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 ملخص البحث

العدددالم بامهتمددداا بدددايدارة البيئيدددة ووةدددفها بالوسددديلة المناسدددبة لتصدددحي  او دددا  الصدددناعة  بددددات الددددوه جميعهدددا فددد 

، ممدددا دفدددي العديدددد مدددل الحعومدددات تلددد  و دددي مادددايي   ودددريعية لدددلدارة البيئيدددة ، واسدددت داا هددد ه المادددايي  ك سدددا  

وةدددوم تلددد   طبيددد    طدددوع  تلددد  ان اةدددب  شدددرلا مهمدددا فددد  التعامدددل بددديل كثيدددر مدددل الودددركات والهيئدددات والمن مدددات

للحدددد مدددل الممارسدددات الصدددناعية ال الئدددة ، وهددد ا البحدددأ يسدددع  تلددد   و دددي  مدددد  اهميدددة  EMSن دددم ايدارة البيئيدددة 

اسدددت داا ن دددم ايدارة البيئيدددة للحدددد مدددل الممارسدددات الصدددناعية ال الئدددة لحمايدددة البيئدددة والحفدددا  عليهدددا ، ولتحايددد  هددد ا 

يئيدددة ك حدددد عناةدددر ن دددم ايدارة البيئيدددة للحدددد مدددل الممارسدددات الصدددناعية الهددددج يجدددا اهتمددداا الودددركة بالمراجعدددة الب

ال الئدددة التددد   حددددث مدددل النودددال اينتددداج  لهدددا  ، لددد ا  دددم امعتمددداد  فددد   جميدددي البياندددات علددد  ايلدددار الن دددر  مدددل 

كلمدددا زاد خددداه المراجدددي التددد   دددم ايلدددا  عليهدددا ، ورا  البددداحثيل ، ومدددل ابدددرز مدددا  دددم التوةدددل تليددد  فددد  البحدددأ انددد  

اهتمدداا الوددركة بعمليدددة المراجعددة علددد  ا مددور البيئيدددة كلمددا اد  ملددا للحدددد مددل هددد ه الممارسددات ال الئدددة التدد   حددددث 

 مل النوال الصناع  للوركة .

The use of environmental management system  in the reduction of Manufacturing 

practices erroneous 
 

ABSTRACT 

 This study shows attention of the countries of the world to environmental management 

and described media of the right to correct the situation of the industry , prompting many 

governments to set standards legislative environmental management , and the use of these 

standards from a voluntary basis to become an important condition in the treatment of many 

companies , bodies and organizations access to the application EMS to reduce industrial 

practices wrong , this research seeks to clarify the importance of the use of EMS to reduce 

industrial practices erroneous to protect and preserve the environment , and to achieve this 

goal should be interesting company auditing environmental as a component of EMS to reduce 

industrial practices misconceptions that occur of productive activity has , therefore been 

relying on collecting data on the theoretical framework through the references that were 

acquainted with them , and the opinion of the researchers , and highlights what has been 

reached in the research that the more interesting company review process on environmental 

matters whenever led to curb these practices erroneous that occur from industrial activity of 

the company. 

 

 مقدمة

للصدددناعة دور هددداا فددد  رفدددي مسدددتو  الددددخل اميتصددداد     دولدددة ، حيدددأ  عمدددل علددد   نميدددة المدددورد البودددر  

يددد  العديدددد مدددل المىايدددا ا خدددرى ، تم تن ملدددا ةددداحب  العديدددد مدددل الموددداكل واهمهدددا  ددد  ير ورفدددي مسدددتو  معيودددت  و حا

هدددد ه  الصددددناعة بوددددعل مباشددددر علدددد  البيئددددة ممددددا اد  تلدددد  دمرهددددا و  دددددهورها واخددددتاه التددددوازن بدددديل عناةددددرها ،  
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يددة، و هددرت هدد ه ف ةددبحم موددعلة  لددوث البيئددة خطددرا يهدددد الجددن  البوددر  بددالىواه بددل يهدددد حيدداة كددل العا نددات الح

( ، لددددد ا بددددددات  حدددددر  العثيدددددر مدددددل 2006المودددددعلة نتيجدددددة للتاددددددا التعنولدددددوج  والصدددددناع     لدددددار  المهدددددد  ، 

( ، والدددد   يددددقد   طبيادددد  تلدددد  الحصددددوه علدددد  شددددهادة EMSالوددددركات الصددددناعية علدددد   طبيدددد  ن دددداا تدارة البيئددددة  

  ير تيجدددداب  علدددد  ايتصدددداديات اينتددددا  ( حيددددأ ان هدددد ا الن دددداا لدددد   ددددISO 14001الجددددودة فدددد  ايدارة البيئيددددة  

 ( .82،    2007الصناع   راني  الباز السيد ،
 

 مشكلة البحث وأهميته

ن ددددرا مر بددددال التلددددوث البيئدددد  بدنتددددا  السددددلي وال دددددمات لوجددددود عايددددة لرديددددة بدددديل معددددده النمددددو اميتصدددداد  

مددل التصيددرات المناخيددة التدد   هددرت فدد  واسددتهاا الطايددة فدد د  ملددا لتصييددر خددوا  البيئددة المحيطددة وتحددداث العديددد 

  -سددداول ا مطدددار الحم دددية  –اآلوندددة ا خيدددرة بسدددبا الثدددورة الصدددناعية الها لدددة ومنهدددا ار فدددا  شدددديد فددد  الحدددرارة 

حددددوث  ادددا ا وزون الددد   يهددددد البودددرية ب كملهدددا ، واي دددرار بالعا ندددات الحيدددة  -موبدددان الجليدددد فددد  الاطدددا الودددمال  

وازن لبيعددد  ، واةدددبحم الموددداكل التددد   تعدددرا لهدددا البيئدددة  كار دددة حايايدددة علددد  البيئدددة التددد  مدددل شددد نها تحدددداث  ددد

واينسدددان ، ف ةدددب  اينسدددان مهددددد بالعديدددد مدددل ا مدددراا بسدددبا الملو دددات التددد   نتجهدددا هددد ه المصددداني يوميدددا ، ممدددا 

التددد   ندددت   ة ال الئدددة ادت هددد ه الممارسدددات الصدددناعياد  تلددد  امهتمددداا الددددول  الوا ددد  ب ن مدددة تدارة البيئدددة ، لددد ا 

مددددل الوددددركات تلدددد  خلدددد  ن دددداا ايدارة البيئيددددة و واجددددده داخددددل الوددددركات بهدددددج حمايددددة البيئددددة والحفددددا  عليهددددا ، و 

 الحفا  عل  ةحة اينسان عل لري  اهتماا الوركات بمسئوليتها  جاه البيئة .
 

 أهمية البحث

ودددد ن الممارسددددات الصددددناعية ال الئددددة  ددددم اختيددددار هدددد ا المو ددددو  يلادددداء ال ددددوء علدددد  الو ددددي الحددددال  ب  (1

 للوركات الصناعية ، مل خاه امهتماا بتطبي  ن اا للدارة البيئية .

 يعد ن م ايدارة البيئية اداة لتطوير ن م اينتا  والتوصيل وزيادة حجم الطاية اينتاجية المحااة فعا. (2
 

 

 أهداف البحث

امسدددتصاه ا مثدددل للمدددواد ال ددداا والطايدددة ، والدددت ل    طبيددد  الودددركة لن ددداا ايدارة البيئيدددة يسددداعدها علددد  (1

 . اآلمل مل الم لفات

مسددداعدة الودددركة علددد   حسددديل كفددداءة ا داء البيئددد  ما يدددا ، مدددل خددداه  ودددجيعها علددد  التعددداون مدددي الجهدددات  (2

يددد  المعنيدددة بالوددد ن البيئددد  بتطبيددد  ن ددداا ايدارة البيئيدددة لتحديدددد الهيعدددل والمسدددئوليات والمدددوارد الازمدددة لتحا

 السياسة البيئية المرجوة .

محاولدددة  ودددجيي الودددركات علددد  امهتمددداا بمسدددئوليتها البيئيدددة  جددداه المجتمدددي بد بدددا  اسددداليا علميدددة للحدددد مدددل  (3

ازديددداد التلدددوث البيئددد  الددد    سدددبب  الودددركة ، والاددددرة علددد   حديدددد التعدددالي  والمندددافي البيئيدددة النا جدددة مدددل 

م ييمتهددددا وزيددددادة يدددددر ها التنافسددددية بدددديل الوددددركات ا خددددرى ا مددددور البيئيددددة ، ممددددا يسدددداعدها علدددد   ع ددددي

 باي افة لتحاياها  ميى ف  ا داء البيئ  و اديم منتجات ةدياة للبيئة .
 

  -ولتحقيق أهداف وأهمية البحث يتم تناول النقاط اآلتية :

التدددد  يرات البيئيددددة  تلددددار ماتددددرن للحددددد مددددل - طبيدددد  ن دددداا ايدارة البيئيددددة    -الممارسددددات الصددددناعية ال الئددددة  

 الصناعية ال الئة.
 

 -الممارسات الصناعية الخاطئة : -أوال :

ادت التدددد  يرات البيئيددددة الناجمددددة عددددل ممارسددددة المنوددددخت اميتصددددادية  نوددددطتها الم تلفددددة تلدددد  انععاسددددات خطيددددرة 

عامدددة ، واةدددب   علددد  البيئدددة التددد   مثدددل الوعددداء الودددامل لعناةدددر الثدددروة الطبيعيدددة وعلددد  المجتمدددي والحيددداة بصدددورة

واجددددا المنوددددخت التدددد   مددددار  انوددددطة ايتصددددادية لهددددا  دددد  يرات بيئيددددة ان  فصدددد  عددددل ا  ددددرار الناشددددئة عددددل  لددددا 

    -الت  يرات البيئية وملا تيفاءاً لمتطلبات المجتمي ، ومل امثلة الممارسات ال الئة :
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وانتوددددار الددددروا   رمدددد  النفايددددات الصددددناعية بوددددعل عوددددوا   ممددددا يعمددددل علدددد   وددددوي  الم هددددر الح ددددر   -
 .ا مراا والاوارا الت   نال العريهة و قد  ه ه النفايات تل   عا ر الحورات

التربدددة،و  تلدددوثل ممدددا يدددقد  لالدددت ل  مدددل النفايدددات الصدددناعية الصيدددر يابلدددة للتددددوير تمدددا بدددالحر  او الددددف -
 الهواء .

 عمددل الصددناعة علدد   لويددأ المجددارى الما يددة بمددا  لايدد  مددل م لفددات سددواء مددل السددفل او المصدداني ممددا  ددق ر  -
 ياه.عل  الحياة ف  المسطحات الما ية و سبا  لوث ف  الم

 والصدداز البتددروه زيددم:  مثددل الىيددوت وبعدد  الفحددم اسددت داا المصدداني كميددات كبيددرة جدددا مددل الويددود مثددل -

دخددان محمددل بالرمدداد   لددة مددل الصددازات علدد  هيئددةالطبيعدد  ، وعنددد تحددرا  هدد ا الويددود ينددت  عندد  كميددات ها
جدددو المندددال  المحيطدددة بالمصددداني مسدددببة  دددواهر  والودددوا ا، وانتودددار هددد ه الصدددازات فددد  جدددو المددددن وفددد 

 ،وامحتبا  الحرار  .ا مطار الحم ية خطيرة مل بينها

  -كما يمكن تصنيف األنشطة البيئية إلي :

 انوطة حماية البيئة وسامتها مل التلوث . -

 انوطة حماية وةيانة بيئة العمل للموارد البورية العاملة ف  الوحدة والمجتمي المحيط بها . -

 تنىاج الموارد الطبيعية والبورية .انوطة الحد مل اس -

 انوطة الحد مل ال و اء . -
 

   -تطبيق نظام اإلدارة البيئية : -ثانيا :

مدددل ال دددرور  اهتمددداا الودددركات بتطبيددد  هددد ا الن ددداا حيدددأ يعتبدددر مدددل اهدددم الدددن م التددد  يدددتم امعتمددداد عليهدددا مدددل   

ة وال ارجيددة للودددركات ، وزيدددادة الدددوع  البيئددد  اجددل  حايددد  اهدددداج الحدددد مدددل التلددوث البيئددد  ، و حسددديل البيئدددة الداخليددد

لدددد  العدددامليل بالودددركات ، حيدددأ  ادددا  كفددداءة الودددركات الصدددناعية والىراعيدددة وال دميدددة بمدددد   عامدددل ن دددم ايدارة 

البيئيدددة المطبادددة بهدددا و تحاددد  اييدددرادات للودددركة فددد  حالدددة ييددداا الودددركة بتطبيددد  اسددداليا ن دددم ايدارة البيئيدددة التددد  مدددل 

 . مل  نا ر وتهدار المواد ال اا والطاية  ش نها الحد

 

 أهمية  نظام اإلدارة البيئية ومستوياته

   -( :32، ص 2007أهمية نظام اإلدارة البيئية )أحمد فرغلي حسن ، 

 عدددد ن دددم ايدارة البيئيدددة اداة لتطدددوير ن دددم اينتدددا  والتودددصيل ، ممدددا يدددقد  تلددد  زيدددادة حجدددم الطايدددة اينتاجيدددة  .1

 المحااة فعا .

 عمل ن اا ايدارة البيئية عل  مني ايسراج وال يا  ف  ال امات والطاية .ي .2

يدددقد   طبيددد  ن دددم ايدارة البيئيدددة تلددد   حايددد  فدددا   للودددركات ومقسسدددات ا عمددداه يندددت  عدددل عددددا حددددوث  .3

 تهدار ف  كميات ال امات والطاية ومستلىمات التوصيل المست دمة ف  اينتا .

 وث البيئة الداخلية .مني ايةابات ب مراا ا رار  ل .4

  حسيل المراكى المالية للوركات ولمقسسات ا عماه . .5

 اكتساب المىايا التنافسية لمنتجات الوركات الت   طب  ن م ايدارة البيئية . .6

ممدددا يدددقد  تلددد  التحسددديل المسدددتمر فددد   Product Life – Cycle طبيددد  اسدددلوب دورة حيددداة المندددت   .7

 ت عوامل اينتا  .مواةفات المنتجات ، و  في  مدخا
 

للمنددددت  والعمددددل علدددد   اليددددل اآل ددددار البيئيددددة والصددددحية يعتبددددر لرياددددة  Life Cycle  ومعرفددددة الدددددورة الحيا يددددة 

لتفسدددير وماارندددة امنبعا دددات البيئيدددة ومتطلبدددات المدددوارد الازمدددة لم تلددد  خيدددارات المندددت  ، حيدددأ اةدددب  ن ددداا ايدارة 

المنددددت   سددددويايا تم ان السددددلعة المنتجددددة وخاليددددة مددددل اآل ددددار البيئيددددة  البيئيددددة فدددد  ا  منددددت  عدددداما مددددل عوامددددل يبددددوه

والصددحية  ف ددل علدد  ويرهددا ويفددو  ن يرا هددا لددد  يطددا  المسددتهلعيل الدد يل يولددون البيئددة بعدددا هامددا فدد  حيددا هم ويددد 

 ، 2009جندددم شدددركات عالميدددة ارباحدددا لا لدددة نتيجدددة لتبنيهدددا لمثدددل هددد ه السياسدددات   احمدددد بدددل مودددهور الحدددازم ، 

(  بددد ن التدددىاا الودددركات بتطبيددد    Margarita Vatyliotou , et al, ,2008,p7(  ، كمدددا او دددحم  7 
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سياسدددة بيئيدددة ةدددحيحة مدددل خددداه  طبيددد  ن ددداا جيدددد لدددلدارة البيئيدددة هددد ا يعنددد  بال دددرورة انددد   دددم تدخددداه البيئدددة فددد  

لبيئيدددة والاددددرة علددد  تجدددراء الماارندددات جميدددي الادددرارات امسدددتثمارية ، ممدددا يصددداحب  معرفدددة دييادددة للتعدددالي  والعوا دددد ا

 و حديد الوفورات اميتصادية  .
 

 -يوجد ثالثة مستويات هي : -مستويات نظام اإلدارة البيئية :

شدددهادة ا يدددىو كاملدددة فددد  جميدددي ا نودددطة ، وفيهدددا يدددتم اسدددت داا مراجدددي  حصدددوه الودددركات علددد  -المستتتتوأل األول :

، ويجدددا ان يعدددون  ISO14001باتددد  مدددي معيدددار حسدددابات للتحاددد  مدددل ةدددحة مدددا  دددم  نفيددد ه ومطا

 مراجي الحسابات مقهل له ه المهمة يبداء را  فن  محايد .

و سدددتبعد   EMSيدددد  ادددوا بعددد  الودددركات بتحديدددد ا نودددطة مات ا ولويدددة و طبيددد  عليهدددا شدددهادة  -المستتتتوأل اليتتتاني :

مسدددددتعانة بمراجدددددي ا نودددددطة الصيدددددر هامدددددة بسدددددبا ار فدددددا  التعلفة،والمتابعدددددة  عدددددون ما يدددددة دون ا

 خارج .

 لتددددىا بعدددد  الوددددركات بامهتمامددددات البيئيددددة ، ويددددتم التنفيدددد  جى يددددا و اددددوا الوددددركة بد بددددا  هدددد ا  -المستتتتتوأل اليالتتتتث :

المسدددتو  لعددددا  ددددوفر المدددوارد لدددديها ولعددددل  هدددتم بدددددجراء بدددرام   ددددريا ونوددددر الدددوع  البيئدددد  ، 

ئدددددة ، و دددددي خطدددددة لاسدددددتجابة  حديدددددد هيعدددددل ومسدددددئولية ا شددددد ا  المسدددددئوليل عدددددل حمايدددددة البي

 للطوارئ والحوادث ،  طبي  تجراءات  صحيحية .
 

 -( :,p12  Philip J. Stapleton, et al ,1996عناصر نظام اإلدارة البيئية ) 

يجدددا ان  طدددور المقسسدددة لو يادددة  عهددددها نحدددو البيئدددة ، ويجدددا اسدددت داا هددد ه السياسدددة كدلدددار  -السياستتتة البيئيتتتة : -

 للت طيط والعمل .

يجددددا ان  حدددددد المقسسددددة المسدددداهمات البيئيددددة لمنتجا هددددا، وانوددددطتها وخدددددما ها، و حديددددد  لددددا -:المفتتتتاهيم البيئيتتتتة -

 المساهمات الت  لها آ ار معنوية عل  البيئة.

علدددددد  المقسسددددددة ان  حدددددددد و  ددددددمل الاددددددوانيل وايجددددددراءات  -المتطلبتتتتتتات القانونيتتتتتتة والمتطلبتتتتتتات األختتتتتتر : -

 . المقسسة والمتطلبات ا خرى الت   تحملها

علددد  المقسسدددة ان  و ددد  ا هدددداج البيئيدددة التددد   تعهدددد بهدددا ، وان  جعدددل هددد ه ا هدددداج ،  -األهتتتداف والاايتتتات : -

 . وامنطباعات ، و السياسات والرؤى البيئية مفهومة ووا حة ل و  العاية بالمقسسة

 . لمحددةخطة  نفي ية للوةوه تل  ا هداج والصايات ا وه  -:برنامج اإلدارة البيئية  -

 . عل  المقسسة ةياوة الاواعد و حديد المسئوليات و وفير الموارد -الهيكل والمسئولية : -

الت كدددد مدددل تكمددداه بدددرام   ددددريا العدددامليل ،وانهدددم يدددادرون علددد   حمدددل كامدددل  -التتتتدري  ، و التوعيتتتة والكفتتتاءة : -

 .مسئوليا هم البيئية

 وال ارجية فيما يتعل  بن اا ايدارة البيئية. تيجاد هيعل لعمليات ام صاه الداخلية -االتصاالت : -

( فدددد  المقسسددددة فدددد  EMSالعمددددل علدددد   سددددجيل المعلومددددات والبيانددددات حددددوه   -توثيتتتتق نظتتتتام اإلدارة البيئيتتتتة : -

 الو ا   ال اةة ب لا.

  مان تدارة فعالة لو ا   الن اا وتجراءا   ا خرى . -مراقبة الوثائق : -

ان  حدددددد خططهددددا و تددددول  تدارة عمليا هددددا وانوددددطتها بوددددعل متناسدددد  مددددي  علدددد  المقسسددددة -:الرقابتتتتة التشتتتتايلية  -

 سياسا ها واهدافها ووايا ها .

علددد  المقسسدددة  حديدددد الحدددامت الطار دددة التددد  يحتمدددل حددددو ها وعليهدددا -:التهيتتتل للحتتتاالت الطارئتتتة واالستتتت ابة لهتتتا -

  طوير تجراءا ها لاستجابة لها  ومني حدو ها .

 . المقسسة مرايبة ا نوطة ا ساسية وا داء ايجمال  لتلا ا نوطة عل  -المراقبة والقياس : -

علددد  المقسسدددة ان  حددددد و صدددح  الموددداكل ومندددي ي تتت   -إجتتتراءات المنتتتر واإلجتتتراءات الوقائيتتتة والتصتتتحيحية : -

 حصولها مرة اخرى.

 ( ف  المقسسة وادا ها .EMSالمحاف ة عل  تجراءات  سجيل مناسبة لفعاليات   -التس يل : -

 . يعمل حسا المطلوب EMS  كد دوريا مل ان  -: EMSاجعة نظام مر -
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بعدددديل  ايبددددة وفاحصددددة وملددددا مددددل اجددددل  ددددمان التطددددوير  EMSالمراجعددددة الدوريددددة لدددد   -:المراجعتتتتة اإلداريتتتتة  -

 المستمر .  
 

 إطار مقترح للحد من التأثيرات البيئية الصناعية الخاطئة. -ثاليا :

اسدددة البيئيدددة مدددي ايدارة الم تصدددة   ايدارة البيئيدددة ( لو دددي خطدددة  دددرورة  ييددداا مجلددد  ايدارة بو دددي السي .1

 مناسبة للحد مل التلوث البيئ  ، وخطة لتحسيل المنت  .

 حديدددد المواةدددفة التددد   تناسدددا مدددي الودددركة المطبادددة لن ددداا ايدارة البيئيدددة سدددواء كاندددم المواةدددفة البريطانيدددة  .2

 BS7750  او المواةفة ا وربية )EMASة الدولية  ( او المواةفISO. ) 

 التصحي  ( . –التديي   –التنفي   –يياا الوركات الصناعية بتطبي  نموم  التحسينات المستمرة   ال طة  .3

 امهتماا بالمراجعة البيئية عل لري  امستعانة بمراجعيل مت صصيل ف  ا مور البيئية. .4

وارئ وامسدددتعداد    حدددامت لار دددة ييددداا المسدددئوليل والم تصددديل بدددا مور البيئيدددة بالودددركة بو دددي خطدددة للطددد .5

 للادرة عل  مواجهتها ا ناء حدو ها ب يل ال سا ر.

 وجوب و ي خطة  و   كيفية ييا  العوا د والتعالي  البيئية . .6

 دددرورة تعدددداد التادددارير الدوريدددة لتو دددي  ا نودددطة البيئيدددة التددد   دددم تنجازهدددا خددداه الفتدددرة الما دددية حتددد   .7

  حديد مستو  ا داء البيئ  لها . عون تدارة الوركة يادرة عل  

 دددرورة تلتدددىاا الودددركات الصدددناعية خاةدددة مات التددد  يرات الودددديدة علددد  البيئدددة بالتحسددديل المسدددتمر لددد داء  .8

 البيئ ،و حديد اهدافها البيئية مادما. 

  رورة و ي خطة مناسبة للت ل  ا مل مل الم لفات . .9
 

 نتائج البحث 

ارة البيئيددددة بدددداختاج الاطاعددددات اينتاجيددددة ب نهددددا  ادددددا منتجددددات ةدددددياة  تميددددى الوددددركات المطباددددة لن دددداا ايد .1

 للبيئة وملا عع  الوركات ا خرى  خ ها ف  امعتبار امشترالات البيئية لسامة المنت .

التصدددحي  ( يسددداعد علددد   –التدددديي  –التنفيددد   –التدددىاا الودددركة بتطبيددد  نمدددوم  التحسدددينات المسدددتمرة  ال طدددة  .2

 ت  . حسيل جودة المن

كلمددددا زاد اهتمدددداا الوددددركة بعمليددددة المراجعددددة علدددد  ا مددددور البيئيددددة كلمددددا اد  ملددددا للحددددد مددددل الممارسددددات  .3

 الصناعية ال الئة الت   حدث نتيجة نوال الوركة .

الوددددركات المطباددددة لن دددداا ايدارة البيئيددددة  ىيددددد كميددددة ةددددادرا ها عددددل الوددددركات الصيددددر مطباددددة لن دددداا ايدارة  .4

 ف  اآلونة ا خيرة تل  الحصوه عل  المنتجات الن يفة. البيئية م جاه العالم

الودددركات التددد   ادددوا بدعدددداد دراسدددات لتايددديم ا  دددر البيئددد  بودددعل ةدددحي   يبدددل البددددء فددد  النودددال مدددل اكثدددر  .5

 الوركات الت  يال فيها نسبة الملو ات للبيئة وملا ماارنة بالوركات ا خرى .
 

 توصيات البحث
 

 كات الصناعية بتطبي  التوريعات والاوانيل البيئية المعموه بها.التوةية ب رورة تلىاا الور (1

 التوةية بتطبي  ن اا تدارة بيئية فعاه داخل كل شركة . (2

التوةدددددية ب دددددرورة وجدددددود تدارة بيئيدددددة داخدددددل كدددددل شدددددركة يسدددددند لهدددددا جميدددددي ا مدددددور البيئيدددددة المتعلادددددة  (3

 بالوركة،ومنحها جميي السلطات.

 تىامات البيئية عل لري  مبدا الوياية خير مل العا  . التوةية بمحاولة التاليل مل امل (4

التوةددددية بت صددددي  اعتمددددادات ماليددددة لتحايدددد   ميددددى فدددد  ا داء البيئدددد  ممددددا يىيددددد مددددل جددددودة اداء الوددددركة  (5

 و اليل الملو ات النا جة مل النوال اينتاج  .

ممارسدددات الصدددناعية  وةدددية مجلددد  ايدارة بو دددي خطدددة مناسدددبة للدددت ل  ا مدددل مدددل الم لفدددات للحدددد مدددل ال (6

 ال الئة .

كمددا  وةدد  الدراسددة ب ددرورة  وعيددة العددامليل مددل خدداه تعددداد بددرام  لتو ددي  مددد  اهميددة الحفددا  علددد   (7

البيئيددددة ، ويجددددا ان  عددددون تدارة الوددددركة علدددد  وعدددد   دددداا بالتىامهددددا  جدددداه البيئددددة ، وان يعددددون لددددد  تدارة 

 د البيئية وامعتراج بها  مل يا مة مستالة . التعالي  بالوركة الادرة عل  احتساب التعالي  والعوا 
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و وةدددد  اي ددددا ب ددددرورة امسددددتعانة با كدددداديمييل والبدددداحثيل لاسددددتفادة مددددل خبددددرا هم فدددد  حددددل الموددددعات  (8

 البيئية الت  يد  تعرا لها الوركة بتطبي  ا ساليا المستحد ة ف  حل الموعات .
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