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 تمهيد
_______________________________________________________ 

 ياسفيكتور ما
 )1(نولوجيا اإلنتاج النظيف مدير مركز األنشطة اإلقليمي لتك

 )2(خطة عمل المتوسط 

 
 

امل إن    ي المجتمع هي حقيقة ال يمكن إنكارها حاليًا، ونقبل بهذا ك           تك ياة ف ئة بكل مظاهر الح  دائم تكامل البي
 بالنسبة لحدث تكاملبغض النظر عن االختالفات التي من الممكن أن تكون موجودة في نوعية وسرعة حدوث هذا ال           

ا  ال شك فإن التغّير الحاصل في طبيعة التصرفات الشخصية أو الجماعية يؤثر على كل األجزاء التي يمكن أن     وب .  م
 .ينقسم إليها مجتمع أو بلد وكذلك يؤثر على تركيبة األعمال وقطاعات االقتصاد ضمن هذه المجتمعات

 
ع                      ذا التكّيف الضروري م ّير وه ذا التغ رى ه ال، ينبغي أن ُي ة األعم ذا ال  ففي حال  البيئي تكامل معطيات ه

ا بطريقة                         ي نظام إدارته ه ف ى الشركة أن ُتدخل ذي ينبغي عل تاج ال د لإلن امل جدي تكاملة كع التي سيعتمد و صحيحة م
 .)3(عليها تطورها المستقبلي

 
ئة    ركة والبي ن الش ة بي ي العالق ًا وتطورت ف ي ارتبطت مع راحل الت دع )4(وإذا استعرضنا الم  دون أن نخ
نا و   ى اال    أنفس تمادًا عل تزام اع تا  ل وب   المطم ال من المكاتب والسلطات البيئية، فبإمكاننا أن نقّدر وجود نقطة انعطاف    ل

 .ة إضافيكلفةيمكن أن تكون مصدر فوائد تنافسية كانت ُتعتبر خطًأ أو مجرد 
 

يه                      ّم ف ذي ت ي نفس الوقت ال ذه ف امل وأتت نقطة االنعطاف ه ي الشركة وأصبح    تك ئة ف لها نفس  إدارة البي
ه    ذي تالزمت مع تاج ال تريات أو اإلن ن أو المش ية وإدارة الزبائ ية اإلدارة المال ا   .  أهم ر م ذا الوقت ظه ي نفس ه وف

اول الخّالق   "يسميه شومبيتيريان      ذي باستطاعته أن يستخلص الكسب أو العمل أو يضيف باختصار        ".  المق وهو ال
 .   ظاهريًاإلى قيمة أو ربح انطالقًا من وضع عدائيٍّ أو مؤٍذ

طة االقتصادية    ن األنش تفاعل الصحيح بي تها بال نا الواجب تلبي اف احتياجات عى الكتش ن نس وخاصة (وحي
د التنافسية الحيوية، فنحتاج لنسّلح أنفسنا باألدوات الالزمة التي                ) الصناعية  تمكننا من استغالل الفوائ ي س ئة الت والبي

ن الشركات من تحليل الخيارات المختلفة           والتوصل إلى القرارات الصائبة من منظور بيئي وعملي مّتبعين نهجًا     تمّك
 .فنيًا واقتصاديًا

نا من اكتشاف الفرص المتاحة من هذه العالقة الفعلية بين                  ي تمكن ك الت ذه األدوات هي  تل ن أول ه ومن بي
بعاثا              يل مصادر االن ية تقليص أو تقل يل إمكان بدأ بالضرورة بتحل ي ت ئة والت نفايات وضمن نفس  الشركة والبي ت أو ال

 ).الهواء أو الماء أو التربة (للوسط المتلقيالعملية قبل أو بدًال عن معالجتها لتصبح في حالة مقبولة 
ية          ألة بيئ ه مس ن كون ثر م ل أك ألة عم و مس ه ه ذي نقدم تحدي ال إن ال ارًا ف تإإن .  واختص نفايات ان ج ال

بعاثات هو شيء تسعى الشركة            نصرفات   الم ى أو االن يمة    ةضاف إ إل  طاقة - عمال -مواد أولية (بشكل أو بآخر لـه   ق
 يكون على ضوء الثورة التقنية المضافةوبالتالي يبدو من المنطقي تحليل فيما إذا كان الحصول على القيمة       ).  الخ…

 .   العمليات أو في أي شروط مجدية يمكن فعل ذلكترشيدأو تحسين أو 
ق بأي شكل أي أساس إلدارة العمل الجيد ولكنه يوفر إدارة أفضل لعوامل      فنحن بالتالي نقدم مقترحًا ال يخر     

 .اإلنتاج

                                           
تاج ال       (1) يا اإلن هو أحد الوحدات التي يتم من خاللها تطوير خطة عمل منطقة حوض المتوسط ) سي بي / راك (نظيف  مركز األنشطة اإلقليمي لتكنولوج

ير من أنشطتها          ّم إنشاؤه من قبل وزارة بيئة حكومة كاتالونيا المستقلة عام   ].  انظر إلى المالحظة في األسفل     [كجزء كب سينتر فور " تحت اسم 1994وت
نر برودكشن إنيشياتفز      باد   " (كلي تاج النظيف    مركز م نذ عام   ).  رات اإلن ن لكاتالونيا        1996وم ن السلطتين البيئيتي ة بي ية القائم  وحتى اآلن، وضمن االتفاق

 .وإسبانيا، يدعم هذا المركز خطة عمل حوض المتوسط فيما يتعلق بمنع التلوث الصناعي واإلنتاج النظيف باإلضافة ألنشطته األخرى
مجال أنشطته لتشمل البلد كله ضمن أنشطة تعزيز اإلنتاج النظيف  )مركز مبادرات اإلنتاج النظيف(احتمالية أن يوسع      وفي إسبانيا، تتضمن االتفاقية 

 .وتقليل مصادر الفضالت وابنعاثات التلوث بالتعاون مع السلطات البيئية القديرة في المجتمع المستقل المعنّي بكل حالة
 من قبل دول منطقة حوض المتوسط واالتحاد األوربي ضمن إطار عمل برنامج األمم المتحدة 1975 عام )ماب(تّم تبني خطة عمل حوض المتوسط   (2)

 . بروتوكوالت محددة6 وعلى 1995 والمعّدلة عام 1976وتستند أنشطته إلى معاهدة برشلونة الموّقعة عام .  للبيئة لضمان الحفاظ على البيئة
 .وأنا أوافق على هذه المقولة." مستقبل مؤيدة لفعاليات البيئة أو ال تكونستكون شركة ال: "يقول كينيث سادغروف (3)

 )2(انظر الفصل   (4)
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نا إن     االسترجاع والتدوير وإعادة وإن طرق " النفايات أو االنبعاثات هما شيئان دفعت الشركة مقابلهما   "وقل
ى          .   تستحق الدراسة   االستخدام  ليمه إل تم تس ندما ي ه ع تدفع الشركة مقابل ي الوسط ا وهو شيء س  في البلد الذي لمتلق

به ي ع الشركة ألجل المعالجة وااللتزامات ومصاريف التخزين وفي أقصى الحاالت ستدفع فوائد أو            .طل   وسوف تدف
ية أو اجتماعية       ون جزائ ك المصاريف اإلضافية التي ال                 .  دي ي البحث عن طرق تجنب أو تخفيض تل ومن المنطق

 .تضيف قيمة إلى المنتج أو الخدمة
يز ا ادر    ولتمي نع مص من م ي تض ل الت ة العم نة لسياس د الكام ام    )5(لفوائ ن نظ ل م د أفض تلوث، ال يوج  ال

التي تشكل أساس التغيير والتشخيص والتعريف المعتمد عليه بشكل كبير للحصول على فوائد اقتصادية وتقنية وبيئية    
 .  المقترح على الشركات

تاج النظيف باق                       بادرات اإلن دأ مركز م تراحاته للشركات وفقًا لهذا النهج المّتبع للبحث عن الفرص المخفية         وب
 .وراء إدارة بيئية أفضل

، وجدنا أن الخبراء الذين أنيطت بهم هذه المهمة من قبل  "هوية التشخيص "ورغم الفكرة الواضحة لتسلسل     
 .كانوا يقومون بها بطريقة غير صحيحة) مركز مبادرات اإلنتاج النظيف(

تأثرة إل    ير بمفهوم       وم د كب ، كان من الضروري )التوافق والال توافق"الذي يعتمد على مبدأ    " (التدقيق"ى ح
ز بشكل كبير على الوقاية والتقليص انطالقًا من المصدر بما يتعلق بدرجة التوافق أو القرب            روتوكول يرّك تعريف ب

 )6(. أو البعد بالنسبة لألنظمة
ّم     ذا الشكل ت ادوبه ي تشخيص فرص تخف   ( إيج ر البيئ ي     .  )يف األث ن الشركات الت يلة تمّك ا كوس ّم فهمه وت

نفايات       ات ال يض ملوث ك تخف ن ذل دف م ان اله ا، وك روع م ي مش ًا ف ية المضي قدم ر إمكان ن تقدي ا م لنا معه تواص
بعاثات من مصدرها      بيهة بالوسائل األخرى الموجودة وليست مختلفة عنهم ولكنها أثبتت مدى             .  واالن يلة ش وهي وس

ا فائدت ي      )7( ه نا ف تاج النظيف      (ل بادرات اإلن ، واألكثر من هذا أنها تمكننا من اتخاذ النهج المبدئي نحو أنظمة   )مركز م
 .مضمونة الجودة إلدارة البيئة

طة        غيرة والمتوس ات الص ى المؤسس ه الخصوص عل ى وج يرة عل ة األخ ري الجمل ية  (وتس ي الغالب وه
نظام إدارة  أو 14000 لها أي قفزة طائشة نحو متطلبات شهادة اإليزو        والتي تعتبر بالنسبة  ) الموجودة في أي مجتمع    

يق ئة والتدق ة)8(البي ا   .   مؤذي واد وم ق الم م عن تدف رفة أعظ ي بمع ن المصدر تأت تلوث م يص ال رفة فرص تقل ومع
منظمة يستهلكه نشاطها والمخصصات الصحيحة للتكاليف المرتبطة بها والتي ستسّهل دمج الممارسات والتغييرات ال        

 .التي يأتي بها نظام اإلدارة الموّثق
 

ية           ة التال ذه الحجج بالجمل نك بشكل صحيح إدارة ما هو غير معروف أو ما هو   : "ويمكن تلخيص ه ال يمك
ّدر بشكل سيء      ع العديد من الشركات الذين هم غير واعين أو                 ".  مق ه انعكاس لواق بًا، إال أن رًا غري دا أم و ب وحتى ل

                                           
التقليص انطالقًا من "ونقول باستمرار نفس الشيء في معرض الحديث عن .  يوجد عدد من المشاريع والبرامج التي تختلف بأسمائها بشكل أساسي  (5)

، "الكفاءة"، "المبادرات العادية"بي، 3آر، 3بي، 2، "اإلنتاج النظيف"، "التقليل من الفضالت واالنبعاثات"، "المنع انطالقًا من المصدر"، "المصدر
واألكثر من ذلك كل مؤسسة تشرع ببرنامج من هذا النوع، وتصيغ نوعًا من هذه البرامج وترفعهم إلى سوية متميزة بالنسبة … ،"التخطيط البيئي"

وإن تقديم مقترحات رائدة .  أن هذا التكاثر من الممكن أن يؤدي إلى مفاهيم عكس التي يتمنى أحدًا أن ينشرها في قطاع األعمالوأعتقد شخصيًا .  ألنشطتهم
، وربما يكون للنهج األوضح واألكثر ثباتًا والمؤيد باألدلة مصداقية أكبر.  تختلف قليًال عن بعضها لن يمكن عالم األعمال من احتالل موقع أكثر فاعلية

 .أو لساعة في الظل… ولكننا جميعًا نريد أن نكون لدقيقة 
ومن الممكن للمقدمات المنطقية التي تتوافق تمامًا مع .  ولإلنتاج النظيف أو أي مقترح مشابه مردود على أي عملية وعلى جدواها البيئي والتقني  (6)

ويجب تعريف هذه المقدمات المنطقية حتى تكون قادرة .  الكفاءة أثناء عمليات إنتاجهاتعديالت التشريع مع نهاية تقنية األنابيب أن تحتوي كل أشكال عدم 
 .ولهذا السبب، فإن درجة التوافق ال تعتبر عامًال مقررًا عند تطبيق برنامج اإلنتاج النظيف.  من تقديم بدائل تظهر فوائد إدارة البيئة الفّعالة

ومن ضمن .  استثناًء عن القاعدة) سي بي إذا كنتم تفضلون هذه التسمية/أو راك) (مبادرات اإلنتاج النظيفمركز (ونملك جميعًا نفس المصادر وليس   (7)
، البّد من ذكر عملين اثنين ربما كانا متصدرين في )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(األعمال التي استخدمناها كقاعدة لتخطيط ما سيصبح فيما بعد 

دليل تقليل االنبعاثات والفضالت (األول هو .  يمكن لمجتمع كاتاالن الصناعي أن يعترف بهما ويفهمهما ويضعهما موضع التنفيذحينها، ومتقدمين لدرحة ال 
) دليل وسائل اإلعالم(والثاني هو .  1992، وهو عمل قام به معهد سيدرا في برشلونة ومولته العديد من السلطات البيئية اإلسبانية ونشر عام )الصناعية

وكال الكتابين بالنوعية التي يتميزان بها لهما مدخالن كانا عديما النفع بالنسبة لقطاع الصناعة الذي يفتقر .  1995ذي نشرته وزارة الطاقة والصناعة عام ال
 .للحساسية وحس المتلقي كما ذكرنا آنفًا

 . في تطوير النهج الفعلي، وهذا ال يسهم"الفرص"أكثر من " المشاكل"كانا موجهان بشكل أساسي نحو       * 
 :وتّم تصورهما كتشخيص ذاتي مما قّيد فائدتهما لألسباب الثالثة التالية      * 
 . ليكونا أداتين فّعالتين،فإنهما يتضمنان درجة وعي لم تكن موجودة ونهج وقدرة على التحليل الذاتي نفتقر إليهما في العديد من الشركات-         
 . صيغة منظمة ومعقدة يمكنها المضي في هذا النوع من التحليل الذاتي ويتطلبان-         
  ولم يكن بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تمتلك المعرفة المطلوبة إليجاد البدائل التي يحتاجونها، حتى لو كانت قادرة على  -         

 .           تمييز الفرص
 . من المنشورات األخرى التي سعت بشكل أكبر إلعطاء المعلومات منه إلى كونها فّعالة، رغم تشابه المزايا      ومن الممكن أن نشير إلى العديد

 .   هو نظام إدارة البيئي الطوعي الذي أسسه االتحاد األوربيالتدقيقإدارة البيئة ونظام   (8)
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ر مخ       ي تقدي ية     يخطؤون ف يف البيئ توفر لديك جميع             : )9(صصات التكال م ت يم إن ل رار حك ى ق نك التوصل إل إذ ال يمك
 .الحقائق

ية وطريقة            ى إيضاح ميكانيك تاب إل ذا الك ، واألكثر أهمية )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي (ويهدف ه
ية                ية عن ماه ثلة عمل ى أم اء الضوء عل ي        (إلق ر البيئ يف األث ذي تستخدم ألجله  واله  )10()تشخيص فرص تخف دف ال

 .بالنسبة للمحترفين في قطاع البيئة واألعمال بشكل عام
يل وأسلوب    ّي بطريقة بحيث يمكن استخدامه في أي شركة بغض النظر عن المواصفات الخاصة                الدل  مبن

 )11(.  ويحدث االختالف في جدوى الفرص المتاحة على المدى القريب والمعّرفة الحقًا.  بكل بلد
ذا التمهيد دون التعريف بالمؤسسات التي مّكنت من كتابة هذا الكتاب ونشره    وال أرغب   اء ه  ضمن )12( بإنه

نطقة حوض المتوسط في سعيهم لتحقيق أنظمة إنتاج              ه لشركات م إطار خطة عمل المتوسط واألمل أن يثبت فائدت
 .استدامةل كوكبنا هذا أكثر جعت

                                           
 وهو المستوى الذي يتم فيه -دير المخصصات الصحيحة للتكاليف البيئية ينبغي اإلشارة إليها كإحدى العوامل التي تساعد أو تجعل من الصعب تق  (9)

كالماء (وحقيقة كون المواد األولية )…القانونية و القهرية واالقتصادية و المالية ( ووجود واستخدام جميع الوسائل من كل األنواع -تعميق الظواهر البيئية 
 أو الثقافة من بين العديد من العوامل األخرى التي التنميةتمد ظاهريًا أيضًا على عوامل خارجية كمستوى وتع.   وال تعكس تكلفتها الحقيقيةمدعمة) والطاقة

 .التنمية المستدامةتنسجم أساسًا وتندمج مع ما أسسناه كموضوع وأسميناه 
مركز مبادرات ( التي يديرها )ر البيئيتشخيص فرص تخفيف األث(معلومات عن عدد ) http://www.cipn.es(وتحتوي صفحتنا على اإلنترنت   (10)

 .والقطاعات التي تستخدم فيها كأداة لتمييز فرص التطوير االقتصادية والبيئية) اإلنتاج النظيف
 ).9(انظر المالحظة   (11)
 كما هي موجودة في اتفاقية التعاون سي بي تمولها وزارة البيئة اإلسبانية/ تحت اسم راك) مركز مبادرات اإلنتاج النظيف(األنشطة التي يقوم بها   (12)

 ).1(المذكورة في المالحظة 
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 المسرد
____________________________________________________________________ 

 
 

 .الدليليتضمن هذا القسم تعاريف لبعض المصطلحات المستخدمة في هذا 
 

ي     يق البيئ يق / التدق اءة ال         : التدق ق والنظامي لكف ي الموّث يم الموضوعي والزمن إلدارة تتضمن التقي ة، شركهو أداة ل
ي تعطي اإلدارة السيطرة على أي ممارسة من الممكن أن تؤثر   فه.  ونظام إدارتها والوسائل المستخدمة لحماية البيئة     

 ). لمجلس أوربا1836/93القانون رقم .  (يمًا عن السياسات البيئية للشركةوعلى البيئة وتعطي تق
 

تقويم  القانون رقم .  ( هو تحليل شامل تمهيدي لمشاكل وآثار ونتائج أنشطة مركز ما، ضمن الشروط البيئية       : البيئي ال
 ). لمجلس أوربا1836/93

 
ياة     يل دورة الح  هي مجموعة التقنيات التي تجتمع معًا لتشكل موضوعًا وطريقة نظامية لتمييز وتصنيف وتقدير      :تحل

ات واألثر البيئي والمصادر المادية ومصادر الطاقة المرتبطة بإنتاج معين أو عملية أو نشاط من               البداية عبء الملوث
 .وحتى النهاية

 
يات    توفرة  أفضل التقن يات واألنشطة والعمليات وطرق العمل المطّورة والمجرَّبة على نطاق       :الم  هي مجموعة التقن

ا ومصّممة لتطّبق في صيغة صناعية معينة ضمن شروط اقتصادية قابلة للتطبيق في الشركة وموضوعة        صناعي م
 .موضع التنفيذ لتقليل االنبعاثات إلى أقل ما يمكن إن تعّذر تجنبها

 
تو   أفضل ال   يات الم يف باهظة         فرتقن ي ال تستدعي تكال يات المتوفرة شرط أن تكون قد برهنت        :ة الت  هي أفضل التقن

 . حال تطبيقها في القطاع الصناعي المطلوبةجدواها االقتصادي
 

يدة      ية الج ير الداخل  هي مجموعة ممارسات التشغيل الصحيحة لألشخاص واإلدارة والسيطرة على األنشطة       :التداب
وبشكل عام، يمكن تطبيق التدابير الداخلية الجيدة بتكاليف منخفضة .   التي تشجع تقليل النفايات واالنبعاثات    الصناعية

تثمار سريعاً        ود االس دًا ويع داً           .  ج ة ج ا فّعال ذا أنه ثر من ه ويتطلب التطبيق الجيد للتدابير الداخلية الجيدة في  .  واألك
ير المواقف من جانب م              د من الحاالت تغي وظفي الشركة بدءًا من مشغلي اآلالت إلى المدراء، ويمكن التوصل       العدي

م عن المشروع الواجب اّتباعه واألهداف المقترحة وتركهم يشاركون في النتائج التي تّم                  ك من خالل إعالمه ى ذل إل
 .التوصل إليها حين يتم الحصول على األهداف المرجّوة

 
واد    ير الم ل سميّ     :تغي واد األق تبدال الم ا نفس استخدام          هو اس ل ولكن يكون له يات أق ي يمكن استخدامها بكم ة أو الت

 .أو المنتجات المساعدة التي لها أثر هام على البيئة/المواد األولية و
 

ية    يرات التقن يزات لتقليل تدفق النفايات من مصدرها       :التغي يات والتجه ى العمل تعديالت عل ويمكن أن تتدّرج .   هي ال
تعديالت من التغ     ذه ال دة أيام إلى عمليات االستبدال التي تحتاج إلى        ه يلة خالل ع يف قل نّفذة بتكال يرات الصغيرة الم ي

بر    يف أك تغييرات في عمليات اإلنتاج واستبدال التجهيزات والتسلسل : ويمكن أن تتضمن هذه التغييرات التالي   .  تكال
يات التشغيل             وتوضع األنابيب و     ي ظروف عمل يرات ف تة والتغي ي (األتم ات ودرجات الحرارة والضغط والزمن الكم

 ).الخ…النقل االلكتروني للبيانات واألتمتة الذاتية والتقنيات الحيوية (والتقنيات الجديدة ) الخ… الكامن 
 

نفايات    ية             :تدفق ال ة فيزيائ ي أي حال نفايات ف بعاثات ال ة أو صلبة أو سائلة  ( هي ان ماء أو  (وسط متلقيأو أي ) غازي
 ).هواء أو تربة

 
 . البيئيالتقويم انظر : البيئي األوليلتعريفا
 

ي          ر البيئ يف األث  هي تقدير احتماالت التخفيف من النفايات واالنبعاثات الناتجة أو المتولدة عن       :تشخيص فرص تخف
 .نشاط صناعي معّين
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لتربة والناتجة بشكل  هي ما تخرجه المواد أو االهتزازات أو الحرارة أو الضجيج إلى الهواء أو الماء أو ا   :االنبعاثات
تعددة   نة أو م ير مباشر عن مصادر معي آتمباشر أو غ د .  (للمنش يطرة والح ي للس تكاملالمجلس التوجيه ن الم  م

 ).1996) سبتمبر( أيلول 24إي سي، في /96/61الملوثات 
 

يف  ي كميات و                :التخف يف ف نها تخف تج ع ي ين ند المصدر والت تدوير ع ادة ال يات التخفيض وإع و خطورة أ/وهو عمل
 .االنبعاثات المتولدة في عملية اإلنتاج مع الحفاظ على التوازن البيئي

 
َتج ادة تصميم المن يف :إع ادة تكي و إع ي ضمن  األ ه رها البيئ بار أث ن االعت ن بعي تجات الصناعية آخذي دوات والمن

ة رمي الفضالت، وفي نفس الوقت، تأمين                        نطاق من لحظة التصنيع وحتى نهاي نظور واسع ال احتياجاتها الكافية م
واد األخرى                  د من الم اء والعدي ة والم ثل الطاق وارد م ان من الم در اإلمك ويعني هذا تقليل الكميات المدخلة والتي .  ق

على سبيل المثال األجزاء التي (يحتاجها المنَتج لتتم عملية التصنيع، وفي نفس الوقت، الزيادة في العمر المفيد للمنَتج      
 ).الخ…مكن تفكيكها مع إمكانية تعدد استخداماتها ُيعاد استخدامها وي

 
يات      ادة تصميم العمل يف العمليات الجارية في عمل ما بحيث تكون أكثر كفاءة           :إع ادة تكي ويعني هذا إجراء .   هو إع

ة والمواد،             اء والطاق ن الم ى تخزي ينات عل الخ، عن طريق إجراء تغيير على خطة اإلنتاج حتى ال يتم ضياع  …تحس
 .ر بحيث تكون أكثر فائدة ويتم تقليل تدفق النفاياتالمصاد

 
ة امة أو   :الوقاي واد الس ن الم يل م يلها أو التقل بعاث الفضالت أو تقل ب ان ى تجن ة إل راءات الهادف ة اإلج  هي مجموع

 .الملوثات التي تحتويها
 

يف  تاج النظ ة    :اإلن ية للوقاي تراتيجيات البيئ تمر لالس يق المس و التطب تكاملة ه تاج   المطالم يات واإلن ى العمل ّبقة عل
ام والتقليل من األخطار على البشرية والبيئة              اءة بشكل ع زيادة الكف ففيما يتعلق بعمليات اإلنتاج، يشمل .  والخدمات ل

ى المواد األولية والطاقة والتقليل من المواد األولية الساّمة ونقص كمية وسمّية االنبعاثات       اظ عل تاج النظيف الحف اإلن
نفايا  لبية خالل دورة حياة المنَتج،              .  توال ار الس ى تخفيض اآلث ذه االستراتيجية إل تهدف ه تجات، ف تعلق بالمن يما ي وف

دءًا من استخالص المواد األولية وحتى التخلص منها نهائياً   أما فيما يتعلق بالخدمات، فيشمل ذلك دمج االهتمامات .  ب
م الخدمات        ي تصميم وتقدي ية ف ج النظيف تغيير المواقف ومسؤولية إدارة البيئة وتقويم الخيارات ويستلزم اإلنتا.  البيئ

 ).برنامج األمم المتحدة للبيئة.  (التقنية
 

 . النفايات أو أجزاء النفايات عديمة الجدوى:المخلفات
 

ر المصادر      ادة تكري يار تقييم يتضمن إعادة استخدام النفايات في نفس مركز اإلنتاج الذي نتجت عنه سوا       :إع ء  هو خ
 .في نفس العملية أو أي عملية أخرى

 
ًا من المصدر        ا من تركيب أو سير العمل أو تشكيل المنَتج أو                :التقليص انطالق ية م ى عمل تعديل المطبق عل  هو ال

واد األولية الذي يحتاج إلى تقليص الفضالت الناتجة             تبدال الم  خالل عملية اإلنتاج أو المراحل - كميتها وسميتها    -اس
 .إلنتاجالتي تلي ا

 
 . أي مادة ُتطرح أو أن الشخص الذي يملكها يريد التخلص منها أو هو مضطر لذلك:النفايات

 
نفايات الخطرة    ية            :ال ا الصفات التال ي له نفايات الت ة لالنفجار واالشتعال وسريعة اللهب والتهّيج ومؤذية     :  هي ال قابل

امة وتسبب السرطان وصدئة ومعدية وغريبة الشكل ومتحولة وش           وهي كذلك المواد والتحضيرات .  ديدة السمّيةوس
اء أو       واء أو الم ع اله تكاكها م ند اح مية ع ديدة الس ازات ش امة أو غ واد س رح م ي تط وضالت واد  .  الحم ي الم وه

ي من المحتمل بعد           ، على سبيل المثال عملية وسط أن تسبب انبعاث مواد أخرى بأي     التخلص منها والتحضيرات الت
 ).إي سي/91/689الموجه .  (لصفات التي سبق ذكرهاالترشيح مع أي من ا

 
يق  ئة والتدق ام إدارة البي ر     :نظ ي تقدي ناعي ف اط الص ركات ذات النش ّية للش اركة الطوع ن المش ن م ام يمّك و نظ  ه

تائج أنشطتها الصناعية        ئة      وتحسين ن تعلق بالبي يما ي ي نفس الوقت يجعل نظام المعلومات للعموم        ف النظام رقم (، وف
 ). لمجلس أوربا1836/93
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 . هو أي نظام تنفذه شركة ما لتنظيم وإحكام السيطرة على إدارة البيئة فيها:نظام إدارة البيئة
 

ثانوي    َتج ال بديل عن المنتجات                         :المن َتج آخر أو ك ية لمن واد أول ي يمكن استخدامها بشكل مباشر كم نفايات الت  هو ال
 . أي عملية معالجةالتجارية التي يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى

 
ند  المعالجة   نها ع نفايات     : ةيال ق ال ة  هي معالجة تدف ي نهاي ا    ف ي وّلدته تاج الت ية اإلن بل     ،  عمل ادة تشكيلها ق وحتى إع

 .التخلص منها، وبشكل عام بنفس العمليات الصناعية حيث تجري عملية اإلنتاج
 

ن  ن من          :التخمي تثمار  هو إجراء يمّك نفا       اس ي ال توفرة ف يات دون التسبب بأخطار على الصحة البشرية  المصادر الم
 .ودون استخدام طرق مؤذية للبيئة
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 المقّدمة .1
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 

ي للمضي بفرص                     يل عمل زويد دل ى ت ذا المرجع إل يف األثر البيئ      (يهدف ه وهو .  )تشخيص فرص تخف
ي تحتاج ألرضية وقرارات تتعلق بإدارة البيئة والحد من التلوث من مصدره              استجابة لحاجة العد     ال الت د من األعم ي

األدوات الضرورية لطريقة عمل معينة ودليل عمل لـ              براء ب زويد الخ ى ت تشخيص فرص تخفيف األثر (باإلضافة إل
   .)البيئي

ن     ل شركة ما لتتمكن من االستفادة     من إجراء تقدير ألنشطة عم    ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئ      (وتمّك
ي    ينات ف ى تحس ا إل تؤدي بدوره ي س ة الت يد الدراس اريع ق ي المش تلوث ف ن ال د م نة للح تاحة الكام ن  الفرص الم م

 .منافسات العمل وما للشركة من عالقات بيئية مع المحيط
يل ويستهدف     ن في قطاع البيئة الذين يسعون إلى إج    الدل براء العاملي يس الخ راء التشخيص البيئي  بشكل رئ

ى أساس         تاج النظيف  ألنشطة العمل عل نقص من التلوث انطالقًا من       اإلن ّد وال ة للح نى آخر بإعطاء األولوي ، أو بمع
ي             برة المكتسبة ف ي تطورت بالخ نفس الطريقة الت تاج النظيف    (المصدر ب بادرات اإلن منذ بدأت الشركات ) مركز م

 )13(.  1996عام ) بيئتشخيص فرص تخفيف األثر ال(بتبني سياسة 

                                           
وتم .   التي تلّخص األسلوبية المستخَدمة.Consultores en Medio Ambiente y Energia, S.L على دراسة أجراها الدليلاستند تأليف هذا   (13)

 Marina Centelles, Belen Gallego, Inaki Gili, Raul): نتاج النظيفمركز مبادرات اإل(كتابة النسخة النهائية من قبل الموظفين الفنيين في 
Luna, Esther Monfa, Beatriz Parrilla, Rosa M. Sanchez, Olga Villacanas> 
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 اإلنتاج النظيف .2
_______________________________________________________ 

 
تاج النظيف    ة والمتوفر لنشاطات األعمال التي تضمن الوقاية عند المصدر والتخفيف      يإلدارة البيئ ل هو اختيار     )14(اإلن
 .االستراتيجية المفضلة للمعالجة النهائيةتعتبر  التلوث و لتجنب توالدالتي تبحث البدائل  وهي)15(من تدفق النفايات

يضمن اإلنتاج النظيف الحفاظ على المواد   .  يتبع اإلنتاج النظيف هذه االستراتيجية ليطبقها على العمليات و المنتجات         
ية  اء  و األول  أو غير )16(قات الزائدةالتخلص أو التقليل من المواد األولية السامة أو الكمية السمية من التدف والطاقة و الم

 . ضروريةال
تعلق ب     يما ي تجات،   وف إن  المن استخالص بدءًا من أثناء دورة حياة المنتج آثار المنتج تخفيض هو الهدف االستراتيجي ف
 . نفاياتكنهاية ال حتىالمواد األولية 

 
 : إلى اإلنتاج النظيف الخطنهايةعند من المعالجة  2.1

ناقض  يتطلب    ناتج عن   الت د المصادر المتوفرة والحاجة   تحدال التي يستجيب لها النشاط (نمو والنجاح في المجتمع للي
يدة           يزه بالبضائع والخدمات الج غالبًا و.  يم إدارة العمليات واآلليات في العملو إعادة تقإلى) الصناعي الحاسم بتجه

ا    ترافق النشاطات الصناعية مع احتياط في البضائع والخدمات ومع التوالد غ            م التي تؤثر لنفايات ل  بهير المرغوبت
 .تحذر األعمال منهايجب أن كمية والخطورة التي  والالبيئةعلى 

 
 .تحدد الخصائص والموقف والمسؤولية تجاه البيئة، هناك ثالثة مراحل للصناعة ومن ناحية تاريخية

 
ي    : أوًال -1 بار بيئ ذي يضع أي اعت تاج الصناعي ال ة من اإلن ترة طويل ناك ف ان ه ى جنب ك ذا . إل ير ه م تغ  ث

ة البيئة مع الوعي لتحديد المصادر           دة تتطلب حماي تمامات جدي ندما ظهرت إه وم ع الطبيعية واآلثار  المفه
ال الصناعية ومن بين هذه اآلثار تلك التي تؤثر على البيئة ونوعية حياة اإلنسان                ناجمة عن األعم وفي .  ال

  حيثسيناريو جديدمتعلقة بهذه االهتمامات مما أدى إلى ظهور     ال )17(الوقت ذاته، ظهرت التشريعات البيئية     
ى      ان عل في غير متوفرة  تكانالتي  ةنظم اإلنتاج القديم مع اعتبار   ستجيب إلى طلبات جديدة     ت  أن األعمالك

 .في الماضي كونها كانت مهملة المعايير البيئية
 
ئة والتشريع الب            استجابة    -2 ة البي دة ألجل حماي بات الجدي ي بدأت ال     للطل ي األول   التي تتوقع التكاليفشركاتيئ

ية  ي    البيئ بدء ب     عن النشاط الصناعي بواسطة        نتجت  الت إدارة البيئة مع المعايير الصحية التي هدفت إلى      ال
نفايات   تدفق ال ية ل ة النهائ ت .المعالج تعددة        هدف آت الم يزات والمنش اء التجه ى إنش ى إل وات األول الخط

ارق، م ( ة، مح ات معالج ية  محط بات، أبن خلألرس اض، إل ع)…نق نفايات  م ة ال م معالج بعاثات  نظ   واالن
نقل المواد الملوثة من وسط فيزيائي إلى آخر، ولذلك لم يكن مؤثرًا من وجهة نظر تخفيف        يالصناعية الذي    

تلوث  تكامل  ال ذه اإلجراءات تتطلب    .   الم ات اقتصادية  ه م  نفق  ويعملون "ال يضيفون أي قيمة إضافية "؛ فه
 . تلوث، ألنهم ال يعالجون مصدر التلوثعندما يتولد ال فقط

 
تلوث البيئي                            -3 ى مشكلة ال ي طريقة الوصول إل ي ف ير الحقيق يق التغي نهجًا لتحق ّد م ي الوقت الحاضر، يع ف

ا هي الحال في توليد ومعالجة النفايات ضمن عمليات اإلنتاج والتي تتجاوز التشريعات         ه، كم ية إدارت وكيف
ك عن طري    ورغم أننا ال نستطيع أن نعتبر .  ق وضع الحلول األفضل والتوفير في حجم عمليات اإلنتاج       وذل

إن         م ف روري أو قدي ير ض ط أو غ ل فق ي أو مكم ن الماض يء م حيحية كش يمات التص ادات والتعل اإلرش
بيئيًا إن الوقاية هي فرضية عملية وأول اختيار بحاجة أن يدرس .  االتجاهات اآلن هي نحو اإلنتاج النظيف 

 .  واقتصاديًا وأقل كلفة من التصحيح
 

                                           
 Cleaner(نحن نفضل تعبير اإلنتاج النظيف و  . بطريقة شديدة في المرحلة المثلى)Clean Production (استعمل تعبير اإلنتاج النظيف  (14)

Production (بشكل أفضلفي األعمال ألنه يوضح الخصائص الحركية . 
 . انتهت بتغطية كل تدفقات النفاياتي النقص في الحجم والسمية في أكثر النفايات الخطرة لكن الفكرة بالتاليتوجه إلى أوًال في كاتالويناكان التخفيف   (15)
 .لعملية اإلنتاجيةإدخاله في اإعادة وه عمليًا  يمكن تجنب الذيتدفق النفايات  (16)
نشرت بواسطة وكالة حماية البيئة ) EPA/ 530 - SW - 90 -440 .1990نيسان  (نوعية البيئة مع المنفعة االقتصادية .  بناًء على تخفيف النفايات  (17)

وبنفس الوقت ) اسم يتغير طبقًا للتشريعات المحلية(مية والخطرة النفايات السب المتعلقة أن المشاكل 1970في الواليات المتحدة األمريكية لم تكن حتى وسط 
 حيث تم جرد االنبعاثات USAالجرد السمي في وهكذا تم إيجاد  .  وضوعلمالخاصة باتطوير التشريعات بدأ بالمحافظة على الموارد وتحسينها أعمال 

 . سميةة ماد300ألكثر من 
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 ).1(وينبغي لدى القيام باإلدارة البيئية في الشركة أن تتبع المراحل حسب األولويات في الشكل 
 

ه        ول أن رغم من       ويجب الق ى ال تاج النظيف        عل اه اإلن دة باتج يول الجدي هناك أعمال يجب أن تعبر هذه ، ال يزال    الم
رحلة الحرجة      لة والم ق األساسية    من    سلس ة ب        ألن العوائ ا عالق تنافس في مجالي الاألفكار الكالسيكية  ضرورتها له

تاج  خ        و واإلن يعات، ال ة     … مستوى المب ا عالق ا له ثر مم وفيما يتعلق  .   وتدفقات النفايات المتولدةاألثربالتخفيف أك
 : كن تلخيص هذه العوائق كالتالي، يم اإلنتاج النظيف في نشاطات األعمالتنفيذ سياسات ويةبرامج التوجيهبال

 
 .التكاليففي  العمليات ونقص للوصول إلى أفضلتعتبر إدارة البيئة عبئ اقتصادي وليس فرصة  -1
ك  -2 ال ال تمل ن األعم يرًا م نكث بة ع نظمة أو مرك ات م ئة تها  حالمعلوم ن إالبي ا م ية أو م ة نظر داخل وجه

 .خارجية
أة    -3 ة المنش ادات  و األنظم ن الروت و الع تاج كل           و ي وم عمل وحاجة اإلن ى ي وم إل ك إضافة   ي ى   ذل  النقص فيإل

ير من أعمال الوقاية ونقص التلوث في          ي كث  فرص مع ؛ والتكنولوجيا التي تجعله ممكنًاالتقنيةالمعلومات ف
 .تولدهاالمنافسة التي يمكن أن 

براء    -4 ائيين، خ ع األخص ال م ن األعم يل م ناك قل زال ه نال ي تعامل داخليي ع  لل ورم ئة أم ن  البي ناتجة ع ال
   .عمليات اإلنتاج لدى المؤسسات

ذي يجب أن         -5 بار      الهدف الرئيسي ال ن االعت ًا     يؤخذ بعي د    دائم  التجاوزات في الحدود  أوات االنبعاثهو تحدي
  .وهنا نحقق الفوائد المرجوة من اإلدارة البيئية المسموحة والتي يشير إليها التشريع دون زيادة

ة خطوط اإلنتاج                  من السه    -6 ند نهاي ى المعالجة ع ئة اللجوء إل براء واستشاريي البي د من الخ ل بالنسبة للعدي
ية المعالجة خالل كل مرحلة من مراحل اإلنتاج للوقاية من التلوث والتخفيف منه               عوضًا عن دراسة إمكان

 .  عند المصدر إذ أن ذلك يتطلب جهدًا وعمًال إضافيًا
تكامل   إن   -7 يف الم بشكل عام غير  )…تحسين، تخزين، انتقال النفايات، ضرائب، الخ       (ة  يإلدارة البيئ  ل ة  التكال

 .   بصورة خاطئة المنتج كنفقات عامةوحملت تكاليفها علىمعروفة 
  

دم اإلنتاج النظيف سلسلة من الفوائد عندما تقارن مع معالجة التلوث       وهذا ما يجعله مفضُال استراتيجيًا عند النهايةيق
الية البيئإلدارل ي األعم ة  .  ة ف ى أن المعالج ًا يجب أن ال ننس ية  أيض ي عمل راءات تصحيحية ه نهاية كإج ند ال ع

 .متممة
 

 :اإلنتاج النظيف هو إدارة استراتيجية متكاملة
 

تاج النظيف هو استراتيجية إدارة عمل     تأخذ يطرح سياسة نشأ في مناسبة أو ي أي هدف يمكن أن ، والتي تتجاوزاإلن
ية اإلنتاجية للعمل في        كل العم   كل العملية اإلنتاجية عند النهاية معالجة الال تأخذ   ومن جهة أخرى،    .  عين االعتبار ل

دون                يرات محددة ب ط بتأث تعامل فق ي الحسبان وت تعرض ل  ف وهي أيضًا تكمن خلف أغلب المشاكل التي       .  ألصل ال
 .  يمكن تظهر فيما بعد

 -1-شكل 
 أولويات السياسة البيئية

 
 النفاياتوالتخلص من الجة معال

 تخمينال
 تدويرال/ إعادة االستعمال 

 نقصال/ جنب الت
 

 :مصدر الفرصكاإلنتاج النظيف 
ول ل              اد أفضل الحل تاج النظيف يسعى إليج تاج   إن اإلن يات اإلن ي تجري    عمل ي الشركة، وهو    الت لتكيف إلى يعزز ا ف

اه        دة باتج يول جدي ية م تاج    فعال و ال    االن ية نم ي شروط التشغيل     وتسهيالت عمل ينات ف نافس خالل التحس .  شركة والت
العكس،    نهاية ال     المعالجة   وب ند ال ى العمل     ع دة إل دم فرص جدي ا استجابة   تق .  ف تدفقات النفايات المتولدةخفيلت كونه

ية         ول لترق تاج النظيف يمكن أن نق برامج اإلن تزويد بالتحاليل،  ال  كافية داخل العمل،التشغيل الفرص وطرق وال، وال
ا أن المعالجة       نهاية   كم ند ال تمد  ع ى    تع ط عل تة كاألجهزة واآلليات و   فق ات الثاب العمل بدون قيمة مضافة، مثل المكون

 .االستثمار في التجهيزات والمنشآت أو عمليات معالجة خارجية
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 :اإلنتاج النظيف هو االستراتيجية المعدلة
ي         ترتيجية مدمجة ف بارها اس جيب أوتوماتيكيًا إلى تغيرات يمكن ستاإلنتاج النظيف يفإن ، العملية اإلنتاجية ككلباعت

تجها       ية أن تن ذه العمل ي استعمال بعض المواد، الخ       (له ادة ف تاج، زي ي اإلن ادة ف ويمكن أن يطبق إلى عملية ) … زي
ي كل     محددة أو   ي     ف يات ف ا  مل  عالعمل بدأ في المراحل وفقًا لل       م ية أو يمكن أن ت ي العمل تلفة ف راحل مخ ى م حاجة إل

 .ومسؤوليات الشركة
 

 فقط تصورًا كما في الحالة اإلضافية للعملية اإلنتاجية وال يمكن االستجابة ي أقل تعديًال وهعند نهاية الخط المعالجة   
 .سوف تحدث داخل العمليةالتي لتغيرات لبسهولة 

 
 :اإلنتاج النظيف والربح االقتصادي

 توفير في تكاليف معالجة تدفق النفايات حين تعزيز مقاييس كافية     من خالل تطبيقات مقاييس اإلنتاج النظيف، هناك        
اء            ي استهالك الم ير ف ى التوف ا إل ة  و تقودن ية،الخ     و الطاق واد األول ي الوقت نفسه   … الم السعي إليجاد أفضل  إن وف

ول  تاج النظيف يمكن أن ينتج عنها زيادة في إنتا              الحل ي أثبتت بواسطة اإلن يات اإلنتاجية الت ي العمل  )18(جية العمل ف
ير بالوقت       ثال، التوف  زيادة اإلنتاج في من أجل يمكن أن يستثمر ثانية في نفس العملية أو بالتكنولوجيا النظيفة       الذيم

ة الخط      المعالجة    . نفس الوقت    ند نهاي يف ألجل العمل             ع ي التكال ير ف توقع أي توف تضمن ت ،، بينما على العكس ال ت
 .أنظمة جديدة التي يمكن أن تظهرألي ونتيجة العمل إنتاج في  زيادةكتكاليف إضافية ثابتة تنمو 

 
 :اإلنتاج النظيف والفوائد البيئية

تاج النظيف هو        يار األكثر إيجابي   االاإلن ويساعد على االستثمار األمثل  تولد التلوث    إذ يؤدي لتجنب   ألجل البيئة    ةخت
وارد  نهاية   المعالجة   و  .للم ند ال أنها تعمل من بالرغم   المتلقي،   غط التلوث في الوسط   ضلتخفيف  أيضًا اختيار    هي    ع

 … المواد األولية، الخ  والطاقة ولماءتؤدي الستثمار أكبر لفقط بعد تولدها وال 
 

 :اإلنتاج النظيف هو سياسة متكاملة في االستخدام
ية العمل           تاج النظيف هيكل دل يحسن اإلن ي العمل    ويع ي ف تطوير الفن ك  .   ال ي  هو االستراتيجية  وكذل ناها  الت  كل تتب

ة حتى مدير العمل،              ة للشركة، من مشغل اآلل وى العامل  التي تنعكس في التوعية التعليم المسبق وعملية وتتطلبالق
 .ممارسات بيئية وإنتاجية أفضل

 
ة الخط   تتضمن المعالجة      ند نهاي اإلجراءات والمتخصص الذي مدير الشركة الذي يقترح  من قبل   العمل الواعي  ع

وم بالت   يذ يق ذا ال      .  نف ي تتضمن االستخدامات والمنافع التي تأتي من كل القوى                ولكن ه ال المسؤولة الت يعزز األعم
 .العاملة

 
 :وسمعة الشركةاإلنتاج النظيف 

ستجيب اإلنتاج النظيف ومعالجة تدفق النفايات لهذه ي.  لسمعة الشركة نافعةأي استراتيجية تدمج معايير البيئة تكون    
م      بات رغ ة تكون أفضل من التصحيح في كل من                المتطل ائعات الحاضرة تظهر أن الوقاي ة يالبيئاالتجاهات أن الش

 .لسمعة الشركةالتلوث هو أفضل اختيار من وقاية ة والاالقتصاديو
 

 )-2-الشكل   (.مناشط العمل اإلنتاج النظيف في لنشر نحتاجهاوضح األعمال التي  ي التاليالشكل
 
ندما   و له فوائد ألجل العملية اإلنتاجية، يجب أن  ن الوقاية من التلوث عند المصدر  فإ حيث المبدأ     مقبوًال من  يصبح ع

ي            ى الشيء العمل نظرية إل تحرك من ال ند المصدر للكشف عن حالة      لكيف يمكن   .  ن تلوث ع ل من ال لفرص أن تقل
  أو موصى به؟أهميةأكثر ) وقاية أو معالجة(، كيف يكون االختيار المميز العملمحددة؟  وهو شيء أساسي ألجل 

 
 .ُمعرَّفمن الواضح أنه ال يمكن إدارة شيء بالطريقة الصحيحة إذا لم يكن معروفًا أو محددًا بالشكل الكافي أو غير 

                                           
 .كفاءة اقتصاديةدعى ياإلنتاجية مع زيادة مضافة في ر لمصادجمع االستخدام األكثر فعالية ل  (18)
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يلة إن  تعريفوس يه ال توحة إل ون مف يارات تك رر أي االخت ي لكي نق ل البيئ ى ضرورية ألجل تصميم العم  أي وإل

 . هي واحدة من هذه الوسائل)ثر البيئيتشخيص فرص تخفيف األ (. درجة
 

 -2-شكل      
  المصدروتخفيفه عندالتلوث من وقاية ال
 

 الوقاية المتكاملة من التلوث
 

     
 

 استرجاع  تدوير خارجي  تدوير عند المصدر   عند المصدرفتخفي
  

  
 اإلنتاجعملية  إعادة تصميم  إعادة تصميم المنتج

  
  

 تغيير في التكنولوجيا  مواد بديلة  دة الجيةاخليبير الداالتد
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  يزاتالخصائص والم، )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي: (تعريف .3

  _______________________________________________________ 
 

ي         (إن   ر البيئ يف األث م    وه ) تشخيص فرص تخف من التلوث وقاية للامنة نشاط صناعي للكشف عن الفرص الك تقوي
يفه    ند المصدر،   وتخف ية    ول ع ال بالمعلومات الكاف توجه نحو الممارسات   تزويد األعم القابلة  النظيفة والتكنولوجيا  لل

    .ًااقتصاديللتطبيق فنيًا و
 

ي(إن  ر البيئ يف األث رص تخف و أداة) تشخيص ف ال ه توفرة لألعم ات م ب نفق دودة  اقتصاديتتطل يذ مح دة تنف ة وم
 .)19( أسبوعًا في حال الشركات الكبيرة15و أسابيع في حال األعمال الصغيرة 4عدل بم
 

ي         (إن   ر البيئ يف األث م  هو ) تشخيص فرص تخف ي النشاط         تقوي برة ف م خ براء له نفذ بواسطة خ ذات  ة الصناعيات ي
ي    ة وف ية  العالق تهم    ماه ئة ب عالق المعلومات االقتصادية على وي ت تزويد األعمال بالوثائق التي تح  هو والهدف   .  البي

ية      ية الكاف تعلق ب    والفن يما ي م مدى مالءمة    مكن   بحيث ي  الفرص الموجودة     ف  من هدف إلى الوقايةتلتي ا األعمال  تقوي
   . وتخفيفه عند المصدرالتلوث

 
، معينةوحدة  (جزئيشخص المنشآت الصناعية بشكل كامل أو يأن ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي (لـ  يمكن   و

 )…اج محدد، الخ خط إنت
 

 .  تماماً  ة مختلف  األهداف النهائية  ، ألن     يق بيئي  ليس تدق  ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي        (أن   توضيح   يجب   
غرض بالمحددة وتدفقات النفايات        تحليل عمليات اإلنتاج    بالتحديد ب  ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي         (يقوم   

 أكثر شمولية راسات  بدالتدقيق البيئي    ، بينما يقوم      بالعمليات المرتبطةة  يتحسينات البيئ الأجل  من  تعريف الفرص    
 مرنة  أداة وه) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي     ( غرض   ات، وهذا ليس  التشريعللكشف عن مدى قابلية تطبيق        

 ومنع النشاطات وأهداف محددة تزود الشركة بالوثائق التي تخدم أصحاب القرار بخصوص تخطيط  محددنهج  ذات  
 .التلوث

 :ه هيخصائص
 .مرونة في التنفيذ -
 .نفقات اقتصادية قليلة -
 .ذات العالقةة يمعلومات البيئ ال وتحضيرتجميع -
 . الفرصتحديدتحليل العمليات و -
  .تحضير وجمع بدائل محددة -
يرات و  - تركة والتوف ة المش ة، والكلف ئة المحقق ينات البي م التحس دوى تقوي ة الج يةاالقتصادية دراس  )20(والفن

 .  واالختياراتلي الحااء على الوضع بنللبدائل
 

 ؟  )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي( في مهتمًايكون يمكن أن من  3.1
ام هو   بشكل   جواب   يمكن أن يكون ال      ي     "( أن ع ر البيئ يف األث تمام جميع   )تشخيص فرص تخف  األعمال يجذب اه

ناعية ية  " الص ن ناح ذي  م تراتيجي ال رار االس بل  الق ن ق ثل م ر (يم خيص ف ي تش ر البيئ يف األث ن )ص تخف ، ولك
 :  لمجموعات التاليةيلقى اهتمامًا خاصًا من قبل ا) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(

ي    شركات ال - نفايات            الت ق ال ة من تدف يات هام د كم يجة ل تول ياتها الصناعية أو  نت ي تتعامل مع ك عمل  اتمي الت
 .كبيرة من المواد األولية

 .تولدالنفايات الذي يحجم بغض النظر عن  )21(، ) خطرة-سامة  (ةمعينشركات التي تنتج نفايات ال -
ركات ال - ي ش تدفقة   الت نفايات الم وع ال و ن ا ه رف م م،  (ال تع يات، الحج تولد، الكم ؤرة ال تخلص ب ع ال موق

 )الكلفة المضافة إلى المنتج النهائي من النفايات المتدفقةاألخير، 

                                           
 .، وتعاون الشركةآت، برنامج العمل، كمية الوثائق المسجلة، موقع المنشتختلف المدة بشكل واضح تبعًا للفريق  (19)
 ةالفني دراسة الجدوى االقتصادية وتحليل: 2شاهد ملحق   (20)
متولدة دراسة تخفيف لكل وحدة تقدم تحضر وأن السامة يجب أو /فايات الخطرة  وإجراءات الن حزيران، RD  925/1997 ،20 في إسبانية : مثال  (21)

 اإلمكاناتبتخفيف تولد ضمن ويجب التعهد أيضًا ثم كل أربع سنوات،  خالل فترة أربعة سنوات بعد إصدار المرسوم، للهيئة المستقلة المختصةمن النفايات 
 .المحدودة
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ي الحقيقة نوع من النظام النسبي يمكن أن           بما يتناسب مع أي ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي (بناء عليه   ينشأ  ف

ا ن     تدفقة     شركة له ات م إحدى المفاهيم التالية    فاي  غير معروفة، كمية، خطرة، كلفة غير معروفة: يمكن أن توصف ب
 ).-3-شكل(
 
د برهن   و ي         (  أن ق ر البيئ يف األث ي ب           ) تشخيص فرص تخف ة الشركات الت ي حال دًا ف يدة ج حاجة إلى بعض أيضًا مف

 ة مسؤول جهاتمحلي،مسؤولي المجلس ال(أخصائيين من المسؤولين اإلداريين    يرى   وبشكل عام     .األنظمة اإلدارية 
نفايات و     ياه العا  العن ال خ     دم ة، ال من وجهة نظر إيجابية ويعتبرون ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي    ()…م

 تلوثمن الوقاية تعتمد سياسة ال  إشارة بأن الشركات    ألنها  ية  طوة إيجاب خ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي    (تنفيذ  
 .  وتخفيفه عند المصدر

 
 -3-شكل 

 ؟)تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي( في مهتمًايكون  يمكن أن من
 

 ؟
 

     
 

 مستوى النفقات  النفايات المتدفقةجهل   نفايات خطرة  كميات مهمة
 

        
 
 ):تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي( البدء في المطلوب من الشركة قبل ما

 لهذا  . وتينية وتكنولوجية تتطلب إجراءات ر  في المنشآت الصناعية    ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي     (إن تنفيذ   
كون الشركة  بشكل مناسب عندها ست     ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي      ( إليجاد    روري ض التعاونفإن  السبب  

 :أن يتمثل هذا التعاون كالتاليويمكن .  ذلكنفسها هي المستفيدة من 
 
املة            -1 ية ش ع إدارة الشركة باتفاق وي م باط ق يذ    ارت ي أن تنف ذا يعن يف األثر البيئي   (وه ) تشخيص فرص تخف

   . للشركةاالستراتيجيةالسياسة خالل من يجب أن يكون متكامًال 
ن  -2 خص ذتعيي يعمل م    وش ؤولية ل ن المس توى م ى مس ية وعل برة كاف ثًال خ ركة م ي   للش اعد ف ب يس ة مراق

 . نفسهالتعريفوهذا يسهل عمل االستشاري بتحسين نتائج .  )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(
لشركة لعاملة  اللقوى  ل) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي    ( متابعة من قبل   لعرض األهداف كونها     الحاجة  -3

تقع نب اإلحساس الخاطئ بأن القوى العاملة يمكن أن      والهدف من هذا تج   .  سيقوم بالتنفيذ  الشخص الذي    مع
 . في عملية اإلنتاج عدم الكفاءة البيئية واالقتصاديةمسؤولين عنوأنهم  االختبار تحت

ي  ع  بال الرغبة   يئ شخص والرغبة بالعمل بطريقة تمكن الذي يقوم بالتنفيذ، لتزويده بالوثائق المناسبة   الخبير   تعاون م
 . )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي (تحليلبالقيام  خارج الشركة من

 
 .)تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(المنافع االستراتيجية واالقتصادية في تنفيذ  3.2

ي        راحل الت نوع الم بعها العمل        تت ي سياستة اال    يمكن أن يت نمو، نوعية، ابتكار، قناعة الزب (ستراتيجية  ف خ ـ ال،ونـال
ا أن      .  )… أخذ ب  الشركات   ولكن بم بدل البيئي في سياستها االستراتيجية ستكون مهيئة بشكل جيد    ت بار الت ن االعت عي

تقبل  بار         ،  للمس ن االعت ك بعي أخذ ذل ط أن ت يس فق يها ل ذه الشركات عل ط  وه اس بناء تق(عند اتخاذ قرار االستثمار  فق
اح االقتصادية      ى األرب ير البيئي الناتج عن النشاط      )عل ى التأث ناء عل ذا السبب يجب وزن المنافع وله.   ولكن أيضًا ب

 .  البيئية واالقتصادية لكل قرار
يذ      ثل تنف عند وتخفيفه التلوث من وقاية برنامج الفي الشركة في خطوة أول ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي   (يم

 .من ذلكلبيئة باستعمال كل المنافع المشتقة  ايعني احترامهذا ويتطلب سياسة بيئية، ستراتيجي اقرار وهذا المصدر 
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 سياساتوالنقطة الساكنة ل التهشم  لكي نتجاوزرين المستمسإن استراتيجية العمل تدمج عنصر التنفيذ الحركي والتح        
 .عند النهايةالمعالجة لى البيئة التي بنيت ع

 
نفايات يجعل الشركة            يف من ال ذا التخف تفيد بشكل مباشر     نفسها    وه ي فإن احترام البيئة ليس بالضرورة يعني أ   ،تس

 . العملقيمة إضافية في
 

ـ        ر البيئي       (الهدف الجوهري ل يف األث هو عرض فرص مختلفة إلى الشركة والتي تكون فنيًا ) تشخيص فرص تخف
يق ألجل    ةواقتصاديًا قابل    هناك أمثلة الدليل في هذا   موضحهو وكما   .  لنشاطات الشركة البيئي  تخفيف األثر     للتطب

ع ا          ي م ي العبء البيئ م ف نقص المه ودة المباشرة   لل تثمار  للع ة عند إنجاز التد  (الس ة العادي ) ة الجيدةبير الداخلياالحال
 . في العملوبالوقت المحدد والمقارنة مع أفضل القرارات

ي ت         ذه المعلومات االقتصادية الت ثر من      ه اول  فاجئ أك نتيجة نقص في الكلفة المتولدة بعملية اإلنتاج الجديدة هي  مق
، الخدمات الشعبية،  أو التخلص النهائيكلفة معالجة النفايات النهائية للمواد الداخلة: مثاللية،  الحامقارنة مع العملية    

 .  التأمين، نوعية المنتج السيئة
يذ       رفة وتنف ي         (إن مع ر البيئ يف األث من فرص تحسين عملية اإلنتاج أحيانًا تشجيع مطلق بأن        ) تشخيص فرص تخف

 .نولوجيا جديدة لزيادة اإلنتاجية بهذه الطريقةتكلتنفيذ  بحاجة  أو المصنِّعالمقاول
 

لة من الم              تفيد الشركة أيضًا من سلس ي من الصعب تقويمها ولكن  يزات  تس غير المنافع هي وهذه .   مهمة جدًاهاوالت
ز      ،الملموسة  ثل تعزي ذي     سمعة ا   م  الموردين وحسن سياسة االتصاالت والعالقات مع مسئولي الحكومة      يلشركة وال

تج واحتمال         ، و لجيران ا و العمالء و ية المن ي نوع ينات ف ي األسواق الجديدة     يتعر ال  تحس نه ف وزيادة في قناعة ، ف ع
ن ومستوى التدريب        التنافس ، وكل ذلك سيزيد  وتوقع سيناريو جديد، الحوادث والعقوباتخطرنقص في  والموظفي

 … لشرعية، الخ النظم والمتطلبات اوالقدرة على التأقلم فيما يتعلق بالتغيرات في  بقية القطاع، معلمقارنة با
ية يجب أن يقال أن أغلبية الدول تدافع بوضوح للوقاية من التلوث و                   عند مصدره كاختيار تخفيفه ومن الناحية الدول

ية المعالجة         دًال من عمل ي ب أن تيار وقد يكون لهذا السبب، والخوف من السقوط أو الذهاب عكس ال  .عند النهايةأول
ة  ـ        يجب أ األولوي بدأ ب ي يمكن أن ت ية الت تراتيجي، العمل رار العمل االس ي ق اج ف تشخيص فرص  (ن تعطى لالندم

 ). تخفيف األثر البيئي
 

 ؟)تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(من يجب أن ينفذ  .3.3
ي( ر البيئ يف األث وم أن ) تشخيص فرص تخف ن المفه بيم بل خ ن ق ل م اطات الصناعية راء عم يا وابالنش لتكنولوج

بدائل   الج دة وال ويجب أيضًا أن يعتبروا مظاهر البيئة المناسبة وأن يكونوا على معرفة بخصائص تدفق  .   المتوفرة دي
 .النفايات الذي وضعت باتجاه التخفيف

 
ي أزيحت من طرق أخرى             رة الت ذه الفك سلسلة من األسباب التي تتضمن  تبرر ل  ) مثل التقديرات الذاتية الموجودة   (ه

 :التالي
 

 في .  أو النشاطات الروتينيةلممارسات كون غالبًا نتيجة ا ي ذيالريف يظهر بشكل واضح بعض التقصير       التع -1
يس من السهل أن تشير إلى هذا التقصير الداخلي بدون رئيس المديرية      يهيكل  حدة  أو الوقسم أو الة التنظيم، ل

 .اللذين يكون معروفين بالنقد الشخصي
 

يف       (الهدف من      -2 ر البيئي  تشخيص فرص تخف بالمقارنة مع أدوات أخرى تركز على مدى تطبيق نظام  ) (األث
ن  بدائل  مجموعة   وضع   هو   ) معي روف   .  من ال ي مع ذا يعن  ومن السهل .  ل حالة في كأحدث التكنولوجية  ة وه

 .  ل الصغيرة والمتوسطة الحجمغلبية األعمامن أيكتسب هذه المعرفة أن للخبير الحقيقي 
 

ول غا     -3 تراحات وحل ول أخرى الذي قد طبقت في القطاعات التي تكون نظريًا منفصلة تمامًا       اق ي من حل بًا تأت ل
 .ي نقاط سابقةما تم توضيحه فثبت ت هذه الحقيقة .  الشركةتعريفمن 
 

يذ            -4 نهج لتنف ي وال ال بًا الوقت الكاف ناك غال تعريف ال يوجد ه ي وصفت فيها   ال ي الطريقة الت خاصة في  هنا،  ف
 .الصغيرة والمتوسطةالحجماألعمال حالة 
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ع التنظيم والخبرة الضرورية، بحاجة ألن تكون                    ريق الخارجي، سوية م ذا التحضير للف يقة ه ل من حق ذه ال تقل ه
م والتعاون للموظف        ع الدع تممة م واالتفاقات بينهم   .م ذوي معرفة خاصة بالعملية من قبل الشركة، ألنه ينالمعينين  م

 . وسوف يقود ذلك ألن يكون أكثر عمليًاللتعريفع هي المفتاح إلى التطور المقن
 

نفذ      ي         (من ي ر البيئ يف األث أيضًا يجب أن يسأل ألجل تحصيل المعلومات من موقع مخازن         ) تشخيص فرص تخف
ال الصيانة         تاج وعم ن واإلن م  الموظفي ن يملكون المعلومات والمعرفة   إذ أنه بدون شك قيمة من التي األشخاص الذي

 .يمنظور البيئ
 

 :عالقة نشيطة بينيجب أن تنشأ ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(نجاح ل
 .)تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(تلقية لـ  الم أو الشركةالعمل -1
 .)22()تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي( لـ  المنفذفريق االستشاريين -2
 

 :اختيار الخبير
مليئ باألمثلة للعالقة بين العمل والبيئة  القصيرلتاريخ وا" ةالبيئله دور في كل شخص  "لسوء الحظ، يجب أن يقال   

ن         مسؤولية الم  الشركات   حيث حملت      ناس الذي ئة لل اكل البي م   ش وا ل ذه المشاكل    يفهم ى  أو  ه لم يتمكنوا من األقل عل
 .فعالة مؤسية وغير كانتبعض النتائج و، )23(حلها

 
تكلم      ندما ن تعريف   ع تشخيص فرص تخفيف  (اري على معرفة ويعرف نهج  ، من الضروري أن يكون االستش     عن ال
 )24(التجهيزات والعمليات الصناعية للشركةو يعمل، والقطاع كيف  و)األثر البيئي
 

ند المصدر يشكل جزءًا من                 تلوث ع ندما نقص ال  بأي نوع من صىة واإلدارة البيئية، ويوي البيئ أولويات السياسة ع
نفذ           ثل   العمل الطوعي يجب أن ي بقاعدة بيانات من الخبراء تشكل دعم أن ي) ص تخفيف األثر البيئي تشخيص فر  (م

 )25(بأقل األخطاء الممكنةختيار باالمعلومات تساعد الشركات  علجم
 

 :  بشكل دوري على أن تتضمن معلومات موثقة حول)26(يجب تجديد قاعدة البيانات
 .القطاعات التي يعمل فيها كل خبير باحتراف -
 . عند مصدرهوتخفيفهالتلوث من وقاية الصوص أعمال مختلفة نفذت بخ -
 .نتائج التخفيف قد حصلت في شركات مختلفة -
   .التي سيتم تعريفهاوالعملية أمعرفة القطاع  -

 

                                           
، كما هي الحالة في كاتالونيا، وهو عمل لإلشراف على التشخيص بواسطة )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(ون اإلداري البيئي في مثل التعا  (22)

 .مراقبة النهج ونوعية التقرير األخير
 .وكل ما حول التكنولوجيا" العجائب"يذكر أن بعض الموردين كانوا يقدموا   (23)
 أنواع التشخيص ينفذ بواسطة الطالب أو مع األشخاص المؤهلين ولكن الحاجة للخبرة ضرورية لكي نتجنب النتائج الحاالت كانت تكشف أن بعض  (24)

 . ألجل الوقاية التي يجب أن تنشأالوسيلة فهذه تدابير غير صحية و.  الفقيرة المثالية
في حين .  ت أن تقدم وتنفذ الخدمات التشخيصية مباشرة إلى الشركات قد أثرةإن بعض مسؤولين البيئة أو حتى األشخاص العاديين والمعاهد الخاص  (25)

الحكومة أو معاهد  وهذه األعمال التي نفذت مباشرة بواسطة مسؤولي.  هذا االختبار يمكن أن يكون متبع في المجتمع لوجود الحاجة الفنية لخدمات البيئة
تضمن االختيار الصحيح للخبير من قبل الشركة ونوع وشيء آخر إلنشاء أنظمة .   االمتيازمحددة، يمكن أن يكون جانبًا من التنافس غير العادل من وضع

مجموعة أو نادي من االستشاريين ومثال عن مبادرات ممولة من قبل .  نحن مقتنعين بأن النموذج المستخدم في كاتالونيا هو نموذج جيد.  العمل الذي يقدم
 . الشركات التي تصل فرضيًا إلى مصلحة عامةغيير لخدمة وإقناع ولتالتكنولوجيا، فقط أو فوق كل هذا موردي

الشركات الطلبات  حيث تمأل 1995 لخدمات وبضائع البيئة منذ عام أوجد قاعدة بيانات من الخبراء والموردينفي كاتالونيا مركز اإلنتاج النظيف،   (26)
هذا .  التلوثمن  نفذت بخصوص وقاية ات دراس أهم الوإن.  مكن أن تضاف طوعيًاي) … ، اقتصاد، الخ إنسان، منطق( الشركة معلومات مصادر عن 

تنفيذ ل والمركز نفسه عند اقتراحه الشركات االستشارية المناسبة التعريفتتمنى تنفيذ التي ساعد الشركات الكتيب والذي ليس عملية موافقة إنما يهدف لي
 ).تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(
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  تشخيص فرص تخفيف األثر البيئيتنفيذ  .4

  _______________________________________________________ 
 

رف الخطوط العريضة الضرورية  ندما تع ي  ك واألقع امل ف ل بالك ن الضروري أن تدخ ية، م ار االساس
 . تشخيص فرص تخفيف األثر البيئيالهيكل والنهج المستعمل لكي ننفذ 

نا مرة ثانية سلسلة من النقاط للخبير المكلف بعمل                  ال، ه ى كل ح بدأ، عل بل أن ن تشخيص فرص تخفيف  ق
 : يجب أن ال يحجب الرؤيةاألثر البيئي

 
 : هو ليس بتدقيق بيئي األثر البيئيتشخيص فرص تخفيف

. التعريف الحالة مع بعض األخصائيين يجب تجنبها أثناء مقرر      لبًاإن استعمال االستراتيجية الخاطئة، والتي تكون غا      
 .  لتشريعاتفي حال عدم االستجابة ل المتكررة والتهديد المشاكلوهذا يتألف من 

دره وأن تستدعي وتخفيفه عند مصالتلوث البيئي منع ريف عن بدائل  ويجب أن يكون واضحًا أن الهدف الرئيسي للتع       
 .  التلوثمنعإدارة البيئة التحسينات في الشركة من خالل 

 
 : مرنة أداة بحاجة أن تكون تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي

ذه الظاهرة     لة للغاية وغير مناسبة  طوياألسئلةأو قائمة استبانات تجنب تسليم   يجب    . ضمنًا إلى فريق الخبراء    تشيره
 .دراسةالالمحتويات ومركز أهداف من حيث 

 
 :مفصل ليس مشروع تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي

أن        ي ب ذا ال يعن م ه ى العكس،      .نعم ل عل  من وتزويد معلومات مناسبةوعمليات ثانوية  عمليات محددة ةيجب دراسب
 .   للبدائل التي تم اختيارهامشروع لى للحصول بالتالي علشركة لالفنية واالقتصادية الناحية 

 
 :  بواسطة الخبيرتشخيص فرص تخفيف األثر البيئي

 .  بإمالء االستبانة أن يقوم فعليًايجب على االستشاري 
ى ال    بات     من أن    رغم  عل تعريف بعض الكتي ي كتبت ألجل الشرك       بال برة  تظهر  ات،  الذات  إمابأنهم يتأقلمون ببطء الخ

اكل الهيكل  بب المش ية ية بس بب والتنظيم ل  أن أو بس ات ضغط العم رض أولوي ي يف ًا .  اليوم ن  وأيض ن الممك أن م
 .  في الشركةمن الهيئات تمكنه من االستفادة من التعاون لخبير استقاللية ا

 
 تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي تنفيذ الذي يتطلبهاإلجراء . 4.1

 عمل الشركة االستشارية
 زيارة واجتماعات أولية -1
 األساسيةات ريف اإلرشاد تع -2
  العملتقديم عرض  -3
  قبول تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي -4
 قائمة األعمال، استبانة لموظفين، مع امقابالت :  عملرات زيا -5
 المعلوماتمعالجة   -6
 تقويم احتماالت تخفيف األثر البيئي -7
  دراسة االختيارات المحددة  -8

 تقديمها رسم الوثيقة النهائية و -9
 

 ة واجتماعات أولية زيار. 4.1.1
 

ي                        يام باالتصال األول ارة الشركة والق تعريف زي بدء بال بل ال ير ق وبهذه الطريقة يمكن .  من الضروري بالنسبة للخب
 .   تحديد أهداف العمل ونطاق العمل بشكل واضح

 
 األساسيةات تعريف اإلرشاد 4.1.2

 :  يمكن تحديد النواحي التاليةتتطلب الخطوة األولى في تخطيط تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي أقل ما
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 نطاق الدراسة  -
 مناطق وعمليات أساسية  -
 األسئلة الرئيسية التي يجب التركيز عليها  -
 نواحي يمكن استثناءها  -
 مراكزهم ووجب مقابلتهم الذين سيتقائمة باألشخاص  -
 ) خارجية– داخلية(طريقة جمع المعلومات  -
 
  العملتقديم عرض . 4.1.3
 : وتوضيحهللشركة التالي توضيح يجب 
  المتوقعة ائجالنت -
 برنامج التنفيذ  -
 درجة المشاركة المتوقعة من الشركة  -
ع        - نفقات م ية ال ارة   ميزان ي    متضمن غير   للنواحي   واضحة   إش يل تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي     ة ف  دل

 .  ).. الخالتقنيات التحليلية، المنشآتتشريع (
 . المتوقعالتنفيذيبرنامج الف و عالم كل القوى العاملة باألهداإن المهم م
 

 قبول تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي   4.1.4
 .  تبدأ بالعمل بتشخيص فرص تخفيف األثر البيئيعندما تقبل الشركة اقتراح الخدمة 

 
  عملراتزيا   4.1.5

زيا        ذه ال ع المعلومات عن العمل ال   رات  الهدف من ه من قبل  عروفغير مشتت أو غير مقدر أو كون عادة ميي ذجم
 .  الشركة نفسها

زيا     ي دد ال ي يجب أن تنفذ حسب حجم الشركة          رختلف ع عدد ات ر زيا4-2كون بين يلكن يمكن أن وتعقيدها، وات الت
 . كاف عادة

 :وسائل العمل منوتتألف .  إجراءات العملوالمنشآت والتجهيزات التدقيق على العمليات والزيارة تتألف من 
ن      - ابالت مع الموظفي ناطق     : مق ي كل الم يذ ف ن مراقب( وتنف ي التشغيل،   ، ي العمل ألن  وورديات ) الخ عامل

ناك                         م يكن ه ير من شخص آلخر خاصة إذا ل اليب العمل يمكن أن تتغ هذه المقابالت .   خطيتوضيح أس
 .  من العاملين أنفسهمفكار عن التحسينات األجمع تكون طريقة ل

ع  - بة للنشاط       :  المعلومات  جم ، تكون منظمةالتي تعرف بشكل أسهل ولذلك    ات الصناعية    لكي تجعل المراق
تشخيص فرص تخفيف في ء لبدًا على اون قادركالخبير سوف يحتاج لتحضير نظام لجمع المعلومات لكي ي    

 :المعلومات التالية يجب تحصيلها قبل كل شيء ،  على األقل. األثر البيئي
 وصف عام للشركة 

 اسم الشركة 
 يسي العنوان والمكتب الرئ

 بريد الكتروني  –فاكس - هاتف
 خطوط اإلنتاج 

 النشاط الرئيسي 
 القطاع 

 عدد العمال 
 المبايعات 

 ) كبيرة – وسط –صغيرة ( نوع الشركة
 السياسة البيئية للشركة وبرامجها ومصادرها 

 
 وصف المنشآت الصناعية 

 العنوان 
 بريد الكتروني  –فاكس - هاتف

 عدد العاملين 
 ع والكمية المنتج المصن

 وصف العمليات الصناعية 
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 )مستودع، خدمات، الخ (عن نقاط اهتمام أخرىوصف ملخص 
 )الكمية المستهلكة(المواد األولية الرئيسية والمنتجات المساعدة 

 
 المواد األولية والمساعدة : معلومات عن العملية

 :لكل من المواد األولية المستعملة في العملية
 والمساعدة أاسم المواد األولية 

 المورد / مصدرها 
 االستهالك السنوي 

 االستهالك لكل وحدة منتجة 
 سعر الشراء 

 ة السنويةفالكل
  )1( لبيئةاألساسي على االمركبات أو الخواص مع التأثير 

  )2( طريقة التوريد
  )3( طريقة التخزين

 )4(طريقة النقل 
 افضل تاريخ

 فارغة اليقادصن إمكانية اإلعادة إلى مورد ال
 .المواد منتهية التاريخ إمكانية اإلعادة إلى مورد 

   خاصة، الخ نفايات التطاير، قابلية، السمية،مذيبةسوائل  معادن ثقيلة، -1
  أنابيب، خزانات، أكياس ،براميل الخ -2
 ستيرنات، طبليات، خزانات خارجية، خزانات تحت األرض، تربة الخ  -3
 قلة الخ منظمات، جاذبية، النقل بالهواء، سيور نا -4
 

 :ع مصنلكل منتج 
 المنتج النهائي: معلومات عن العملية
  اسم المنتج المصّنع 
 نوع المنتج وفصيلته 

 اإلنتاج السنوي 
 معدل سعر البيع 

 مركبات وتأثيرها المفيد على البيئة 
 طريقة التخزين 

 نوع التغليف ألجل التوزيع 
 المنتج غير المطابق للمواصفات % 
 لمطابق للمواصفات التي تمت إعادة عمليتها المنتج غير ا% 

 المنتج المرتجع بواسطة  العميل %  
 إمكانية تدوير المنتج المؤجل االستهالك 

 إعادة الصناديق بواسطة العميل 
 

 :ألجل كل تدفق نفايات 
 تعريف عن النفايات المتدفقة 

 األسباب/ مصدرها 
 كمية المتولدة سنويًا

  على البيئة ثير األساسيأالمركبات والخواص مع الت
 تدوير عند المصدر ال أو تخفيف للأجريتهل هنا أي أعمال 

 نوع اإلدارة أو المعالجة 
 داخلية اإلدارة اللفة ك

 كلفة اإلدارة الخارجية 
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يسية المعلومات مع األفكار الرئتقدم .  ات الثانويةعمليلتحديد العمليات والهذه المعلومات لم تعد كافية ألجل الخبير 
نواع جميع أواألكثر من هذا باإلمكان أن يعطي القائمة المناسبة ل.  إلرشاد الخبير لكي يستمر بإضافة النقاط للدراسة

27(الخبير أن يختار ويطور عمله بانتظامعلى .   قطاعها الخاصتمامًا حتى ضمن كل شركة تكون مميزة ،الشركات

(. 
 

 الزيارات ألنهم سوف يكونوا ذات استفادة عندما نعمل الدراسة ينصح للخبير أن يجعل مخططات عمليته أثناء
 .  التخطيطية

في بعض الحاالت، المنهج بني على .  من منظور الخبير، مناهج مختلفة يمكن أن تستعمل لتجميع المعلومات
ون على في حاالت أخرى، التأكيد يمكن أن يكويمكن أن تستعمل ) الخ .. ماء، هواء، تلوث، ( مؤشرات بيئية 

العمليات، االختيار وفي معظم المناهج المناسبة يعمل بناًء على تركيبات العمليات  أو على خصائص الشركة، 
 .  ورأينا أن افضل المحاضرات على ضوء العمليات الفعلية الموجودة

ال ثر البيئي تشخيص فرص تخفيف األهتمام المنهجي يمكن أن نرى أثناء الحاالت األولية أن تنفيذ وبالنسبة لال
بخصوص فريق الخبراء، عندما ننشئ مجموعة العمل واجتماعات التنظيم و.  تدقيق العادي للبيئةاليختلف كثيرًا عن 

وهذا يكون سؤاًال في العملية نسبة إلى المنهج .  األولية والتي تعقد لتحليل الخطوط العريضة األساسية ألجل العمل
 .الهيكلي

 
 :ت المعلومامعالجة   4.1.6

الوثائق تكون محللة، يجب طلب المعلومات الناقصة، وسوف تفحص . معالجة )28(المعلومات في صناديق سوداء
هو سؤال يمكن لالختصار، .  دراسات النفايات المتدفقة حتى ماذا تكون وأين يكون مصدر توالدهاإليضاح بتكرار 

4شكل ( يات والنشاطات بواسطة تحيل توازن المواد تصنيفه، وضعه بانتظام، تقدير أعظم الخسائر المفيدة في العمل
(. 
 

 تقويم احتماالت تخفيف األثر البيئي   4.1.7
 : عنألجل كل من تدفق النفايات، يجب أن تعمل دراسة خاصة 

 الكمية المتولدة  �
 عملية أن يكون التوالد �
 البيئي األثر  �

 سيناريو اإلنتاج للنشاط مع وجود النفقات،  •
 

 .  يارات المحددة ألجل التحسيناتهذا سيعرف االخت
 

 4شكل 
 الصندوق األسودتعريف إجراء 

 
  تجهيزات  معرفة   موارد بشرية

 
 منتجات مواد أولية 

 منتجات ثانوية  مواد مساعدة
 نفايات طاقة

 هدلق 
 ماء 

 
 

 الشـــركة

 انبعاث
 

 منتجات 1عملية  مواد أولية 

                                           
 تتضمن في نهاية هذا التقريرأن  أثناء الزيارات إلى المنشآت الصناعية التي تتولدطلب أن كل صفحات العمل ت يCCPI.  الوينافي أ ت  (27)
والنفايات المتدفقة التي تعمل كمنظار على كل التقديرات والطاقة من المواد األولية )  خارج –داخل ( معالجة الصندوق األسود هو نوع من التوازن   (28)

ومن .  األولية والتي تعمل دراسة عميقة في العمليات وتوضيحاتها خالل استعمال الئحة التدفق حين نصل إلى المستوى المعروف لمادة النفايات المتدفقة
ة  التي عندئذ تتبع عملية حين وصولها العملية أو المواد األولي) الخارجة(حدث في طريقتين، عادة تبدأ مع تدفق النفايات يإلشارة إن هذه التحليل االمهم 

 . التدفق حتى تصبح نفايات
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 منتجات ثانوية  اعدةمواد مس
 نفايات طاقة

 دلقه 
 ماء 

 2عملية
 مراجل

 تنقية
 انبعاث تنظيف

 
 1 عملية

 مواد أولية استقبال ــــ  نفايات ــــ 
  

 بخار      ماء     ــــ التخثر  ــــ دلق  تنقية
 

  المرجل         
 بخار   بالقوة النابذةنالدورا ــــ دلق  

 
 طاقة    هضم ــــ تبخر   تكثيف

   تغليف وترحيل  ـــمنتج نهائي   
 

 : دراسة االختيارات المحددة   4.1.8
 الوصف اإليضاحي للبدائل المختلفة المقترحة تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي تضمن ي

 .وتبرر األسباب لماذا ينصح بها، تقدر الفائدة البيئية وتحليل جدواها الفني واالقتصادي
 :فهميشًأ وفقًا لتأثير تخف في اقتراحات التخفيف يكون مناألولويةطلب 

  عند المصدر  التخفيضاختيارات -1
 إعادة تصميم المنتج  -
 .تدبيرات داخلية جيدة,  ،تجهيزات جديدة ةليتغيير في المواد، عمليات بد: إعادة تصميم العملية -
 
  اختيارات مصادر التدوير-2

ل جدوى        ترحة و    كل من     لكي تحل بدائل المق ل   منطقي   بترتيب   ال  ،دئذ الجدوى االقتصاديةبع الفنية أوًال والجدوىتحل
  .)29(طبقًا للمؤشرات المقررة

يل الجدوى تصل يكون بفحص اإلمكانية          في العمل وسواء إن كان  أي اتم تحليلهتي  البدائل اللتطبيقالهدف من تحل
 .  نوع من المؤشر المقرر ال يمكن بسهولة التغلب عليه

يل إيجابي     إذا كانت     ذا التحل تائج ه عطي الشركة المعلومات الضرورية بخصوص تي تال ، تحلل الجدوى االقتصاديةةن
بديل الخاص          يقات االقتصادية إلنجاز ال ير الصافي نتيجة إلنجاز البدائل المقترحة بالعال          يحدد    . التطب ر التوف ة قتقدي

ية ال   ية للعمل ترة االسترداد عندما تكون ضرورية، تقدر ريعية الم    حال  القيمة الحالية الصافية روع بحسابش، تحسب ف
ي     ائد الداخل دل الع ند توفر المعلومات الكافية عن البدائل المقترحة، مثل       . ومع ط ع تقدير يمكن أن يحصل فق ذا ال  وه

تثمار    فترة لهذا السبب المعلومات يجب الحصول عليها أثناء      .  الخ.. تكاليف المنتجات البديلة    وتكاليف التشغيل   واالس
ي تشخيص فرص ت         ي       عمل ف ر البيئ يف األث ى سعر شراء وم    خف نفقات ونفقات التشغيل الصناعية  ويع المنتجاتبعل

  الخ …إدارة البيئة 
ي تتطلب         ر البيئ يف األث ا أن تشخيص فرص تخف ي اإلمكانيات التكنولوجية ألجل تقديم مقترحات بد  وبم يلة  أبحاث ف

 .   والموردين الضروريينتكنولوجيا أنسب معرفة جيدة في ، جل تعديل وتحسين العملياتأمن 
 

 ها تحضير الوثائق النهائية وعرض  4.1.9
دم    عندما تفحص ذلك بثبات، .  ة أو الصحيح وفحصها سواء كانت   )30(المسودة األولى التي يجب أن تقبلها الشركة      تق

صلة وعند تعرض الوثيقة األخيرة وتسلم في لحظة وجود اجتماع مع الشركة لوضع مالحظات على هذه النتائج المح              
 ).5شكل(اقتراح البرنامج ألجل إنجاز البدائل المعرفة 

 
 5شكل 

                                           
 تحليل الجدوى الفنية واالقتصادية: 2شاهد الملحق   (29)
التالية، حتى الوثيقة األخيرة، عدلت مسودات  هذه المسودة والCCPI الموجهة بواسطة تشخيص فرص تخفيف األثر البيئيفي حالة   (30)

 .ةرض المحددفة من البداية وحتى النهاية لضمان نوعية العمل واالستفادة من االقتراحات والراقب العملييهو و CCPIبواسطة فنيي 
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 تشخيص فرص تخفيف األثر البيئيعملية لتنفيذ المراحل ال
   

 مراحل لميزاتا
 جتماعات      دوافع مع قبل اال أفكار بيئية جديدة ومتحدة

 تعريف األهداف
 اختيار الفريق االستشاري

 اتفاقية 

 لمتفرقة جمع المعلومات ا
 أو المعلومات غير المعروفة بالنسبة للشركة

 الفحص األولي للمعلومات

 وصف العملية
 تحديد المصادر المولدِّة 

 تقويم الخسارة
 التمثيل البياني للنتائج 

 تحليل المعلومات

 األثر وتحليل الكلفة 
 مساهمة عناصر جديدة من الخبراء

 تقويم الفرص

وردين والتكاليف وفترة البحث عن حلول فنية مع الم
 االسترداد 

 ميزات وسيئات 

 تعريف االختيارات الحقيقية 

 عرض الوثيقة النهائية  العرض والتحليل مع الشركة
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 محتويات الوثيقة .5
  _______________________________________________________ 

 
ي من       ي          (ان الهدف النهائ ر البيئ يف األث اد بدائل فنية وتنظيمية محتملة للتخفيض عند     يإ هو    )تشخيص فرص تخف ج

تدوير     ادة ال ي      .  المصدر واع بدائل ف ذه ال لكل عمل والتي ينبغي أن "  المعدة طبقاالوثيقة النهائيةويجب أن تظهر ه
 :تشمل على أقل تقدير النقاط المشار اليها في الجدول التالي 

 
 مقدمة ولمحة عامة  :5-1
 وصف عام للشركة  :5-2
 وصف للمنشـآت الصناعية  :5-3
 وصف للنشاطات وعمليات التصنيع والمناطق التي تحت التشخيص  :5-4
 المتولدةوصف لتدفق النفايات التي   :5-5
  المقترحةفبدائل التخفي  :5-6
     ملخص للبدائل  :5-7
 اعتبارات أخرى  :5-8
 …ل العمل الخ طات للعمليات والبروتوكوالت المستخدمة وجداوخطم: الملحقات  :5-9
 
 

 :مقدمة ولمحة عامة 5.1
 

ذا القسم من الوثيقة شرح الدوافع واالطار الذي اقترحته الشركة للقيام ب                ي ه تشخيص فرص  ( منـمن المسـتحسن ف
ي ر البيئ يف األث ريف  .  )تخف م وضع تع ـخيص وت ذا التش يام به ن خالل الق يقها م يتم تحق ي س داف الت م شرح األه ت
 .)تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي (استخدامها في هذه منللطريقة التي سيتم 

 
 :وصـف عام للشـركة 5.2

 :يجب اعطاء وصف عام لطبيعة العمل هنا وذلك من خالل العناوين التالية 
 :ويجب أن يظهر في هذه التفاصيل ما يلي .  تفاصيل عن الشركة- 

  االسم المسجل �
  العنوان �
 كتروني رقم الهاتف والفاكس والبريد االل �
  تفاصيل التسجيل الرسمية �
  نوعية النشاط �
  أسماء االشخاص الذي يمكن االتصال بهم وأسماء المتحدثين الذي تم  �

 .                    اختيارهم
 من المستحسن وألسـباب تعليمية وعملية ادراج هذه البيانات على شكل مخططات  

  ).6شكل .  (        موجزة وجداول
 : وتنظيم الموارد البشرية  شكل-        

 يجب اعداد مخطط وجدول لتحديد المناطق المختلفة وأهم من ذلك الكوادر البشرية 
 ).7شكل (ألن بعض هؤالء ربما يتأثر بشكل خاص باالقتراحات التي يتم تقديمها 

 هذه البيانات تشير الى شروط ,  )8شكل  (بيانات عامة وساعات عمل التي يتم اعدادها
 :العاملة الداخليةالقوى 
  مواصفات العاملين �
  التوظيف �
 ).األيام في السنة, الساعات في اليوم , الورديات ( ساعات العمل التي يتم اعدادها  �
 :االنتاج

ان التفاصيل العامة عن الشركة المتعلقة بحجم المردود والناتج والمنتجات الهامة المصنعة هي أكثر أهمية             
ة            يه من الوهل ا تظهر عل ى مم يها من تدفق النفايات          . األول تم الحصول عل ي ي يم الت ع الق تاج م يانات االن ة ب ان مقارن
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با    تاج       " تعطي نس دة ان ة لكل وح ا تعطي مقياسا  . مقارن وتصبح هذه .  يشير الى الكفاءة البيئية للعمل" وباختصار فانه
 .ت التي تعمل في نفس المجال  ذات أهمية خاصة اذا توفرت البيانات التي تغطي مجموعة من الشركا)31(النسب

 
 6شـكل رقم  

 نموذج لتفاصيل الشركة
 
 
 

 فورما اس أي   اسم الشركة
 أفيال , 034000 ,  7سي تاوريس    العنوان المسجل

 5555555   رقم الهاتف
 5556666   رقم الفاكس
 أفيال ,  034000 , 7سي تاوريس    سيرئيالمكتب ال
 أفيال ,  034000 , 7سي تاوريس     العنوان
 رص وتشكيل اجزاء المعادن    النشاط
  02/97/دي    تعريفرقم ال

 1997تشرين أول    تاريخ االنجاز
 1997 / 1996   للبياناتالرجوعتاريخ 

 المدير الفني السيد جيمس فيريز  الشخص المسؤول
 والمدير السيد فرانسـيسكو غارسيا     

 
 7شكل رقم  

 ا نموذج لجدول تنظيمي لشركة م
 مدير الشركة
 المدير العام

 
 منســق الجودة        المشتريات      مدير االنتاج     المدير المالي    مدير المبيعات

       مراقب   مساعد تجاري     محاسب
 

 رئيس قسم مرحلة ما قبل الطباعة 
        تنظيف                     المستودعات                             المبيعات

 )1(عامل عدد)              1(مدراء مناطق                   مدير صالة عدد) 3(
 )1(مساعدي مبيعات                احتياطي عدد ) 2(
 
 

  غربلة    صقل    طباعة
 )1(مدير صالة    )1(عامل عدد  )1(مدير صالة عدد

 )1(عامل        )5(عمال عدد 
 
 

 السـحب   لتجميعا           االختبارات 
 )5(عامل عدد   )3(عامل عدد   )1(عامل عدد 
 )1(احتياطي عدد       

 
   

 

                                           
 في دراسة أجريت على شركات مختلفة في صناعة الدهان، أوجدت نسب الكميات الكاملة المتولدة بالنسبة للمردود السنوي الذي  (31)

 .   المنتجة كغ من النفايات لكل طن من المواد100 إلى 20يترواح بين 
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 8شكل رقم  

 نموذج لتفاصيل عامة وقوى عاملة
 

 44    عدد العمال
  يورو 3,600,000   ة السنوياإليرادات

 حجم الشركة
 توزيع العمل

 1   موقع المخازن 
 1   المستودعات 
 26    التصنيع 
 6    رشةالو 
 9    المكاتب 
 1    الصيانة 

 
 24   عدد الساعات في اليوم
 6   عدد األيام في االسبوع
 226   عدد أيام العمل في السنة
 5400   عدد الساعات في السنة

 4    عدد الورديات
 

  عمال10/  بعد الظهر 1و30 -"  صباحا5: الوقت    أوقات الورديات
  عمال10"   / ليال10 - بعد الظهر 1و30: قتالو   والعدد التقريبي للعمال

  عمال2/ " صباحا6 -"     ليال10 :الوقت     
  بعد الظهر3/ بعد الظهر 1 -"  صباحا6: الوقت     
  عامل22 /   " مساءا6      

 العمل ثابت على مدار العام  أشهر العمل في حالة قمة النشاط 
 
 

  سـميثجدول باالرقام االنتاجية لشركة لدهانات
 1997خالل عام 

 
 %النسبة المئوية    سنة/طن   نوع الدهان

 %45  1,800  دهانات بالستيكية مائية-1
 %28,8  1,155  دهانات قابلة للذوبان-2
 %26,2  1,045   دهانات اكس-3

 %100   4000        المجموع
 

  ):9شكل رقم ( المواد األولية 
ه ين  ية فان واد األول م الم بة لقس ي   بالنس تخدمة ف ثانوية المس ية وال واد الرئيس يات الم ماء وكم اء وصف ألس ي اعط بغ

  . عمليات االنتاج مع اعطاء أهم مواصفات هذه المواد كما هو موضح في الفصل الرابع
ا أوضحه الخبراء خالل االجتماعات العديدة التي عقدها فانه من المهم تجنب اعداد قوائم طويلة               ة حال وكم ى أي وعل

ي ل ن والت أهداف م رة ب ا مباش ي   (يس له ر البيئ يف األث رص تخف خيص ف ـبية   )تش ية النس ى األهم ز عل ي ترك  والت
 .للتصنيف والمواصفات واالستخدامات 

رفض الشركات في بعض االحيان اعطاء بيانات معينة      وهنا فانه ينبغي على الخبير أن يعرف كيف يستعيض عن .  ت
يانات أخرى         يانات بب ذه الب ة  (ه د طاق لمحاولة اعطاء وصف حقيقي للشركة ) ات وعدد الوحدات التي يتم انتاجهاالمع

 .يمكن أن يتم استخدامه لمقارنة الجدوى من البدائل المقترحة
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ى               وم باالشراف عل ذي يق ير ال ى الخب  اعداد اقتراحات لتبسيط قوائم )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي  (ينبغي عل
ة    واد العام ان ال    .  الم ة حال ف ى أي ي حد ذاته يجب أن يحددهم  لكي يقوم بمراقبة   وعل "  وطبقا .نتاجية بنفسهاإلعمل ف

 :لهذا الوضع فانه يمكن أن نقول بأن المادة األولية هامة في كل من الحاالت التالية
 .من استهالك المواد األولية كاملة% 10 عندما تميل حجم المادة األولية أكثر من  �
 .ولية قصيرة المدة عندما تكون صالحية المادة األ �
  . عندما تكون المادة األولية خطرة �
 . عندما يمكن ادخالها بسهولة الى تدفق النفايات بسبب تركيبها �
 .قابلة إلعادة االستخدام عندما يمكن تخزينها في حاويات غير  ♦
 

 9شكل رقم  
 نموذج للمواد األولية المسـتهلكة

 
 المادة األولية مظهر مثبت سـداد مسـتحلب

 عملية فرعية سحب  سحب   عزل لعز
  

  المورد/المصدر شركة رودس ليمتد شركة رودس ليمتد شركة رودس ليمتد شركة رودس ليمتد
  كغ73
 

    جرعة30   جرعة36   كغ160
 ) لتر لكل جرعة5(
 

  االستهالك السنوي

5,42 x10   غ متر /ك
 مربع

2,3 x 10غ تر / ك م
 مربع

1,52 x 10  رعة  ج
 مربعمتر /

1,75 x 10  رعة  ج
 مربعمتر /
 

تهالك  دة / االس وح
 انتاج

غرام/ يورو 0,015
 

 سعر التكلفة جرعة/  يورو 26 جرعة / 26,32 غرام/ يورو 0,01

نوية   780 921,2 1,600 1,095 تكلفة الس ال
 )ةنس/يورو(االجمالية 

 مهيج
 

 محلول عضوي
Ethyl alcohol:  
DL50 oral (rat) 
7,060 mg/kg  
DL50 cut. (con) 
20,000 mg/kg  
CL50 inhalation 
8,000 ppm 4h 
Isopropyl alcohol:  
DL50 oral 5,045 
mg/kg 
DL50 cut. 12,800 
mg/kg 

 مهيج
Toxicity at:  
Ammonia 
thiocyanate:  
DL50 oral (rat) 
750 mg/kg 
CL50 fish 200 
mg/l 96h 
Acetic acid:  
DL50 oral 
(rat)3,310 mg/kg 
CL50 daphnia 47 
mg/l 48h 

 مهيج
Hydrochinone:  
DL60 oral (rat) 320 
mg/kg 
Ethylenediamintet-
raacetate 
DL60 oral (rat) 2,000 
mg/kg 
CL50 fish320 mg/l 
98h 
Potassium 
hydroxide:  
DL50 oral (rat) 273 
mg/kg 

رة  بات خط مرك
 للتسمم البيئي

 وعاء بالستيك
 )كغ 4,5(

 وعاء بالستيك 
 ) كغ5(

 وعاء بالستيك
 ) لتر5(

 وعاء بالستيك 
 ) لتر5(

 وسيلة التوريد

ية في غرفة     على رفوف عزل على رفوف عزل ي أوع ف
 السحب

ية في غرفة     ي أوع ف
 السحب

 طريقة التخزين

 طريقة النقل يدوية يدوية يدوية يدوية
 الصـالحية كال كال كال كال

 مصنعون آخرون
 

 دمصنع واح
 سيريكول

 دائلالب شركات أخرى شركات أخرى

 نعم
 

 عودة المورد نعم نعم نعم

ات   كال كال كال كال تعادة الحاوي اس
 الفارغة
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واد  كال - كال كال تعادة الم اس
 المنتهية الصالحية

 
 
 

تم تسليمها بشكل اعتيادي كما أن درجة ال              ي ي يات الت تحدد حسب الكم ية ت ادة األول ية الم ان أهم ذا ف تلوث والسـمية له
 .ذات أهمية في هذا الصـدد " المرافقة لعملية التسليم والقيمة االقتصادية ربما تكون أيضا

 
  ):10شكل رقم ( استهالك المياه 

اء عنصرا      بر الم يا " يعت تجارية حيث يلعب دورا        " رئيس ير من النشاطات ال ي كث كمادة أولية تختلط بشكل مباشر " ف
يات التصنيع      تجات وعمل ة اضافية في عمليات التنظيف وكونها تعتبر                   بالمن دم خدم ا تق ية حيث أنه اء أهم ا أن للم  كم

 .في تدفق النفايات الصناعية" أساسيا" كما يلعب الماء دورا. لنقل الطاقة في المراجل التجارية" عنصرا
د تحول هذا المصدر من كونه عنصرا        مية سواء من حيث لم يكن يؤخذ بالحسبان الى مصدر حقيقي في غاية األه   " لق

ه مصدرا    ا " كون أو من حيث دوره في تصريف النفايات الى نظام الصرف العام والى االنهار أو مباشرة  " وكيفا" كم
 .الى البحار

ن      ية م ي عمل ا ف ي تحديده ية ينبغ نقاط التال ان ال ياه ف ي للم تقديري أو الحقيق امل ال تهالك الك ن االس ث ع ند الحدي  ع
 ):لبيئيتشخيص فرص تخفيف األثر ا(

  مصدر المياه ومخزونها �
ياه واستخدامها والمعلومات الخاصة عن االستهالك               � ع الم من )  باستخدام الرسوم البيانية( توزي

 :خالل المفرق الكمي للقيم التي تتوافق مع
  مراحل االنتاج �
  العمليات االضافية �
يف المخزون وهدر المياه والذي يشمل تكاليف مرجلة ما قبل ال   � لكل عملية وتنقية لجة معا تكال
 .العادمةمياه ال

ير عند تقديم البدائل الحقيقية                امل مساعد كب يفها هو ع ا واستهالكها وتكال ياه وتوزيعه ي لمخزون الم ان الرسم البيان
 .لعملية التخفيف باالضافة الى الفوائد التعليمية عندما يتم استخدام بيانات االستهالك الحقيقية

 
 :استهالك الطاقة

ب  ي موضوع من      يعت بار ف ن االعت ذه بعي ذي ينبغي أخ ية وال د العناصر االساس ة أح امل الطاق تشخيص فرص  (ر ع
ي      ر البيئ يف األث ام           )تخف ه بشكل ع تم تجاهل امل ي ذا الع ففي قطاع الصناعة ينقسم عامل الطاقة الى مجموعتين     .  وه

ية          ة الكهربائ ة الحرارية والطاق ـيتين الطاق تشخيص فرص تخفيف األثر  (ت التالية في منينبغي ادراج البيانا .  رئيس
 ):البيئي

 
 10شـــكل رقم  

 
 .رسم بياني لتوزيع واستخدام واستهالك المياه لشركة ما 

 .توزيع واستخدام واستهالك المياه لدى شركة شميث للدهانات 
 

 النسـبة المئوية  الوحدات  االسـتهالك   المصدر
  100    في السنةمتر مكعب    1896 مياه الشبكة العامة
    النسبة المئوية  الوحدات  االستهالك   موقع االستهالك

 26,5    متر مكعب في السنة  503,4  التنظيف 
  12,1    متر مكعب في السنة  227,5   الصحية
  61,4    متر مكعب في السنة  1,165,2   المعالجة
     يورو   المجموع  االسـاس  الموضوع
 متر مكعب     /   )يورو ( )لسنةا/متر مكعب(   

  0,65      1,292,67  1,986 مياه الشبكة العامة
 

  نوع الطاقة المستخدمة �



 
 
 

29

  كمية المياه المستهلكة �
  التكلفة بالوحدة والنفقات االجمالية  �

 ) .11شكل رقم (  .تم اعطاء نموذج محدد الستهالك الطاقة من قبل شركة صغيرة مع تكاليف االستهالك
 

 :ح أخرى ينبغي أخذها بعين االعتبارمالم
بر ذات أهمية فيما يتعلق بالعمل وذلك في عملية التوثيق            ي تعت يع المعلومات الت وهذا يتضمن فيما .  ينبغي إدراج جم

اذا كان للشركة سياسة بيئية واذا كانت هذا الشركة تدرب العاملين لديها واذا كانت تقوم بتدريبهم ما هو نوع التدريب      
ذي ت   كاألغذية وصناعة (قدمه لهم واذا كانت قد استلمت هذه الشركة أي نوع من الشهادات ضمن اختصاص عملها    ال

 .الخ)  ونظام االدارة البيئية 9000األدوية وشهادة اآليزو 
 

 )11(شـكل رقم 
 

 :توزيع واستخدام واسـتهالك الطاقة لدى شـركة ما 
 

 التكلفـــة   االســتهالك   المصــدر
  يورو 53,646.54         36,952.30    غاز

  يورو 81,392.46   8,067.50    كهرباء
    يورو 1,350.39   التكلفة اإلجمالية    

 
 :وصـف للمنشــآت الصـناعية 5.3

ذا القسم هو إعطاء وصف عام عن الشركة مع معداتها ومنشـآتها حيث يجب العمل           إن الهدف األساسي له
يات التصن        ع عمل ى توزي يع النشاطات والمجاالت الهامة المتعلقة بعملية التشـخيص     عل ولهذا السبب .  يع وخاصة جم

 .ادخال نماذج مختلفة من خطط التوزيع" من المهم دائما
  موقع الشركة ومخطط المصـنع �
  تفاصيل عن المناطق المختلفة اذا أمكن ذلك �

ام الفرعية        ه يجب عمل وصف للمزايا الرئيس       ,  بالنسبة لألقس ية لمصنع االنتاج ومناطق التخزين واألماكن التي فان
 .يتم تخزين النفايات 

 
 :وصف للنشاطات وعمليات التصنيع والمناطق الخاضعة لعملية التشـخيص 5.4

 :يجب أن يحتوي هذا القسم على وصف تفصيلي لما يلي  
  :عمليات االنتاج 

 المعدات المسـتخدمة  �
  التعامل مع المواد �
 .…تشمل عمليات المناولة والنقل واالنتقال الخ  العمليات التي  �

 :العمليات االضـافية
 عمليات التنظيف  �
  مواقع المخازن �
  الصيانة �
 … التنقية الخ  �

        من المسـتحسـن تقسيم العمليات الى عمليات فرعية واضافة خطط لعمليات التدفق  
 :        وإضافة مخططات وهذا يشمل ما يلي 

 امة بعملية اإلنتاججداول بيانية ع �
  جداول بيانية مع تفاصيل العمليات الفرعية التي يتم تحليلها �
ى عمليات تحسين                       ♦ تاج ال ي وتح ير بيئ ا تأث ا يكون له ي ربم ـتراتيجية أو االضافية الت يات االس د العمل   تحدي

 …كموقع المخازن وخطوط االنتاج والصيانة والتنظيف الخ 
 

 .ت في هذا القسم ألن التدفق يتوافق مع القسم الخاص ينبغي عدم ادراج تدفق النفايا 
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تاج الذي تسـتخدمه شركة توتال باك للتصنيع كنموذج محدد  وتم تقسيم                ية االن ي لعمل يار الرسم البيان م اخت ت
  .15 , 14 , 13 , 12هذا النموذج الى شكل رقم 

 
  :وصـف تدفق النفايات 5.5

  واألنظمة تولدها وأسباب المتراكمةنفايات في هذا القسم يوجد وصف لتدفق ال     
 ينبغي تسجيل تدفق النفايات واجراء عملية جرد ,   الموجودة لالدارة والمعالجة 

 .     يمووهنالك نوعان من التصنيف وذلك حسب نوعية الشركة التي تجري عملية التق
 
 فرعية للشركة   اجراء وصف لتدفق النفايات لكل عملية من العمليات الرئيسية وال-أ

 . والغازات المنبعثةالعادمةمياه ال    وتحديد نوعية النفايات و
 

   
 
 

 12شــكل رقم  
 

 جدول بياني لعمليات شـركة توتال باك
 
 

 .اعداد الحبر_ البراميل _  طبع المساعدات -التجفيف _ الملحقات _  التجفيف -لجمع الورق أو األلمنيوم 
 

 ين بزيت حار          تسخين بزيت حار   عمليات التنظيف                      تسخ
                                                     

      الهواء بدرجة حرارة الغرفة      
 
 
 

 13شـكل رقم  
 

 جدول بياني لعمليات الطباعة في شركة توتال باك
 
 

   اعداد         حبرالبراميل                 التجفيف    طباعة   طباعة
         الحبر        محلول     محلول   
           أساس الحبر  
   مساعدات   

 
        تسخين بزيت حار

 
        هواء بدرجة حرارة الغرفة

 
 
 

 14شـكل رقم  
 

 جدول بياني بعملية تشكيل الصفائح في شركة توتال باك
 

   المرفقات                                     
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 التجفيف                               الطبع  مجمع للورق
 مادة أساسية       أو األلمنيوم
 ورق ألمنيوم        
  تسخين بزيت حار         التصميغ  

 
 هواء بدرجة حرارة الغرفة  

 
 
 

 15شـكل رقم 
 

 جدول بياني لعملية التنظيف في شركة توتال باك
 

                        أواني حبر غير نظيفة               
 تصـفية

   غسـيل آلي     
 

     محلول        أواني حبر نظيفة
 غسـيل يدوي

 
 أواني حبر غير نظيفة

 
 

 
 

 )تلوث الهواء ,  النفايات , الماء (   اجراء وصف للعناصر البيئية المختلفة قيد الدراسة -ب 
 .)32( تتم       وحدد عمليات التصنيع وأين

 فانه من الضروري التحديد الكامل لمصادر ,        بصرف النظر عن الطريقة المستخدمة 
 :ومن أهم الجوانب الذي يجب مالحظتها في هذا القسم هو ما يلي .         تدفق النفايات

  جراء جرد لتدفق النفاياتإ  �
 )وهي النقطة الهامة في العملية( تحديد مصادر التلوث  �
 )…النوعية لكل وحدة انتاجية مصنعة الخ , الشكل , الكمية ( تدفق النفايات  تقييم �
  النفقات االدارية الحالية �

 
 أخذ عينات الجراء التحليالت بخصوص العملية النهائية " مع أنه من الضروري أحيانا  

ه ينبغي أخذ العلم بأن             نفايات فان ق ال تحديد تدف  ال تأخذ بعين االعتبار  )لبيئيتشخيص فرص تخفيف األثر ا(         ل
 ).17شكل رقم (فيما اذا التزمت الشركة بالتشريعات أو لم تلتزم 

 
 :بدائل التخفيف المقترحة 5.6

 
ـمل    ي       (تش ر البيئ يف األث تلفة لتخفيض أو استعادة تدفق النفايات      )تشخيص فرص تخف بدائل المخ  وصف تفصيلي لل

بري       ى الت ي تطرحها الشركة باالضافة ال ذه المقترحات   الت ة له بينما يمكن   ).الجدوى الفنية واالقتصادية(رات المقدم
ند      يض ع ة للتخف اء األولوي بدائل واعط ذه ال ب ه م ترتي ن المه ه م بدائل فان ن ال تلفة م كال مخ تراحات ألش وضع اق

 .المصدر على االستعادة واعادة التدوير عند المصدر
  التخفيض عند المصدر �
  اعادة تصميم المنتج �

                                           
 إحدى النواحي التي تستحق أخذها بعين االعتبار هي التأثيرات الكامنة لتولث التربة وتلوث الطبقة الصخرية المائية بسبب اإلدارة  (32)

 .  السيئة لهذه النقاط الثالثة
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 عادة تصميم العمليات ا �
  الجيدةالتدابير الداخلية أساليب -
  تكنولوجيا جديدة-
 )مواد أولية أو مواد ثانوية (  بدائل المواد -

  االسـتعادة واعادة التدوير عند المصدر �
 
 

 
 16شـكل رقم 
 
 
 

 العائدات         النفقات 
 

 مواد أولية ومساعدة  استالم المادة األولية    
  
  كغ23,386       لتخزين   ا    

 
 

   التحويل    
 

  متر مكعب1,818-67,8:    ماء    تصنيع المنتج  %):2ضياع (نفايات 
 ساعي:  كيلووات41,163:   طاقة       كغ2,217.6

 
  متر مكعب1,818 -1,798:    ماء مبرد  تحويل الى    مياه مجاري

 مفاعل النقل  متر مكعب1,798-1,818
 

  متر مكعب352 : ماء للتنظيف   تنظيف المفاعالت  متر مكعب352: مياه مجاري
    كغ2,640: نفايات انتاج

 
  متر مكعب0,63:    ماء للتنظيف   تعبئة   كغ634:  نفايات انتاج

 1,848,000  : أنابيب        
 

  كغ4,000:  نفايات عادية
  كغ8,000:       كرتون

  متر مكعب0.63:   مياه مجاري
 
 

  متر مكعب17.4:        ماء للتنظيف  متر مكعب        تنظيف المعمل17.4: اريمياه مج
 
 

 . كغ                  تخزين المنتج بعد التصنيع110,680المنتج 
      

 
 17شـكل رقم  

 
 تحديد عام للمواد والطاقة وتدفق النفايات في شركة ميتاالرت

 
 )1998(المواد واالسـتهالك لدى شركة ميتاالرت 
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 .كغ من نفايات المعادن ) 53(طن من المواد األولية ينتج عنه ) 1( كل -
 . طن من النفايات 0.67طن من المواد االضافية ينتج عنه ) 1( كل -
 
 

 مواد أولية  غير مقيمة  
 مواد اضافية   طن4,500

  طن96      اربخ متر مكعب 1,279
 

 طاقة كهربائية       طن240: خردة
  ميغاواط ساعي4,1  شركة ميتاالرت    طن 65: نفايات

 
 خليط سائل         
  متر مكعب90,000   منتج مصنع بشكل كامل    
 عادمة متر مكعب مياه 4,697         850    
 
 
 

 :ينبغي اضافة األمور التالية لكل فرصة تخفيف 
 جراء مقارنة للعملية الحالية، إ وصف للبديل أو البدائل المقترحة �
 م نوعي مبرر للتخفيضات التي يمكن تحقيقها يو تق �
 يم للجدوى الفنيةو تق �
 يم للجدوى االقتصادية و تق �

 
 :    نموذج للخيارات الخاصة باجراء تخفيضات عند المصدر 

دا          ام ج ياه ه بر استهالك الم دى شركة سميث لتصنيع الدهانات      " يعت تم اقتراح اجراء سلسلة من االعمال في هذه .  ل
 ).تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(عادة التدوير عند المصدر بعد اجراء إل التخفيض والمرحلة تشم

تراح الخاص باستخدام خراطيم تنغلق عند الفوهة وذلك لتخفيض استهالك المياه بحوالي         م عرض االق أي % ( 15ت
دره   ير ق نة   75.5بتوف ي الس ب ف تر مكع ي    ,  ) م ي والت تخدام آالت ضغط عال ى اس افة ال ن أن تخفض  باالض يمك

 ). متر مكعب في السنة 302أي بتوفير قدره % ( 60استهالك المياه الى 
 

ياه من شـأنه أن يؤدي الى التقليل من عملية المعالجة التي تتم الحقاً         ي استهالك الم ند المصدر ف  ( ان أي تخفيض ع
  ).20 , 19 , 18شكل رقم 

 :نموذج للخيارات الخاصة باعادة التدوير عند المصدر
تخدام    ادة اس و اع نهما ه دف م ند المصدر واله تدوير ع ادة ال ن بخصوص اع م طرحهما كخياري تماالن ت نالك اح ه

 .عنصر التنظيف المسـتعمل
 
 
 
 
 

 :ملخص للخيارات الخاصة باعادة استخدام المياه عند المصدر :  جدول
 

  مدة االسترداد يبي   التكلفة المنزلية    اعادة استخدام       توفير غير مباشر      االستثمار التقر الخيار
   المعالجة الخارجية      في المعالجة الخارجية    يورو       المياه 

 يورو )                          سنة/يورو )    (سنة/متر مكعب            ( 
 

   ال يوجد تخفيض مسـبق):1(فرضية رقم 
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 سنة) 1(  532.36  31,041.96     99,841.33     305.4    معالجة ماء الغسيل
 

 لالستهالك المبدئي في نظام التنظيف% 60 تخفيض مسبق قدره ):2(فرضية رقم 
 

 سنة) 1   ( 211,71  13,041.36 59,896.85 201.3معالجة ماء الغسيل    
 

 كغ) 1(  يورو  لكل 0.198   : تكاليف معالجة المياه الخارجية
 كغ) 1(    يورو  لكل 0.54   :تكاليف معالجة مياه المنازل

 كغ) 1( يورو  لكل  0.10  :ة الخارجيةأتكاليف معالجة الحم
 

 .من الماء %  80وذلك على أساس اعادة االستخدام النظري لـ  
 
 

 18شـــكل رقم  
 جدول بياني للتوزيع لدى شـركة سـميث للدهانات

 
 تكييفال   متر مكعب في السنة      ري الحديقة227.5  نفايات 

      الصحية   %) 12.1(   
     عمليات التصنيع سنة/ متر مكعب1,165.2 الى الزبون
  61,4% 

 
ياه   سنة  تنظيف الخزانات الثابتة/ متر مكعب90.4    ب الم مص
           17.9 % 
 سنة  تنظيف الخزانات المتنقلة/ متر مكعب316.4   

                  62.8 % 
 

 سنة/ متر مكعب503.4خزان النفايات 
              26.5% 
 تنظيف المصافي سنة / متر مكعب 0.44   
   0.009% 

 
 تنظيف الباقي  سنة/ متر مكعب96   
   19,10% 

 
 
 
 

 19شـكل رقم 
 
 

 البدائل السابقة لدى شركة سميث للدهانات
 خراطيم مخروطية):  1(خيار رقم 

 
 

 سنة/ متر مكعب 75ر5%  15سنة   / متر مكعب 503.4 %  15:  نسبة التخفيض في استهالك المياه-
 متر مكعب / يورو 198.33= كغ / يورو  0,198:  التكاليف الخارجية لمعالجة المياه-

 .متر مكعب/  يورو 1,075:    تكاليف المياه
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دة  م
 االسترجاع

ير   التوف
ي   التقريب

 )يورو  (

ير   التوف
يورو (الكامل  

 )سـنة/

ير   ير غ توف
ر  مباش

ة للمعال ج
ية  الخارج

ورو ( ي
 )سنة/

التوفير بسبب  
التخفيض عند  
در  المص

ورو ( ي
 )سنة/

ي  يض ف التخف
تهالك  االس

 سنة/مترمكعب

 الخيار

 خرطوم 75.5 81.22 14,974.21 15,055.43 2,085.22  شهر2
 

  سنة0.13=  سنة / يورو15,055.43/  يورو 2,085.22: فترة االسترداد   
 . شهر 2 ~ شهر 1.6=  شهر x 12سنة   0.13                    

 
 
 
 

 20شــكل رقم 
 

 بدائل التخفيض عند المصدر لدى شركة سميث للدهانات 
 آالت ذات ضغط عالي:  2خيار رقم 

 
 
 .      سنة/ متر مكعب302%    60سنة     / متر مكعب503.4 %60: نسبة التخفيض في استهالك المياه -
 متر مكعب / يورو 198.33= كغ / يورو0.198: مياه التكاليف الخارجية لمعالجة ال-

 .متر مكعب/ يورو 1,075:    تكاليف المياه
 
 
 

دة  م
 االسترجاع

ير   التوف
ي   التقريب

 )يورو  (

ير   التوف
يورو (الكامل  

 )سـنة/

ير   ير غ توف
ر  مباش
ة  للمعالج
ية  الخارج

 )سنة/يورو  (

ير  التوف
بب   بس
يض  التخف
عند المصدر  

ورو ( ي
 )سنة/

يض  ي التخف ف
تهالك  االس

 سنة/مترمكعب

 الخيار
 ضغط عالي

 خرطوم 302 324.89 95,896.86 60,221.76 1,526.57 شهر) 1(
 

  ســنة0.03= سنة /ورو ي60,221.76/  يورو1,526.57: فترة االسترداد  
  شهر1 ~ شهر 0.63=  شهر x 12  سنة 0.03          

 
 
 :عادة استخدام مياه التنظيف إ  -أ

م وضع مق       ي باالضافة الى البديلين السابقين               ت ة التنظيف ذات الضغط العال ترحات باالستخدام المسبق آلل
ى نسبة عالية من التخفيض في استخدام المياه    ك للتوصل ال بتركيب خراطيم تنغلق عند " ومع ذلك ينصح أيضا . وذل

يع النقاط الكمال عمليات التنظيف والتي ال تستطيع آلة الضغط              ي جم ة ف وفيما يلي االستهالك . العالي القيام بهاالفوه
 .األولي لمياه التنظيف 

در االستهالك السنوي بحوالي        من الماء % 20سنة بالنسبة لعمليات التنظيف على أساس اضافة       / متر مكعب  40.3يق
مياه اضافة  يورو لكل متر مكعب لكل معالجة داخلية لل0.54وتقدر التكاليف بحوالي . النظيف الى دورة ازالة التلوث  

ى    أة             0.10ال يلوغرام لكل معالجة خارجية للحم ورو لكل ك ية   (  ي يلو غرام من الحمأة اضــافة الى   1بنسبة تقريب  ك
  ).21شكل رقم (  ) لتر من الماء مع بقايا دهان 200مـواد مخثــرة برميل 
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 :ملخص البدائل 5.7

ية     تم عمل يف األثر البيئي    (       يجب أن تخت بعرض جدول بياني يلخص البدائل المقترحة مع ) تشخيص فرص تخف
ى من       د االدن م اقتصادي يشمل الح ترداد تقوي ترة االس ترحات       )33(ف د المق ى تحدي اعدة عل و المس ذا ه  والهدف من ه

 .وعملية صنع القرار
 )22شكل رقم . (وفيما يلي ملخص لالقتراحات البديلة لشركة سميث للدهانات وقد تم وصفها كمثـــال

 
 فترة االسترداد  التكاليف   البديل   صةالفر

 سـنوات   يورو   1بديل رقم   1فرصة رقم
 سنوات   يورو   2بديل رقم    

 
 سنوات   يورو   1بديل رقم   2فرصة رقم 

 سنوات   يورو   2بديل رقم    
 سنوات   يورو   3بديل رقم    

 .…الخ    .…الخ    .…الخ    .…الخ
 

  فترة االسترداد  يورو      المجموع
 .                                                                                       التقريبية

 
 
 
 

 21شـكل رقم 
 

 االقتراح البديل
 

 اقتراحات باعادة التدوير عند المصدر لدى شركة سميث للدهانات 
 اعادة تدوير مياه التنظيف): 1(خيار رقم 

 
 التكييف  ري الحديقة سنة/ متر مكعب 227.5         النفايات 

 الصحية        12.1%                  
 

                عمليات التصنيع سنة/ متر مكعب 165.2و1 الى الزبائن
  61.4% 

 
    مصدر المياه  سنة       التنظيف/ متر مكعب503.4   تخزين المياه غير النظيفة

 سنة / متر مكعب1,896        26.5%                             
 تنقيـــة   
 دارة الحمأةإ     

 
 

 
  22شكل رقم 
 

                                           
 ) 2( راجع ملحق رقم  (33)
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 ملخص للفرص الوقائية لدى شركة سميث للدهانات
 

 فترة االسترداد        التكاليف االساسية  االقتراح البديل  فرصة التخفيض المكتشفة
 )يورو (       

 شهر) 2            (2,085.22  خدام خراطيم مخروطية       است تخفيف مياه التنظيف
 شهر) 1       ( 1,526.57        استخدام آالت ضغط عالي   

 
 سنة) 1 (<       13,041.96       اعادة التدوير قبل التنقية اعادة تدوير مياه التنظيف

 
 سنة ) 1(<       13,041.96                        اعادة التدوير باستخدام آالت        
 .     ضغط عالي    

 
 29,695.71     المجموع    

 
 : اعتبارات أخرى 5.8

با   ية تخفيض         " غال بارها عمل بدائل ال يمكن اعت ذه ال ل أخرى خالل سير العمل وه ر بدائ ا تظه دون . م وب
ه ال يشمل بالضر               ع أن ذي م بدائل وال داد وصف نوعي لل ه ينبغي اع ي التفاصيل فان تلوث   الخوض ف يف ال ورة تخف

ه يسمح بتوجيه النظر نحو تحقيق ادارة صحيحة لتدفق النفايات بالرغم من أن هذه              ند المصدر فان تدوير ع ادة ال واع
 .)تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(لعملية " أساسيا" البدائل ال تشكل هدفا

تق    ل ال تحديد بدائ وم ب ذي يق و ال نا ه م ه ذا القس ة النهائوان ه تجات  يم والمعالج ية كالمن راءات الحال ين االج ية لتحس
 .م الخارجي وياالضافية أو التق

ا   ارة أيض ن االش د م يهها       " وال ب ـاريين توج ن االسـتش ب م ا أن تطل ن له تها يمك تم معاين ي ي ركات الت ى أن الش ال
ئة        ي للعمل وللبي رغم من أن هذه الميزة ال تشكل جزءا ,  بخصوص الوضع القانون يص فرص تشخ(من عملية " وبال

 .من التقرير فانه من االجدى أن يتم تلخيصها بشكل منفصل " وال يجب أن تشكل جزءا) تخفيف األثر البيئي
 

 :الملحقــات 5.9
ناية                   ا بع ي ينبغي ملؤه ي والت تقرير النهائ ي ال يانات العمل ف من المستحسن تحديد . من المستحسن ادراج ب

تجات والتكنولو         دات والمن ى المع بدائل ألن       المعلومات عل ي ال ن ف ن المقترحي يا والموردي تشخيص فرص تخفيف  (ج
ي ر البيئ ر   ) األث ئ آخ بل أي ش ية ق ون أداة عمل ب أن تك ا . يج ب أيض ول   " يج يه ح يلة توج ات كوس ادراج المعلوم

 …خطط ومواصفات الخ,  السجالت اآلمنة لمنتجات معينة 
ه من غير المستحسن ادراج خطط أو مخططات ت                   ة أخرى فان دفق للعمليات في هذا القسم األخير حيث أنه   ومن جه

 .وفهم التقريريجب ادخال هذه المخططات والخطط في االقسام المقابلة للنص نفسه وذلك ألسباب تتعلق بالمخططات 
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 ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(مرحلة اإلغالق ومراقبة  .6
_______________________________________________________   

 
 التقرير األخير  6.1

ر التشخيص األخير عند استالمها للتقرير، وفي حالة انتهاء هذه                   ي تقري تحقق الشركة من المعلومات الموصوفة ف ت
 .  اإلجراءات الشكلية يعين مجموعة من الخبراء لكتابة مسودة نهائية لتسليمها مع الوثائق النهائية

تشخيص فرص تخفيف (دارة لتقديم الدراسة والعرض الرئيسي يتضمن ينصح أن ينظم اجتماعًا من قبل مجموعة اإل       
ر البيئي   وبرامج التخفيف إليضاح أي شك، فهذه ظاهرة مهمة وغالبًا ما تعطي نتائج جيدة في عملية منع التلوث      ) األث
 .  ةيدارة البيئاإلضمن عمل 

ب                  يق ال رحلة اإلغالق لتطب ي م ة عمل التشخيص ف نى الرسمي إن نهاي ترحة من قبل الشركة   وبالمع  يتطلبدائل المق
 .  مستويات مختلفة من صانعي القرار

 
 متابعةالخطط  6.2

ى              أن تصبح وثيقة كبرى منسية إذا أرشفت وه) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي    (أسوء شيء يمكن أن يحدث إل
 .  االستخدامفي إضبارة ووضعت على الرف بدون االستفادة منها ووضعها في دور 

بولك ي أغل تذكر أن الشركة عملت  ن ف ًا أن ن ك ويجب دائم م يحدث ذل ر (الحاالت ل يف األث تشخيص فرص تخف
ي  ى       ) البيئ باه إل ع االنت يف م ر  تخف ي    األث وستكون بالتالي النتائج المطروحة .  والوصول إلى أفضل إدارة أعمال  البيئ

ي    يؤخذ بعين االعتبار حقيقة يجب أن .   معهاأصعب من القدرة على المتابعة  ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي    (ف
ن  ة م يارات الوقاي تلوث أن اخت يًا ال دم تدريج ي تق ر ف ا ذك ى الفصولكم يل األول ذا الدل ن ه ى   .م يد عل ي التأك ينبغ

  .  التأثيرات الممكنة لتنفيذ البدائل المختلفة
ي حركة تطبيق البدائل المقترحة من المفضل للشركة أ             ال ف ندما نضع األعم ن تعين شخص خاص ليكون مسؤوًال ع

بة والتخطيط        يام بمراقبة دورية للتأكد من صحة البرامج واألعمال والتحقق من    .  عن مهمات المراق يه الق ويجب عل
ل   رامج ألج ات وتحضير ب تائج القياس يق ن توى تحق داف العاماألمس رامج  .  ةه ركة أن ب ريقة تضمن الش ذه الط به

  . التخفيف تتجدد دوريًا
ا ذ نجاح كم يقها ب ن تطب بدائل يمك بقًا أن ال ر مس ي أنجزت  ك ينات الت رهان التحس جيل وب ن تس ن م ي ( لنتمك نقص ف

 .  وبنفس الوقت يمكن مقارنة التوقعات مع النتائج النهائية) ، توفير اقتصادية المتدفقالنفايات
اكناً   ون س تاج النظيف ال يك يل إن اإلن د ق تطو  .  وق ي الحساب أن ال أخذ ف ثر  ويجب أن ن ون أك يا يك ي التكنولوج ير ف

رية          ثر ظاه يكون أك ئة ل ترامًا للبي نع نقص التلوث            .  اح ينات لم ك إن هدف التحس لهذا .   المصدر يظهر بثبات عندلذل
 في عملية التحسينات المستمرة التي كما كان التلوث يجب أن يكون مفهومًا   الوقاية من السبب من منظور الشركة إن        

 .)34(قى عن طريق الدراسة والسيطرة المستمرة للعملياتال تنتهي وبحاجة أن تب
 
 

 23شكل 
  عملية التحسين المستمر 

 
 

 قياس 
 تشخيص 

 البدائل 
  الجدوى
 تطبيق 

                                           
 تكنولوجيا عند ظهورعات مختلفة بحاجة إلعادة تعريف في نشاطات األعمال  في قطاة المتوفرالتقنيات العمليات الصناعية تعني أفضل حـركة   (34)
 .  جديدة
 .بعين االعتبار عن منع التلوث والسيطرة المدمجة قد أخذت في هذه الحالة 42/61/96في حالة الدول األوروبية التوجيه : مثال
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 ةيدارة البيئاإل وعالقته مع وسائل )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي( .7
  _______________________________________________________ 

  
تلفة  ائل المخ ن الوس ودة بي ية موج ات الداخل نكر أن العالق دم ال. ةيإلدارة البيئلال ي ن ع دًال م ات توافق  ب ذه العالق ه

تعمالها في سالسل صحيحة وفي الوقت الصحيح وبأهداف مناسبة لكل مرحلة              ن اس تكامل حي نى بال بًا تع ية غال الداخل
 .  من التحسينات القائمة في الشركة

 
 

 ةيدارة البيئاإل والتشخيص لتطبيقات أنظمة )يص فرص تخفيف األثر البيئيتشخ( 7.1
إن النظام اإلداري البيئي هو جزء من النظام اإلداري العام ويتألف من السياسة و البرامج واألهداف والمنظمات                           

 .  اآلثار البيئية األساسية للمؤسساتوالمسؤوليات والتدريب والعمليات والموارد ألجل إدارة 
 الحالة الحالية للمنظمة  تصفالتي  ) تشخيص أولي وإطالعات  ( تبدأ بالتحاليل األولية     نظام اإلدارة البيئي  إن إنجازات   

 . البيئية التشخيص المسبق يكون إلزاميًا في حالة تصديق نظام اإلدار.  بما يخص البيئة
تألف التشخيص من االطالع على كل نشاطات الشركة بما يخص اإليرادات                 عمليات والتدقيق المالي الخارجي،   الوي

 . وأيضًا يجب تحديد اآلثار ذات الصلة ومدى إلتزام الشركة بتطبيق النظم البيئية.  والمؤسسة نفسها
و األساس ألجل   نظمة وه ة والضعيفة للم نقاط القوي ريف ال ى تع اعد عل ا إن التشخيص يس رامج إنش داف وب ء األه

 .  ة للشركةيدارة البيئاإل
ى خال    � ي        (ف  عل ر البيئ يف األث ع   )تشخيص فرص تخف للوقاية من البدائل المدمجة واالختيارات م

ند المصدر،          يفه ع تلوث وتخف ذا  تشخيص  ال ابًا للوضع الحالي للشركة في ضوء    به الهدف يعطي حس
 .  البيئة واألنظمة التي يمكن أن تنشأ

ير متضمن  � و شيء غ ه ه ثل ب ريع المم ة التش راجعات التشخيص ودرج ي  م تشخيص فرص (ف
  .  4 و3 ين كما هو موضح في الفصل)تخفيف األثر البيئي

 ):تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(إن ومن جهة أخرى،  ♦
ام اإلدار       - از نظ يدة إلنج ة ج ة بداي ون نقط ن أن يك ي  ةيمك ين البيئ زود  وتحس ه ي  ه ألن

 .   يلبيئة ارنظام اإلداتؤخذ بالحسبان في تعتبر مهمة وبحاجة أن نواح بيئية بمعلومات عن 
زود نقطة البدء في عملية التحسين                 - رها وت ي يجب تطوي نقاط الت تعريف ال يلة ل هي وس

 .  يبيئة الالمستمر الذي يتطلبه نظام اإلدار
 

 )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(والتدقيق البيئي  7.2
رغم من أن         ى ال زودنا بشواهد و                 عل ذي ي ة ال راجعة األنظم ي هو هدف م يق البيئ ئة في     التدق لوكية البي ية عن س ثائق

دول               ي كل ال ائد ف هذه ، أهداف، متطلبات، وعلم المناهج المشترك مع     ة متنوع اتجاهات،  المؤسسة يمكن أن يكون س
 .  لتكون اإلدراة البيئية موجودةوسيلة ال

راجعة        �  الحسباننفذ عند عمل التدقيق البيئي يمكن أن يأخذ أهدافًا مختلفة في      التي ت الغرض من الم
 .   وطرق استعمال هذه الوسيلةةالمتنوعلالتجاهات  تبعًا

ثلة تضمن   ت دم اإللتزام      الكشف    األم شريع نفسه،  بعيدًا عن التمتطلباتيمكن أن تتضمن ال(األنظمة  بتطبيقعن ع
يس  ية أخرى أو       مقاي د التلوث تولالتعريف عن  من قبل المؤسسة، )35()خص المنظمة التي تم تدقيقها مقاييس ت  دول

ناء تحسين األداء،         ع  و ي تدخل أث اءات الت راجعات في العمليات لكي تكشف ال دم الكف فرص لتخفيف التلوث أو م
 .  )36(الفنية واالقتصاديةالجدوى واقتراح بدائل قيمة للتخفيف مع األخذ في الحسبان اختيارات عند المصدر 

ع              � توافق م ي ت يق البيئ تولد التي تراجع العمليات و   ) ئيتشخيص فرص تخفيف األثر البي     (بعض أهداف التدق
نفايات  تثمار  ال ي تسمح فيها الفرص من تقليل التلوث     واس نقاط الت وارد وال قدر اإلمكان، وأيضًا عند المصدر  الم

تشخيص فرص تخفيف األثر (ألن   بعضًا   بعضهاترح بدائل مناسبة للتخفيف، على كل حال كل الوسائل تكمل           تق 
 .  بتطبيق التشريع الشركة إلتزامة  عن درجتزود معلومايال ) البيئي

ى التعاريف المعطاة في                  � ناًء عل ي ب يق البيئ ي التدق ية يمكن أن تدمج ف يرة والتحليل ي ضوء العناصر المتغ ف
ي            اريف ف تلفة ويمكن أن تتضمن تع نفايات  أماكن مخ ق ال مواد  (استثمار الموارد، )أصل، نوع، حجم، الخ (تدف

                                           
 . لهابواسطة الشركة أو مجموعة من الشركات التابعةتعرف مهمة البيئة   (35)
 األهداف المذكورة سابقًاتدقيق لإلنتاج النظيف الذي يستعمل في تركيا والتدقيق البيئي الذي ينفذ في عديد من الشركات، في لبنان تتعامل مع كل : مثال  (36)

 .واسع جدًالذلك إن تعريفهم للتدقيق البيئي 
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ة      اء، طاق ية، م ي سال   ) أول اط الضعف      الشروط ف  في العملية، إدارة غير عدم فعالية(مة العمل والكشف عن نق
خ    ية، ال ينات     ) كاف ية التحس ى     (وامكان ة من   هدفت إل تلوث  الوقاي معالجة ال استعمال الموارد، تخفيض  وتخفيفه، ال

 )37()زيادة في مستويات السالمة، نقص المجازفة في العملو ،نهايةعند ال
 ويمكن تشكليه من خبراء . التدقيق البيئياتجاه يمكن أن يتغير جوهريًا بناء على   مجموعة التدقيق   إن تشكيل    �

 .  )38(كال الجهتينالمراجعة وباإلمكان أن يكون تعاون مشترك بين أو من داخلها للقيام بمن خارج الشركة 
ي       � ا ذكر ف طة مجموعة نفذ بواسيل )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(، صمم الدليل من هذا 3.3 الفقرةكم

اريين خارجيين وبالوقت نفسه فقد أنشأت عالقة فعالة مع الشركة          تشخيص فرص تخفيف األثر (المتلقية لـ استش
ي  ي          .)البيئ يق البيئ نفهم كيف أن التدق ي     (و  ول ر البيئ يف األث بط سوية ) تشخيص فرص تخف التدقيق البيئي .  يرت

ذي يعطي أفضلية        تقويم ال ت        ال ذا يع ن، وه براء خارجيي ى تعاون الموظفين من الشركة بتوجيه جهودهم    لخ مد عل
 ).  تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(نحو الهدف ذاته الذي ينشده 

ي تنفذ التدقيق البيئي، لقد استعملت عدد من الوسائل         � ائل الت بار المنهجي والوس يرًا وباالعت يمكن أن .  )39(أخ
ى الشركة لمق           ارة إل نها سوية متضمنًا زي ير م ابلة المجموعة اإلدارية والموظفين لتعبئة قائمة تحصيل يطبق كث

ركة ن الش ات ع ناك س.  المعلوم لله ع    ةس ام م كل ع ي ش تعامل ف ريقة ال ن ط ي تبي روفة الت راحل المع ن الم  م
يرًا       ية ودراسات جدوى وأخ ادات أول ي إرش ي ف يق البيئ يم التدق يقالتخطيط وتنظ ي  .  )40(التطب ذا التركيب ف ه

راحل يمكن أن     ى    الم ابهًا إل  5 و 4الفقرتين وقد تم وصفه في ).  تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي (يكون مش
ذا ال      رض طريقة تركيب حيث تع)تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي( ليبين المعلومات التي تنفذ في      دليلمن ه

 .  الوثيقة
 

  دورة الحياة  ويم وتق)تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي( 7.3
وم إن   تصنيف وقياس كمية األحمال الملوثة والمواد ومصادر الطاقة التقنيات لتعريف وحياة هي سلسلة من   ال دورة   تق

بطة  تج    المرت ع المن ية أو النشاط من لحظة تحميلها وحتى نهايتها          أو    م  استخدام لتقويمدورة الحياة يسعى تقويم .  العمل
ي                  ية الت يم الجرد األول تعمال ق ي باس يات التحسين البيئ لمنتج، ترتبط با التي يمكن أن اآلثار "كل"تسعى لكشف إمكان

 .  اإلجراءات التي تهدف إلى تخفيضهمهم، وتنفيذ تقويم
ياة المنتج تخليص المواد األولية وتصنيعها ونقلها واستعمالها وإعادة استعمالها والتخلص من نفايات         تتضمن دورة ح

 .  التي تزيد من كثافة التحليل في تركيب  وهذا يعطي صفة خاصة نظرًا للتعقيد المعتبر. المنتج
 دورة الحياة بمعلومات فنية واقتصادية على االختيارات    وتقويم) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي     (زود  ي  �

ي         (الموجودة حيث أن       ر البيئ يف األث وعلى أعمال الوقاية من التلوث     على الشركة    تركز) تشخيص فرص تخف
نما ي         ند المصدر، بي يفه ع م    دمج وتخف ير      تقوي ع التأث ياة م ي  اتدورة الح ي     ة البيئ رفة ف كل المنطقة الجغرافية المع

 .  دراسةضمن نطاق الوقياس الزمن المقبول 
 .   تخفيف التأثيرات البيئية المرتبطةباتجاه ها وتنفيذهو تقويم اإلجراءات  لكلتا الوسيلتين النهائيالغرض  �
يل      � ندما تكون وس ر ال        (ة  ع يف األث أيضًا أكثر مرونة  و دورة الحياةتقويمأبسط من   ) بيئيتشخيص فرص تخف

ثر      يرًا يمكن أن تكون      وأسرع وأك ي      توف ي جمعت ف نافعة ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي( المعلومات الت
م ألجل    ياة  تقوي ا     دورة ح ية ذاته ية تجري للعمل تج صنع بعملية تم تحليلها في   أو ألجل  متتال تشخيص فرص (من

 .  )ئيتخفيف األثر البي
 

  الطوعية  واالتفاقيات) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي( 7.4
ي تحصيل التحسين الدائم، التعاون والمسؤوليات المشتركة ألطراف                     ن يدخال ف ناك عنصرين هامي   . مختلفة معنيةه

 .  )41(خيرةفي السنوات األ بين مسؤولي الحكومة والشركات واألعمال المشاركة االتفاقيات الطوعيةتوقيع ويشجع 

                                           
وتخفيفه عند  التلوث الوقاية من واضحة للتأكيد على     أولوياتحر األبيض المتوسط تنشأ      في منطقة الب   ة البيئي اتعندما تعرف التحسينات، بعض التدقيق      (37)

 جدوى   ي نهاية  فتحليل   أجري    ، الحاالت  بعضفي   .  ))تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي        ( الحال في     كما   (النهائية   معالجة   ال مع     بالمقارنةالمصدر   
 في   في الحسبان  األولوياتأخذت هذه   قد  و.  )تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي     (معكما حدث    .لتي اقترحت من المنظور الفني واالقتصادي      االحتماالت  

 .  في تركيا والتدقيق البيئي لشركات مختلفة في لبنان التدقيقات لإلنتاج النظيف  تم إعدادالنظيف،اإلنتاج حالة اإلرشاد الذي يقدم للشركات في تونس عن 
لالستشاريين الخارجيين فقط   البديلة  تصور المساعدات   ،  مصرفي  مثال عملية المراقبة الذاتية المستعملة في شركات          عل سبيل ال  بعض المراجعات،     (38)

التي  ة البيئي اتالتدقيقومن ناحية أخرى،    .   أنفسهم، هذا من ناحية    عند بدء مراجعات الشركة وبالتشجيع الذي أعطي للتقويم الذاتي من قبل موظفي الشركة              
 .الشركة تعاون موظفيعلى الرغم من  الخبراء الخارجيين ويمعتمد على تقتتونس  ولبنان وانفذ في تركيت

 في منطقة البحر األبيض المتوسط من خالل نشاط البؤر الوطنية، فال يوجد العديد منهاقارن مركز األنشطة اإلقليمي لتكنولوجيا اإلنتاج النظيف   (39)
 .هناك أي اختالفات جوهرية

 .   مثًالفي تركياوصل إلى مرحلة التنفيذ يق ألجل اإلنتاج النظيف التدق  (40)
 1997ة، يفعالية البيئال.  ةي البيئاالتفاقيات.  الوكالة األوروبية للبيئة  (41)



 
 
 

42

ذه االتفاقيات إيجاد   الغرض من       أو لتخلصاتحصيل الشركة الخاصة وقطاع األعمال بعض مستويات     ل فترة زمنية    ه
بعاثات  تولدة   االن نفايات الم نى الشركة      .   أوال ية، تتب ترة الزمن ذه الف ناء ه التحسينات الضرورية المتثال أو الشركات أث
 .  المرجوةاألهداف 

ذه   يمكن ل   ن الجهات المعنية إليجاد إجراءات فنية                    أن   ياتاالتفاق ه تعاون بي يق ال ى تحق نى أوسع وتسعى إل تحمل مع
اع،  ي القط تمر ف ي المس ي التحسين البيئ هم ف اتية تس عومؤسس ترابطة م داف الم ائقواأله ينات  حق ال والتحس  األعم

 .  ، مع تجنب تطبيق إجراءات الفرض والمراقبةتستطيع أن تحصل بالصناعة
دا  � ي    االه تجه نحو   ف الت ينات    ت يف األثر البيئي    ( تحس ن حيث المبدأ لم تكن مجموعة م) تشخيص فرص تخف

ية لصنع التحسينات لكي تقلل من              إطار ضمن    ير طوع .  تدفقات النفايات عمل التشريع ولكن بنيت ضمن معاي
بدائل   يمكن أن تساعد       رص تخفيف األثر تشخيص ف(الوقاية من التلوث وتخفيفه عند المصدر الموصى به في   ال

 .  ةيصحيحتالتسهيالت الفي تجنب زيادة حجم  ) البيئي
للوقاية من البدء في اكتشاف الطرق الممكنة التي تهدف للوقاية والمرونة ات الطوعية ي االتفاقلموقعيينصح  ♦

جة قبل تكريس أنفسهم لمعال) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(التلوث وتخفيفه عند المصدر والمطروحة في     
 .  تدفق النفايات بشكل عشوائي من معينةوإدارة أنواع 
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 مجموعات العمل :  1ملحق  .8

  _______________________________________________________ 
 

في القطاع الصناعي أو المنطقة للتخفيف من التلوث عند المصدر مجموعة العمل هي أداة تهدف إلى دراسة البدائل     
  . الجغرافية

ناعي نفس    تش اع الص ي القط تلفة ف ركات مخ ن ش ل م ة العم ناعي  هكل مجموع به ص اع ش نطقة  أو  أو القط ي الم ف
 .   )42(تزود المشروع بالدعم المنطقيتجارة أو هيئة محلية التي أعمال أو ير ووتتكون عادة من خبها الجغرافية نفس

رفة  هيئة محلية أو نقابة التجار والصناع أو غبمبادرة من مجموعة الشركات ذاتها أويمكن أن تشكل مجموعة العمل     
خ    تجارة، ال ن            . ال ا بي اركين م ثل للمش رقم األم ن على االستفادة من التعاون في      12 – 6وال وا قادري  شركة كي يكون

   :تتضمن مجموعة العمل العناصر التاليةو.  أشهر 6 حواليمجموعة العمل مدة تستغرق و.  عمل المشتركين
ة    � تماعات دوري لتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة بما توصي بالبدائل البيئية ألجل القطاع العمل مجموعة  ل اج

ا نوقشت  ية كم نطقة الجغراف دم.  أو الم يفة وتق يا النظ بديلة التكنولوج تجات ال براء  والمن ركات والخ يع الش لجم
ية الصناعية واستخدا                  مدعوون    يع نواحي العمل تعلق بجم يما ي اد مواضيع خاصة ف .  م نوع من المواد، الخإليج

اد من قبل الخبراء وبحضور ممثل عن كل              تماعات وتق ويجب أن يكون االجتماع مبنيًا على   شركة   تحضر االج
ن الشركات            ي الخبرات بي بادلة ف ثقة المت ق ال يجب أن يكون هناك تجانس بين المشتركين من الشركات في .  خل

لة   ى سلس يكونون معرضين إل م س ل ألنه ة العم ذي  مجموع تماع ال ل االج تراحات داخ ن االق بل يم ن ق بق م ط
 .  شركة وباإلمكان أن يطبق في الشركات األخرى في ظروف مشابهةال
رادي      � يذ إف ـ  تنف ي     (ل ر البيئ يف األث ي كل شركة   ) تشخيص فرص تخف هدف إنشاء اختيارات محددة تتوفر بف

 .  سبة عند المصدر وإيجاد التوصايات المنا التلوثللوقاية منلكل شركة 
ر أخير يتضمن ملخصًا عن هذه المسألة التي نوقشت في االجتماع بوصف عام عن حالة البيئة               � إخراج تقري

بدائل الموجودة                    اركين يتضمن أيضًا وصف عن ال بل المش  التلوث والمستوى الذي هو مطبق   للوقاية من من ق
 .  حاليًا

 
ي كل شركة        تتضاعف  تائج مجموعة العمل ف تلقى التعريف ال  ن خاص بها الذي يمكنها من التوجه نحو مشاريع ت

ة من التلوث، وكذلك تعطي          ة للوقاي لمحة عامة عن الفرص المكتشفة والتوصيات في كل حالة والتي      وثيقة  مالئم
  . يمكن تعريفها وإعادة إخراجها في شركات أخرى

يقة    ركة بوث زود الش ل ت ة العم ي مجموع اركين ف ن المش تفادة م ي ضوء االس ر تشخيص (ف يف األث فرص تخف
ي  ي تركز على     )البيئ  وأيضًا على تبادل المعرفة والخبرات مع الشركات األخرى والخبراء معينةعملية إنتاج الت

 .   )43( مع القطاعقتهابعالوالمعنيين كي يصبحوا حذرين من حالة البيئة 
زود بمعلومات حول               إن مجموعة العمل ت ية ف ال القطاعية أو المحل  القطاع أو المنطقة الجغرافية وبالنسبة لألعم

ركات   تمامات الش ات حول اه تزود بمعلوم ة أخرى ف ن جه ة، وم ن جه ذا م يف، ه ل التخف ية وبدائ ار البيئ واآلث
  .المشاركة مع إمكانية تشكيل اتفاقيات طوعية

                                           
 .المشروع يمكن أن يدعم والنتائج تزداد قيمة بالترقية وبالمشاركة مع الحكومة ومسؤولي البيئة  (42)
لتنبيههم الهتمامات القطاع الصناعي والمنطقة الجغرافية التي  الحكوميين في االجتماعات يمكن أن تساعد المسؤولين الحكوميين المشاركة للخبراء  (43)

   .تخضع للدراسة
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 تحليل الجدوى الفنية واالقتصادية: 2ملحق  .9

_________________________________________________  ______ 
 

  عملية التحليل 9.1
ا التحليل والهدف من هذ.   التي يتم تشخيصهالشركةافي تقويم الجدوى نفذ يـعندما تعرف فرص التحسين يجب أن 

ندئذ يمكن للشركة أن تقرر على االنجازات ع.  بالمعلومات الفنية واالقتصادية المرتبطةأن تزود الشركة 
لمقترحة وفقًا إلى سلسلة من المؤشرات مثل الموارد االقتصادية والموارد اإلنسانية االستراتيجية للبدائل المختلفة ا

 .  والحضارة المدمجة والنشاط الطبيعي الموسمي، الخ
 .  نتيجة هذا التحليلالبدائل تنفيذ  ه قد يرفضألنلكي يتبع التقويم ترتيب منطقي أوًال تحلل الجدوى الفنية 

لقابلية التطبيق  الفنية أنه ليس هناك صعوبات تمنع من تطبيقها، فإن التقويم يتم عند ئذ تقويم الجدوىإذا كانت نتيجة 
   .   لتزويد الشركة التي يتم تعريفها بالمعلومات المناسبة عن النواحي االقتصادية فيما يتعلق بتطبيق البديلاالقتصادي

يمكن تعديلها ومرشد  بدور الالمعاييروتقوم هذه .  هذه الجدوىعملية تحليل المعايير التي تطبق في  24يعطي شكل 
 .   كل دولةلحالةوفقًا ير الخبمن قبل 

 
 التحليل الفني  9.2

 وهذا يكون خاضعًا إلى ة الفنيالجدوى خصائص خاصة في الحسبان لكل شركة عند دراسة الخبيريجب أن يأخذ 
 .  الشروط الخاصة للشركةأن يطبق نتيجة  من  تمنع البديل قيد الدراسةيمكن أنشروط خاصة 

بعض المضامين الفنية يمكن بسهولة تدويرها بتغييرات طفيفة وتكون أكثر وضوحًا ويجب أن تقدر من قبل الخبير 
 .  في الجزء االقتصادي

 : تحلل هي كالتاليتحتاج على األقل أن  التي النواحي
أي اختالف في األداء الذي على المنتج من خالل لبدائل المطبقة ات التي قد تسببها اتغييرال �

   صممت من أجله  
 إمكانية توفر المكان في المصنع ألي تركيبات إضافية مطلوبة  �
نوع التحضير الضروري ألي تركيبات إضافية سوية مع أي خدمات يمكن أن تكون ضرورية  �

 ) خ، كهرباء، هواء مضغوط، غاز خامل، البخارمياه ألجل العمليات، مياه للتبريد،  (للتنفيذ
 نتيجة الهبوط في اإلنتاج الذي سوف يحدث تفاصيل عن، مع والتجهيزالزمن الالزم للتركيب  �

 وقوف خط اإلنتاج
 لتعرف على تغييرات جديدة في المستقبلل ةمرونة العملية الجديدة في مرحلة اإلنتاج مع نظر �
  المشتركة للشركةالثقافة البدائل المقترحة مع انسجام �
عدد الموظفين المطلوب لهذا  ودرجة االختصاص الالزمة ووجيا المقترحةمعرفة كافية للتكنول �

 العمل
 ستعملالتي ستتوفر الوكالء للعمليات الجديدة وأيضًا ألجل التجهيزات والمواد  �
 ة التي سوف تحتاجها التجهيزات الجديدة مع توفر الموظفين المؤهلين للقيام بهذا العملنالصيا �
 ذه التغييراتمضامين شرعية وإدارية لكل ه �

 
  االقتصادي قابلية التطبيق 9.3
 .  البدائل في الشركةاألساسية فيما يتعلق بتطبيق القتصادية هذا التحليل لتقويم النواحي اتهدف 

هو أداة مرنة تركز على تزويد الشركة التي تعرَّف ) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(إذا أخذنا باالعتبار أن 
 فإنه ليس هناك داع الحتواء هذا التحليل االقتصادي على جميع الحقائق التي قد تؤثر بصورة بالمعلومات المناسبة،

تشخيص (ودراسة معمقة كهذه يمكن أن تحول تقرير .  مباشرة أو غير مباشرة على األرباح المستقبلية للشركة
 .  ية وغير شاملة في بعض الحاالتالناتج إلى وثيقة طويلة للغاية بل وتجعلها غير قانون) فرص تخفيف األثر البيئي

وفي الوقت ذاته، هناك سلسلة من العناصر الموضحة بالتوالي والتي ال يمكن تجاهلها أثناء تحليل قابلية التطبيق 
 .  االقتصادي لكل بديل سيطبق

تشخيص (مًا مع تم إيجاد عدد كبير من األدوات وأهمها فترة استرداد االستثمار والتي يعتبر استخدامها األكثر تالؤ
 ).  فرص تخفيف األثر البيئي
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 االستثمار فترة استرداد   9.3.1
الالزم للتدفق النقدي التفاضلي المتراكم لتعويض االستثمار المستخدم في الوقت على أنها تعرف وهي 

 .  المشروع
لمقارنة مع عملية اإلنتاج با ل المقترحيالبدتنفيذ بالتوفير الصافي الذي يمكن نسبه إلى  التدفق النقدي التفاضلي يعرف
 .  الحالية

وهكذا يمكن للمقاول أن يعرف اللحظة التي تبدأ بها التغيرات التي تطرأ على الشركة بإدخال أرباح صافية في قائمة 
 .إيرادات التشغيل

 
 24شكل 

  عملية تحليل الجدوى
 

 ة الفنيالجدوى  توقف     
 
 ة االقتصاديالجدوى

 التدفق النقدي التفاضلي (أ
 

 وقف ت سالب   موجب 
 

  االستثمارفترة استرداد  (ب
 

 وقف ت  سنوات 10أكثر من   سنوات 10 -3 ما بين  سنوات 3أقل من 
 

 تحليل معدل العائد الداخلي والقيمة الحالية الصافية) ء   حقيقية غير أرباح
 

 التحليل االجمالي 
 

 وقف ت سالب   موجب 
 

 
 : لقد تم حسابها بالطريقة التالية

 
 االستثمار    =  ة استرداد االستثمارفتر
 فرق التدفق النقدي      

 
يجة هي الفترة الزمنية التي تع    أما إذا كان .  ر أقل من ثالثة سنواتي التغييستغرقاقتصاديًا عندما تبر أنها تجذب والنت

ترة استرداد االستثمار     مستخدمة األدوات  مق تقوم بتحليل اقتصادي مع أكثر من ثالثة سنوات يجب على الشركة أن     ف
 .  أدناهالموضحة 

 :  على األقل يجب اعتبار األقسام التاليةفترة استرداد االستثمارعند حساب 
 

 :  المشتقةها وتكاليفاالستثمارات
 :  البديللتنفيذ والمطلوبة االستثماراتوهذا يتضمن كل 

 شراء التجهيزات ألجل العمليات 
 تبديلضرائب، تأمين، جمارك، نقل قطع /كلفة

 مواد الموقع والتحضيرات 
 تركيب / أنابيب / مواد كهربائية / بناء واكسسوارات/هدم، فك، 

 التوصيل إلى الخدمات العامة 
 غاز خامل/ هواء للمصنع/ ماء للمعالجة/ تبريد وماء للتبريد/ار، بخ/كهرباء، ديزل
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 تركيبات إضافية 
 مختبرات، تحاليل/ خروج المنتج  / تخزين

 ستشاريينهندسة، ا
 إنشاءات وتركيبات 

 التجهيزات المملوكة / إدارة الموقع / عمال التركيب / المقاول / المورد 
  التجهيز
 ت الرائدة المحاوال/ التدريب / عمال التركيب / المقاول / المورد 

 تدريب الموظفين 
   والسلطات اتاالمتياز

 ملكيات، براءات، البحث والتطويرال
 ) -(+/ة المشتقات الضرائبي

 نفقات طارئة 
 

 نفقات التشغيل 
ي يمكن أن تحدث في حالة                    ات التشغيل الت ي نفق يرات ف ذه تتضمن كل المتغ  البديل، وهذا يستلزم تدفق نقدي  تنفيذه

 .  لشركةمختلف ل
 اإلذالة / نقص في التكاليف ألجل المعالجة 

 ) عتتضمن الجم(تكاليف للمعالجة الداخلية / تكاليف النقل / ضرائب 
 تكاليف االمتياز / تكاليف التحاليل / تكاليف تخزين المواد / تكاليف المعالجة الخارجية 

 
 التغيرات في تكاليف المواد الداخلة 

 منتجات مساعدة / مواد مساعدة / مواد أولية 
 

 التغييرات في تكاليف الخدمات العامة 
 غاز خامل / هواء للمصنع /  مياه للمعالجة /تبريد للعمليات بشكل عام / ار بخ/ الكهرباء، زيت ديزل 

 
 نقص في نفقات التشغيل والمعالجة الداخلية 

 موظفون / تنظيف / صيانة 
 

 نقص في تكاليف التأمين 
 وعية الرديئة ننقص في تكاليف ال

 
  الريعية لتقويم أخرى أدوات  9.3.2

ذه      يل جدوى       ألجل  األدواتتستعمل ه ي      ( تحل ر البيئ يف األث بر  يندما  ع )تشخيص فرص تخف تعمالها  عت ة ضروراس
 .    هذا الملحقوتعتمد على التصنيف المعد في

 
 القيمة الحالية الصافية     9.3.2.1

يمة   وهي    ة لإليرادات التفاضلية في   الق ية  من بداسوتمثل اإليرادات المولدة أثناء مدة االستثمار وتقا.   كل عامالمحدَّث
 .  االستثمار
          
 القيمة الحالية الصافية  = ∑  ])أ(التفاضليةاألرباح  [ -االستثمار

 
r : كلفة األموال ألجل الشركة أو كلفة الفرص للموارد المالية(معدل الفائدة ( 
n : الذي يتم تحليلهالعمر االقتصادي لالسثمار 
i  :لمنتج حياة ا كل السنوات لمجموع)n (مع اعتبار سنة بدء االستثمار صفرًا 
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يمة         ية الصافية موجبة،     يجب أن تكون الق ، وكلما كانت القيمة أكبر، كلما كان االستثمار مربحأن يعني ألن هذا الحال
   .  األستثمار أفضل من الناحية االقتصادية

 
 معدل العائد الداخلي    9.3.2.2

ل ع  ي ك تراكمة ف د التفاضلية الم نة للفوائ يمة المخم ع الق تثمار األصلي م يمة االس تعادل ق ندما ت ائدة ع ثل الف . امويم
  0= القيمة الحالية الصافية وتحسب هذه القيمة مع اعتبار 

 
 الربح التفاضلي –استثمار 

  معدل العائد الداخلي  
 
n  : العمر االقتصادي لالستثمار حسب التحليل 
i  : مجموع كل سنوات عمر المنتج)n  ( 0مع اعتبار سنة بدء االستثمار تكون 
 

 ئد غير الملموسة االفو  9.3.2.3
ندما يؤخذ    تاج يجب أن يكون بهدف مدروس                 ع ي نظام اإلن ير ف رار إلجراء تغي العناصر التقديرية تساعد على .   الق

ى كل حال يجب أن ال ننسى الفوائد المتوالية التي تحدث في الوقت نفسه إلى الشركة كنتائج هذا التغير                   .  العمل  .  عل
 .  فهناك ما يدعى بالمنفعة غير الملموسة

يا          د يكون من الصعب ق ية المنافع غير الملموسة ويمكن عادة تقديرها عن طريق نوعية المواصفات ومرارًا        ق س كم
ذا السبب يمكن تقريرها عند تطبيق بديل يظهر أنه غير مربح بشكل كاف             ية وله يل الريع م للتحال إن .  يكون من المه

 .  لمواد الملوثة والنقص يكون كالتاليأكثر المنافع غير الملموسة والشائعة التي تولد نتائج في تطبيق البدائل لمنع ا
  األثر البيئي �
  نسبة إلى باقي القطاع فستحسين التنا �
 تحسين في جودة المنتج  �
تحسين التعاون وتحسين العالقات بين الوكالء والموردين والعمالء ومسؤولين الحكومة      �

 والشعب القاطن بقربهم
 المعلومات لألعمال المستقبلية تحسين التحكم بالعملية اإلنتاجية، أيضًا في تحصيل  �
 النقص من المجازفة للمخالفات  �
 التأثير على صحة العاملين  �
ب  � ناعة وتدري ي مستوى الق ادة ف ة للحوادث وزي ل، نقص المجازف تحسين شروط العم

 الموظفين 
  تسهيل إلتزام المنشآت بالتشريعات المستقبلية �
نفايات       ♦ وص ال تقبلية بخص ق المس ص العوائ ية نق بعاثاتوإمكان بل  ت الماالن ن ق ولدة م

 مثل حوادث في نقل النفايات، تسرب من الخزانات التي سوف تلوث التربة، الخ.  الشركة
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 3ملحق  .10

  _______________________________________________________ 
 

 من المنشآت  المتولد)44(التخفيف والتدوير عند المصدر وأشكال أخرى من الوقاية من التلوثتقويم فرص 
 .  )Decayprint()45(الصناعية من ديكاي برنت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
تطبق في يجب أن نأخذ في االعتبار أن فرص التخفيف والتدوير عند المصدر وأشكال أخرى من والوقاية من التلوث الذي يوصف في هذا الملحق   (44)

أما في حاالت أخرى، وباالعتماد على خصائص الشركة وموقعها يمكن أن تثبت فرص أخرى أنها أكثر تالؤمًا من منظور فني .  هذه الحالة خاصة
 .   واقتصادي وتكون أكثر منفعة

االسم والمعلومات لتشخيص .  تا لالستشار BIOMA من قبلفذ المن) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي(هذا المثال مأخوذ من التقرير النهائي   (45)
 .   غير متضمنة) تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي( من 5، 4، 3، 2، 1ولنفس السبب، المالحق .  الشركة بمرافقة األشكال التي غيرت لضمان السرية
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  )غير متضمن(مخطط المصنع : 1ملحق 
 ) غير متضمن(مخطط منطقة التصنيع : 2ملحق 
 ) غير متضمن(لمحة فنية للتجهيزات : 3ملحق 
 )غير متضمن(لمحة فنية الستهالك المواد األولية : 4ملحق 
 ) غير متضمن( الئحة العمل: 5ملحق 



 
 
 

50

 المقدمة   .1
Decayprint, SA  كشركة صغيرة أو متوسطة تعمل .  …… والمستودع في ………هي شركة موقعها في

 .  في مجال الدهان الصناعي للسطوح البالستيكية والمحركات والدراجات الناريةالحجم 
 .  ISO9002وكما أن الشركة تهتم باستمرار بتحسين كل مظهر منذ وقت طويل، ديكاي برنت حصلت على جودة 

كإدارة مدمجة حديثًا أن تدخل في كل المظاهر البيئية في كل نشاطاتها من خالل اإلنجازات وقررت الشركة 
 .  نظام إدارة البيئة والتدقيق وISO 14001والتحسينات في 

 مع  التلوثللوقاية منسائل أخرى  بتقويم فرص التخفيف والتدوير عند المصدر ووDecayprint, SA قامت
 .  الوسيلة األساسية إلدارة البيئةاإلدراك أن هذا التخفيف هو 

 
 وصف عام للشركة .2

 مختص بالعملية 30، 35تملك قوى عاملة بحدود وهي  مليون يورو، 2.2أقل من تبلغ  سنوية لدى الشركة إيرادات
  وهو يومًا إنتاجيًا في السنة على أساس وردية واحدة حسب برنامج العمل اليومي222وتعمل الشركة .  اإلنتاجية

 هذا وأثناء.  كانون األولجزء من الشركة الذي يعمل في اإلنتاج عادة في آب وأيام قليلة في يغلق .  يوميًااعة س 8.5
 : الوقت تتم عملية الصيانة وهذه المعلومات تلخص في الجدول التالي

 
 1جدول 

 
 معلومات عامة

  السنوية اإليرادات  مليون يورو  2.2< 
 عدد العاملين  35
 لعاملين في اإلنتاج عدد ا  30

 يوم عمل في السنة  222
 عدد الورديات  1
 ساعات العمل   دقيقة 30 ساعة  8

 عطلة   كانون األولآب وأيام في 
 

المواد األساسية في كل حالة هي و خطين مستمرين للدهان وحجرة ساكنة  علىDecayprint, SAنشاط ينفذ 
 .  البالستيك

 ) بطبقتين(، اللون، التلميع  حجرات، األساس3 يملك 1خط 
  حجرة، اللون، التلميع 2 يملك 2خط 

كال الخطين يتضمنان حجرات مضغوطة مع ستائر للماء ومجهزان بفالتر للماء وفالتر لدخول الهواء وخروجه من 
 .  الحجرات

 الحجرة الساكنة تعمل للتجفيف مجهزة بفلتر هواء للمدخل والمخرج 
 .  ق الدهان يدويًا باستعمال فرود دهان التي تعمل بالهواء المضغوط الدافئفي كل الحجرات الستة، يطب

 .  تستعمل الشركة دهان سائل دائمًا إكريليك وبوليستر بمركبين
 .  المواد المطلوب طالئها كما ذكرنا سابقًا دائمًا البالستيكية

 
 . ي التطبيق يحتوي على معلومات ألنواع مختلفة من البالستيك ونسبته ف2جدول رقم 

 
 2جدول 

 
 نسبة التطبيق نوع البالستيك

Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (Abs) 70 
Polybutylene terephtalate (PBTP) 20  
Ploypropylene (PP)  10 < 
Polycarbonate and polyamide (PA)  الباقي 

 
 استهالك المواد األولية   2.1
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مل متضمنة ثالثة جوانب في شراء المواد األولية في هذا المجال تدل على  تعDecayprint, SAفي الحقيقة شركة 
، الذي هو يلدائمًا تقرر بواسطة العم) نوع، صنف الدهان، الكمية المتوجب شراؤها(أن المواد المستعملة في العملية 

 .  مسؤول أيضًا لجلب األنواع المختلفة من المواد البالستيكية ألجل الدهان
 .   المذيبة يفضل أن تكون مقترحة من مصنعي الدهان في فصلي الصيف والشتاءالموادة أما من ناحي

 : المواد األولية المستعملة وفق التالي
 ) تلميع ومحاليل تطبيقية. (…و) دهان(و.. ………أساس  . …أصناف 

 .  1997 عام 3م  كما يظهر في الجدول رقDecayprint, SAالكمية المستهلكة السنوية للمواد األولية لشركة 
 

 3جدول 
 

سنة /كلفة
)يورو(  

)كغ/يورو(السعر  االستهالك  المورد 
)كغ(السنوي   

 مواد أولية 

 دهان أساس 6,020 - 6.01 36,180
 أساس عامل مساعد  1,500 - 9.01 13,515
 دهان أساس ملون  23,000 - 6.01 138,230
ال يوجد 
 معلومات

ال يوجد  - ال يوجد معلومات
  معلومات

 ) ملون(عامل مساعد 

 تلميع ) دهان أساس( 8,000 - 5.4 43,200
 ) تلميع(عامل مساعد  2,000 - 9.01 18,020
  مواد مذيبة 6,000 - 2.40 14,400
 كحول األيسويروييل 500 مختلف 300 1,500
7,569 16.82  ماء مقطر  450,000 مختلف   3م / يورو
 المجموع  497,0.20 - - 272,614

 
 

 لمواد المساعدة واستهالك الطاقة ا 2.2
 مرفقة مع أسعار 1997 وكمية االستهالك السنوي لعام Decayprint, SAالمواد الرئيسية المساعدة المستعملة في شركة 

 .  4الشراء تظهر في الجدول رقم 
 صنف .. ……يكون التجهيزات محاليل تنظيف 

 
 4جدول 

 
سنة /كلفة

)سنة/يورو(  
سعر الوحدة 

)يورو(  
 مواد مساعدة  ستهالك السنوي اال

 محاليل تنظيف األجهزة    ليتر   23,000 0.6 13,800
 ) لتسخين الفرن(زيت صناعي  يتر ل200 6.01 1,202
 ) بوليويرويلين سطوح نشطة(بروبين   سلندر2.5 9.01 22.5
 ) حراق الفرن(غاز طبيعي  3 م91,060  0.27 24,586
33,682 0.09 374,241 

 سا/يلوواطك
 كهرباء 

 ) حجرات(مصدر الماء الرئيسي  3 م50 1.35 67.5
1,200 0.24 5000 u  ورق بني 
600 1.2 500 u  معجون تلميع 
21,000 0.03 700,000 u تعريف بطاقات 
9,000 0.18 50,000 u   للمنتج ذو فقاعات تغليف 
13,200 6.6 2,000 u  صناديق كرتونية للمنتج الجاهز 
 وسيط انتموسترنيغ للماء   ل150 5.28 792
 )مياه في الحجرات(وسيط للدمج  يوم/حجرة/ كغ 1,5 3.3 6,593
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 ) الماء في الحجرات(وسيد يبو يوم/حجرة/ كغ2 1.02 2,717
 قماش لتنظيف األجزاء   كغ 700 1.8 1,260
 المجموع - - 129,722

 
 420,000د األولية والمساعدة، ماء وطاقة تقريبًا بحدود إن التكاليف اإلجمالية السنوية للشركة في استهالك الموا

 .  يورو
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  المناشط التي يتم تعريفهاعمليات التصنيع والمنشأة ووصف  .3
 المنشأةوصف  3.1

 وصف عام  3.1.1
 مقسمة بين صالة التصنيع الرئيسية ومستودع األجزاء 2 م2,200 مساحة بحدود Decayprint, SAتغطي 

 .  والساحة الدهان والمواد المساعدةالبالستيكية ومنطقة تخزين 
 

 صالة التصنيع  3.1.2
منطقة المواد وتحتوي على خطين مستمرين للدهان والحجرة الساكنة و 2 م1,400تغطي صالة التصنيع مساحة 

منطقة التحكم  والمكاتب ومنطقة التلميع ومنطقة تنظيف األجزاء قبل الدهان والالحقة على البالستيك المدهون
 .  الضاغط وغاز الفرن والخدمات الصحية وقة الخلطمنط وبالجودة

هناك الصالة أيضًا تستعمل .  طق األعمال المختلفة بالخطوط الصفراء، منطقة محددة للموظفين العاملينامنتم تمييز 
الطابع يوحي أن كل األماكن .  كمستودع لألجزاء بانتظار التوزيع في حالة عدم إمكانية العمل عليها مباشرة

إن بعض مناطق من الصالة وخاصة منطقة غسيل األجزاء بشكل يدوي .  وفرة هناك تكون مستخدمة تمامًاالمت
 مداخن، واحدة تعد حجرة دهان وثالثة 6يوجد هناك فأما خطي الدهان .  بالمحاليل المذيبة تنشر رائحة قوية هناك

وي هذه المخارج في كل منها مروحة تحت.  2لخط  مخارج من ا 4 و 1مخارج للهواء إلى خارج الصالة من خط 
 .  لتهوية الخطوط ومناطق التجفيف وحجرات الدهان وفرن البلمرة

 
 مستودع األجزاء الجاهزة  3.1.3

أجزاء جديدة ( مستودعًا لألجزاء البالستيكية المتوجب طالئها Decayprint, SAعن المصنع، تملك   م150يبعد 
األجزاء الجديدة تخزن حين وصولها على طبليات ومغلفة ).  ئهاواألجزاء المرفوضة التي هي بحاجة إلعادة طال

بصناديق كرتونية وفي نصف المسافة من المستودع وقريبًا من المدخل الرئيسي وأحيانًا تصل األجزاء في أقفاص 
 .  معدنية

اح عنهم الصناديق  في المستودع، تز. األجزاء المتوجب طالئها تكون مغلفة في البول إتيلين والبولي بروبلين فيلم
األجزاء .   ليتر لتحضيرهم إلى صالة اإلنتاج800الكرتونية ويوضعون في صناديق بالستيكية كل منها يتسع إلى 

زاء  عن األجمنفصلة المرفوضة تلمع في جزء من المستودع بقرب الباب، وهذه األجزاء تخزن بجانب الممر
 .  تمر خالل خطوط الدهانيجب أن األخرى 
أما .  الء يسمحون بإعادة األجزاء المطلية ضمن الصناديق التي وصلوا بها وهذا يعني بإعادة استعمالهابعض العم

 .  صناديق الكرتون األخرى تطرح بعيدًا
يدار المستودع من قبل شخص مسؤول مع عاملين آخرين، تخرج المواد من المستودع حسب الطلب إلى الخارج 

وإذا كان أي من األجزاء قد وجدت بأقل من الشروط المقبولة .  م من قبل الشركةوتنقل رسميًا مع أشخاص تم تعيينه
 .  عليها خدوشًا أو مكسورة، الخ عمال المستودع يسحبوه إلعادته إلى المورد

 
 
 
 
 
 

 الدهان وغرف التبديل تخزين منطقة  3.1.4
ئيسي تشمل غرف التبديل للمدخل الر مصطبة على نفس المستوى مواجهة – التصنيع –بجانب الصالة الرئيسية 

 لكل منها 2 م40 بمساحة كال المنطقتي هي خطوط مواد مركبة مسبقة الصنع.  الدهان والمواد المساعدةع ومستود
 . تثبت بجانب بعضها وعلى خط واحد

هان لضمان ددرجه حرارة صحيحة حسب أنظمة حفظ البمستودع الدهان المعزول بعزل خاص يحفظ فيه الدهان 
 .  تبقى جيدة كيخصائصه 

 :طق تجميع النفاياتاالساحة واألداة ومن 3.1.5
هناك يكون مواقف للسيارات، ومنطقة تجميع .   وهي مفتوحة م من الصالة1الساحة التي هي أخفض بحدود 
تخزن .  مشتركة مع الشركات المجاورةهي وهذه الساحة ال تكون مرصوفة و.  النفايات ومنطقة تخزين األدوات

 على األرض ويتألف تجمع قربها وكميات كبيرة من النفايات التي ال تتسع في الحاوية . مفتوحةات حاويالنفايات في 
 تخزن المجمعة،إضافة إلى النفايات .  ونفايات الدهان من الحجرات ونفايات أخرىمعظمها من الكرتون والطبليات 

 .  الشركة بعض المعدات التي يعلق عليها األجزاء على خطوط الدهان
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 ف التجهيزات وص 3.2

 خطوط الدهان  3.2.1
 تملك الشركة خطين للدهان 

 
  1خط الدهان    3.2.1.1

 : الخطين، ويتألف من العناصر التاليةأقدم هو و
 منطقة تنظيف إيسوبروبلين وتحضير تعليق األجزاء  �
  باستعمال الماء المقطر والمواد المرطبة –منطقة الغسيل  �
  مئوية 50فرن التجفيف بدرجة  �
 اء المضغوطوحدة تجفيف بالهو �
 النفخ بالهواء المشرد إلزاحة الكهرباء الساكنة من البالستيك  �
 1الدهان في جحرة  �
  دقيقة30-25 مئوية، مدة البقاء داخل الفرن 80فرن الشوي بدرجة  �
 غرفة الفحص  •
 2حجرة الدهان  �
  3منطقة نقل األجزاء باتجاه حجرة  •
 3حجرة الدهان  �
 دقيقة / م0.5ألجزاء من خالل بسرعة  مئوية تمر ا80-70بدرجة : فرن البلمرة �
 منطقة المراقبة األخيرة  �
 
 

  2خط دهان    3.2.1.2
 :  بالكامل، يتألف منمتضمن الذي هو تقريبًا 2خط 

 منطقة التعليق، في المنطقة المجاورة تنظف األجزاء يدويًا بااليسويروبلين �
  1حجرة دهان  �
  2منطقة نقل األجزاء باتجاه الحجرة رقم  �
 لميع أوتوماتيكي ومواد سائلة مذيبة مضافة داخل هذه الحجرة ، ت2حجرة دهان  �
 والفائدة من هذا ال يترك أي ملمع غير مستعمل وال يولد أي هدر في عمليات الدهان  �
 منطقة نقل األجزاء باتجاه فرن البلمرة  �
 دقيقة /  م0.4 مئوية، تمر من خالله األجزاء بسرعة 80-70فرن البلمرة يعمل بدرجة  �
  األخيرة لمراقبةامنطقة  �

 
 حجيرات الدهان  3.2.2

 .  يتوفر بالشركة نوعين مختلفين من حجرات الدهان خط حجرات الدهان والحجرات الساكنة
 
 

 خط حجرات الدهان    3.2.2.1
) خلف ستائر الماء(نضغط حجرات الدهان بستائر مائية وتزود بفالتر أولية، وفالتر علوية ومرشحات شبكية 

كل .   حجرة/ ماء3 م3 تستخدم 2حجرة، بينما الحجرات في خط / من الماء3 م4م  تستخد1خط ال في . والحجرات
 أشهر بينما المرشحات األولية تنفخ 6تبدل المرشحات العلوية كل .  حجرة تملك فالتر جافة لترشيح الهواء الخارجي

.  ل يوم حسب األنظمةوتبدل المرشحات الشبكية ك.   أشهر ألنها تمتلئ بالغبار3الهواء إلى الخارج وتبدل كل 
 .  وتنظف الحجرات كل ليلة من قبل شخصين من خارج الشركة

 
   الحجرة الساكنة  3.2.2.2

 .  ومجهزة بمرشحات ألجل الهواء الداخل والهواء الخارج) ال يوجد ستائر مائية(وهي حجرة جافة 
 

 الخلط وجهاز الدهان  3.2.3
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 من 2ير الفرنيش المتوجب استخدامه في الحجرة تملك الشركة وحدة خلط أتوماتيكية مفردة والتي تستعمل لتحض
 .  2الخط 

 : تألف منت الدهان أجهزةإن 
  مضخات بخ6 -
  بخ مسدسات 6 -
 سخانات هواء مضغوط  -

 
 وحدة الخلط    3.2.3.1

م تحاليًا .  2 من الخط 2تملك الشركة وحدة خلط واحدة تستعمل لتحضير الفرنيش المتوجب استخدامه في الحجرة 
 .  تعتبر الشركة أن استعمال وحدات الخلط األتوماتيكية ألجل األساس والدهانو.  فحص هذه الوحدة

 3إن استعمال وحدات الخلط األتوماتيكية لها .  التي ال يخلط فيها مركبين. ……الوحدة حاليًا في استعمال ماركة 
 : فوائد رئيسية

باالستهالك وأقل في الهدر، أخفض ال يوجد هناك كثيرًا من الدهان المخلوط وهذا يعني أن هناك كمية أقل  �
 .  في تكاليف اإلدارة

 حضر يدويًاياستهالك محلول التنظيف عندما بالمقارنة مع (االستهالك في سوائل التنظيف يكون متناقصًا  �
 .  لاليمحنفايات ال في إدارة وإدارة كما أنه في تكاليف المحاليل ) تنظيف ألوعية الخلط، الخوهذا يتطلب 

 .  لدهان تكون متجانسة ألن هناك تحكم في عملية الخلطإن نوعية ا �
 

 وحدات البخ والدهان    3.2.3.2
، دهان األساس والفرنيش المخلوط مع الهواء المضغوط DP-001.085تغذي مضخات الدهان المزودة بغشائين 

زة مجه(التي تستعمل الهواء المضغوط الدافئ .. … بـ HVLP)46( من نوع المسدس.   البخ، الخمسدسإلى 
 .  دقيقة/ م75 وبتدفق 2سم/ كغ6-5ويعمل عند ضغط من ) بسخانات الهواء

 
 األفران  3.2.4

  :يتضمن المصنع أربعة أفران
 .   مئوية50هذا الفرن يعمل بدرجة .  2فرن تنشيف األجزاء المغسولة في الخط  �
 ) يجفف وجه األساس( فرن الشوي 1خط  �

 .   دقيقة30-25داخله لمدة  مئوية وتبقى األجزاء ب80يعمل هذا الفرن بدرجة 
تمر األجزاء من خالله بسرعة .   مئوية80-70ويعمل هذا الفرن بدرجة : 1 خطفرن البلمرة  �

 .  دقيقة/ م0.5
تمر األجزاء من خالله بسرعة .   مئوية80-70وهذا الفرن يعمل بدرجة : 2 خطفرن البلمرة  �

 .  دقيقة/م  0.4
 

 .  واء آلي خارج المصنع وكذلك فرن الشوي وفرن التجفيفكل من أفران البلمرة يحتوي على مخرج ه
 .  فيها فالتر هواء  أما باقي األفران ليس.  تحتوي على فالتر هواء2 خطن البلمرة افرأ فرن األساس و1خط 

أما أجهزة تسخين األفران األربعة في المصنع تعمل حراريًا بواسطة تسخين الزيت بحراقات تعمل على الغاز 
وهذا يخلق برميل من نفاية الزيت أو أكثر : أما الزيت الصناعي فيحلل سنويًا ونفرغ الدارة سنويا بانتظامالطبيعي 

إن التبديل .  كما لو كان زيت نباتي)  كغ2,225بحدود ( بدل الزيت كليًا أي 1995 في عام . سنة/ ل200بالسنة أي 
إن حجرتي التنظيف تم .....: الزيت قد يزاح بواسطة .  إلى الزيت الصناعي يؤدي إلى تحسين في الحرارة الناتجة

من المعتقد أن هذا الزيت في الدارة .  تبديلهما أيضًا للزيت الحراري بجهاز التسخين، ساعتين قبل بدء أيام العمل
 .   سنوات5-4بحاجة إلى التبديل كل 

 
 الوصف التوضيحي للعملية اإلنتاجية  3.3

  :لتاليةتتضمن العملية اإلنتاجية المراحل ا
 استقبال األجزاء ومخزن الدهان 

 ضبط نوعية الطالء ومعالجة األجزاء 
 تحضير الدهان 

                                           
(46)  HVLP حجم عالي وضغط منخفض  
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 تحضير السطوح ألجل الدهان 
 الدهان 

 تجفيف وبلمرة الدهان 
 فحص النوعية النهائية لألجزاء الجاهزة 

 
 والدهاناتاستقبال وتخزين األجزاء المراد طالئها  3.3.1

  طالئها رادالماستقبال وتخزين األجزاء    3.3.1.1
تدخل األجزاء المراد طالئها المصنع وتخزن في المستودع، نختار بعضها بشكل عشوائي الختيار النوعية قبل 

 .  قبولها أما باقي األجزاء تفحص أثناء خضوعها لعملية اإلنتاج
يق كرتونية وموضوعة وليوبروبيلين فيلم مرفقة في صنادباألجزاء تأتي من عند العمالء، كما ذكر سابقًا مغلفة في ال

 في داخل المستودع تزاح األجزاء من الصناديق الكرتونية لوضعها في صناديق . على طلبيات في أقفاص معدنية
من الصناديق الكرتونية والطلبيات الخشبية إلى العمالء مع األجزاء % 50يعاد .   تقريبًا3 م 0.8بالستيكية بقياس 

 .  الخردة إلى تاجرقي فتعتبر كنفاية طبيعية تؤخذ أما البا.  المطلية التي تم دهانها
 :  وتستعمل تكرارًا وهذا التكرار موضح كالتاليDecayprint, SAإن الصناديق البالستيكية تخص شركة 

 األجزاء البالستيكية المتوجب طالئها تدخل المصنع في صناديق كرتونية
 ضبط نوعية األجزاء البالستيكية

 ية مع األجزاءتخزن الصناديق الكرتون
 تزاح األجزاء البالستيكية من الصناديق الكرتونية
 ترسل الصناديق البالستيكية إلى مكان التصنيع
 توضع األجزاء في الصناديق البالستيكية

 
 استقبال المواد األولية وتخزينها    3.3.1.2

يصل ) يأتي منفصًالوسيط ولون (وكما يدعى نوع من مركبين ) دهان أساس، فرنيش، الدهان الملون(كل الدهان 
 )   كغ25 كغ والدهان عادة يأتي بأوعية تزن 4عامل مساعد يأتي بأوعية ( كغ 25-4بأوعية بوزن 

 
 استقبال المواد األولية 

 دهان أساس، فرنيش، دهان   محاليل مذيبة وعامل مساعد 
  الجودةضبط      نظام الجودة

 فحص المواصفات      
  وضع بطاقات تعريف     

 زينالتخ
 

 في الجهة المواجهة 3 م40في كل مرة ليخزن في حاويات مجهزة مسبقًا بسعة في وقت واحد تأتي أوعية الدهان 
هذه الحاويات كما ذكرنا سابقًا تكون مجهزة خصيصًا لحفظ درجة حرارة الدهان .  لمدخل الدهان من صالة التصنيع

على طبليات ة صل مغلفي ت في وقت واحد فهتوصل قد ةإذا كانت أوعية الدهان صغيرة أو كبير.  بشكل صحيح
 .  خاصة

 فحص الجودة عند المورد، وعلى كل نظامألن هناك ا إن السوائل المذيبة والعوامل المساعدة عند وصولهال تفحص 
 .  ويخزن أيضًا ضمن حاوية.  حال سيتم فحصهم أثناء االستعمال

 .  رية من المستودع وتؤخذ إلى غرفة الخلطعند استالم طلب العمل تسحب المواد األولية الضرو
 .  يحتوي على معلومات فنية تخص مواد أولية مختلفة استهلكت من قبل الشركة: 5جدول 

 
 5جدول 

 مركبات رئيسية خطرة     مركبات أولية  مواد أولية 
 xylene, n-butyl acetate cyclohexanone مواد مذيبة عضوية خالية من الكلور دهان أساس 
 ,Ethylene acetate, methyl-ethyl-ketone مواد مذيبة عضوية خالية من الكلور مواد تلميع 

ethylbenzene, isobutyl acetate, xylene, toluene 
 ,Xylene, ethylbenzene, butanone استرات متعددة خالية من المحالت الكلورية  دهان ملون 

butane 
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 ,methyl-2-methoxyethylene acetate-1 ية من الكلورمواد مذيبة عضوية خال عامل مساعد 
xylene, ethylbenzene, hexamethylene 1,6-diisocyanate 

 
  خلطة الدهان، فحص معالجة األجزاء ضبط جودة 3.3.2

كما حددت في ) لون، لزوجة، الخ(الخلطات الجديدة من الدهان تفحص لضمان مدى مطابقتها مع النوعية النظامية 
حص يعاد إلى العميل أو يفويتم تحضير فحص الدهان في الحجرة الساكنة، وكل دهان لم .  ركة للدهانمواصفات الش

 ).   من هذا التقرير 3.4.2الفقرة شاهد أيضًا (يتلف أو يعالج خارج الشركة أو بواسطة المورد 
 طريقة لتحصيل النتائج تفحص أحيانًا لتقدير أفضلمن أي نوع  أي معالجة تتلقىاألجزاء البالستيكية التي ال 

 .  هذه الفحوصات تنفذ أيضًا في الحجرة الساكنة.  المطلوبة للعميل
 

كل األجزاء البالستيكية تفحص في الوقت الذي يعلقوا فيه على خط التجميع فإذا كان هناك عيب فيهم يسحبون قبل 
يراقب فيما إذا أيضًا ول في كل حجرة يفحص مراقب العم في الخط هم ً أثناء مرور. عملية الطالء ويعالجون خارجا

 .  كل األجزاء في شروط جيدة قبل طالئهاكانت 
 

 تحضير الدهان  3.3.3
 

قبل تنفذ كميات الدهان لدهان كي ال الحاجة ل كغ أو أكثر بقليل من 4 – 3تقريبًا كل عمليات الخلط تتم يدويًا، تحضر 
وكما ذكر سابقًا .   الطبيعيةالمخلفاتمع ) ففجي(لعامل المساعد  والدهان الفائض يطرح خارجًا، ا.   العمليةانتهاء

 .   تمامًا بمحاذاة الحجرة.......، صنف، ويخلطون في وحدة أتوماتيكية2 من الخط 2يطبق التلميع في الحجرة 
 تستعمل الشركة هذه الوحدة لتحضير الدهان.   حسب الحاجة والتي تتجنب ترك أي زيادةالمزيجوالوحدة تحضر 

 .  ودهان األساس أيضًا
 

 عامل مساعد   لون دهان    ة مذيبمواد
 

 دهان بمركبين 
 
 

 حضير السطح ت 3.3.4
.  من األجزاء المتوجب دهانها تصل بأطراف خشنة يجب تنعيمها قبل وضعها على خط الدهان% 30بالتقريب 

 .  التنعيم يتم بواسطة اليد بورق الزجاج في مكان معين من صالة التصنيع
 MEK بـ تنظفأو ) النشيط( بلهب غاز البروبين فتلفح  بولي بروبيلينإذا كانت المواد المتوجب دهانها مصنعة من

)methylethyl ketone( .قوى الشد على زيد في ت البالستيك وقطبيةالمعالجة األولية تغير اتين الطريقتين من  وه
ألجزاء على خط ثم تعلق ا) بكحول االيسوبروبيل(ء ينظف السطح الخارجي لكل األجزا.  لدهانالسطح ليتناسب مع ا

 .  اإلنتاج
ثم تجفف األجزاء ) مياه غير معدنية مع عامل مساعد( تمر من خالل الغسيل المستمر بالماء المضغوط 1في الخط 

ت األجزاء إذا كان.  الشركة حاليًا تحذف مرحلة الغسيل.   مئوية50بدرجة حرارة في فرن إما بالهواء المضغوط أو 
 .  الساكنة من السطوحء  الكهرباإلزاحةجافة تلفح بالهواء الشاردي 

 .  2ال يوجد معالجة أولية لألجزاء في الخط 
 : تلخص العملية كالتالي

 
 استقبال األجزاء البالستيكية

 باقي األجزاء    الخشنة  ف اطرتنعم إلزاحة األ% 30
 بروبين : PPأجزاء 

  MEK وتنظف بـ تلفح
 نظيف بكحول االيسوبروبيل الت

 ال يوجد معالجة : 2خط   وحدة الغسيل بالماء المضغوط : 1خط 
 

   مئوية50فرن بدرجة يجفف بالهواء المضغوط أو في 
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 للدهان المحضرة تشريد السطوح 
 إلى الدهان 

 
 

 الدهان  3.3.5
 

، وحجرتين 1 حجرات في الخط 3، ةقصير ألجل سلسة حجرة واحدة مستقلة ساكنة:  حجرات6يستخدم الدهان في 
 :بعد المعالجة األولية، األجزاء تذهب خالل حجرات الدهان اعتمادُا على خط الدهان.  2في الخط 

 
 : 1خط  �

 لون فقط % 30وجه أساس و% 70: 1حجرة  -
ون م قبل تطبيق اللع دقيقة، تن30-25 مئوية، لمدة 80 تحت درجة 1يعد وجه األساس، األجزاء تشوى في الحجرة (

 )  عليها
 اللون % 100: 2حجرة  -
 لون % 50) طبقتين(تلميع % 95: 3رة جح -
 

 : 2خط  �
 لون % 100: 1حجرة  -
 ) طبقتين(تلميع % 100: 2حجرة  -
 

 البخ إلى بمسدستصل ت.   البخ الذي يعمل بالهواء المضغوطبمسدس HVLPيطبق الدهان بواسطة اليد مع نوع 
 .  حكم بالعملية أثناء الدهان وباتباع إرشادات مصنعي الدهانوينفذ الت.  بخرطومخزان الدهان بواسطة 

هناك محاولة تصنيف  وفي كل حالة .  تغييرات عديدة باأللوانباعتبار وجودتدمج أنظمة إدارة الدهان الداخلي 
 .  إضافة إلى هذا يوجد حجرة ساكنة لكل سلسلة قصيرة.  األلوان

ن وفي نهاية كل يوم عمل أو في وقت ال يوجد فيه نشاط ألكثر من نصف  الدهان بكل مرة يغير فيه اللوأجهزةنظف ت
 .  ساعة كي ال يكون الدهان عامل مساعد على تخريب الجهاز وينظف الجهاز عند انتهاء من كل عملية دهان

 
 تجفيف وبلمرة الدهان المستعمل  3.3.6

حرارة الغرفة بإمرارها بمحازاة الخطوط بين  األولي بدرجة التبخيرعندما تتم عملية الدهان تخضع األجزاء إلى 
، وتجفف األجزاء في خط فرن 1في حالة استخدام وجه األساس في خط .   الحجرات، أو بين الحجرات والغرفة

 .  الشوي
 داخل فرن البلمرة بخطوط متوالية ولمدة تذهب 1 من الخط 3 والحجرة 2 من الخط 2األجزاء القادمة من حجرة 

 .   مئوية80 – 70درجة  دقيقة تحت 45
 

 .  دقيقة/ م 0.4 بسرعة 2دقيقة وأيضًا من خالل خط / م0.5 وبسرعة 1تدخل األجزاء الفرن في الخط 
 في امتتاليتين يمكن أن تلخصالطريقتين الن اتيتجفف األجزاء أيضًا في الحجرة الساكنة كما هي مدمجة في الفرن وه

 : اللوحة التالية
 

 من المعالجة األوليةاألجزاء البالستيكية 
 فرن الحجرة الساكنة 

  1خط دهان      2خط دهان       
 1حجرة   2حجرة    3حجرة   1حجرة      2حجرة 

 أساس% 70 لون % 100 تلميع % 95  % 100  100%
 لون % 30  لون % 5  لون   تلميع 

 شوي          
 األساس 

 تنعيم       1خط       2خط 
 رن البلمرة ف    فرن البلمرة 

 



 
 
 

59

 ، تعديالت في الجودةضبط جودة األجزاء الجاهزة 3.3.7
إذا وجدت نسبة .  نعيم األجزاء بالماء وبأداة التتنعمإذا وجد هناك أي خطأ .  تفحص األجزاء بعد تركها لفرن البلمرة

التلميع عنها ا كليًا مما يؤدي إلى إزاحة تنعمه فهذا يعني أنه يجب نعيممن األجزاء المفحوصة بحاجة إلى ت% 10
غير مربحة تؤخذ إلى الشركة بالصناديق البالستيكية نفايات من األجزاء تعتبر % 1,5.   فيجب عندئذ إعادة طالئها

 .  تدويرهاإلعادة 
، عربات الحاويات )من المجموع% 50(ألجزاء الجاهزة وتوضع في الصناديق الكرتونية توضع بطاقات تعريف ل

 عندئذ تغلف كل األجزاء المدهونة بالتغليف الفومي . ستيكي أو األسالك المعدنيةالبالستيكية أو الغطاء البال
 ).   بالستيك فومي(
 

  إدارة المواد 3.4
 إدارة األجزاء المتوجب طالئها  3.4.1

.  يدار مستودع األجزاء غير المدهونة بواسطة مدير واحد مع عاملين آخرين يوجد هناك جهاز إدارة للمستودع
إن . …تسحب بواسطة الممثل للبالستيك في الشركة ) خدش، مكسورة، الخ(ألجزاء غير المدهونة عندما تعطب ا

 .  خروج المواد المخزنة ينفذ بواسطة عمال نقل تعين من قبل الشركة بناء على طلب خروج رسمي
 إدارة المواد األولية  3.4.2

حسب إرشادات التخزين المتوفرة حيث  خارج صالة التصنيع 3 م40تخزن أوعية المواد األولية في حاويات سعة 
 مدة – تحكم بالجودة –استقبال : يوجد إرشادات أخرى للسيطرة على المواد األولية واألسلوب الفعلي المتبع هو

 .   تخزين– تعليم –الفعالية 
تاريخ عي لكل المستودع لتجنب مرور بالسوائل المذيبة تخزن أيضًا في حاوية مشابهة، ويؤخذ الجرد على أساس ر

كان  المورد في هذه الحالة لإليعاز إذا  يستشار) سنة/ كغ1000، %2دهان (الفعالية للمواد وتقرب عادة بحدود 
وال تستعمل الدهانات .   فيعاملون معاملة النفايات أو يستعمل لدهان البناء إذا اللكمية أن تستعمل أو ال،يمكن لهذه ا

هناك أيضًا إرشادات بخصوص معالجة الدهان والسوائل و.  مناسبةبأي شكل من األشكال إذا كانت بحالة غير 
 .  سنة/ لتر4000 – 3000 تمثل ما بين قدوالسوائل المذيبة .  المذيبة غير النافعة

 
 إدارة المواد المساعدة  3.4.3

ي تخزن ف)  الدهان، الخات، مبيدات الجراثيم للماء في حجرمخثراتورق زجاج، قماش، كفوف، (المواد المساعدة 
الصالة ال تحوي أي دهان، سوائل مذيبة أو أي .   خارج صالة التصنيع3 م40مستودع خاص أيضًا في حاوية سعة 

 .   لالستعمال المباشرالمعدة مواد مساعدة ما عدا المواد 
 

 التدابير الداخلية الجيدة  3.5
 أسلوب مصدق هناك.   إدارة الجودةنظام UNE-EN-ISO9002 طبقت Decayprint, SAكما قيل سابقًا 

  بخ الدهانمسدسصيانة  و لكل العمليات المهمة في التأثير البيئي نتيجة عمليات تطبيقات الدهان)47(وواضح
وتنظيف ستائر الماء في  وحفظ األجزاء المطلية بوجه أساس في حجرة المراقبة والتعامل مع الخلطوالتنظيف و

 .  حجرات الدهان
 

 .  أسباب التولد، اإلدارة المالية . لمتولد في مراحل مختلفة من العمليةالترقيم ووصف في تدفق النفايات ا .4
 النفايات 4.1

 : ولدة سنويًا حسب التاليتالكمية الموتقدم تفاصيل عن  تصنف Decayprint, SA الناتجة عن )48(النفايات
 
 نفايات خاصة  -
 نفايات غير خاصة  -
 نفايات خامدة  -
 

   النفايات الخاصة 

                                           
 في هذه النسخة غير متضمنة MOEDاإليضاحات التدريبية األصلية لـ   (47)
 : Decayprint, SAفي منطقة الساري حاليًا لنفايات يتناسب مع التشريع الخاص بتصنيف النفايات في هذا المثال   (48)

 تتضمن كل النفايات بالمنطقة : نفايات خاصة.: أ
 ة خاصة أو خامدة فنفايات غير مصن: نفايات غير خاصة. ب
 ر أنشأت ضمن أنظمةيمية فيزيائية حيوية أو كيميائية وليس لها معايتركت بدون مواصفات عل: خامدةنفايات . ت
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 6جدول 
 اإلدارة   الكمية المتولدة        نفايات

  طبيعية مخلفات  ال يوجد معلومات     دهانات قاسية وتلميع 
 

   دهانات ومواد تلميع التي 
 .…المورد     كغ 1000  >   تحوي محاليل غير هلوجينية 

 .…المورد          دهان فاسد  -
 دهان غير نظامي  -
 معجون دهان منتهي الفعالية  -
 

  طبيعية      مخلفات   كغ MEK 700لون بولي بروبلين و قماش تنظيف م
 

 ..……   ل 4000 – 3000  محاليل غير هالوجينية مع رواسب
 دهان أو مواد تلميع 

 ) تنظيف تجهيزات(
 

 مورد    كغ 1000 – 500  سوائل مذيبة فاسدة أو غير نظامية 
 وعوامل مساعدة 

 طبيعية  مخلفات     u 4000    من الحجرات وسخةفالتر 
  طبيعية مخلفات    u 3000    معدنية وسخةأوعية دهان 
 . …     ل 200    صناعينفط تسخين

 
 : نفايات غير خاصة

 اإلدارة  الكمية المتولدة سنويًا     نفايات 
  عادية مخلفات  ال يوجد معلومات     ورق مكتب 

 عادية مخلفات   ال يوجد معلومات     طبليات خشبية 
 
 
 
 :ات خامدةنفاي

 7جدول 
 اإلدارة الكمية المتولدة سنويًا     نفايات 

  عادية مخلفات  ال يوجد معلومات   ) تغليف(بولي بروبلين فليم 
 )  تغليف(أحزمة بالستيكية 

 
  خردة  عادية، مخلفات  ال يوجد معلومات    طبليات خشبية 

 
  خردة  عادية، مخلفات  ال يوجد معلومات    علب كرتون 

 
  عادية مخلفات  ال يوجد معلومات     ملون بودرة

 
 تعاد إلى المورد       u  2,000  بعض القطع البالستيكية 

 
 .……     u 6,000  أجزاء بالستيكية معطوبة  

 غير مدهونة 
 

  العادمةالمياه  4.2
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ن كل نوع إدارته ومكانه الكمية السنوية الناتجة ع.   الناتجة عن الشركةالعادمة يظهر نوعية المياه 8جدول 
  .المقصود

 
 8جدول 

         المدير مرات الرمي محتوى المواد الملوثة  )3م(الكمية المرمية  مصدر الرمي 
 من النفايات 

 -   استمرار   صابون، براز    1,100 حمامات محلية 
 - سنة / مرات3-2   وسيط    4,5 – 4 غسيل األجزاء 
 -  سنة / مرات3-2 واد مترسبة دهان، م    17 حجرات دهان 

 
 : تطرح الشركة نفايات المياه الصناعية التالية

 
 من 3 م4,5-4 تحتوي على مياه مقطرة ووسيط ضد الرطوبة بحدود 1مياه من غسيل األجزاء في الخط  -

 .   مرات سنويًا3-2 ىالماء ترم
 من الماء التي تغير 3 م3تطرح  و كل من الحجرات الثالثة في الخط 1مياه من حجرات الدهان في الخط  -

 .   مرات في السنة2-3
 3-2 من الماء التي تغير 3 م4 تستوعب 2 كل من الحجرتين في الخط 2مياه من حجرات الدهان في الخط  -

 .  في السنةمرات 
 

  في الهواء الجوي االنبعاثات 4.3
 نقطة تملك 15 الهواء في الداخل، يف 3و خارج الصالة طلق ت12 :من االنبعاثات نقطة محددة 15تملك الشركة 

 :  كالتاليسجلت نقطة 15.  )مداخن أو أنابيب(مخارج مختلفة 
  حجرات دهان 6 مداخن من 6 -
 ) 2 على الخط 2 و1 على الخط 3( مخارج هواء من منطقة نقل األجزاء في الخطوط 5 -
 ).  1 على الخط 3، 2على الخط 1( أفران 4 مخارج هواء من 4 -

 مخارج الهواء في منطقة التبخير . لدهان تطلق أبخرة السوائل المذيبة، دهان بخ، قليل من البخارمداخن حجرات ا
 .  أخيرًا مخارج هواء لألفران األربعة تطلق السوائل المذيبة.  األولي تطلق السوائل المذيبة

 
 :، خصائصهم والمواد المنطلقة1 على الخط االنبعاثاتالجدول التالي يلخص نقاط 

 
 9ل جدو

     الوسط المتلقي السعة المستخرجة  المواد المنبعثة    مصدر االنبعاثات 
 معاد تدويرههواء   15  سوائل مذيبة    فرن التجفيف 

 
 سوائل مذيبة      1حجرة 

 دهان بخ     
 هواء خارجي   7.5   بخار     

 
 هواء خارجي   9  سوائل مذيبة    فرن الشوي 

 
 بة سوائل مذي     2حجرة 

 دهان بخ     
 هواء خارجي    7.5   بخار     

 
 هواء خارجي   0.25  سوائل مذيبة   األولي التبخير منطقة 

 
 
 

 سوائل مذيبة      3حجرة 
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 دهان بخ     
 هواء خارجي    7.5   بخار     

 
 هواء خارجي    0.25  سوائل مذيبة   األولي تبخير منطقة ال

 
 هواء خارجي   9  ة سوائل مذيب   فرن البلمرة 

 
 

 10جدول 
  الوسط المتلقي     السعة المستخرجة  المواد المنبعثة   مصدر االنبعاثات 

 سوائل مذيبة     1حجرة 
 دهان بخ    
 هواء خارجي   7.5    بخار    

 
 هواء خارجي    0.25   سوائل مذيبة  منطقة التبخير األولي

 
 سوائل مذيبة     2حجرة 

 دهان بخ    
 هواء خارجي    7.5    بخار    

 
 هواء خارجي    0.25   سوائل مذيبة  منطقة التبخير األولي

 
 هواء خارجي     0.25   سوائل مذيبة  منطقة التبخير األولي

 
 هواء خارجي     40   سوائل مذيبة   فرن البلمرة 

 
 

  النقاط الخارجية إلى الخطوط انبعاثات 11جدول 
 

 11جدول 
     الوسط المتلقي السعة المستخرجة  المواد المنبعثة    بعاثات مصدر االن

 الهواء الخارجي    5  السوائل المذيبة    الحجرة الساكنة 
 دهان بخ     

 
 الهواء الخارجي   ؟       حراق الغاز 

 
يرًا،  بعاث   أخ ي ان ركة نقطت دى الش نة   (ل طة مدخ ناة أو بواس دون ق ير ب بعاثات غ دول ).ان ن يظه12  ج  ر طريقتي

 : لالنبعاثات
 

 12جدول 
     الوسط المتلقي   المواد المنبعثة     مصدر االنبعاثات 

 هواء داخلي   وبيلكحول األبسوبر   وبيلالتنظيف بكحول األبسوبر
 

 هواء داخلي      MEK    MEKالتنظيف بواسطة 
 

  حسب المنطقة أو النشاطتولد المواد الملوثة  .4.4
 ملوثة مختلفة تولد في كل مرحلة من العملية  يبين مواد 13الجدول 
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 13جدول 
 

 مرحلة العملية  التنفيذ المواد الملوثة المتولدة  اتجاه المواد الملوثة 
 %) 50بحدود (عمالء 
  طبيعية مخلفاتالباقي 

توزيع األجزاء من أجل  صناديق كرتون 
 الدهان 

 استقبال األجزاء 
 

 %) 50بحدود (عمالء 
  طبيعية اتمخلفالباقي 

   طبليات خشبية 

   تغليف   طبيعيةمخلفات
   بولي بروبلين  طبيعيةمخلفات
   م لبوليتين في  طبيعيةمخلفات

   أقفاص معدنية  تعاد للعمالء
   أقفاص صناديق بالستيكية   طبيعيةمخلفات
   أجزاء بالستيكية شبه نظامي المورد 
 %)50بحدود (عمالء 
 عية طبيمخلفاتالباقي 

  تفريد أوعية دهان  طبليات خشبية 

   أحزمة تغليف  طبيعيةمخلفات
ضبط جودة األجزاء  أجزاء بالستيكية شبه نظامية  تعاد إلى المورد 

 البالستيكية 
 ضبط الجودة 

  ضبط جودة الدهان  دهان شبه نظامي  تعاد إلى المورد 
يقرر استعمالها من 
المورد أو اإلدارة 

 الخارجية 

  منتهية الفعاليةدوام
يتضمن األساس لون (دهان 

 ) ومواد تلميع

 التخزين  

   أجزاء بالستيكية فاسدة  
تحضير مزج  مزج مركبات مختلفة دهان فاسد  مورد أو إدارة خارجية 

 ) الدهان(
   سوائل مذيبة شبه نظامية  مورد أو إدارة خارجية
   عوامل مساعدة  مورد أو إدارة خارجية

   أوعية دهان وسخة   طبيعية تمخلفا
   ) جاف(دهان فائض   طبيعيةمخلفات

   سوائل مذيبة صادرة  هواء داخلي 
  طبيعية مخلفات

 
 رواسب بالستيكية 

 
  تنعيم األطراف الخشنة

 ) من األجزاء% 30(
 تحضير األجزاء 

  تنظيف وتنشيط بـ بروبين إصدار غازات االحتراق الهواء الجوي
 أكياس وسخة  المورد تعاد إلى 

 MEKقماش مبلول بـ 
 تنظيف وتنشيط بـ 

)MEK( 
 

   MEK انبعاثات المواد المذيبة VOC هواء داخلي 
 تعاد إلى المورد 

  طبيعية مخلفات
 هواء داخلي 

 أكياس وسخة 
 ايسوبروبيل  قماش مبلول بكحول

 انبعاثات كحولية 

تنظيف باليد بـ كحول 
 أيسوروبيل 

 

 التعليق  مراقبة عينية  أجزاء بالستيكية معطوبة  دارة خارجية المورد أو إ
    

مياه عادمة مع وسيط ضد  المجرور العام 
 الرطوبة 

تنظيف مستمر بمياه غير 
وسيط ضد + معدنية 

 الرطوبة 

غسيل : 1خط 
 األجزاء 

تجفيف بالهواء المضغوط  إصدار بخار  هواء خارجي 
 مئوية 50تجفيف بدرجة 

 ن في الفر

تجفيف : 1خط 
 األجزاء 

 تشريد األجزاء  نفخ بهواء التشريد  ال يوجد  -
وجه % 70: 1حجرة  مياه وسخة من الحجرات   -  دهان : 1خط 
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 أساس 
  لون % 30 دهان قاسي تلميع   طبيعية مخلفات
   فالتر هواء، فالتر علوية   طبيعيةمخلفات

   فالتر شبكية  
    أساس فضالت وجه  طبيعيةمخلفات
    VOCانبعاثات دهان،   طبيعيةمخلفات

    
  لون % 100: 2حجرة  مياه وسخة من الحجرات   طبيعيةمخلفات
   دهان قاسي، تلميع   طبيعيةمخلفات

   فالتر هواء، فالتر علوية  
   فالتر شبكية  

   دهان   طبيعيةمخلفات
    VOCانبعاثات  هواء خارجي 

    
مواد % 95: 3حجرة   من الحجرات مياه وسخة 

 لون ) طبقتين(تلميع 
 

   دهان قاس، مواد تلميع   طبيعيةمخلفات
   فالتر هواء، فالتر علوية   طبيعيةمخلفات

   ة يفالتر شبك 
   دهان ومواد تلميع   طبيعيةمخلفات

    VOCانبعاثات  هواء خارجي 
    
    
    

 80وي عند درجة ش والعوادم  VOC هواء خارجي 
بعد وجه األساس (مئوية 

 ) وقبل اللون

التحضير : 1خط 
للدهان، وجه 

 ) 1حجرة (أساس 
  تنعيم العيوب بعد الشوي تنعيم مواد   طبيعية مخلفات

 مياه وسخة من الحجرات  …
 

% 100) 1(حجرة رقم 
 لون

 الدهان : 2خط 

   دهان قاسي مخلفات طبيعية 
   لهواء األولية، فالتر علوية تنقية ا مخلفات طبيعية 

   فالتر شبكية  
   فضالت الدهان، تلميع  مخلفات طبيعية 

   VOCانبعاثات  هواء خارجي 
% 100) 2(حجرة رقم  مياه وسخة من الحجرات  .…

 )طبقتين(تلميع 
 

   تلميع قاسي مخلفات طبيعية 
تنقية الهواء األولية، فالتر علوية  مخلفات طبيعية 

 تر شبكية وفال
  

   فضالت الدهان، تلميع  مخلفات طبيعية 
   VOCانبعاثات  هواء خارجي 

 الحجرة الساكنة  الدهان بسالسل قصيرة  فالتر جافة  مخلفات طبيعية 
   VOCانبعاثات  هواء خارجي 

    
    
    
    

تبخر أولي بدرجة حرارة   VOC  انبعاثاتقليل من هواء داخلي   التجفيف بالبلمرة 
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 فة الغر  
 والعوادم   VOC هواء خارجي 

 نفط صناعي 
 70بلمرة في فرن بدرجة 

  مئوية 80 –
 

 غيار من تلميع المواد   طبيعيةمخلفات
 

 تلميع بالماء 
 

إنهاء األجزاء 
 الجاهزة 

من  % 10 تلميع ميكانيكي غيار من تلميع المواد  طبيعيةمخلفات
 األجزاء 

 تلميع كلي، إعادة
 دهان 

 معطوبة% 1,5  أجزاء معطوبة   -
    

 التغليف   وضع بطاقات تعريف  قطع بطاقات التعريف  طبيعيةمخلفات
  فقاعيتغليف  قاعي تغليف ف  طبيعيةمخلفات
من % 50(صناديق  صناديق معطوبة   طبيعيةمخلفات

 ) األجزاء
 اتإلى الحاوي% 50

 سالت أو عربة 

 

    
حتوي على الدهان سوائل وسخة ت .... تنظيف الدهان من 

  الخراطيم، المسدس
تنظيف التجهيزات 

 والبناء 
  طبيعيةمخلفات

 
 

 مخلفات طبيعية
 هواء خارجي 

قماش وسخ مبلول بالسوائل 
 والدهان 

 دهانات قاسية 
  VOC انبعاثات

  

سوائل وسخة تحتوي على الدهان  ..... تنظيف خارجي للدهان 
 من التجهيزات 

 

 فات طبيعيةمخل
 

 مخلفات طبيعية
 هواء خارجي 

قماش وسخ مبلول بالسوائل 
 والدهان 

 دهانات قاسية 
 VOC انبعاثات

  

    
.... 

 
 نفاية طبيعية 

 
 مخلفات طبيعية

سوائل وسخة تحتوي على الدهان 
قماش وسخ مبلول بسوائل الدهان 

 دهانات قاسية 

تنظيف التجهيزات 
 واألرض 

 

   ل مذيبة سوائ هواء خارجي 
    

 
 

 ولدة ت للمواد الملوثة الميةالتكاليف اإلدار 4.5
 

وليس هناك أي .   يظهر تكاليف اإلدارة البيئية لكل من المواد الملوثة بالمعلومات المتوفرة والمعتمدة14جدول 
 .  النفاياتمعلومات أخرى متوفرة ألنواع أخرى من 

 
 14جدول 

 
 النفايات  كلفة النقل  ة كلفة اإلدار الكلفة اإلجمالية 
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مياه عادمة من حجرة  سنة / يورو1,502.5 سنة / يورو1,202  يورو 2,704.5
 الدهان 

سوائل مذيبة غير  سنة/ يورو120.2 سنة/  يورو 2,554.3  يورو 2,674.5
 هلوجينية 

 دهانات وفرنيش  سنة/ يورو18 سنة/  يورو 450.75 يورو  468.75
 براميل وسخة  متضمنة في اإلدارة  سنة/ يورو 9,015الكلفة   يورو 9,015

القيمة المولدة غير 
 معروفة

 نفايات بالستيكية  متضمنة في اإلدارة كغ/يورو 0.03الكلفة 

    
 نفايات عامة  متضمنة في اإلدارة  يورو 5,108  يورو 5,108

 زيوت  متضمنة في اإلدارة  سنة/  يورو30  يورو 30
سنة / يورو20,000

 تقريبًا 
 المجموع  سنة/  يورو1,640.7 سنة تقريبًا / يورو18,360

    
 
 

 ًا واقتصادي فنيًاقابليتها للتطبيق  والبدائل الموصى بهاوصف  .5
 : هذا الفصل من اختيارات التخفيف لقد اعتبرت البدائل التاليةل خال

 
  التخفيف عند المصدر    5.1

 تعديل العملية  �
 أقل تلوثًا المواد األولية التي تسبب  -
 معالجة مسبقة للمواد األولية  -
 تعديل العملية  -
 تعديل التجهيزات  -
 تبديالت في اإلنتاج التتابعي  -
 ممارسات التدابير الداخلية الجيدة  �

 
  االسترجاع والتدوير    5.2

 داخل الشركة  �
 ترسل إلى المورد إلعادة استعمالها في شركات أخرى : خارجها ♦

 
 :  فيما يلي موضحوعرض اختيارات مختلفة للتخفيف كما هتلة  الحاعلىلكل بديل اعتمادًا 

 
 وصف بدائل التخفيف 

 
 : النفايات المتدفقة
 : بديل التخفيف

 ، الخ 2، 1: اختيارات التخفيف
 : ثرةتأتدفقات أخرى م

 
 : ثرةتأمالالمواد األولية 

 : ثرةتأمالالعمليات والمنتجات 
 : لية والمواد المساعدةإمكانية التوفير في استهالك المواد األو

 : ةثإمكانية تخفيف المواد الملو
 

 :لكل اختيار  الفنيالتوضيح
 الفحوصات الفنية  -
 التأثير على جودة العملية أو المنتج  -



 
 
 

67

 المساحة المطلوبة  -
 مدة التطبيق  -
  لالستعمال المتطلبات -

 
  لكل اختيار باليورو ي االقتصادالتوضيح
 : النفقات

 تجهيزات  -
 التركيب  -
 ندسة اله -
 الخدمات  -
 االقالع  -
 قيمة التجهيزات في نهاية المدة المنتفعة  -
 التدريب  -
 المواد األولية  -
 إدارة المواد الملوثة  -
 التشغيل  -
 الصيانة  -
 أخرى  -

 
 
 

 :اإليرادات
 مبيع التجهيزات الموجودة  -
 زيادة في أسعار مبيع المنتج  -
 زيادة في اإلنتاج  -
 مبيع وتسعير المنتج الثانوي  -
  المواد األولية والمساعدةتوفير في -
 توفير في إدارة المواد الملوثة  -

 
 :  االستردادفترة

 
 .Decayprint, SAدعنا نعتبر اختالف تخفيف البدائل معروفًا في حالة 

 
 

 لتخفيف عند المصدر ا   5.1
 تعديل العملية  5.1.1

 أقل المواد األولية التي تسبب تلوثًا
 :  التالية)49(ةاستعمال الدهان، وجدنا المؤشرات المحدد البدائل بخصوص عرضفي حالة ديكاي برنت عند 

 : ، التوصيات بخصوص استعمال الدهانات تتضمن ذلكضوءوعلى 
 : الموافقة مع العمالء ضمن وسائلهم، استعمال الدهانات البديلة التي تسبب أقل تلوثًا .1

 توي على  لدهانات األساس، وبنسبة قليلة من سوائل عضوية مذيبة تح–استعمال الماء  -
)< 10(% 

 %)20 >(استعمال الدهانات التي تحتوي على نسبة صالبة عالية وبنسبة قليلة من سوائل عضوية مذيبة 
 

 استمرار في استعمال الدهان الذي ال يحوي الرصاص أو كرومات الزنك   .2
 )isocyanate(وسيط بنسبة منخفضة من محتويات الدهانات بمركبين، االستمرار في استعمال  .3

                                           
 منسجمة مع الجودة فيوضع اختيارات الحدود التي يجب أن يتم التقيد بها عند دد  ح األصلي)تشخيص فرص تخفيف األثر البيئي ( (49)

 .  الشركة
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 االستمرار باستعمال , الدهان نفسهوب .4
)   polyester and polyurethane resins(بوزن جزئي خفيف ولزوجة معتدلة   . 

 
 : وصف بدائل التخفيف

 
استعمال وجه األساس والتلميع التي تحتوي على محاليل عضوية تخرج مواد : النفايات المتدفقة �

  في الهواء الجوي) VOC(ومركبات عضوية طيارة 
 استعمال الدهان يحتوي على نسبة أقل من السوائل العضوية : ائل التخفيفبد �
  ودهان أساسي –استعمال الماء : 1اختيار التخفيف  �

 خاصة في درجة مناسب أكثروهو ) بولي وبولي سيكونيت تمزج وتتفاعل(ألجل المواد البالستيكية، دهان بمركبين 
فوائد أخرى بهذا .  ويكيف حسب خواص المواد الخاضعة) رونةخاصة في الم(الحرارة المنخفضة، خواص الفيلم 

 .  النوع من الدهان أثناء دهان البالستيك الذي ينكمش بدرجة حرارة الفرن
 

  .أخيرًا كما قيل أن نظام التصاق مركبين من البالستيك هو جيد وهو أيضًا مقاوم لألوساط الكيميائية
 انات البالستيكية وقد بنيت أنظمتها على المواد األولية خاصة مع في الحقيقة تكنولوجية الدهان مفضلة للده

)polyisocyanate and polyol  .( 
بين االختيارات التي قدمت من هذا النوع من الدهان بناء على التركيبات باستعمال الماء كأساس ألن بوليو هو وسط 

 140 – 130فيف ينفذ بدرجة حرارة الغرفة إلى في هذه الحالة، التج.  polyisocyanateمائي يختلط ويتفاعل مع 
 .  مئوية والنتيجة تكون جيدة وأفضل من السوائل المذيبة المختلفة

و . ………صنف أخر مهم أيضًا فيه ماء كأساس، مثل .. …تقديم ماء كأساس بولي رثين من مركبين : مثال
 ألجل ماء أساس ودهان ألجل وكما أنه يوجد مجال واسع من الخلط من بوليو وبولي سوكينيت.  …………

 .  بالستيك
 hydrophobic أو hydrophilic مع polyurethane polyolsاختيار : ماء أساس قاعدي �

polyisocyanates  .المركبين يمكن أن يمزجان مع مزيج إضافي.  االنهاء ليس بحاجة أن يكون المعًا  . 
 يمكن أن polyurethane polyols  و  polyacrylate-polyester:  طالء أساسي–في حالة ماء  •

 .  hydrophobic polyisocyanates أو hydrophilic   يستعمل بلزوجة منخفضة
 .  لهم خواص وتركيب متشابهة كما في سائل مذيب وأساس تلميع:  أساس تلميع–ماء شفاف  �

 
 polyacrylate-polyester و       polyurethane polyolsأخيرًا ألجل لون دهان نهائي يجب أن يحتول 

 .   hydrophilic polyisocyanatesيمزج بلزوجة منخفضة مع 
 

في بعض .  يجب أن نشير إلى أن قطاع الدهان البالستيكي يستخدم أنظمة ماء بمركبين في كل مراحل الدهان تقريبًا
 .  الحاالت، النتائج تكون أفضل من أنظمة المواد المذيبة التقليدية

 
 .  ستعمل الدهان بنسبة عالية الصالبةي: 2تخفيف اختيار  �

 .   نظام بمركبين والتي بالتوالي يحوي قليًال من المحاليل العضوية لحتوي على صالبة عالية تلائ أيضًا بدهناك
 أساس شفاف المع مع محتوى –محلول مع  أساس المع، يمكن مزجهم – أساس قاعدي أو ماء –ماء : مثال

 .صالبة عالية
متناسب في حالة .. …مع . …صنف : همة من منتجات السوق من  هذه الخصائص، مثالكل األصناف الم

Decayprint, SA من المجال نفسه  في . أن يتشكلقابًال  البالستيك ويجعل والذي يعطي أكثر نهاية مرنة
 . …الدهانات يكون هناك أيضًا المع مع صالبة عالية وتدعى 

 
وعية الدهان الفارغة  ألليل لألدوات والتجهيزات والتنظيف بالمحاليلالتنظيف بالمحا: متأثرةتدفقات أخرى  •

محلول في وعاء مفتوح يتبخر الدهان وهذا يمكن (وهو األكثر أهمية، فقدان بعض المواد األولية بسبب التبخر 
 .  )من الكمية الموجودة في الوعاء % 75 – 25أن يكون ما بين 

 ان، ملمع، مواد تنظيف أساس، ده:  المتأثرة المواد األولية  �
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حيث  ، يجب إجراء التعديل في المنشأةأساس – تطبيقات ماء حالةفي : العمليات أو المنتجات المتأثرة •
  بينتركبوالتي …… ومصنعة من . ……يستعمل الدهان من خالل استعمال تجهيزات خاصة تدعى 

 .   يورو9,015هي ن كلفة الواحدة إ .  وخزان الدهانالمسدس
 

 :  المواد األولية والمواد المساعدةاستهالكية التوفير في إمكان  �
من األوعية المفتوحة في نهاية السنة يمكن أن نوفر % 5إذا حسبنا الهدر التقديري من خالل عملية التبخر أي 

 .   يورو15,506 سنوي يركغ وهذا يعني توف/يورو 7.2 كغ من المواد األولية وبمعدل تكلفة 2150
 
إلى % 80، نسبة المحلول يمكن أن تهبط من دهان ذو أساس مائيفي حالة : المواد الملوثةف إمكانية تخفي •

 بالتوالي، إن قيمة % 20 للدهان األكثر صالبة والنسبة العظمى من المحلول ستكون . 10%
)VOC ( ألجل دهان و% 75 ودهان ذو أساس مائيمن هذا المركب في حالة % 88سوف تنقص بانخفاض

 .  بةعالي الصال
 

 : لكل اختيارالتوضيح الفني  �
مصنعي كال االختيارين تم فحصهم وبرهانهم وتداولهم في السوق من أهم : الفحص التكنولوجي -

 .  الدهانات
 .  التشكيل النهائي أفضل ، في بعض الحاالت. ال يوجد:  العملية أو المنتججودةتأثير على  -
 دهان أساس تكون مدمجة كثيرًا وتقاس –مع الماء الوحدة التي يجب أن تستعمل : ة المطلوبالمساحة -

 .   م0.10بحدود 
 .مباشرة عند تركيب الوحدة: زانجمدة اال -
 .  ال حاجة للتدريب أو الخبرة: المتطلبات لالستعمال -

 
 ) يورو(لكل اختيار   االقتصاديالتوضيح �

 
 : النفقات

 ) دهان ذو أساس مائي(  يورو 9,015: تجهيزات -
 : تركيبات -
  :هندسة -
 : خدمات -
 : إقالع -
 : قيمة التجهيزات في المدة المنتفعة -
 : التدريب -
 : مواد أولية -
 : إدارة المواد الملوثة -
 : التشغيل -
 : الصيانة -
 : أخرى -

 
 : اإليرادات

 : توفير في الموارد -
 : مبيع التجهيزات الموجودة -
 : زيادة في سعر مبيع المنتج -
 : زيادة في اإلنتاج -
  :مبيع وقيمة المنتج الثانوي -
 أساس مع عالي –ماء (كلفة هذا النوع من الدهان : توفير على المواد األولية والمواد المساعدة -

 مرات أعلى من الدهان المستعمل اآلن لذلك سوف ترتفع تكاليف 5 – 3ربما بين ) الصالبة
 .  االستهالك

 .  ال يمكن حسابها في الوقت الحالي: توفير في إدارة المواد الملوثة -
 .  لية للدهان البديلاتعطي الكلفة المالية الح: ستردادفترة اال -
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 وهذه الشركة ال يوجد فيها تكاليف دهان ذو أساس مائياستعمال يمكن من االستثمار يجب أن يكون في الجهاز 
 .  إدارة مواد ملوثة فال يكون هناك فترة استرداد لالستثمار

 
  معاملة مسبقة للمواد األولية

وهذا .  لنتمكن من تطبيقها في درجة حرارة ورطوبة الغرفةالدهان  زوجة Decayprint, SA تعدل  أنيجب
وهنا .  التعديل كما ذكر سابقًا يكون بإضافة بعض الكمية من المحلول حتى نحصل على اللزوجة المطلوبة

 : يوصى بما يلي
 

  :وصف بدائل التخفيف
 .   المحلول الوسخولدي الدهان التي تتنظيف الجهاز والعناصر المستعملة ف: النفايات المتدفقة

 
 : بدائل التخفيف �

 .   إعادة صياغة المواد األوليةفيإعادة استعمال السوائل الوسخة 
 
بالسوائل نعيد استعمال السوائل الوسخة أو المنشأة التجهيزات تنظف كل وقت في : اختيارات التخفيف �

  والنوعية المسموح بها   اللونحصل على بتعديل اللزوجة في تحضير خلطات الدهان الجديدة كي ن
 تخطيط مراحل اإلنتاج : تأثرةالتدفقات األخرى الم �
 الدهان والسوائل المذيبة المشابهة: تأثرةالمواد األولية الم �
 تطبيقات الدهان : تأثرةالعمليات والمنتجات الم �
 لمذيبة صياغة السوائل ا: إمكانية التوفير في استهالك المواد األولية والمساعدة �
 كمية أقل من سوائل التنظيف الوسخة المتولدة :  المواد الملوثةتخفيضإمكانية  •
  
 :  لكل اختيارالتوضيح الفني �
في كل حالة، هناك ضرورة للتحليل .  هذا اختيار يستعمل حاليًا في شركات عديدةو: اختبار التكنولوجي -

  ة منسجمة مع معايير الجودة للشركالتنفيذسواء كانت بدائل 
قابليته  يجب أن تنشأ . إمكانية تأثير على نوعية المنتج النهائية: التأثير على نوعية العملية أو المنتج -

   التطبيقفي في كل منطقة خاصة للتطبيق
 ال يوجد : ة المطلوبمساحةال -
   مباشرالتنفيذ في كل حالة يكون قابلية التطبيقعندما تتحقق : التنفيذفترة  -
 عامل التشغيل من الضروري أن يتوفر إرشادات مطبوعة أو أساليب حتى يعرف :متطلبات االستعمال -

  الطريقة الصحيحة لتنفيذ االختيار في كل حالة خاصة
 

 ) باليورو(لكل اختيار   االقتصاديالتوضيح �
 

 : النفقات
  :التجهيزات -
 :التركيب -
 :هندسة -
 :الخدمات -
 :إقالع -
 :قيمة التجهيزات في نهاية المدة المنفعة -
 :بتدري -
 :المواد األولية -
 :إدارة المواد الملوثة -
 .   في كل حالة خاصةقابلية التطبيقلتحليل ) تعتمد على الكمية المعاد استعمالها(التكلفة : أخرى -

 
 : اإليرادات

 
 : ة الموجودالتجهيزاتمبيع  -
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 : ة الموجودالتجهيزاتمبيع  -
 زيادة في سعر مبيع المنتج  -
 زيادة في اإلنتاج  -
 المنتج الثانوي مبيع أو تسعير  -
  في استهالك صياغة المحلول تخفيض% 10: توفير على المواد األولية والمساعدة -

 .  سنة/ يورو1,440= كغ / يوروx  2,4 كغ 600 كغ،  x 10 = %600 كغ 6,000
 : نفس النقص في كمية السائل الوسخ:  إدارة المواد الملوثةفيتوفير  -

 .  سنة/ يورو252= كغ / يورو x    0,42 كغ 600
 

 .  مباشرةإن فترة االسترداد يمكن أن تعتبر ف، كان هذا اإلجراء ال يتطلب تكلفة إضافيةإذا : فترة االسترداد
 

 : تعديل العملية
في تحضير الدهان وفي اللون الخاص ) من هذا التقرير. 3.3.3نقطة (كما رأينا الوصف التوضيحي للنشاط 
هذا التحضير اليدوي يتضمن .  ، عند تطبيق الفرنيش2 من الخط 2ة المرغوب الذي ينفذ يدويًا ما عدا حجر

أخطاء صغيرة في القياسات لمركبات مختلفة الذي يعني تعديالت صغيرة يجب أن تنفذ لتصحيحهم، حتى نحصل 
النتيجة األخيرة هو تحضير كمية كبيرة من الدهان، أي بإضافة العامل المساعد والذي .  على اللون المرغوب

يعتمد على خبرة العاملين % (10 – 5ر عندئذ فقط لساعات قليلة قبل أن يجف وقد قدر هذا المبلغ بين سيتم
 )  بمزج الدهان

 
 :  التخفيفوصف بدائل

 تحضير الدهان قبل كل تطبيق : النفايات المتدفقة �
 لتخفيف من كمية الدهان الباقية : بديل التخفيف �
 ط  آلة الخلعلىل وصالح: اختيارات التخفيف �
 تنظيف أوعية الدهان الفارغة : متأثرةتدفقات أخرى  �
 أساس، دهان، عامل مساعد، سائل مذيب : المتأثرةالمواد األولية  �
 تحضير الدهان : المتأثرةالعمليات أو المنتجات  �
نقص في استهالك الدهان والسائل المذيب حتى ال % 10 – 5: إمكانية توفير في المواد األولية والمساعدة �

 .   كغ من السائل المذيب300 كغ من الدهان واألساس، 1,500وهذا يعني تقريبًا بنقص .   أي زيادة فائضةيتولد
 .   كغ تصبح دهان مساعد الذي ينتهي في خزان النفايات الطبيعية1,800: ةث في المواد الملوالنقص المحتمل �

 
 :لكل اختيار  الفنيالتوضيح �
والشركة تمتلك واحدة ألجل .  ائع استعمالها في القطاعآالت المزج يكون ش: فحص التكنولوجيال -

 .تحضير الفرنيش 
 ال يوجد: التأثير على جودة العملية أو المنتج -
 3 م0.5قليل، كل آلة تحتاج بحدود : الفراغ المطلوب -
 عند وصول اآللة وإيجاد أفضل مكان لتركيبها يمكن أن ينتهي العمل في الصباح أو اقل: التنفيذفترة  -
 المطلوب إرشادات محددة، عادة تأتي مع اآللة : ات االستعمالمتطلب -

 
 ): باليورو (  االقتصادي لكل اختيار التوضيح �

 :النفقات 
  يورو 4,080مجموع الكلفة  .  الوحدة/  يورو 2,404: التجهيزات -
  يورو 300.5: التركيب -
 :هندسة -
  يورو 601: خدمات -
 :اقالع -
  يورو 601: مدة الخدمةقيمة الجهاز في نهاية  -
 :تدريب -
  :مواد أولية -
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 :إدارة المواد الملوثة -
 :تشغيل -
 : صيانة -
 :أخرى -

 
 :اإليرادات 

 مبيع الجهاز الموجود  -
 زيادة في سعر مبيع المنتج  -
 زيادة في اإلنتاج -
 مبيع أو تسعير المنتج الثانوي  -
 :توفير في المواد األولية والمساعدة  -
سوائل ( كغ 300) + ( يورو 10,815= كغ /  يورو 7.21×  )دهان، أساس وعامل مساعد (  كغ 1,500 

  .سنة/  يورو 11,535) =  يورو 720= كغ /  يورو 2.4× ) مذيبة
 .  ت طبيعية وهذا ما يجعله صعبًا للحسابكمخلفادهان وسيط يعامل حاليًا : ةثدارة المواد الملوإتوفير في  -
 اقل من نصف سنة : فترة االسترداد -

 
 :تعديل الجهاز 

يما  أن استخدام الدهانات السائلة شيء أساسي فيمكن القول بأن الشركة تستعمل أفضل           وف م ب ع العل از وم تعلق بالجه  ي
  .  التكنولوجيا المتوفرة في السوق الحالي

حجرات الدهان بستائر مياه، البديل األفضل من الفالتر الجافة التي تسمح المعالجة واعادة استعمال المياه  �
 . شهور 4-3ألجل 

ود فر البخ العادية، في الحقيقة فقد برهن أن تطبيق الدهان بمسدسفضل من أ بخ وهو مسدس HVLPوع ن �
HVLP )  التي لها فوائد عديدة من دهان البخ التقليدي بالهواء المضغوط) حجم عالي، ضغط منخفض. 

ل المذيب، ونقص ، وهذا يعني توفر في الدهان والسائمن بخاخات الهواءأكثر % 20 تطبيقات الدهان حتمن -
   ذرات البخ أثناء التطبيقوانبعاثات  VOCفي 

 تكاليف الطاقة واالستثمار هي نفسها في الدهان التقليدي الفني -
 مستويات اإلنتاج تبقى نفسها، حتى إذا استخدمت طبقة دهان واحدة  -
 الحراقات أوثًا أفران البلمرة بحراقات الغاز الطبيعي بالمقارنة مع حراقات زيت الديزل واألكثر تلو •

 .  من ناحية التطبيق االقتصادي للعمليةمفرط في الطاقة الستهالك ذات االالكهربائية 
 

 .  ولذلك فإن اقتراح بدائل التخفيف غير مناسب في هذه المرحلة
 

 :اإلنتاجسلسلة عمليات تغييرات في 
نفذ وف      ان ي از بتجن           قالده نظف الجه تهاء العمل ي ند ان بات عمل محددة وع ن التطبيقات    طل وان بي  هذا . ب مزج األل

 األلوان كثيرا مثال ت إذا اختلف.  كنفايات خاصةالتي يجب أن تعامل السوائل المذيبة الوسخة   يولدالتنظيف كما شوهد    
ي المنتج يجب على                        ر االستهالك ف وذا كي يوف ثر نف ون غامق التنظيف بالسوائل يجب أن يكون أك ع ل اتح م ون ف ل

 .يقلل من كمية السوائل الوسخة إذ أن ذلك ر التنظيف غير ضروري اتكر، وإن هان بنفس اللونالشركة دائمًا الد
 .المتولدحجم النفايات و  الشاملات التنظيفرعدد ميخفض من تطبيقات األلوان  يمكن ترتيب التخطيط في 

 
 :وصف بدائل التخفيف 

 مختلفة تنظيف جهاز الدهان بين تطبيقات ألوان : ةفقالنفايات المتد.  �
  في التنظيفالمحاليللنقص كمية : بدائل التخفيف.  �
 التخطيط في تطبيق اللون المتكرر األلوان فاتحة تستعمل أوًال  واأللوان الغامقة أخيرًا :  التخفيفاتاختيار. �
 تنظيف جهاز الدهان : متأثرةتدفقات أخرى .  �
  تنظيف  محاليل: تأثرةمواد أولية م.  �
 أعمال الشركة لطرف ثالث وال يملك منتجات إذا كانت . التخطيط في اإلنتاج: لمتأثرةاالعمليات والمنتجات . �

 غالبا في هذه الحالة تطبيق اللون ال يمكن تخطيطه  فإنه خاصة لنفسه
   المذيبةالمحاليل استهالك تخفيض: لية والمساعدةوإمكانية التوفير في استهالك المواد األ.  �
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 في الهواء انبعاثات المحاليلنقص في حجم نفايات السوائل الوسخة و : ةثالمواد الملوتخفيض إمكانية  �
 الجوي 

 : لكل اختيار  الفنيالتوضيح  �
 استعمال اللون الفاتح أوًال ثم اللون الغامق وهذا مقبول بشكل عام : فحص التكنولوجيال -
 ال يوجد :تأثير على جودة العملية أو المنتج  -
 ال يوجد    : الفراغ المطلوب -
  برنامج تطبيق األلوان كافي ل:التنفيذرة فت -
بات    - ن عمل الشركة لطرف ثالث يجعل عادة صعوبة في التخطيط وينفذ          إ . يمكن أن يبرمج  : الستعمالامتطل

 العمل حسب طلب العميل 
 

 )يورو (  اختيار  لكل االقتصاديالتوضيح �
 :النفقات

  التجهيزات -
  التركيب -
  الهندسة -
  خدمات -
  إقالع-
 قيمة الجهاز في نهاية حياة المنفعة  -
   التدريب -
  مواد أولية -
 ة ث إدارة المواد الملو-
  التشغيل-
      نة   صيا-
   أخرى  -
 

 اإليرادات
  مبيع الجهاز الموجود -
  زيادة في سعر مبيع المنتج -
  زيادة في اإلنتاج -
  مبيع أو تسعير المنتج الثانوي-
  المذيبة المحاليلتوفير في استهالك : عدة توفير في المواد المسا-
  الوسخة المحاليلتوفير في إدارة نفايات :  توفير في إدارة المواد الملونة-
االستثمار وال يمكن الشركة من توفير المواد األولية وتخفيض تكاليف  إذا كان اإلجراء ال يتطلب : فترة االستيراد-

 أن تكون مباشرة إدارة المواد الملوثة، فإن الفترة يجب 
 
 :التدابير الداخلية الجيدة . 5.1.2 

بنفس الوقت يؤثر على النفايات المتدفقة المختلفة و التدابير الداخلية الجيدةل يقدم للشركة تطبيقات عديدة في صهذا الف
. 

ام    ة         بشكل ع ذه إجراءات غير مكلف هذا يؤثر وأو على األقل بتكاليف منخفضة للشركة ) بشكل مباشر على األقل  ( ه
ية  واد األول تهالك الم يض اس ى تخف ًا عل واد الملوإيجاب د الم ي بعض اإلشراف واإلدارة ة ويحسن ثال وتول امف  أقس

 . الشركة
يقة                 ا أن الشركة أحرزت وث ك بم ى ذل ية  ISO-9002إضافة إل  من الوصايا يمكن أن تندمج في العمليات معقولة كم

 . التشغيلإرشاداتالموجودة أو 
 : وتقسم كالتاليها تطبيقاتتمرتبة وفقًا لمجاال التدابير الداخلية الجيدة إن إجراءات

 تخزين المواد والنفايات  .1
  التخزين  مراقبة .2
 نقل المواد   .3
 عمليات المصنع   .4
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  المنشأة الصيانة والعناية في   .5
 منشأة نظافة التجهيزات وال  .6
 وااللتزام بهاأساليب التشغيل  إيجاد  .7
 فصل النفايات   .8

ر    ي  ى ف  سوف ن ذه التصنيف بخصوص         يما يل بقًا له تراحات ط ير الداخلية الجيدة   مجموعة من االق  تهدف إلى التداب
 :ةثتخفيف المواد الملو

 تخزين المواد والنفايات . 1
تجات    يد المن ثل تول نفايات م يد ال و مصدر لتول واد ه ن الم ي تخزي أ ف بر  الخط تها، مخاطر أك دة فعالي تهى م ي ان الت

  .  والتي تحمل الخطر للعمالللتسربات، الخ،
ركة  يات تطورت بواسطة الش ل العمل نفايات تتضمنك ثانوية وال تجات ال تجات، والمن ية، والمن واد األول ن الم  تخزي

ي تخفيف النفايات                          ة ف ن المناسب يكون فرص مهم ي المصنع التخزي ى أخرى ف نطقة إل م من م االقتراحات .  ونقله
 : بها تتضمن التالي ىيوصالعامة الرئيسية التي يمكن أن 

بة ال - ة الشوائب          مراق ي حال ية ف لألجزاء المستلمة من أجل الدهان لكي نضمن  ) ، الغبار، الخ    شحومال( النظام
 .  مكنةموصولهم في الحالة النظيفة ال

ناطق مناسبة منفصلة لتخزين المواد األولية، المنتجات، المنتجات الثانوية والنفايات              - زويد م  هذه المناطق . ت
تها ضد الطقس العاصف           ي برق، مطر، الحرارة الخ     –جب حماي  لتجنب تلف الحاوية أو المنتج بحد ذاته    ، ال

اء وأن    لويجب أن تكون األرض أسمنتية صامدة            شبكة عن شبكة مستقلة لصحي  شبكة الصرف ا  كون  تلم
 .  مميزة بإشارة واضحة ومضاءة بشكل جيدوأن تكون المنطقة الصرف العامة 

فحصهم وأكثر من هذا يجب المحافظة  تو بسهولة   وصول إليهم بالا فيه بين المواد تسمح      كسافة  مالحفاظ على    -
ية          تجات الكيمائ ن المن افة بي ا يجب ترتيبها طبقًا لطبيعتها ودرجة استعم     .  عن المس تلفة كم يل المخ لها االبرام

ي تسهل من عملية التجميل والتفريغ      خصائصها قات تحتوي على يتم تعريفها ببطا كل المواد يجب أن . والت
ة الخاصة      ا طريقة نقل  لواألنظم والمختصين خزين الحاويات وفقًا إلرشادات المصنعين      وأيضًا من المهم ت   . ه

 .بالتغليف
 . األوعيةإحكام إغالق عند ترتيب المواد دائما ضع المادة السائلة تحت الصلبة والمحافظة على  -
  . من التوسيخ أثناء فترة التخزينتنظيف السطوح مباشرة قبل الدهان كي نمنعهم  -
اد - نظام   إيج ًا ل واد وفق ام تصنيف الم ل األول ) (FIFO( نظ رجياألول يدخ واد  )خ نا أن الم ذا يضمن ل  وه

 .التي تخرج أوًالالمخزنة طويال هي 
ًا    - دة خصيص الحجم المناسب والمع ية ب تعمل األوع ة  لمواصفاتتس راءها بالجمل ون ش تج وأن يك ذا المن  ه

ي    اعدا ف ة    م واد   حال  بكمية كبيرة وهذا ما يجعله ممكنا اال يكون استهالكهتلك التي  أو  رها قصي رعمالتي  الم
يض يةلتخف دد األوع الل   . ع ن خ تج م د المن ًا يفس اقه أيض ادة  التص ذا يفضل إع ن ه ثر م الجدران واألك  ب

ثل المصنعة من            ية م ي        باستعمال األوع رة ثان تعمالها م ان اس ي باإلمك ن الت ي اتيلي ة أن تفرغ تماما لنقص ول
 .كمية سائل التنظيف المطلوب 

ن            - ي م العدد الكاف يه عاله وب رنا إل ا اش ية كم ن األوع نظمة محددة لتخزي تزويد م نفايات يطلب ب ة ال ي حال ف
ية ليمكن فصلها      المواد الخطرة يجب              األوع ة، ف ائلة أو خامل ا إن كانت صلبة أو س ى نوعه تمد عل ذا يع  وه

ى تفصلها تماد عل يرا تف باالع باتها وأخ تها صركي تلفة خاضعة لقيم نفايات المخ واع ال ا ألن كراب(ل وفق  ،س
       .حجمهاتقليص تمكن من إعادة استعمالها أو نلكي  ) الخ ، كرتون، ورق بالستيك،ديدح

 
 :المخزونالتحكم في . 2

ثر من منت                         واد أك واد لكي ال يتطلب من الشركة م م تصفيت الم ي تحك ية األساسية ف جات ومنتجات ثانوية في األهم
وب بسبب أو بأخر            يقة مطل ا هو حق ي تشغلها و      . المصنع عم احة الت يدًا عن المس دم الحركة   وبع إن التهاون في فع

ضرورية المنتهية ال عن المواد األولية أي المنتجات غير المتولدة المواد يقود إلى توليد النفايات   تخزينالسيطرة على   
 .اريف إضافية على الشركةالفاعلية وهذا يؤدي إلى مص

 : يمكن أن نذكر التالي ة الجيدةبير الداخلياكاقتراحات ألجل التد
  التخزينتعريف المسؤولية ألجل  -
 تجنب شراء منتجات عديدة تفقد تاريخ فعاليتها وتصبح نفايات -
واد      - بات مختلفة ألجل نفس               ةراتش المتوحيد الم دد ممكن من مرك ل  ع ان، واستعمال  أق در اإلمك  الفرض  ق

ي         يطرة ف يف الشراء و الصيانة لتبسيط الس ي تكال نى نقص ف ذا يع ن وه واد   التخزي تابعة الم ي م  لتحسين ف
  التي يجب أن تعالجها كمية النفايات وتنوع تخفيضسمح فيها مما يواستعمال
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تلمة        تسجيل  - واد المس ة تعريف      كل الم تج        ووضع بطاق له للمستودع      و متضمنة اسم المن اريخ دخو تاريخ وت
  في البطاقات الخاصة بها تمامًامعرفةالمواد  والتأكد من أن انتهاء فعاليته

  شراء كمية المواد الضرورية المطلقة لكل خطوة إنتاج محدد كي ال يبقى أي فائض بالمواد -
تحقق من مطابقتها لكل موصفات المصنع وإعادة                   - ند االستالم لل واد ع م الم ال يتوافق  مع ما فحص كل قوائ

  الموصفات
 مواصفات الموردين والمصنعين بخصوص االستعمال ،النقل ،التخزين ،ومعالجة المواد المستلمة متابعة  -
ع دورة األوعية                       - تعملها بالشكل الصحيح،  حسب نظام أول بدخل األول يخرج م واد اس ند استهالك  الم ع

دة واد جدي ند وصول م ام ع اه األم ية باتج رفوف الخلف ي ال ى. الموضوعة ف ل عل ا ك ادات  ح ل تعطى إرش
 بتطبيق نظام األول يدخل األول يخرج ضرورية لجعل العمال حذرين 

 نكيف وهنا من المهم أن .  نقص كمية األوعية المملوءة جزئيًا، ويشجع استعمال بقايا مواد العمليات السابقة           -
 حجم الوعاء لكمية المواد الضرورية لكل مرحلة، كما ذكر اعاله 

ن          - ة محددة لتخزي ي حال ية الصحيحة ألجل اإلدارة الخارجية                ف نفايات، من الضروري أيضًا إلنشاء الكم ال
ن    نقل والتخزي ادات ال نفايات، إرش م ال ى اس يرين إل م واالمش م وس اتف الرق ز وه ركات والرم دراء  الش م

 الخ .. ولة ؤالمس
 

 :المواد التعامل مع  -3
ناء    ع     أث تعامل م واد ال ا  الم خ  ..  و نقله ن  كال ال واد وال لة من    الم   لتجنب الدلقتتبع التي يجب أن اإلجراءات فايات سلس

واد     والتسرب   و وث الم ي     .. تل خ والت تلوث   تسبب ال د ال ائر وتول ثال تلوث الرواسب نتيجة  ، الخس  التعامل مع المواد م
 . يمها وتصنيفها كنفايات خاصةو، وهذا يولد زيادة في حجم النفايات ونقص إمكانيات تقينوالفصل غير المناسب

  : ة التالية الجيدةبير الداخلياو باإلمكان أن نوصي بالتد
ارة واضحة و    � يزة بإش يدًا ومم اءة ج تفريغ مض يل وال ناطق التحم ون م يفة يجب أن تك ق ونظ دون عوائ ب
  خاصة في الممراتو
ة ألجل التحميل، والتفريغ، وعمليات النقل مع االنتباه الخاص لعملية التحميل والتف                � اليب مدون ريغ إنشاء أس

ية  ع    :الفيزيائ تعامل م يات    ال  إلى ويوصىالخ ..المضخات وعربات الشحن   والرافعات الشوكية   والبراميل  و الطبل
تعماله، مضخات،                  از المتوجب اس بة وفحص الجه ير بمراق د كب البدء بأي  قبل  .  ، موانع، صمامات  فرودح

 ) دهانات  السوائل المذيبة،:مثال( عمليات نقل خاصة في صالة المنتجات السائلة 
ومن الضروري أيضًا لتحضير أساليب مدونة للصيانة وتصنيع الوصالت النظامية، الموانع، الصمامات،      �

 الخ .. األنابيب، المضخات 
 يجب أن  مثًال. ترتيب الخزانات والحاويات بطريقة ال يمكن تحطيمها وتسهيل الكشف عن الكسور والصدأ           �

 ، ترفع على طبليات خشبية لتجنب الصدأ من رطوبة األرض لبراميل المعدنية بعيدة عن األرضاتحفظ 
ات المتوجب استعمالها تتبع إرشادات المصنع وتستخدم الستعمالها األصلي على أن تكون مضمونة           � الحاوي

 لكل شخص يستلم برنامج التحكم واإلدارة الن يكون في شروط جيدة
نافذة والنظيفة          � ناطق ال بة من الخزانات ومن    والقحجز الم اطق التخزين التي تحوي عناصر لجمع المواد ري

واد وفقًا لحالتها الكيميائية وطبيعتها الخطرة          .   صناديق وأحواض    - المترسبة  ناطق يجب فصل الم ذه الم ي ه ف
 شبكة الصرف الصحي العامةوتجنب أي اتصال مع 

ة الصحيحة    • ى الحاوي نقل إل ائل الصحيح ي تأكد ان الس بيجب ال ذا يج ة وله بة أنظم ات  مراق وضع بطاق
 رف على محتويات البراميل المخزنة في أي وقتعالتب التي تسمح التعريف

زانات          � و الخ ب طف ت، وتجن ي أي وق ركة ف زانات الش ي خ ية ف م الكم رفة حج مح بمع از يس ب جه تركي
 ةوالمراقبة الدائمة لمستوى السائل في الخزانات قبل البدء في عملية التعبئة لضمان بأن هناك السعة الكافي

إيجاد أنظمة تسمح بالتعرف على الكمية الموجودة في خزانات الشركة في أي وقت وتجنب التعبئة الفائضة       �
 ويجب أن نراقب دائمًا مستوى السائل المنقول في الحاوية قبل بدء التشغيل للتأكد من أن هناك فراغ كاف متوفر 

اد  � ي                   إيج ال الوقت الكاف ي تعطي العم نقل الت ناطق ال ي م ة ف تفريغ العناصر المستعملة في العمليات    أنظم ل
  المنتجاسترجاع المنفذة خاصة في منطقة نقل السوائل وهذا التفريغ ينفذ داخل الخزانات التي تسمح في 

رش والدليجب تجنب  � ناية خاصة وقال وائل بع ل الس يات نق ي عمل ي الطريقة يجب  ف از ف تعمال الجه اس
 ) الخ .  . مضخة، قمع( المناسبة 

ان  تجنب ح � ى المك ية الصحيحة إل نقل الكم ن خالل التخطيط الحريص، ب ير الضرورية م واد غ ركة الم
 الصحيح 
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ي حالة التسرب، يجب وضعها بنظام قريبًا من مناطق                  • تجات ف واد خاصة مناسبة للمن ظ م  التعامل معهاحف
 لموظفين المكلفين في العمليات لويجب توفرها 

 
 : عمليات المصنع-4

دد من الخط        بع أثناء تطبيقات الدهان والنشاطات األخرى والتي تهدف لتجنب تولد             نذكر ع ا لكي تت وات المنصح به
 :المواد الملوثة 

 يجب أن تفرغ أوعية الدهان والبراميل بشكل جيد  �
رفة تركيب الدهانات المستعملة في المصنع و إمكانية خطرها             �  من المهم طلب قوائم سالمة ونتيجة لذلك مع

 ون مجدين دائمًاكعلى أن نالمنتج 
يرات لكي نخفف من                        � رمجة التغ تأكد من ب ان، وان ن ان الضرورية لكل عمل ده ية الده صحة حساب كم

 تنظيف المواد الفائضة 
 تنظيم تطبيقات الدهان لكي نخفف من فقدان الدهان نتيجة البخ الزائد  �

 :  التالينذكر دائمًان أمن المهم 
 )2سم/ كغ6-5يجب أن يبقى ( ضغط الهواء  -
 ) سم15يجب ان يكون ( بعد الفرد من السطح المتوجب طالئه  -
 )عامودية على السطح ( زاوية التطبيق  -
 )د/ ل0.5، 0.3( معدل تطبيق الدهان  -
  يبخ في البداية ونهاية كل وجهالفعالالدهان  -
 )يعتمد على كل جزء المتوجب طالئه ( شكل البخ المستعمل  -
ب، المضخات   � ة تصميم وصالت األنابي يه    دراس راد تفرغ زء الم ون الج ي يك ناء لك ي الب زانات ف ، والخ

 وتنظيفه صغيرًا قدر اإلمكان 
رات ذ  � تعمل ك اداتتس ية  أوت ن        مطاط تدلة م ية مع ك كم ريغها، بذل ة تف ند بداي ب ع ل األنابي ع داخ توض

 محتويات الدهان الموجودة يمكن أن تحسن قبل تنظيفها بالسائل المذيب 
 ب استعماله يتالئم مع العمل المطلوبفحص إذا كان الدهان المتوج �
 عدم مزج منتجات غير متجانسة واحدة مع األخرى  �
 تجنب الدلق والرش  �
 افحص بانتظام لضمان الصنابير والتوصيالت وعدم وجود أي تسرب فيها  �
ي  أإذا  � ابقة الت ية الس ريغ وتنظيف األوع تعمل ألجل تف ذي اس ائل ال دل، الس ب مع ائل مذي تعمال س ن اس مك

  على نفس الدهانتحتوي
 حفظ األوعية مغلقة بإحكام  �
 معرفة العمل الصحيح لآلالت والتجهيزات المطلوب استعمالها، واألفضل كما هو معروف  �
 الجهاز الصحيح يعطي اإلنجاز األفضل واألقل في نشر المواد الملوثة  �
تأكد من السطوح المتوجب طالئها أن تكون بشروط جيدة وال تظهر عليها أي عيو      � ب غير نظامية سوف ال

 تؤثر على الجودة النهائية في العمل
 

 :تجهيزات والالمنشآت الصيانة والعناية في -5
يزات     آلالت والتجه ادي ل ل الع بب العم فيس ى  تل ر عل ا يؤث تجات   أدائه ون المن ؤدي أن تك ث ي ة  حي ير مطابق  غ

 .   إهمالهوفوق كل ذلك ستخلق التلوث الذي ال يمكن.  الخ.. دلق،  وتسرب وللمواصفات
تألف من الفحص وتنظيف التجهيزات والبناء، وتتضمن التزييت، الكشف وتبديل القطع التي تبدو             ية ت الصيانة الوقائ
تلوث، وبشكل عام، كمية النفايات واإلصدارات التي تتولد                ي نقص ال يدًا ف يرًا ج ا يشكل تدب ية، مم تها غير طبيع حال

تجات        ة   بواسطة التسرب والمن ل  تلمواصفات يمكن أن    ل غير المطابق إ ق ة يزيد من عمرها     ف ة اآلل ي خدم زيادة ف ن ال
 .ويحسن من إنتاجية الشركة 

 :  ما يلي وتخفف النفاياتللمنشأة تقدم العناية الصحيحة ة الجيدةبير الداخليا الرئيسية في التدتتضمن اإلجراءات
ن تكون في المتناول السهل جب أي و. يجب تحضير لكل أداة أو آلة صفحة صيانة ترافق إرشادات التشغيل        �

ي كل    تحدد خصائصها     ف ة ل ن تتضمن يجب أ إضافة كل صفحة الصيانة . التشغيل األمثل والصيانة المناسبة   و  آل
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ة وأي تعديل طف          أيضًا من المناسب ان يكون . ف ينفذ من تزييت وتبديل في القطع الصغيرة    يطريقة تنظيف اآلل
ناك تسجيل خطي      ي    ه ومن جهة أخرى  . الخ.. تبديل قطع، تاريخ الكشف واإلصالح  ة و ضي العمل الما  أعطالف

يمكن أن .  الخ.. قطع قماش وسخة وزيوت وقطع معدنية  - النفايات تولدت القطع المستعملة ويجب اإلشارة أين  
 .كمبيوترفي الشكل معلومات أو كرت هذه القوائم بتكون 

م تشير بالحوادث لكل خط إنتاج             � عن أعطال  يكتب فيها الموظفين   التي أو المنطقة    أيضًا يجب تحضير قوائ
 .  الخ التي سوف تؤثر على  اإلنتاج .. أوقفت عن العملتجهيزات وتسرب الصمامات أو الموانع والعمل 

ور ال     • ري ومن األم أن نعلم الموظفين المكلفين في الصيانة لنضمن بأنهم يتبعون األساليب المنصوصة    ة  جوه
بة    ية اإل   ومراق ة لعمل ولدة نتيجة عمليات الصيانة تجل إدارة النفايات المهذه الظاهرة أيضًا مهمة أل.  شرافدوري

بار منشار وسخ، قطع قماشية وسخة                  (  بة وسخة، غ  في هذه الحالة يفضل عدم خلطها أو . )الخ  .. سوائل مذي
 .  لهذا الغرضالمخصصتكويمها إال في المكان 

يما يخص    � يزات    وف ثال (  العناصر والتجه ة حرق  آ: (م ة شوكية   ل د صيانتها   ) ، عربات رافع يفضل أن تعه
 لشخص مختص من خارج الشركة

 
 : منشأة والتجهيزات تنظيف ال– 6

ريقة         تجات بالط ة المن ل معالج رب، ألج ق والتس وادث الدل ب ح تلفة لتجن ي مخ د معان اله، يوج يه اع رنا إل ا أش كم
 الوقائية المذكورة جزء   اإلجراءات وبالرغم من كل      .الخ.. الصحيحة وألجل استعمال عناصر مناسبة لنقل السوائل          

عمال المتوالية الموصى بها من المواد توسخ تجهيزات الشركة وبنائها بدون انتباه، فمن الضروري تنظيفها باتباع األ     
واد      نعها    المتسربة لعزل الم ية       أو ج  من االنتشار   لم تعمالها ثان ا بطريقة يمكن اس يل كميتها أو  معه ًا يجب أخيرأو تقل

نطقة الموسخة       اء ونقص من                    . تنظيف األرض والم ائل التنظيف والم ير س نة لتوف يجة ممك ا يجعل النت ذا م  كمية وه
ة      واد الملوث ية فصله             المطروحة  الم تج يسهل عمل ية استعمال المن دم إمكان ة ع ي حال ياه الصرف الصحي، وف ي م ف

   .كنفاياتوإدارته 
 :على الشركة تطبيق األنظمة العامة التاليةيجب التجهيزات والمنشآت وألجل نظافة 

 الموظفين المكلفين بعملية التنظيفتوعية وزيادة في وإشراف إعالم وتدريب  .1
 تبديل النظام اليدوي بآخر أتوماتيكي أكثر فعالية .2
 مدونة للتنظيفيجاد إجراءات إ .3

 :ما يلي في هذا القسم اوصى بهالم ة الجيدةبير الداخلياتضمن التدت
اد إج    � روفة     راءات  إيج ة ومع باالعتماد على تنوع المنتج المنسكب األعمال التي يجب ان   والتي تصف   مدون

نفذ    نظام الذي يجب أن تؤدى من خالله والمواد التي يجب استعمالها           ت تتم عمليات التنظيف بفعالية يجب أن  .  وال
 . ي تنظيف غير ضروريعدد من الموارد وتخفيف عدد عمليات التنظيف لتجنب أقصوى بحيث يستعمل أدنى 

بطريقة يمكننا من تسرب  وعندئذ جمع مواد التسربالهدف األول هو عزل المواد قدر اإلمكان في موقع ال           �
ادة استعمالها   من المهم إلنشاء خزانات لحفظ هذه المواد في مناطق  ) سوائل مذيبة : مثال(،   في حالة السوائل    .إع

نظام الصرف              ى أن ال تكون متصلة ب ن عل ية أو شبكة الصرف      الصحي    التخزي ويجب تجنب اتصال   .  الداخل
 .هاالمواد الصلبة مع الماء أو أي سائل آخر يسبب انتشار

) ، سوائل مذيبة تدهانا( توفر المواد الكافية لعزل أنواع مختلفة من المنتجات التي تعالج عادة في الشركة                �
ا      أ   باليمكن دلقه ث خط يل لكي تكون   الصواني واألوعية بوضعها تحت البرا        ل  م جمع السوائل ل حواض بمثابة أم

 . فيهاالتي يمكن أن تدلق
تأثر           � ي يمكن ان ت نطقة الت ية لتنظيف األرض والم واد الكاف ر الم واد أو دلقها  بتوف  توضع مواد . تسرب الم

بل كل الموظفين لذلك يجب وضعها في األمكنة التي يمكن تكون               يه من ق ان يسهل الوصول إل ي مك التنظيف ف
 . ويفضل أن يستعمل التنظيف اآللي بدًال من التنظيف الكيميائي.  ة لها كبيرةالحاج

تظام      � لكي تبقى في الوضع الجيد وبنفس الوقت يسهل        ) ، خزانات خراطيم،  مسدسات (التجهيزاتتنظيف بان
 . تنظيفها ثانية

ة            � يزات، محاول ل سائل تنظيف التنظيف، األولى استعماعمليات ستعمال سلسلة من  امن أجل تنظيف التجه
 . األوساخ المتوفر، استعن بسائل التنظيف المعدل ثم استكمل العملية بكمية قليلة من السائل النظيف

ي نفس     � بة ف وائل التنظيف المذي تعمال س ادة اس ين و إع يمة لتحس بة عظ ناك رغ ون ه ك، يك ي ضوء ذل ف
 جدًا لهذا، ألنه بهذه الطريقة سيكون س اللون والدرجة أو في منتج مشابهفالخلطة، أو في خلطات مستعملة من ن     

 . قل فعليًاأهدر اإلنتاج وكمية النفايات األخيرة المطلوب معالجتها بنسبة 
دادة   � رات أو س تعمل ك ابقًا، يجب أن تس رنا س ا أش يةكم ادة  مطاط مح بإع ي تس ب والت ريغ األنابي ل تف  ألج

 . المسترجعلدهان ااستعمال 
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 ) مثل تنظيف األرض بالماء وتخفيض المحلول ( ية  طرق التنظيف الكيميائيجب استعمال �
ت  تذكر الوق ب ان ن رارة ويج يز والح رورية الترك يف     والض ائل التنظ ية س نقص كم ية ل يات الكاف ن العمل وم

 :كالتالي أن يكون ضروريال
ير      - ية أو غ رق الميكانيك يف بالط ية التنظ ثل     الكيميائ ب م ع المناس ت والموق ي الوق ي،   :  ف اطات، الفراش القش

 . الخ. ..الشفاطات 
 ) ماء، بخار (  أو البخاخات المضغوطة التي توفر الماء أو المنتجات النظيفة الخراطيمالستعمال  -
 ):مثل الوسيط المنتشر أو المواد المستحلبة( الستعمال الماء مع مادة ذات فعالية سطحية أو منتجات أخرى  -
ادة استعمال الماء مع و    - لسابق ألول عملية غسيل لكي نحصل على تركيز المواد يط التنظيف من التنظيف اسإلع

 . مياه التنظيف المتوسخةمن أصغر حجم ة وثالملو
 
 : التطوير واستجابة أساليب العملية – 7

ية المنصوص           اليب العمل ائق الموجودة وأس العمليات فيما يخص   العمليات واإلرشادات    و كل المعلومات ة عن    إن الوث
ا هي      نفذة كم تلفة الم ي   المخ ة ف ًا،      تضمن أن   ISO 9002الحال رفة تمام ة مع حسين وباإلضافة إلى ت تكون كل مهم

 . الطاقة اإلنتاجية يمكن أن يخفض من توليد المواد الملوثة
ة أخرى،        ية       ومن جه ناك إمكان در يوجد ه واد األولية، عمليات غير كافية      ه تولد النفايات تساهم في الخ والتي  ..  الم

 .   الحوادثورةخط وزيادة بكميات أكبر
 . العملوتنفيذ إجراءات خاصة في هذا القسم، كل العمال أو كل منهم مسئوًال في قسمه يجب أن يساهم في تطوير 

 :هناك وصايا محددة يجب أن تذكر
يار          � ى، اخت ي الخطوة األول ي العمليات المنفذة مرارًا في المصنع والتي لها         إجراءات ف ية ف  التشغيل النظام

 :ظيم ،مثل ارتباط بيئي ع
 عمليات التصنيع  -
 عمليات الصيانة  -
 نظافة التجهيزات والبناء  -
 التخزين ونقل المواد -
   أي تسرب أو دلقاتخاذ اإلجراءات المناسبة عند حدوثيجب   -
 

 أو لشير إلى مهمات كل عامأن ي أن يتضمن وصفًا عامًا للعمليات وتعريف كل الخطوات و       إجراءمن المهم جدًا لكل     
 . الخ.. وجب ان ينفذ أسلوب العمل شخص مكلف ي

 تجنب االرتجالية والالمباالةتإرشادات  المنشأة واإلجراءات متالئمة مع أن التأكد من  �
ي حالة التسرب    � حيث يوصف بالتفصيل األعمال األولية   ًا  توفروالدلق، هناك أسلوب عام يجب أن يكون م        ف

 ن اتخاذ اإلجراءات الالزمةالتي يجب القيام بها ويجب تسمية األشخاص المسؤولين ع

ة لكل خط من العملية أو منطقة الشركة، أيضًا عن المصاريف                    • واد الملوث د الم تسجيل المعلومات عن تول
رافقة  تائج           الم م الن ندئذ تقوي ي حاجة عظيمة للتحسين وع ي هي ف ناطق الت تعريف عن الم ذا لل ، والهدف من ه

 للتدابير المحسنة
 

 : فصل النفايات – 8
تلفة من النفايات تتم في المصنع، حيث تجعل التخفيف ممكنًا لتنفيذ العمل الذي يناسب               الفصل ا   واع المخ لمناسب لألن

وع من النفايات وازدياد  إمكانية              وفي .  ، وينتج عنه توفيرًا في التكاليف المشاركة للعملية   التدوير واالسترجاع كل ن
ابل ف    نفايات  كم             المق تلفة من ال واع مخ ا حدث حاليًا بالعديد من أنواع النفايات ينتج عنه هدرًا في المواد إن اختالط أن

واد         ادة استعمال الم ك بإع ية، ويخفف ذل نفايات الملو    .األول ي ال ا ف ي التكاليف فة وبحجوم عالية ينجم عنها زيادة ث أم
نفايات التي تتولد في المصنع وفقًا لخصا                   تلفة من ال واع المخ ذا يجب فصل األن ة، وله ئصها وخاصة بعرض اإلداري

 : الوصايا التالية
 :التزويد بالوسائل والتعليمات المكتوبة لتسهيل فصل النفايات المتولدة حسب الميزات التالية �
ية            - ية والكيميائ بقًا لخصائصها الفيزيائ نفايات ط عزل المواد السائلة عن المواد الصلبة وفصل النفايات   : فصل ال

ير الخاصة وال نفايات غ ن ال باتها  الخاصة م واع مرك ًا ألن نفايات ذات السمومية وفق ًا ال امدة، فصل أيض نفايات الخ
نفايات     .  الرئيسية  امدة   وبالنسبة لل ة والأالخ  تقويمللتمكن من الحصول على ، يفضل أن يكون كل نوع على حدة،      عادي
 )الخ. .. بناء على تركيبه، بالستيكخردة، خشب، (خارجي 
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ذا الفصل يتطلب ان تكون حاويات       �  محددة على أن توضع قريبة من منطقة عمل في المصنع أو المكتب أو في      ه
 ساحة الشركة 

ي الفصل عن التخزين، من الضروري تزويد                � بقًا ف ا ذكر مس وضع إشارة مميزة  و) الخ.. الرصف، الغطاء   (كم
ي يجب أن تخزن فيها الحاويات المختلفة إلى حين استبعادها من قبل المدير المس             ل نطقة الت وكل حاوية يجب .  لوؤلم

ة تعريف توضح           أن   ا بطاق نفايات   يوضع له وع ال اسم ورقم هاتف التخزين التعامل مع النفايات وشروط  والرمز  ون
  أعالهة ذلك كما تم مناقش . الخ..المدير 

نقل       � ركة ال وا ش أن يعلم تأكد ب ن وال نطقة التخزي ة وم ب للحاوي تعمال المناس ئولين لالس خاص المس ن األش تعيي
  ولة عن تفريغها وتبديلها عندما تكون مملوءةالمسئ

  ترويج إعادة  استعمال مواد التغليف، إما بنفس الشركة أو بواسطة إعادتها إلى المورد �
  حاجة لفصل النفاياتبناء على ال حوافز هم وإعطاءهمتدريبو موظفي الشركة تبليغ �
 

 :التدوير واالسترجاع. 5.2
ندما  تولدع ة وال ي ت واد الملوث ه  الم ن إنقاص ندمك ة   ا ع ي محاول ية ه الخطوة الثان درها، ف ترجاعها مص ادة اس  وإع

 . استعمالها في العملية أوفي نشاط آخر، حتى ولو كان ثانويًا
 :التالياتجهت نحو  المصدر قد عند التدوير واالسترجاع، البدائل ألجل Decayprint, SAفي حالة 

  سوائل الدهان الموسخة تدوير واسترجاع -
  مياه حجرات الدهان واسترجاعتدوير  -
 : االقتراحات التاليةقدمتفي مجال التحسين الخارجي، الشركة  -
 تنظيف براميل وأوعية الدهان الفارغة -
 وبالتالي كل من هذه االقتراحات سيأخذ بعين االعتبار  -
 

 :تخفيفالوصف البدائل 
  تنظيف الدهان من التجهيزات والبناء: النفايات المتدفقة �
  نقص في استهالك السوائل المذيبة لتوليد أقل ما يمكن من رواسب السوائل: خفيفبدائل الت �
   السوائل المذيبة الوسخةالسترجاعتركيب أدوات التقطير : اختيارات التخفيف �
 :متأثرةتدفقات أخرى  �
 سوائل التنظيف : المتأثرةالمواد األولية  �
   الدهان والبناءتنظيف تجهيزات تطبيقات: المتأثرةوالمنتجات أالعمليات  �
  في استهالك سوائل التنظيف% 80نقص بنسبة : التوفير الممكن في استهالك المواد األولية والمساعدة �
 من كمية رواسب السوائل الملوثة بالدهان % 70نقص بنسبة : المواد الملوثةتخفيض كمية إمكانية  �
 

 : لكل اختيارالفنيالتوضيح  �
 في هذا المجال لسنين طويلة تعطي نتائج مقنعة في كل      أجهزة صغيرة تعمل  : فحص التكنولوجي    -

  الحاالت
 ال يوجد : التأثير على جودة العملية أو المنتج -
 3م 1قليل، الجهاز يأخذ تقريبًا : الفراغ المطلوب -
دة    - يذ م يزات مباشرة في المصنع إذا لم يكن أي تعديالت                 : التنف رار ،تركب التجه ندما يؤخذ الق ع

  طلوبةللفرضيات أو خدمات م
ال شيء خاص، فقط اتبع ارشادات التشغيل والصيانة التي وضعت من قبل            : المطلوب لالستعمال  -

  المصنع
 
 ) باليورو ( لكل اختيار   االقتصاديالتوضيح �

 :النفقات
  يورو 9,015 :  مجموع التكاليف.للجهاز/  يورو 3,005  حوالي:التجهيزات -
 :التركيب -
 :الهندسة -
 :الخدمات -
 :اإلقالع -
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  يورو601 :الخدمة الجهاز في نهاية المدة قيمة -
 :التدريب -
 :المواد األولية -
 :إدارة المواد الملوثة -
 :التشغيل -
 :الصيانة -
 :أخرى -
 

 :اإليرادات
 : مبيع التجهيزات الموجودة -
 :مبيع المنتجسعر زيادة في  -
 :ي اإلنتاجفزيادة  -
 :تسعير ومبيع المنتج الثانوي -
 :في استهالك سوائل التنظيف% 80ص بنسبة نق: توفير بالمواد األولية والمساعدة -

 .سنة/ يورو11,040= ل / يورو0.6× سنة / ل 18,400،  ل18,400% = 80×  ل 23,000  
 :من حجم المواد المذيبة الوسخة% 80نقص بنسبة : توفير في ادارة المواد الملوثة -

 : لالستخدامتترك   ل1,200 ل، من هنا سيكون هناك 4,800% = 80×  ل 6,000  
ورو0.02×  ل 1,200( ل / ي لل لك ية نق ورو0.42×  ل 1,200( + )عمل ية/ ي ة الخارج ل المعالج  528 = )ل ألج

  ، سنة/يورو
 .  سنة/ يورو توفير2,146.5= سنة مع البديل / يورو528 ـ حاليًاسنة /يورو  2,674.5

 
 .اد بحدود سبعة أشهر ونصف االستيرفترةإن ف المواد األولية وإدارة النفايات لتوفير : االستيرادفترة

 
 :  التخفيفدائلبوصف 

 مياه من حجرة الدهان : النفايات المتدفقة �
 المياه من حجرة الدهان تدوير : بديل التخفيف �
يف    � يارات التخف  من هذا الماء إلعادة استعمالها في  .....ة بالطفو نوعثتركيب جهاز لفصل المواد الملو  : اخت

 المصنع
 ال يوجد : ةالمتأثرالمواد األخرى  �
 ماء من المصدر الرئيسي : المتأثرةالمواد األولية  �
 تطبيقات الدهان في الحجرات :  المتأثرةالعمليات والمنتجات �
ي استهالك        � ير ف ية التوف  من المصدر تخفيض إلى الصفر في استهالك الماء: المواد األولية والمساعدةإمكان

 قت يفرغ من أجل المعالجة الخارجية الرئيسي والمقصود إعادة تعبئة الحجرات في كل و
واد الملو � ي الم يض ف ية تخف بة : ةثإمكان يض بنس رة الملو% 100تخف ن الحج اء م در الم ن ه ان ثم ة بالده

 والسوائل المذيبة
 

 : لكل اختياري الفنالتوضيح
  لدهان في المصانع الكبيرة التي تملك خطوط تطبيق اتركبوحدة الفحص و التجربة التي : الفحوصات الفنية -
 ال يوجد                                     : تأثير على جودة العملية أو المنتج -
وب    - راغ المطل يما يخص  : الف  2 م3-2ل غالوحدة يمكن أن تش ،واستمرارية استبداله حجم الماء المراد معالجته      وف

  تقريبًا
 خزانالخ إضافة ل ... التجهيزات الكهربائية،الوحدة تتطلب تغير في األنبوب من الحجرة إلى وحدة          : تنفيذفترة ال  -

 .  شهور4-3 من تنفيذ أننا بحاجة لفترة ي للوحدة يمكن أن يكون ضروريًا وهذا يعنضخمسبق الستقبال الماء وجهاز 
بات االستعمال    - نظر عن       : متطل ادات التشغيل والصيانة، الشخص المسؤول في المصنع يجب أن      بغض ال إرش

 .يزيائية و الكيمائية لمعالجة المياه الوسخةيكون عنده المعرفة الف
 
 ) ورويبال( لكل اختيار  الفنيالتوضيح �
 :النفقات -
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  يورو15,025بحدود : التجهيزات -
  يورو3,005 بحدود: تركيب -
 :هندسةال -
  يورو 6,010: خدماتال -
 : قالعاإل -
  يورو  1,202 :الخدمةقيمة الجهاز عند نهاية حياته  -
 :تدريبال -
 :وليةاألمواد ال -
 : ةثإدارة المواد الملو -
 سنة / يورو700 =سنة / ل17,000 ×ل / يورو0.04بحدود : تشغيلال -
 سنة /  يورو901.5بحدود : صيانة -
 :أخرى -
 

 :اإليرادات
 مبيع الجهاز الموجود  -
 زيادة في سعر مبيع المنتج   -
 زيادة في اإلنتاج  -
 عير المنتج الثانوي سمبيع أو ت -
ية والمساع          - واد األول ي الم ير ف  : لحجرةلفي استهالك الماء من المصدر الرئيسي    %  100تخفيض بنسبة   : دةتوف

 سنة/ يورو23= ل / يورو0.0013× سنة / ل17,000
ي إدارة المواد الملو       - ير ف  14طبقًا للجدول ( في حجم الماء المراد معالجته خارجياً  %100تخفيض بنسبة   : ةثتوف

 سنة/ يورو2,704.5 ):لقه اإلدارةكمن 
 

  سنة 13 بحدود :يرادفترة االست
 
 :اعتبارات أخرى. 6

ان                  ثًا وباإلمك ير طرفًا ثال ي تث نفايات الت ناك بعض ال  اعتمادًا على عمليات معالجتها الخاصة    تدويرها واسترجاعها ه
 .من قبل الشركة

 :بدائل التخفيفوصف 
 ة ببقايا الدهان ثأوعية الدهان الفارغة الملو: النفايات المتدفقة �
  الناتجة عن األوعية الفارغة والنظيفةالخردة تحسين وتسعير قطع :بدائل التخفيف �
 تركيب تجهيزات ألجل تنظيف األوعية والبراميل الفارغة : تخفيفالاختيارات  �
 الدهان بة ثإعادة توليد السوائل المذيبة النظيفة الملو: المتأثرةالتدفقات األخرى  �
 سوائل مذيبة نظيفة : المتأثرةالمواد األولية  �
 تنظيف المبنى والتجهيزات : المتأثرةعمليات أو المنتجات ال �
 ال يوجد: إمكانية توفير في استهالك المواد األولية و المساعدة �
 طريقة غير صحيحةتقويم النفايات التي يتم إدارتها حاليًا ب: ةثإمكانية تخفيض بالمواد الملو �
 

  لكل اختيار التوضيح الفني
ية    - زة   : الفحوصات الفن ية الفارغة الملو     تنظيف أجه ان وقد استعملت بمصانع عديدة في هذا         ث  لألوع بقايا الده ة ب

 المجال
 ال يوجد : تأثير على جودة العملية والمنتج -
  3م 1أخذ فراغًا صغيرًا بحدود تآلة التنظيف : الفراغ المطلوب -
  لة عندما يؤخذ القرار تقريبًا مباشرًةاآليمكن تركيب : التنفيذفترة  -

  
 )باليورو ( لكل اختيار  قتصادياالالتوضيح 
 :النفقات

  يورو 2,404بحدود : تجهيزات -
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 :هندسةال -
   يورو 300.5: خدماتال -
 :قالعاإل -
  يورو 480.8: نفعةمة الجهاز في نهاية المدة المقي -
 :تدريبال -
 :المواد األولية -
 :إدارة النفايات -
 وعاء/يورو  0.3 بحدود : التشغيل -
 سنة / يورو601بحدود : صيانةال -
  :أخرى -
 

 :ايرادات
 :مبيع التجهيزات الموجودة -
 :زيادة في سعر مبيع المنتج -
  :زيادة في اإلنتاج -
  :مبيع أو تسعير المنتج الثانوي -
اعدة - ية والمس المواد األول ير ب ن  : توف ي يمك بة للتنظيف والت وائل المذي ن الس تهالك إضافي م ناك اس يكون ه س

 .متوفرًا أيضًا إذا كان جهاز تقطير المواد المذيبة تدويرها
  يورو 9,015: ةثتوفير في إدارة المواد الملو -
  شهرًا 11تقريبًا  :فترة االستيراد -
 
 
 تخفيفالجدول تلخيص بدائل . 7
 

 البديل  اختيار التخفيف  فترة االسترداد
  المصدر تخفيف عند ال 

ي  ال يمكن حسابها اس مائ ات ذات أس ى دهان توي عل  تح
 مواد صلبة 

 قل مواد ملوثة مواد اولية بأ

وائل     مباشر ع الس ان م زوجة الده ي ل ل ف تعدي
 ة ثالمذيبة الملو

 معالجة مسبقة للمواد

 تعديل العملية  شراء أجهزة خلط  اشهر6   <
 تغير في تسلسل الفترة  خطة متسلسلة لتطبيق الدهان مباشر
 ةبير جيداتد ة الجيدةبير الداخليااستعمال التد مباشر

  االستعمال وإعادةالتدوير
  شهرًا7.5

 
بة   شراء أجهزة تقطير وائل المذي تعمال الس ادة  اس إع

 الوسخة 
إعادة  استعمال الماء في الحجرة  *****شراء  سنة 13
م شراء جهاز تنظيف ألجل األوعية   شهرًا11 ع   تقوي ية كقط ية المعدن  األوع

 خردة
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