ال دد قیم تتح

فتراض أن المساھمة اإلنتاجیة للعاملین متساویة، وباستخدام عدد أیام التغیب بسبب المرض إالتلوث على 

:الناتج عن التلوث التي حسبت سابقا وذلك على النحو التالي

. اإلنتاج السنوي للمركب بسعر التكلفةتحدید قیمة-

ذتحدید قیمة اإلنتاج السنوي للعامل الواحد داخل المركب بسعر - ة، وال اج = یساوييالتكلف ة اإلنت قیم

.عدد عمال المركب÷ السنوي للمركب بسعر التكلفة 

اةالتكلفة، بقسمتحدید قیمة اإلنتاج الیومي للعامل الواحد بالمركب بسعر - ة اإلنت ل قیم ج السنوي للعام

).عدد أیام السنة(365الواحد بسعر التكلفة على 

دج2304961,76
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:للمركب كما یلياإلنتاجیةتحدید قیمة النقص في الطاقة -

ة = للمركباإلنتاجیةقیمة النقص في الطاقة  × قیمة اإلنتاج الیومي للعامل الواحد بالمركب بسعر التكلف

.بسبب المرض الناتج عن التلوثعدد أیام التغیب 

2008-2003قیمة اإلنتاج السنوي للمركب بسعر التكلفة للفترة ) 37(الجدول رقمیمثل -1

قیمة اإلنتاج السنوي للمركب بسعر التكلفة): 37(الجدول رقم
دج: الوحدة

السنوي بسعر التكلفةاإلنتاجقیمة السنة

2003967442944,54

2004957844286,91

20051587672864,44

20061859375183,03

20071928759342,11

20082100130231,98
.من إعداد الطالب باالعتماد على وثائق مدیریة المالیة والمحاسبة:المصدر

درت  تمر،إذ ق اع مس ي ارتف ا ف ث أنھ اج حی ور اإلنت ع تط ا م ب طردی اج تتناس ة اإلنت ظ أن قیم بنالح

نة957844286,91 اج2004دج س د إنت ى 104عن ل إل ة، لیص نة 2187356044,98آل 2008دج س

. آلة243عند إنتاج قدره 

رة -2 ة للفت د داخل المركب بسعر التكلف ل الواح اج السنوي للعام ة اإلنت ا 2008-2003یتم تحدید قیم كم

قیمة اإلنتاج السنوي للمركب بسعر = كلفةقیمة اإلنتاج السنوي للعامل الواحد داخل المركب بسعر الت: یلي

.عدد عمال المركب÷ التكلفة

دج806202,45= عامل 1200÷ دج 967442944,54: 2003سنة -

دج811732,44= عامل 1180÷ دج 957844286,91: 2004سنة -

دج1401299,96= عامل 1133÷ دج 1587672864,44: 2005سنة -

دج1740987,99= عامل 1068÷ دج 1859375183,03: 2006سنة -

دج1849241,93= عامل 1043÷ دج 1928759342,11: 2007سنة -

دج1988759,68= عامل 1056÷ دج 2100130231,98: 2008سنة -
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:تتحدد كالتالي2008-2003قیمة اإلنتاج الیومي للعامل الواحد بالمركب بسعر التكلفة للفترة -3

ةقیمة  د بالمركب بسعر التكلف ل الواح ومي للعام ل الواحد بسعر = اإلنتاج الی اج السنوي للعام ة اإلنت قیم

. 365÷ التكلفة

دج2208,77= 365÷ دج 806202,45: 2003سنة -

دج2223,92= 365÷ دج 811732,44: 2004سنة -

دج3839,17= 365÷ دج 1401299,96: 2005سنة -

دج4769,83= 365÷ دج 1740987,99: 2006سنة -

دج5066,41= 365÷ دج 1849241,93: 2007سنة -

دج5448,65= 365÷ دج 1988759,68: 2008سنة -

رةإب-4 ب للفت ة بالمرك ة اإلنتاجی ي الطاق نقص ف ة ال د قیم ن تحدی ابقة ، یمك ات الس اد المعطی -2003عتم

ل الواحد بالمركب = طاقة اإلنتاجیة بالمركبقیمة النقص في ال: كما یلي2008 ومي للعام قیمة اإلنتاج الی

.بسبب المرض الناتج عن التلوثعدد أیام التغیب × بسعر التكلفة 

دج1210405,96= یوم 548× دج 2208,77: 2003سنة -

دج1516713,44= یوم 682× دج 2223,92: 2004سنة -

دج2637509,79= یوم 687× دج 3839,17: 2005سنة -

دج2656795,31= یوم 557× دج 4769,83: 2006سنة -

دج3049978,82= یوم 602× دج 5066,41: 2007سنة -

دج3160217,00= یوم 580× دج 5448,65: 2008سنة -

دج 1210405,96= 2008-2003قیمة النقص في الطاقة اإلنتاجیة للمركب للفترة : ومنھ

دج 3049978,82+ دج 2637509,79+دج 2637509,79+ دج 1516713,44+ 

=دج3160217,00+

تكلفة الوفاة المبكرة والعطلة المرضیة طویلة المدى -2-1-7

ى م یم عل اة باإلضافة إلى ما سبق ،توجد تكالیف أخرى صعبة التقی ة الوف ي تكلف ل ف ستوى المركب تتمث

راض  الل األم ن خ وث م ن التل اتج ع رر الن دى ،ذات الصلة بالض ة الم یة طویل ة المرض رة والعطل المبك

.لھا ومضاعفاتھا التي قد تصل إلى حد الوفاة أو الدخول في عطلة مرضیة طویلة األجلةالمسبب

:ر تكلفة الوفاة المبكرة عن طریقتقد

دج  14212334,8
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.نحة القبرتحدید قیمة م-

ي ظل - ي ف ى سن التقاعد الفعل اة إل ن شھر الوف وفى ،م ل المت تحدید قیمة المنحة الشھریة ألھل العام

ي سن  د 54الظروف الطبیعیة ،فمثال یتوفى عامل ف رر عن سنة ، فالمنحة 60سنة وسن التقاعد مق

ذه ف ھ الي تختل د ، وبالت ة السن األصلي للتقاع ى غای اة إل ن الوف دم من شھر س ة تق ن منح المنحة ع

ل بالمركب أو المؤسسة اك نقص . التقاعد العادیة وكالھما یقیم بعدد سنوات إشتغال العام ث أن ھن حی

.   في الطاقة اإلنتاجیة بخسارة المورد البشري مقابل تكالیف یتحملھا المركب

ة لل ة اإلنتاجی ي الطاق نقص ف ة المدى من خالل ال ة المرضیة طویل ة، بمركتتحدد تكلفة العطل ن جھ م

.فترة العطلة المرضیة بحسب النسبة المقدرة قانونیا من جھة أخرىلوتعویض األجر خال

:عتماد على التحلیل السابق یمكننا حساب إجمالي التكالیف كما یليوباإل

اه + التكلفة الضریبیة = إجمالي التكالیف الم+ التكلفة الخاصة بورشة معالجة المی ة الخاصة ب ختبر التكلف

وث + التكلفة الصحیة +  اتج عن التل ویض األجر خالل (قیمة التعویض عن الغیاب بسبب المرض الن تع

14672465,83+ 2138000=للمركب قیمة النقص في الطاقة اإلنتاجیة ) + فترة العالج 

دج45387386,94=14212334,8+ 2304961,76+ 4638000+ 7421624,55+ 
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حساب العوائد-2-2

)38(الجدول رقممن خالل 2008–2003یمكن توضیح إجمالي عوائد المركب للفترة 

*2008–2003إجمالي عوائد المركب للفترة ): 38(الجدول رقم

دج: الوحدة

.محسوبة عند القیام بعملیة الشراء، لذلك ال نعید إدخالھا في عملیة البیعTVAفي المعطیات قیمة * 

.من إعداد الطالب باالعتماد على وثائق قسم الوسائل العامة:المصدر

ي ) 38(الجدول رقمنالحظ من خالل  ث أن عواإأن العوائد السنویة ف اع مستمر، حی د سنة رتف 2005ئ

ن إ(2004عن عوائد % 47,85مرتفعة بنسبة  ة سنة 104رتفاع اإلنتاج بالمركب م ى 2004آل 174إل

نة  ة س نة إ، و)2005آل د س اع عوائ بة 2008رتف د سنة % 63,27بنس ن عوائ ة 2005ع فة عام ، وبص

:بختالفات تفسر اإل

السنة

العائد

المجموع200320042005200620072008

العائد من بیع البقایا 
ة ة الحدیدی لعملی

)Ferraille(القطع
3224640578632475404709097400974041011483859

العائد من بیع البقایا 
ة  ة لعملی الحدیدی

)Copeaux(الصقل
6379207789051546365353970118224004362750

ع  ن بی د م العائ
البرامیل المعدنیة

212502965839800528503284034880

ع  ن بی د م العائ
الحاویات التالفة

ــ180000120000630000450000

ع  ن بی د م العائ
الحطب

ـ17190080660440880ــ

راء  ن ك د م العائ
اآلالت

246400ـ289000ـــ

800606509082500ـــالزیوت المستعملة

40638106714887992853511403940121016201621038960423181المجموع
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.األھداف المسطرة من قبل المدیریة العامة حول حجم اإلنتاج-

.2008–2006ظھور عوائد جدیدة مثل العوائد من الزیوت المستعملة وكراء اآلالت للفترة -

= 2008–2003ن إجمالي عوائد المركب للفترة إ، ف)38(الجدول رقمستنادا إلى إومنھ 

التكلفة/حساب نسبة العائد-2-3

:عائد یعطى بالعالقة التالیةال/بحسب ما توصلنا إلیھ في الفصول النظریة فان أسلوب التكلفة

=<

=<

.نقول أن المشروع كفء ومقبول بیئیا1>التكلفة /في حالة نسبة العائد-

.نقول أن المشروع غیر كفء وغیر مقبول بیئیا1<التكلفة /في حالة نسبة العائد-

:وقد وجدنا من قبل أن-

رة - ب للفت د المرك الي عوائ ة دج60423181=2008-2003إجم د المتوقع ل العوائ ي تمث وھ

)سنوات6(2008-2003للفترة 

رة - ب للفت الیف المرك الي تك الیف 45387386,94= 2008-2003إجم ل تك ي تمث دج وھ

)سنوات6(2008-2003التشغیل السنویة للفترة 

.سنواتN =6عدد السنوات -

دج60423181

التكالیفالقیمة الحالیة إلجمالي =   التكلفة/نسبة العائد
العوائدالقیمة الحالیة  إلجمالي

APN

(1+r) N

=التكلفة/نسبة العائد

+ تكالیف التأسیس 
CON

(1+r) N

عدد السنواتل)العوائد المتوقعة(

عدد السنوات)سعر الفائدة+ 1(

=التكلفة/نسبة العائد

+ تكالیف التأسیس 
عدد السنواتل) تكالیف التشغیل السنویة(

عدد السنوات)سعر الفائدة+ 1(
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ري أما بالنسبة لسعر الفائدة، فنجد أن معظم تعامالت ال وطني الجزائ مركب تكون عن طریق البنك ال

)BNA .( لذلك سنستخدم سعر فائدة متوسط أي%12و %8حیث سعر الفائدة یتراوح بین:)8%

.rوھو سعر الفائدة 10%= 2÷ ) 12%+ 

ى  ا عل ات خاصة بھ وفر معطی دم ت را لع یم، نظ ا صعبة التقی الیف التأسیس نالحظ أنھ ق بتك ا یتعل وفیم

ة /وى المركب، لذلك سنقوم بحساب نسبة العائدمست ي حال التكلفة في حالة عدم وجود تكالیف التأسیس، وف

ب إ، فإذا ) عتباریةإ(فتراضیة إإعطاء قیمة  ة للجان الیف خاصة وموجھ عتبرنا أن تكالیف التأسیس ھي تك

رة  ر أ2008–2003البیئي، والمشروع الذي نقیمھ یتمثل في المركب للفت الیف التأسیس ، ولنعتب = ن تك

:ومنھ*دج7500000

:حالة عدم وجود تكالیف التأسیس-1

1من ) >(وھي أكبر 1,33= التكلفة /نسبة العائد

.العائد المشروع كفء ومقبول بیئیا/ومنھ بحسب أسلوب التكلفة

:حالة وجود تكالیف التأسیس-2

1من ) >(وھي أكبر 1,03= التكلفة /نسبة العائد

.العائد المشروع كفء ومقبول بیئیا/ومنھ بحسب أسلوب التكلفة

ة  ن الناحی ول م فء ومقب ات ك ارف والرافع ب المج یس مرك الیف التأس ود تك اب أو وج ي غی ھ ف أي أن

.ئدالعا/ستخدام أسلوب التكلفةإالبیئیة ب

.دج سنويا7500000دل يقارب ، أي تكاليف بمع45387386,94= 2008-2003تكاليف التشغيل السنوية للفترة *

60423181

)1 +0,1(6

45387386,94=التكلفة/نسبة العائد

)1 +0,1(6

34107310,45
25619996,43 =

60423181

)1 +0,1(6
التكلفة   /نسبة العائد

= للمركب للفترة         

2003-2008
45387386,94

)1 +0,1(6 7500000 +

34107310,45
33119996,43 =
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الفصـل ةـخاتم
ة لوب التكلف ول أن أس ن الق روع /یمك اءة أي مش دى كف ى م م عل اءة للحك ة وبن ة فعلی د أداة تقییمی العائ

ي  ذ ف ي تؤخ ة الت الیف البیئی ف التك ر مختل تطیع حص ات، نس ارف والرافع ب المج ى مرك ھ عل وبتطبیق

الیف الحسبان عند القیام بالتخطیط األولي لبرنامج اإلنتاج السنوي ، ى تك لبیة للنشاط إل ار الس ل اآلث بتحوی

دھا اإل النظر لبع ا ب د رغم صعوبة تقییمھ ى عوائ دى یتحملھا المركب في سبیل الحصول عل اعي والم جتم

. الزمني الالزم لظھورھا

أثیر السلبي للمشروع  یص حجم الت ي سبیل تقل ل المركب ف ي من قب لكن وبصفة عامة نالحظ سعي بیئ

س ا یعك ا، مم ة اإلبیئی ا بالنتیج روع بیئی ة المش اءة وقابلی ول كف اط ح ة للنش لوب إیجابی تخدام أس س

.العائد، بالرغم من عدم اإللمام الكافي بالتكالیف والعوائد الكلیة لفترة دراسة المركب/التكلفة

جوفي األخیر یمكن القول أن ةاإلدم یم المشاریع باستخدام أسلوب التكلف ي تقی ة ف ارات البیئی د ا/عتب لعائ

.ستثماریة على جمیع األصعدةخطوة فعالة وأساسیة لنجاح المشاریع اإل
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الخاتمــة

مقیاسا فعاال للحكم على كفاءة المشاریع، سیسمح عتبارهإبالعائد لتقییم األثر البیئي، /إن أسلوب التكلفة

إدخالھا فاآلثار الخارجیة السلبیة للمشروع یتم . عتبارات البیئیة المصاحبة إلقامة األنشطةاإلبدمج مختلف 

. في التقییم الفعلي للنشاط اإلنتاجي الخاص بالمشاریعالحسابات البیئیة كتكالیف نقدیة تساھمجانبفي 

جتماعي الخارجي من جراء آثار العملیة اإلنتاجیة، إلى المشروع المقام و وبالتالي تحویل العبء اإل

. ھاالمسبب ل

بق یؤدي إلى زیادة التكالیف التي یتحملھا المجتمع في سبیل الحصول على السلع اوغیاب الدمج الس

السلبیة للمشروع، من تلوث للھواء، الماء واألمراض اآلثاربالمشاریع، بزیادة تكلفة تجنب الخاصة 

الحاضرة وكذا یعني المساومة على قدرة األجیال ما،المحتملة جراء ذلك إلى سعر السلع المستھلكة

معنى التقلیدي وفي بالاإلنتاجحجم علىلذا فإن إنفاق األموال لحمایة البیئة وإن كان یؤثر .المستقبلیة 

اآلثارالعام، لكن كل وحدة نقدیة تنفق من أجل حمایة البیئة والحد من مستواهالقصیر بانخفاض مدىال

الوحدة النقدیة سیقود إنفاقعلى المدى البعید، طالما أن اإلنتاجالسلبیة المصاحبة للمشاریع ستشجع وتزید 

نتظار إمة أكبر من قیمة الوحدة المنفقة، أي تحمل تكلفة في السلبیة على البیئة بقیاآلثارمن اإلقاللإلى 

بالرغم من ،جتماعيجتماعیة في سبیل العائد اإلإوبصورة أوضح تحمل تكلفة . الحصول على عائد

.تكالیف والعوائدللصعوبة التقییم النقدي 

ألخذ بالتكلفة البعد البیئي في تقییم المشاریع یكون من خالل اإدراج وعموما یمكن القول أن 

وبروز مفھوم . ، وھو الفكر الجدید في الطرح الخاص باإلنتاج).جتماعیةإقتصادیة إتكلفة (جتماعیةاإل

قتصادیة البیئیة أي التنمیة اإل- قتصادیةالتنمیة اإلمتمثال فيقتصادیة آخر للتنمیة موازي لمفھوم التنمیة اإل

. ة المستدیمةذات الطابع البیئي، والتي تستند إلى مفھوم التنمی

عتبارات البیئیة في تقییم المشاریع وباعتماد الدراسة التي أجریت في البحث والخاصة بدمج اإل

بالرجوع لما تم تطبیقھ و تحلیلھ في الدراسة المیدانیة لألسلوب على و،العائد/باستخدام أسلوب التكلفة

:قترحة التالیةجارف والرافعات یمكن إیراد النتائج و التوصیات المممركب ال

النتائج:أوال

ن البحث، وكذا الجانب المیداني التطبیقي بدراسة مركب مو تحلیل الجانب النظري ستعراضاب

:مایلي من نتائجبرازجارف والرافعات، یمكن إمال

العائد لتقییم /ستخدام أسلوب التكلفةإمة للدراسة، في عدم تطبیق و اصحة الفرضیة األساسیة والع.1

عتماد طریقة خاصة لحصر التكالیف والعوائد البیئیة، لتوظف إتم لذلك . البیئي داخل المركباألثر 

.لمركب كمشروعالبیئیة لكفاءةالفي الصیغة العامة لألسلوب، ومن ثم الحكم على 
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أنھ مشروع كفء و مقبول وجدناجارف والرافعات، مالعائد على مركب ال/بتطبیق أسلوب التكلفة.2

في حالة عدم وجود تكالیف التأسیس، ببالتقری1,3 3تكلفة تساويال/نسبة العائدحیث أن . بیئیا

.وھي أكبر من الواحد بحسب مقیاس الحكم على الكفاءة لألسلوبعند إدراجھا بالتقریب1,03و

في عملیة معالجة المیاه، و تكلفة المعدالت الالزمة لمراقبة المیاه ةبالنسبة لتكلفة الموارد المستخدم.3

حقات الخاصة لى مستوى المختبر، ال تمثل التكلفة الحقیقیة للمعالجة، نظرا لعدم وجود المعل

. بالتكلفة الكلیة من نقل وشحن

إحصاءحیث أنھ بغرض . سنوي، خاص بالجانب الطبي للمركبيجتماعإعدم وجود تقریر عمل .4

-2003ي للفترة الطبممستوى القسكل الملفات على مراجعةأھم األمراض وعدد المرضى تم 

2008.

الخطر الكبیر الذي یتعرض لھ العمال في ورشة معالجة السطوح، جراء مادة الكروم، إذ من .5

ھناك من أن أشھر، لكن نجد 3ستبدال العمال على مستوى الورشة دوریا كل إض أن یتم ترالمف

رھا مرض خطر التعرض لألمراض الصدریة، وأخطزیادةيوبالتالسنة، 20یعمل بالورشة منذ 

.سرطان الرئتین

الھواء تصفیةداخل ورشات اإلنتاج، نظرا لعدم القیام بتصلیح قنواتیالحظ تذمر كبیر للعمال .6

.الموجودة على مستوى األسطح، بصورة فوریة عند تعطلھا

المخصصة لحرق الطین الناتج عن أضخم التجھیزات الموجودة بھ، وحدألستغالل المركب إعدم .7

.ة بالمیاه، بداعي العطب التقني الذي یتطلب خبراء أجانب وأموال طائلةالمعالجة الخاص

: ھناك جھود من قبل المركب فیما یخص الجانب البیئي، یمكن إجمالھا فیما یلي.8

.برت، والمراقبة التي تتم بالمخالخاصة بھورشةالالمیاه على مستوى ةدوره في معالج·

.و بیعھااإلنتاجالزیوت المستخدمة في عملیة سترجاعإ·

.جمع نفایات الحدید و القیام ببیعھا·

الخاصة بالمحوالت الكھربائیة القدیمة، )بیفینیلوبولي كلورPCB (لجمع زیوت ا·

.بالزیت المعدني في المحوالت الجدیدةستبدالھإو

ذات الخطورة الكبیرة في المعالجة (CYANURE)رمادة السییانیستخدامإالتوقف عن ·

.بالغاز الطبیعيستبدالھاإوالحراریة،

ووضعھا (CYANURE)ومادة السییانیر (PCB)لالقیام بجمع كل من زیت ا·

.)محددةشروط تخزین (مخازن خاصة للمركبب
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.ستخدام الحطب داخل المركب أو بیعھإإعادة ·

.من قبل المركب إلعادة جمع الورق، لكنھا لم تنجح و تم إلغاءھاسطرتھناك خطة ·

مثل العوائد البیئیة للمركب ربح صافي، نظرا لصعوبة توقع قیمتھا النقدیة، فھي ناتجة عن                                 ت. 9

.من العملیة اإلنتاجیةةستغالل العناصر المتبقیإ

التوصیات: ثانیا

المشاریع، ومن ثم ینبغي على تظھر النتائج السابقة ضرورة األخذ بمختلف اآلثار البیئیة عند تقییم

تخاذ كل التدابیر الرامیة إلى التخفیف من حدة اآلثار السلبیة للعملیة إصانعي القرار داخل المركب 

:قتراح التوصیات التالیةإیمكن حیث، ةاإلنتاجی

محاولة إیجاد برنامج خاص بالعائد لتقییم األثر البیئي داخل المركب، /تطبیق أسلوب التكلفة.1

اإلنتاجيالمصاحبة للنشاط ،بحساب القیمة الفعلیة للتكالیف والعوائد البیئیة السنویةیسمح 

الحكم على كفاءة المركب بیئیا في المدى القصیر، المتوسط إمكانیةللمركب، وبالتالي 

.والطویل، بتطبیق الصیغة األساسیة لألسلوب

: ب بیئیة سلیم یسمح إدارةنظام إتباع.2

لحقیقي للبرنامج البیئي في میدان العمل، والمسطر من قبل المدیریة التجسید الفعلي وا·

.العامة

.تحسیس العمال بأھمیة الجانب البیئي وجعلھا ثقافة عمل·

.قتراح مخطط یومي من أجل حسن أداء العمال، وتسییر العملإ·

.تطویر التحالیل الخاصة بالرقابة والتفتیش اآللیة·

.مخالفة بیئیةالتدخل السریع في حالة وجود أي ·

.المساھمة في تحسین الشروط البیئیة للعمل·

.محاولة توثیق كل المعطیات ذات الصلة بالجانب البیئي داخل المركب·

.عتبار تسییر النفایاتاألخذ بعین اإل·

قنوات التھویة لتحسین وإصالحشات، رالقضاء على الترسبات الجوفیة الناتجة عن الو.3

.ظروف العمل

أشھر داخل ورشة معالجة 3ل یسمح باستبدال العمال بشكل دوري كل تطبیق برنامج عم.4

.السطوح، باإلضافة إلى تطویر الوسائل الوقائیة للعمل بالورشة
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جتماعي سنوي خاص بطب العمل من قبل القسم الطبي للمركب، إیجب وضع تقریر عمل .5

علق باألمراض طالع على الوضعیة الصحیة للعمال، وخاصة فیما یتباإلنولیؤلمسلیسمح 

مما یسھم في وضع خطة تضمن على األقل التخفیف من حدة ،الناتجة عن النشاط اإلنتاجي 

.اإلصابات واألمراض

ینبغي على مدیریة البیئة، التكفل بالمواد الخطرة الموجودة على مستوى مخازن المركب .6

ذات(CYANURE)، ومادة السییانیر)بیفینیلوبولي كلور(PCBلاوخاصة زیت

الخطورة الكبیرة، حیث كان من المفروض أن تقوم المدیریة بإنشاء محرقة خاصة تضمن 

معالجة تلك المواد، باستخدام الضرائب التي تدفع لھا من قبل المركب أو باقي المؤسسات 

ذات األنشطة الملوثة، كون تكالیف معالجة ھذا النوع من المواد كبیرة وال یمكن للمركب أو 

.مخازنالتحملھا، بدل بقائھا في باقي المؤسسات 

البیئیة في تقییم المشاریع باستخدام أسلوب تعتباراوفي األخیر یمكن القول أن األخذ باإل

: العائد یؤدي إلى/التكلفة

.قتصادیة اإلنمائیةضمان السالمة للمشاریع اإل·

.تقییم اآلثار البیئیة من ناحیتین كمیة ونوعیة·

جتماعي، بمراعاة الجانب إقتصادي إھا ناتجة عن تحلیل تخاذ أحسن القرارات كونإ·

.البیئي

.ستثماریةختیار أحسن المشاریع اإلإ·
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Résumé

  La situation économique actuelle, impose l’intégration de la dimension
environnementale (considération environnementale) dans l’évaluation des activités
économiques. Les différents projets et afin de réaliser leur succès et leur continuité
épuisent des ressources naturelles non renouvelables, ce qui pose le problème de leur
impact sur l’environnement et la société, sans oublier les externalités négatives réalisées
par ces projets et qui représentent un coût additionnel à la charge de la société et
l’environnement.
  La relation entre le projet et l’environnement réside dans la nécessité d’intégrer les
externalités dans les calculs économiques comme des coûts environnementaux a la
charge du projet dans l’attente de recevoir des revenues, d’une autre façon c’est
l’évaluation environnementale des projets par la méthode coût /avantage   . Ou le coût
est l’élément le plus important dans cette évaluation, et dans laquelle on va transférer les
coûts  externes  du  projet  à  ses  calculs  internes,  pour  essayer  de  réduire  le  volume  des
dégâts et les externalités négatives des activités productives.
  La méthode Coût/Avantage prend en considération l’évaluation des revenues sociaux
du n’importe quel projet par rapport a son coût social, représentée par des unités
monétaires.
  Cette méthode montre qu’un programme approprié a la lutte contre la pollution est
nécessaire lorsque la somme des ses revenues est supérieure à la valeur des dégâts
prévus.
  Dans le domaine de la politique environnementale, la comparaison des coûts et des
revenus représente un indicateur de rationalité des décisions prises, ce qui reste un
principe général dans l’allocation des ressources. Cette rationalité est atteinte lorsque le
revenu marginal sera égal au coût marginal.  Quand le revenu net atteint sa valeur
maximale après avoir utilisé une quantité limitée des ressources.
  A travers cette étude on a défini la méthode Coût/Avantage et les méthodes de son
application et son efficacité pour évaluer l’efficacité environnementale des projets. Cette
méthode a été appliquée dans le cas pratique sur le complexes pelles et grues industriels
qui appartient à l'entreprise nationales des matériels de travaux publics; Pour juger son
efficacité environnementale.
  A partir de cette étude on a tiré les résultats suivants :
- La non application de cette méthode dans le complexe, ce qui nous a conduit à
l’application d’une méthode spécifique pour déterminer les coûts et les avantages
environnementaux, afin de les appliquer dans la formule générale de la méthode. Pour
juger l’efficacité environnementale du projet.
- L’application de cette méthode dans le cas empirique nous a permis de déduire que ce
projet remplit les conditions environnementales.

- Des effets néfastes sur les ouvriers, malgré les efforts du complexe dans le domaine de
la protection environnementale. (Inefficacité des mécanismes concernant
l’environnement)

Mots clés
  L’évaluation des projets, les considérations  environnementale, la dimension
environnementale, effet environnemental, effet extérieur (externalité), pollution, les
coûts sociaux, la méthode Coût/Avantage.
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Abstract

  The current economic situation requires the integration of environmental aspects
(environmental considerations) in the evaluation of economic activities. On the basis that
projects rely on natural resources to achieve success and continuity which are exploited
without being renewable any more. For this reason the question of their impact on the
environment and society, without forgetting the negative externalities produced by these
projects, which represent an additional cost borne by society and the environment.
  The relationship between the project and the environment obligate to incorporate the
external effect in the economic calculations as environmental costs borne by the project
in anticipation, waiting for receiving returned. In other words, the environmental
evaluation of projects using the cost/revenue method, by transferring the external cost of
the  project  to  its  internal  count.  Where  the  cost  is  the  most  important  element  in  this
assessment, in which we will try to reduce the amount of damage and negative effects of
productive activities.
  The method Cost/Benefit takes into account the evaluation of social income of any
project from a social cost and represented it in a monetary units.
  This method shows that appropriate program against pollution is necessary when the
sum of its revenues exceeds the expected value of damage. In other words, the reference
is based on a correct behavior.
  In the field of environmental policy, comparing costs and revenues is an indicator of
rational decisions, which is a general principle in the allocation of resources. This
rationality is achieved when the marginal revenue will equal marginal cost, i.e. when net
income will reach its maximum after their use limited resources.
Through this study we defined a methodology to Cost / Benefit and methods of its
implementation and effectiveness to evaluate the effectiveness of environmental projects.
This method was applied in the concrete case on the complex of cranes and excavators
belonging to the national company of public constructions to decide its environmental
competence.
  From these studies we made the following remarks:
  Failure in applying this method in the complex; this led us to apply a specific method
for  determining  the  costs  and  environmental  Benefits  to  apply  them  in  the  general
formula  of  the  method,  for  the  evaluation  of  the  environmental  effectiveness.   The
application of this method in the previous case has allowed us to get these results:
  The non application of the Cost / Benefit method to evaluate the environmental effect
inside the complex, this is why a special method was applied to determine the
environmental cost and revenue. From which we can decide about the environmental
competence of the complex.
By  applying  the  cost/revenue  method  on  the  complex,  we  find  that  it  is  an  acceptable
project concerning the environment.
  The existence of bad effects on workers; despite the effort deployed by the complex in
environment protection.

Key words
The evaluation of projects, environmental consideration, environmental dimension,
environmental effect, exterior effect, pollution, social cost, the method Cost / Benefit.
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