
 الأكاديمية الليبية / فرع مصراتة

 مدرسة العلوم الإدارية والمالية 

 قسم المحاسبة

 

 

 

 

 

 (ديد والصلب ـــــة الليبية للحــــــشركال : )حالةة ـــــــدراس

اإلجازة العالية ) الماجستير( في على  الحصولمتطلبات  الستكمال  مقدمة سالةر 
 المحاسبة

 

 

 مفتاح الشاوش                                 أ محد

 

 

 بيت املال عبدهللا محمد

 

  2016 ربيع : الفصل الدراسي

 

إمكانية القياس المحاسبي لتكاليف الأداء إمكانية القياس المحاسبي لتكاليف الأداء  

  البيئي للشركات الصناعية البيئي للشركات الصناعية 

 :الطالب إعداد 

 دكتور:                 الإشــراف      





 أ
 

 انة العلميةـــــرار األمـــــإق

أنا الطالب أحمد مفتاح الفيتوري الشاوش المسجل باألكاديمية الليبية / فرع مصراتة بقسم 
( أقر بأنني التزمت بكل إخالص باألمانة العلمية المتعارف 31011المحاسبة تحت رقم قيد )

إمكانية القياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي للشركات  عليها إلنجاز رسالتي المعنونة بـ)
الصناعية. دراسة حالة الشركة الليبية للحديد والصلب( لنيل الدرجة العلمية )الماجستير( وأنني لم 
أقم بالنقل أو الترجمة من أية أبحاث أو كتب أو وسائل علمية تَم نشرها داخل ليبيا أو خارجها إال 

سناد األعمال بالطريقة القانوني ة وباتباع األساليب العلمية في عملية النقل أو الترجمة وا 
 ألصحابها، كما أنني أقر بعدم قيامي بنسخ هذا البحث من غيري وتكراره عنواًنا ومضموًنا.

وعلى ذلك فإنني أتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على مخالفتي لذلك إن حدثت هذه 
 تقباًل بما في ذلك سحب الدرجة العلمية الممنوحة لي.المخالفة حالًيا أو مس

 وهللا على ما أقول شهيد

 األســم : أحمــد مفتاح الشاوش                                             

 التوقيع:......................                                            

 ..التاريخ:.....................                                           

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

َه ِإاله ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوالَ   مَ َّللاهُ اَل ِإلََٰ َواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َمن َذا  َنْوٌم لهُه َما ِفي السه
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 زوجتي الغالية.

 !الوطن شهداء شهدائنا األبرارمن أجل أن نعيش ونسعد.......  ن ضحواى الذيإل

 (., محمد )حمزة أخوي 

 !إلى الذين كبرت بينهم وأسير على الدرب معهم..... رفقاء البيت الطاهر األنيق

 أخوتي وأخواتي.

 !إلى من أتمنى لهم حياة مشرقة ودروًبا منيرة كنور الصباح، وتفوًقا على مر األيام

 أبنائي ) حمزة .. زهرة(.

 إلى كل األصدقاء وكل من قدم لى العون والمساعدة في إنجاز هذه الرسالة.
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 الشكر والتقدير

بسم هللا الرحمن الرحيم  بسم الذي ال أرجو إال فضله، وال أخشى إال عدله، وال أعتمد إال قوله،
 وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحمد هللا وأشكره تعالى على ما أنعم به علي من فضل وتوفيق فمنحني العلم والمعرفة والقدرة 
األستاذ على إتمام هذا الجهد المتواضع، ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألستاذي الجليل 

الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذا البحث، وأشكر له الدكتور محمد عبدهللا بيت المال 
 اهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة للبحث خطوة بخطوة.

كما يسرني أن أتقدم بخالص شكري لكافة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على تفضلهم بقبول 
بداء مالحظاتهم ا لقيمة، كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى السيد محمد مناقشة هذه الرسالة وا 

خليل التريكي والسيد محمود خميس بن عمران وكافة موظفي الشركة الليبية للحديد والصلب لما 
 قدموه من معلومات وتسهيالت وبيانات مما ساعد في إتمام هذا البحث على صورته الحالية.

ن كنت قد  وأخيًرا... اللهم إن هذا ما يسرت لي من جهد فإن كنت قد وفقت فمن عندك، وا 
أخطأت أو قصرت فمن نفسي والشيطان، اللهم اجعل عملي هذا مقبواًل وفي ميزان حسناتي، 

 واجعل سعي فيه مرضًيا مشكوًرا مبتغًيا وجهك الكريم وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 ملخص الدراسة

فروع علم المحاسبة على قياس التكاليف التي تتحملها الشركات  باعتبارها احدتعمل المحاسبة البيئية 
لمعالجة التلوث الناجم عن أنشطتها، إضافة إلى الدور  ةعند قيامها بتطبيق أساليب محدد الصناعية

الذي تلعبه في اإلفصاح عن األداء البيئي للشركات الصناعية في القوائم المالية، وذلك في سبيل تحقيق 
 مة.ااقتصادية بيئية مستد هدف أساسي يتمثل بتقليل اآلثار السلبية لألنشطة البيئية، من أجل تنمية

وًرا في حماية البيئة، البد لهذا الدور من أن يتحقق من خالل إيجاد األداة المناسبة إذا فإن للمحاسبة د
دراجها في الحسابات المالية، بهدف الحصول على نتائج األعمال بقيم حقيقية  لقياس التكاليف البيئية، وا 

 تعبر عن الواقع.

سبي لألداء البيئي للشركات وبالتالي فإن هذه الدراسة تهدف إلى التحقق من إمكانية القياس المحا
الصناعية، وذلك بالتطبيق على الشركة الليبية للحديد والصلب، ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الدراسة 

تناول الفصل األول العالقة يالجانب النظري، حيث  ناألول والثاني يمثال الفصلينإلى أربعة فصول، 
تناول الفصل الثاني يت المحاسبية تجاهها، في حين بين البيئة والشركات الصناعية ودور نظم المعلوما

تحديد وقياس التكاليف البيئية من خالل استعراض مفهوم التكاليف البيئية ومراحل تطور االطار الفكري 
هم تبويبات عناصر ومكونات التكاليف وأ ، كما استعرض اسباب االهتمام بالتكاليف البيئية بهاالخاص 

 ية قياس التكاليف البيئة ومشاكل قياسها.البيئية باإلضافة إلى اهم

تناول الفصل الثالث المسؤولية البيئية في يالثالث والرابع الجانب العملي، حيث  ينبينما يمثل الفصل
الشركة الليبية للحديد والصلب من خالل التعريف بالشركة الليبية للحديد والصلب وما تقوم به من 

لى مواردها، وكذلك التعريف بالحالة الدراسية وما تقوم به عمليا من إجراءات لحماية البيئة والمحافظة ع
أنشطة لحماية البيئة، كما تم في الفصل الرابع تحديد وقياس التكاليف البيئية في الشركة الليبية للحديد 
والصلب من خالل تحديد األنشطة البيئية بالشركة وتحديد مصادر البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء 

 ملية تحديد وقياس التكاليف البيئية. ع

ومن خالل المالحظة والمقابالت الشخصية واإلطالع على التقارير المختلفة بالشركة وجمع البيانات 
 والمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 توصلت الدراسة إلى أنه يمكن قياس بعض التكاليف البيئية. .1



 ل
 

توصلت الدراسة إلى أنه ال تتوفر في الشركة الليبية للحديد والصلب األساليب المحاسبية المناسبة لقياس  .2
 التكاليف البيئية.

 توصلت الدراسة إلى أن هناك صعوبات ومشاكل تعيق قياس التكاليف البيئية منها: .3
 صعوبة حصر وتحديد كافة عناصر التكاليف البيئية.  -أ
عدم وجود قواعد موضوعية يمكن الرجوع إليها في الفصل بين األنشطة البيئية واألنشطة غير البيئية،  -ب

 أي أن الفصل بين األنشطة البيئية وغير البيئية يتوقف على الحكم الشخصي.
منظومات الحد من التلوث لم يتم رسملتها كأصول ثابتة وال يوجد لها مركز تكلفة، بل اعتبار جميع  -ج

 ومات داخل المصنع الواحد أصل ثابت.المنظ
غياب المعلومات الكافية عن المصروفات من قطع الغيار لهذه المنظومات، واستخدام نسب تقديرية في  -د

 بعض األحيان لقياس بعض عناصر التكاليف مثل صيانة منظومات الحد من التلوث.
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Abstract 
The environmental accounting works as one of the branches of 
accounting to measure the costs borne by industrial companies, when 
applying of specific methods to cure pollution caused by its activities. In 
addition to the role played in the disclosure of the environmental 
performance of industrial companies in the financial statements, in order 
to achieve a fundamental goal of reducing the negative effects of 
environmental activities for achieving sustainable environmental 
economic development. 
Hence, accounting has a role in the environment protection. It is 
necessary for this role to be achieved through finding the proper tool for 
measuring the environmental costs, and including them in the financial 
accounts, in order to obtain the results of works in real values reflect 
reality. 
Thus, this study aims to investigate the possibility of the accounting 
measurement of the environmental performance of industrial companies. 
This is for the application on the Libyan Iron and Steel Company. For 
achieving this goal, this study has been divided into four chapters. The 
first and the second chapters represent the theoretical aspect, where the 
first chapter discusses the relationship between the environment and the 
industrial companies and the role of accounting information systems 
towards them. The second chapter deals with the identification and 
measurement of the environmental costs through a review of the 
reasons for the interest of the environmental costs, as well as display 
the most important elements and components of the environmental costs 
and the problems of measuring them.  
While the third and fourth chapters represent the practical aspect, as the 
third chapter approaches the environmental responsibility in the Libyan 
Iron and Steel Company and introduction to the company and its 
measures to protect the environment and keeping its resources. Defining 



 ن
 

of the study case and the practical activities of the environment 
protection by the company have been included here. The fourth chapter 
tackles identifying and measuring the environmental costs in the Libyan 
Iron and Steel Company through determining the environmental activities 
in this company. Determining the sources of data and information 
necessary to conduct the process of identifying and measuring the 
environmental costs. 
Through personal observation and interviews and reviewing various 
reports in the company as well as collecting of the data and information 
related to the subject of the study, I have reached a group of outcomes, 
the following results have been reached: 
1. The have revealed that some of environmental costs can be 
measured.  
2- The study has also found out that there are no appropriate 
accounting techniques in the Libyan Iron and Steel Company for 
measuring the environmental costs. 
3- This study has proved that there are some problems and challenges 
hinder measuring the environmental costs as follows:  
a- The are difficulties to enumerate and confine all elements of 
environmental costs. 
b- The are no subjective rules that can be referred to in separating 
between the environmental activities and non- environmental activities; as 
separation between the environmental activities and non- environmental 
activities depends on personal judgment.  
c- There are no systems for limiting pollution as fixed assets and no cost 
centre for it but all systems in one plant are considered fixed assets. 
d- Absence of enough data about the expenditure of spare parts of these 
systems but using estimated percentages in some cases for measuring 
some elements of costs such as the maintenance of the systems of limiting 
pollution.  
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 عام للدراسةاإلطار ال

 :  المقدمة

يقصد بها اهتمام  والتي ،نة األخيرة الحديث على موضوع المسؤولية االجتماعيةو تزايد في األ 
وتحمل مسؤولية اآلثار الناجمة عن نشاط الشركة على الزبائن  ،المجتمعات الشركات بمصالح

واإليرادات والمنافع  والتكلفة، حيث أصبحت قضايا العناية بالبيئة عاملين والمالك والمجتمع والبيئةوال
ة برفاهية بسبب عالقتها الوثيق ،المترتبة عنها تتصدر مكانة بارزة وبالغة األهمية حول العالم

المالئمة عن البيئة مما أدى إلى زيادة الحاجة لتوفير البيانات المعرفية  ،ومستوى معيشته اإلنسان
لى افراد المجتمعإلى اإلدارة الدا مور المتعلقة بها ، وذلك لغرض معالجة األخلية للشركات وا 

 .(2006)الصفار، للمحافظة على البيئة وتقييم أداء الشركات في هذا المجال 

هدافها ليس أ ولتحقيق  ،أفضل مستوى اقتصادي واجتماعي إلىتسعى الشركات إلى الوصول  كما
، ولكي تفي الشركات بمتطلبات عاليةاردها االقتصادية بكفاءة وفأمامها إال أن تقوم باستغالل مو 

األداء البيئي وتنمية البيئة التي تعمل فيها يتطلب منها تحمل العديد من التضحيات سواء لمنع 
ج األضرار ألجل عال أو( ثابتة تكاليفالتكنولوجية ) ساليبالبيئية من خالل استخدام األ األضرار

 .(جارية تكاليفالبيئية السلبية  التي لم تتمكن الشركة من منع حدوثها ) 

  ئيـــــمن األداء البيــاسبي ليتضــــــاس المحـــاق القيــع نطــــــروري أن يتســح من الضـك أصبــــولذل 
دخالها ضمن عملية اتخاذ القرارات من أجل مساعدة  (والمنافع البيئية تكاليفال) اإلدارة على وا 

مداد األطراف تحسين األداء البيئي  . لومات الالزمة لتقييم هذا األداءبالمع خرى األ، وا 

 مشكلة البحث :

الدول  أغلب لوية في مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية فيأو يتمتع قطاع الصناعة ب 
، وغالبا ما ر السلع والخدمات ألفراد المجتمعمن خالل تزايد أعداد الشركات الصناعية بهدف توفي

ملوثات  إنتاجية مخاطر بيئية تتمثل في اإلنتاجالشركات الصناعية ألنشطتها  مزاولةيترتب على 
والبيئة  راد المجتمعومخلفات ضارة تسبب أضرار وآثار سلبية عديدة على صحة العاملين وأف

، حيث يؤدي تجاهل بعض الشركات الصناعية لمعالجة التلوث البيئي إلى عدم المحيطة بها
مقدرتها على البقاء في ظل تزايد االهتمام بالمسؤولية االجتماعية للشركات وما أحدثه من تغيرات 
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، وأصبحت الشركات تسعى لتحقيق أهداف ختلف فئات المجتمع التي تعمل فيهفي متطلبات م
 . اجتماعية أخرى اقتصادية و 

البيئة وتطورها المحافظة على  إجراءاتب يلاوعلى الرغم من االهتمام المتزايد في الوقت الح 
، وتبني أغلب الشركات في الدول الصناعية تطبيق مفاهيم إدارة الجودة البيئية على مستوى العالم
أنه يمكن القول بأن جهود معظم الشركات ، إال مة ونظم العالمات البيئيةاالمستدالشاملة والتنمية 

 (2001)الككلي دراسة حيث أكدت  ،ر كافيةالصناعية الليبية في مجال حماية البيئية ال تزال غي
فعالة  إجراءاتخاذ الدراسة ال تقوم بات تناولتهاأن نصف الشركات الصناعية الليبية التي  على

، باإلضافة ت البيئية عند ممارستها ألنشطتها المختلفة، وال تلتزم بالقوانين واالعتبارالحماية البيئة
إلى أن هذه الدراسة أظهرت عدم وجود اهتمام كاٍف من قبل المسؤولين في تلك الشركات بالجوانب 

 واألبعاد البيئية. 

أن الشركات الصناعية الليبية تواجه مشاكل وصعوبات تحول دون  (1999) المقلةوأظهرت دراسة  
ة الموارد المخصصة ، وذلك بسبب قلالوجه المطلوب علىحماية البيئة  القيام بواجباتها ومسؤولياتها في

 .، وعدم وجود نظم إدارية فعالة لتحقيق أداء بيئي مقبوللحماية البيئة

 حوالي، حيث تنتج أكبر وأهم الشركات الوطنية إحدى ر الشركة الليبية للحديد والصلبوتعتب   
سهاماتهاوبالرغم من أهمية هذه الصناعة  طن من الصلب والسائل سنويا، 1,324,000 في بناء  وا 
طة وأفراد المجتمع ، إال أنها تسبب في العديد من اآلثار السلبية على البيئة المحيوتنمية المجتمع
، وغيرها من األضرار الناتجة عنها بالغبار والنفايات الضارة ، وذلك بسبب التلوثوالعاملين بها

، وذلك من وتقليلهالبية الناتجة عنها ل الشركة الليبية للحديد والصلب الحد من اآلثار السو اوتح
 لمتابعة مصادر األضرار البيئية والرقابة إجراءاتخالل ما تقوم به مكاتب السالمة العامة من 

 . واء اآلثار السلبية الناتجة عنهادف احتوالتحكم فيها به عليها

 : ــالتالي السؤال الرئيس علىابة ل اإلجو افإن هذه الدراسة تح وبالتالي 

 ؟ية للشركة الليبية للحديد والصلبوااللتزامات البيئ تكاليفهل يمكن قياس ال
 :ينالتالي ؤالينسنورد ال ولإلجابة عن السؤال الرئيس

  تكاليفالمحاسبية المناسبة لقياس ال ساليبالليبية للحديد والصلب األهل تتوفر في الشركة 
 ؟ بيئيةوااللتزامات ال
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  ؟ وااللتزامات البيئية تكاليفالما هي الصعوبات والمشاكل التي قد تعيق قياس 

 :الدراسات السابقة

القياس  علىالتركيز و  ،ابقة والمتعلقة بموضوع الدراسةالدراسات الس نعرض في هذا الجزء
نظرا ألن ما تعجز المحاسبة و  ،في مراحل العمليات المحاسبيةالمرحلة األكثر حسما يمثل  باعتباره

 ،عن قياسه ال يدخل ضمن نطاق المعلومات المتعلقة بأداء الوحدات االقتصادية ألنشطتها المتعددة
 .نتيجة تفاعلهاالتعبير عن حدوثها  إلىالمحاسبة والتي تسعى 

أنه " تحديد القيم  على( IASCمعايير المحاسبية الدولية )للجنة قا المحاسبي وف ويعرف القياس
وبيان  يلاوالتي ستظهر بها في قائمة المركز الم المالية النقدية للعناصر التي تظهر بها في القوائم 

 .(20: 2005)العبودي،  "ضمن ذلك اختيار أساس محدد للقياسالدخل ويت
ما أثبتته يعتبر دور المحاسبة مهم في قياس وعرض األداء االجتماعي للوحدات الصناعية وهذا 

أن مديرو الوحدات الصناعية يدركون  إلىي توصلت ت( وال2003، سمهودالدراسات ) إحدى
ن المسؤولية أها في خدمة المجتمع والبيئة غير لوحداتهم ودور  أوالمسؤولية البيئية لشركتهم 

اإللمام وذلك لعدم  لمحاسبيهاية غير واضحة لدى موظفي هذه الوحدات وغير محدد االجتماع
لدراية ة عن عدم او ، باإلضافة إلى ذلك عدم وجود قوانين ملزمة بذلك عالالفكري والعملي بالموضوع

عن األداء االجتماعي غير مطلوب من هذه  اإلفصاح، كما أن المعرفية الكافية بالخصوص
 ،الماليةعن األداء االجتماعي في التقارير  اإلفصاحلذلك ال تقوم هذه الشركات ب ،الشركات

 .ية لهذه الشركات ال يتم قياسهااإلنتاج نشطةاألها ثاألضرار التي تحد تكاليف باإلضافة إلى أن
 والتي ،وبرزت أهمية المحاسبة عن األداء البيئي كأحد أهم المواضيع المعاصرة في الوقت الراهن

والتي  ،عن معلومات تفيد تقييم األداء اإلفصاحقياس األداء البيئي للشركات و  إجراءاتتعني اختيار 
جتماعي لت القياس المحاسبي لألداء االو اتنحيث ( 2006الشائبي، الدراسات ) إحدىأثبتتها 

ما يتعلق األبعاد المختلفة للقياس المحاسبي في على، وذلك بهدف الوقوف بالشركة األهلية لألسمنت
أن هناك ضعف إدراك لدى المديرين  إلى، حيث توصلت هذه الدراسة باألداء االجتماعي فيها

، خرى األبينها وبين فروع المحاسبة والخلط  ،والمحاسبين في الشركة لمفهوم المحاسبة االجتماعية
لية نحو الت عمو اعدم وجود مح إلى، باإلضافة د معايير لقياس األداء االجتماعيوكذلك ال توج
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 ، وذلك لعدم وجود الدافع الداخلي والتأثيرلقياس المحاسبي لألداء االجتماعيالسير في مسألة ا
 .إلدارة الشركة نحو قيامها بالقياس االجتماعي ألنشطتها الخارجي الذي يعد الدافع الرئيس

إال  الحديثة ضل بيئة األعمالفي لاللتزامات البيئية وبالرغم من أهمية عملية القياس المحاسبي 
الدراسات السابقة  إحدىه ثبتتأوهذا ما  ،أنها ال زالت تعاني من صعوبة وعقبات تحول دون تطورها

 ثيئي في الشركات الصناعية الليبية، حيمكانية القياس وااللتزام البإلت و ا( والتي تن2006، الكشر)
مكاتب ولجان السالمة ر في تنحصة أن المسؤولية البيئية في الشرك إلىتوصلت هذه الدراسة 

أن الشركة تتعامل مع المشاكل البيئية دون المستوى المطلوب وذلك من  إلى، باإلضافة العامة
، كما أنه ال يوجد نظام تي ستتكبدها لمواجهة تلك المشاكلال تكاليفخالل ارتباط ذلك بحجم ال

دا قد تفيد إدارة  مهمةومات ، والذي أدى إلى غياب معلوااللتزامات البيئية تكاليفرة اللقياس وا 
البيئي في عملية اتخاذ القرارات وتجنب المخاطر وتقييم األداء  المالية الشركة ومستخدمي القوائم 

بمصانع الشركة في مجال  تكاليفن بين مكاتب السالمة وأقسام الو ا، وكذلك عدم وجود تعللشركة
ذلك عدم وجود برامج فعالة  إلىضافة ، باإلمعلومات المتعلقة باألداء البيئيتبادل البيانات وال
موارد الطبيعية الملوثات والنفايات الضارة وتقليل الفاقد في ال إنتاجالحد من  أوتستهدف منع 

دارتي  على، وكذلك اقتصار الدورات التدريبية والطاقة  اإلنتاجالعاملين بمكاتب السالمة العامة وا 
  .مستوى حماية البيئة علىوالصيانة ، مما أثر سلبا 
 تكاليفلت أهمية القياس المحاسبي للو ا( والتي تن2008، )بامزاحم أخرى كما أن هناك دراسة 

يب البيئية في قطاع تكرير النفط وبيان كيفية قياس تكلفة اإلصابة بأمراض التلوث البيئي التي تص
إمكانية قياس تكلفة اإلصابة بأمراض  إلى، وتوصلت هذه الدراسة العاملين في قطاع تكرير النفط

، وتكلفة األجور اس تكلفة العالج والرعاية الصحيةالتلوث البيئي للعاملين وذلك من خالل قي
ية بسبب اإلنتاجقة ، وكذلك قياس قيمة النقص في الطاخالل مدة العالج والتماثل للشفاءالمدفوعة 

 .للموارد البشرية ماليةالرأس، وقياس قيمة النقص في القيمة غياب العاملين
 تكاليفلت أهمية القياس المحاسبي للو ا( والتي تن 2012، ) ناصر، الخفاف أخرى وهناك دراسة 

، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن لومات المحاسبية التخاذ القراراتالبيئية ودورها في تفعيل جودة المع
خالل توفير المعلومات الالزمة هناك زيادة في الوعي البيئي لدى الشركات الصناعية وذلك من 

ضرورة تقديم المعلومات التي  إلى، باإلضافة طط الشركات تجاه القضايا البيئيةحول استراتيجية وخ
تعبر عن األداء البيئي لمستخدمي القرارات الداخليين والخارجيين مما يتطلب وجود نظام محاسبي 
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، كما أن لبيانات المتعلقة باألداء البيئيات والمعلومباات بيئي يقوم بإمداد اإلدارة ومتخذي القرار 
توفير البيانات الالزمة لقياس وتحليل  علىووسائل تساعد النظام المحاسبي للشركة  أساليبهناك 

، وكذلك وجود النموذج البيئي المتوازن  أومنتج البيئية ومن هذه الوسائل تحليل دورة حياة ال تكاليفال
 .كأداة لتقدير القيمة المتبقية لألصول والموارد البيئية طرق ومناهج األسواق التقليدية

قياس التكاليف البيئية في عملية التحقق من  هووما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
الشركة الليبية للحديد والصلب وذلك من خالل بيان ما إذا كان هناك استخدام لألساليب المحاسبية 
المتعلقة بالقياس عن التكاليف البيئية وقياس التكاليف البيئية باإلضافة إلي إجراء هذه الدراسة في 

 .الشركة الليبية للحديد والصلب علىالبيئة المحلية 
 :الدراسةأهمية 

لشركات التي تواجه ا المهمةالمشكالت  إحدىلت و اتظهر أهمية هذه الدراسة في كونها تن
مكانية القياس إلت و الى التي تنو من الدراسات األ، وتعتبر هذه الدراسة الصناعية في وقتنا الحاضر

معرفة  ىتساعد هذه الدراسة علكما للشركة الليبية للحديد والصلب،  ئياألداء البي تكاليفالمحاسبي ل
مواردها من  ىألجل حماية البيئة والمحافظة عل ما تبذله الشركة من جهود وما تخصصه من موارد

 .البيئية المختلفة نشطةاأل ىم المبالغ التي تنفقها الشركة علخالل ما تظهره من أرقام عن حج
 :أهداف الدراسة

في الشركة الليبية وااللتزامات البيئية  تكاليفالتحقق من إمكانية قياس ال إلىتهدف هذه الدراسة 
 :  ، ويتم تحقيق هذا الهدف من خاللللحديد والصلب

 تكاليفالمحاسبية المتعلقة بالقياس والتقرير عن ال ساليببيان ما إذا كان هناك استخدام لأل 
 .وااللتزامات البيئية

  .بيان ما إذا كان هناك صعوبات ومشاكل تعيق قياس التكاليف البيئية 
 ا بالشركة الليبية للحديد والصلبوااللتزامات البيئية والتقرير عنه تكاليفقياس ال. 

 :الدراسةفروض 
 :يمكن تحديد فرضية الدراسة كاآلتيمشكلة الدراسة  ىبناء عل

في توفير البيانات والمعلومات  يسهمالنظام المحاسبي المتبع في الشركة الليبية للحديد والصلب   
 .والتي تساعد في قياس التكاليف وااللتزامات البيئيةالالزمة لترشيد األداء البيئي 
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 : منهجية الدراسة
 :إلى جانبين رئيسين هما الدراسةسيم تق
 :ال الجانب النظري أو 

تجميع  على، وذلك من خالل االعتماد نب اإلطار النظري لموضوع الدراسةالجايضم هذا 
هج االستقرائي في الفكر ل هذا الموضوع باستخدام المنو االمعلومات من الكتب والدوريات التي تتن

 .المحاسبي
 :ثانيا : الجانب العملي

  والمعلومات لتحقيق أهداف تباع أسلوب دراسة الحالة في تجميع البيانات االحالة الدراسية: سيتم
 .في الشركة الليبية للحديد والصلب، وتمثلت الحالة الدراسية الدراسة

 تم تجميع بيانات الدراسة من خالل: يأداة البحث: 
 .عن الدفاتر والسجالت المحاسبية طالعـ اال

دارتي  للماليةـ التقارير والمستندات التي تصدرها اإلدارات المختلفة بالشركة ومنها اإلدارة العامة  وا 
دارة الوقاية الصناعية اإلنتاجالصيانة و   .وا 
 ومدير إدارة، ةيلانهم مدير اإلدارة العامة للمملشخصية مع بعض المسئولين بالشركة، ــ المقابلة ا

 ورئيس قسم اإلطفاء ،مراقبة وحماية البيئةورئيس قسم ، السالمة العامة قسم، ورئيس تكاليفال مراقبة
 .رات التي تخدم أغراض هذه الدراسةوذلك لطرح بعض األسئلة واالستفسا ،ورئيس قسم التدريب

 :نطاق الدراسة
ارها من الشركات الصناعية الشركة الليبية للحديد والصلب باعتب علىستقتصر الدراسة الميدانية  .1

 .الكبرى 
وقد تم اعتبار  ،2010، 2009، 2008البيئية خالل السنوات  تكاليفل الدراسة قياس الو استتن .2

، وذلك بسبب توقف الشركة عن العمل س واعتبار باقي السنوات للمقارنةسنة األسا 2008سنة 
م 2012م ولم يتم تشغيل المصانع حتى منتصف 2011إبان ثورة السابع عشر من فبراير لسنة 

توقف عمل المصانع بسبب االتفاق بين  ةضافة إلى الظروف التي مرت بها البالد وكثر باإل
الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة الكهرباء لالستفاذه من المحطة الكهربائية الخاصة بالشركة 

 .في توليد الطاقة الكهربائية لصالح المدينة
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 محتويات الدراسة : 
بينما  ،الجانب النظري  يمثالنل والثاني و ، الفصل األأربعة فصول إلىسيتم تقسيم هذه الدراسة  

  وجاءت الفصول كما يلي:، الجانب العملي يمثالنالفصل الثالث والرابع 
المعلومات المحاسبية تجاهها، حيث العالقة بين البيئة والشركات الصناعية ودور  :لو الفصل األ
وكذلك المسؤولية البيئية للشركات، ودور المعلومات المحاسبية  المفاهيم المختلفة للبيئة يشتمل على

 .تجاه المسؤولية البيئية للشركات
مفهوم  من حيث تحديد وقياس التكاليف البيئيةفسيتم تخصيصه لدراسة  :أما الفصل الثاني

، بها لبيئية وكذلك أسباب االهتمامالتكاليف البيئية وعرض تطور اإلطار الفكري الخاص بالتكاليف ا
باإلضافة إلى تبويب وتحليل التكاليف البيئية، وأهمية قياس التكاليف البيئية، كما يعرض هذا الفصل 

 مشاكل قياس التكاليف البيئية وأسس قياسها الواردة باألدب المحاسبي وأساليب تحليل التكاليف البيئية.
 إجراءاتالتعريف بالشركة الليبية للحديد والصلب وما تقوم به من فسيتناول أما الفصل الثالث 

تحديد مكونات الشركة والكيفية التي يتم بها من خالل  مواردها علىلحماية البيئة والمحافظة 
التعامل مع المشاكل البيئية وكذلك دراسة عملية إصابات العمل واالضرار البيئية الناجمة عن 

 اإلنتاجية.ممارسة الشركة ألنشطتها 
من الليبية للحديد والصلب، الشركة في البيئية  تكاليفقياس التحديد و  يتناولالفصل الرابع فسأما 

 تحديد مصادر بيانات تكاليف األنشطة البيئيةكذلك و  ،بتحديد األنشطة البيئية ثخالل قيام الباح
 .2010، 2009، 2008قياس التكاليف البيئية خالل سنوات الدراسة و 
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 لوالفصل ال 

  المعلومات المحاسبية تجاهها  ودور نظم والشركات الصناعيةالعالقة بين البيئة 
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 لوالفصل ال 

 العالقة بين البيئة والشركات الصناعية ودور المعلومات المحاسبية تجاهها

 :  مقدمة 1.1

تغيرات القيم النتيجة  التلوث البيئيتزايد االهتمام بمشاكل البيئة المختلفة وخاصة مشكلة  
م مختلف دول من أهم القضايا التي تشغل اهتما ، حيث أصبحتيةاإلنسانألخالقية في المجتمعات ا

 .في البحوث والدراسات العلمية مهمااحتلت حيزا و ، العالم في هذا العصر

، وأصبح لديها وعي متنامي بحجم األخطار بهذه المشاكل الشركات الصناعيةوقد اهتمت  
، ولهذا لتها ألنشطتها االقتصاديةو افي مز واألضرار الناجمة عنها والتي قد تهدد استمرارها وبقاءها 

صالح علىفهي تعمل  فسدته من موارد وما أحدثته أما قد  إيجاد الطرق المناسبة لحماية البيئة وا 
 .المختلفةمن أضرار نتيجة لممارسة أنشطتها 

البيئة من مخاطر  وجود إدارة بيئية سليمة تضمن حماية إلىولتحقيق ذلك تحتاج الشركات 
، وهذا ال البيئية ضمن عملية اتخاذ القرار إدخال المتغيرات والعوامل على، وتعمل التلوث والدمار

حديد قيمة اآلثار لت ة التي تستلزم وجود طرق محاسبيةيلامالقيم ال إلىيتم إال بتحويل هذه المتغيرات 
 .البيئية

 :ةالتاليهذا الفصل الموضوعات  يتناولو 

 .المفاهيم المختلفة للبيئة .1
 .المسؤولية البيئية للشركات .2
 .تجاه المسؤولية البيئية للشركاتدور المعلومات المحاسبية  .3

 : ةالمفاهيم المختلفة للبيئ 2.1
فقد  ،هتم اإلسالم بموضوع البيئة وحمايتهاا ، وقد لمفاهيم الواسعة والشاملةمن ايعد مفهوم البيئة  

 علىموارد الطبيعية كمصدر لنعم هللا ال إلىورد في القرآن الكريم الكثير من اآليات التي تشير 
أن هللا سخر لكم ما في السموات وما في األرض وأسبغ تروا  لم  أ ﴿ :، كما في قوله تعالىاإلنسان
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 ﴾ب منير اغير علم وال هدى وال كتدل في هللا باومن الناس من يج ة  وباطن رةهانعمه ظ عليكم
 .(19)سورة لقمان: 
ء فسواهن سبع آالسم إلىهو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا ثم استوى  ﴿ :وقوله تعالى

 .(29) سورة البقرة:  ﴾ عليمت وهو بكل شيء او سم
النووية  أوية والنفايات السامة و االكيمسالم عن كافة مظاهر تلوث البيئة كالمخلفات وينهى اإل
وم اليرجوا ا﴿ َيا قوم اعبدوا هللا و : لىاه تع، كما في قولخالل بالتوازن البيئي عمومااإل إلىمما يؤدي 

 .(36) سورة العنكبوت:  اآلخر وال تعثوا في األرض مفسدين ﴾
 .(60) سورة البقرة: ﴿ كلوا واشربوا من رزق هللا وال تعثوا في األرض مفسدين ﴾ :ويقول أيضا

م ــضرورة االهتمام بالبيئة في قول رسولنا الكري علىا ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل ــكم
) سنن ابن ماجه، باب من بني في  رواه ابن ماجه وسلم ( ) ال ضرر وال ضرار ( هيعلصلي هللا )

 .(400حقه ما يضر في جارة: 
، وتشمل ضمن هذا يمارس فيه البشر مختلف نشاطاتهم : ذلك الحيز الذيوتعرف البيئة بأنها

 .(281: 2010)شحادة،  اإلنسانالتي يتعايش معها و  وان ونباتاإلطار الكائنات الحية من حي
تحديدا  ايير المحاسبية الدولية واإلبالغالدولي المعني بالمعوقد وضع فريق الخبراء الحكومي  

تضم محيطنا المادي الطبيعي وتشمل الهواء والماء واألرض والنباتات "لمفهوم البيئة بأنها 
 .(11: 2004مري، ) الش" والحيوانات وغيرها من الموارد المتجددة مثل الوقود والمعادن

مقومات  علىويحصل فيه  اإلنساناإلطار الذي يعيش فيه البيئة " في كما يعرفها المتخصصون 
 (11: 2000)شحاتة، ."حياته ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البشر

مجموعة من العناصر المتجانسة المتكاملة التي تتناغم بصورة غاية في "وتعرف البيئة بأنها 
نصر من العناصر لمهمته بأداء كل عال يكاد يكون متكامال  إال و الترتيب لتؤدي دورا متكامال  

 . (9: 2005) الشيخ، "الكاملة 
  يعرف البيئة بأنهاف 2006لسنة  )جمهورية السودان( حمرأما قانون حماية البيئة لوالية البحر األ

جتماعية مجموعة من النظم الطبيعية بمكونات من العناصر األساسية وتشمل مجموعة النظم اال"
 .(2006) قانون حماية البيئة لوالية البحر األحمر،  "بهاوالثقافية الموجودة 
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، بشأن حماية وتحسين البيئة 2003ة ( لسن15كما يقصد بالبيئة في تطبيق أحكام القانون رقم )
، ل الهواء والماء والتربة والغذاء، ويشموجميع الكائنات الحية اإلنسانيه المحيط الذي يعيش فبأنها "

 ."خرى األغيرها من األماكن  أونشاط ال مزاولة أوالعمل  أوسواء في أماكن السكن 
مما سبق يرى الباحث أنه رغم تعدد التعريفات واختالف المفاهيم في تعريف البيئة إال أن الجميع 

 ،سطح األرض علىوجود الكائنات الحية  علىويؤثر  اإلنسانيتفق أن البيئة هي كل ما يحيط ب
 .المعادن والمناخ والكائنات نفسهامتضمنة الماء والهواء والتربة و 

 :مكونات البيئة  1.2.1
 (13: 2006: )الكشر، مكونات وهي أويمكن القول بأن البيئة تتكون من ثالثة عناصر  
حيط : وتشمل كل الكائنات الحية وغير الحية وكل مظاهر الوجود المادي والمالطبيعية البيئة .1

عن الموارد األساسية  المسؤولية، وتعتبر البيئة الطبيعية هي من يابس وماء وفضاء اإلنسانب
 .للتنمية

 اإلنسان: وتتكون من مكونات البنية األساسية المادية التي كونها المشيدة أوالبيئة المصنعة  .2
ولة عن ؤ ، وتعتبر البيئة الصناعية مسالمناطق الزراعية وغيرهاشركات و كالطرق والسدود وال

 .ي التنمية الحديثةيات األساسية فالعمل
والقيم : وتتضمن النظم االجتماعية والعالقات بين البشر والسلوك البيئة االجتماعية والثقافية .3

حكم في البيئة الحيوية عن التمسؤولة ، وتعتبر البيئة االجتماعية والمعرفة والفنون  ،السائدة
 .والصناعية
 (27: 1996، ) حسنساسيتين :أأن البيئة تتكون من مجموعتين  وهناك من يرى 

: وهي تتكون من هبات هللا الطبيعية كالهواء والماء والتربة والثروات العناصر الطبيعية المادية .1
بينها ضمن دورة متكاملة  ماوهي تتفاعل في، لوقات الحية من نبات وحيوان وبشرالطبيعية والمخ

 .ومنظمة
تغييره للعناصر وسخرها لخدمته من خالل  اإلنسان: وهي التي ابتكرها العناصر المصنوعة .2

 .الطبيعية المادية
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 :ثارها السلبيةآمشاكل وقضايا البيئة و  2.2.1
بسبب تهدد سالمة البيئة  الشك أن المشاكل البيئية التي تسببها بعض الشركات الصناعية

الملوثات السلوك الجائر لإلنسان في استخدام الموارد الطبيعية وسيطرة النظرة المادية وزيادة حجم 
، البيئية واختالل التوازن البيئي ضاعو تدهور األ إلىأدى ذلك وبالتالي  ،في البيئة يوما بعد يوم

  :ما يلي استعراض ألهم هذه المشاكلوفي
غير الحكيم للموارد الطبيعية في البيئة ويتم ذلك من خالل االستهالك  :الموارد الطبيعيةاستنزاف   -أ

، إيجاد بديل لها أومعدالت تجددها غير المتجددة بمعدالت تفوق  أوسواء في الموارد المتجددة 
بضع دول  أووعدم انتظام توزيع هذه الموارد باستحواذ دولة واحدة التفجر السكاني  إلىويرجع ذلك 
، كما تضيع الموارد بسبب سوء اإلدارة وعدم التنبؤ معظم المخزون من مورد واحد علىفي العالم 

لة تالفي النواتج و اواستخدامه للتقنيات الحديثة في الصناعة دون مح اإلنسانبعواقب ممارسات 
 (.2006)عوض وشحاتة،  البيئة علىتخفيف آثارها السلبية  أوالضارة 

، كما أن هناك عالقة تربط الكائنات الحية بعضها ببعض : هناك عالقاتاختالل التوازن البيئي -ب
القول بأن توازن البيئة لذا نستطيع  ،تربط بين هذه الكائنات الحية والعوامل الطبيعية التي تحيط بها

، حيث ترتبط هذه المكونات بدورات تضمن ها من الكائنات الحية وغير الحيةمكونات علىيعتمد 
  .عليهابقاءها واستمرار وجودها بالنسب التي وجدت 

وقد يحدث الخلل في التوازن البيئي بفعل الظروف الطبيعية نتيجة عدم توافر الكمية الالزمة من 
لمنتجة من المواد ، حيث يؤدي ذلك إلى نقص الكمية اطاقة الشمسية وغاز أكسيد الكربون ال
، وهي آكالت اللحوم، السلسلة الغذائيةكائنات المرتبة التي تليها في  على، مما يؤثر كربوهيدراتيةال
نقصان عدد  إلىنتيجة إلبادة نوع معين من الفرائس ) الحشرات ( يؤدي  اإلنسانبسبب تدخل  أو

في  وع من التفككن إلى، وذلك يؤدي بدوره الحشرات كالطيور مثال علىالكائنات التي تتغذى 
 .(2006) عوض وشحاتة،  السلسة الغذائية

االختالالت البيئية النشاط الصناعي وذلك من خالل نفايات  إلىتؤدي ومن أهم المصادر التي 
الشركات الصناعية وما تطلقه من ملوثات ضارة بالبيئة مثل صناعة الحديد والصلب والنفط والغاز 

 .خرى األوغيرها من الصناعات 
 إلىغير مباشر  أوكل ما يؤدي بشكل مباشر يعرف التلوث البيئي بأنه ": البيئيج ـ التلوث 

سالمة الوظائف المختلفة لكل  علىية للتأثير السلبي والضار اإلنتاجاإلضرار بكفاءة العملية 
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ضعف كفاءة الموارد  إلىيؤدي  وبالتالي، األرض سواء النبات أم الحيوان علىالكائنات الحية 
 .(42: 2005) عوض وشحاتة،  "يتها من أضرار التلوث البيئيالعناية بها وحما تكاليفوزيادة 

 (2005) عوض وشحاتة، : كالتاليويمكن تقسيم الملوثات إلى عدة أنواع وهي 
ت البيئة ذاتها دون : وهي الملوثات ذات المصدر الطبيعي والتي تنتج من مكونالوثات الطبيعيةالم .1

، وحبوب اللقاح التي تنتقل وتنتشر من واألتربة التي تقذفها البراكينت ، كالغازااإلنسانتدخل 
 .لزهرية وتسبب بعض أمراض الحساسيةالنباتات ا

، خدامه لألجهزة والتقنيات الحديثةواست اإلنسانوهي تلك الملوثات الناتجة من فعل : الملوثات الصناعية .2
 .الصناعية النووية وكذلك النفاياتكتلك الناتجة عن شتى التفجيرات 

 (2011،جبار)اتج عن مخلفات العمليات الصناعية:ويمكن إيضاح أهم مظاهر التلوث البيئي الن
الشركة عددا من الملوثات السائلة األمر الذي ينجم عنه تلوث  أنشطة: ينتج عن تلوث المياه -أ

 علىعن العمليات التصنيعية والمحتوية  الناتجةالمياه بالمواد الذهنية والصابونية فضال عن المياه 
، مما شبكة المياه الثقيلة إلىالمياه يتم تصريفها  هذا النوع من من الكبريتات نظرا ألن عالية تركيز

االستخدامات االقتصادية للمياه في  علىو  خرى األالثروة السمكية والكائنات البحرية  علىقد تؤثر 
 .مختلف األغراض

إضرار  إلىغازية بالهواء بكميات تؤدي  أوسائلة  أووهو وجود أي مواد صلبة : تلوث الهواء -ب
تؤثر في طبيعة  أو، والمعدات واآلالت والحيوان والنبات اإلنسانفسيولوجية واقتصادية وحيوية ب

 .األشياء

وهو تغيير خصائص التربة الطبيعية والكيميائية والبيولوجية عن طريق إضافة  تلوث التربة: - ج
 .نزع مواد منها أو إليهامواد 

ن الصناعات المختلفة نتيجة تداخل مجموعة من عالناتج وهو التلوث  :تلوث بالضوضاء -د 
تر العصبي التو ا لإلنسان ويتولد عنها أمراض زعاج  إ، فتسبب غير المرغوب فيها العاليةاألصوات 

 .والجهاز الهضمي والقلب

، وذلك ألن تعددة أخطر من الملوثات الطبيعيةالقول بأن الملوثات الصناعية بصورتها المويمكن 
بأنشطته  اإلنسانالملوثات الطبيعية تتكفل بها البيئة بينما الملوثات الصناعية تنتج من تدخل 
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يدي أالفساد في البر والبحر بما كسبت ﴿ ظهر  :كما في قوله تعالى، ي النظام البيئيالمختلفة ف
 .(41)سورة الروم: الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ﴾

وتكمن خطورة هذه الملوثات الصناعية أن معدلها في تزايد مستمر الرتباط ذلك بالتقدم في 
ع، و امط) :التالية، وتتمثل اآلثار السلبية الناتجة عن التلوث البيئي في األضرار الصناعية نشطةاأل

2009) 

، وتدني الناتج يادة النفقات العالجية والوقائيةية العامل بسبب أمراض التلوث وز إنتاجانخفاض  .1
 . جماليالقومي اإل

 .والثروة السمكية، وغيرهامحاصيل الزراعية ية األنظمة الطبيعية كالإنتاج علىالتأثير السلبي  .2
ذ خطط المياه ،... إلخ ( مما يعوق تنفيو ، الغاباتو  ،) التربة :تدمير الموارد االقتصادية مثل .3

 .التنمية االقتصادية للدولة
 .أضرار تتعلق بالصحة العامة .4
، كما أن الفئات ضعيفة الدخل علىللرفاهية حيث يقع الضرر والعبء  واتوزيع غير متس .5

في ، ال تؤخذ والنبات والحيوان اإلنساني تصيب الناتجة عن تلويث البيئة وتدميرها والتاألضرار 
 .االعتبار كأحد عناصر الرفاهية

 :أسباب االهتمام بحماية البيئة 3.2.1
، واحتلت حيزا اهتمام العديد من الدول والشركاتأصبحت القضايا والمشاكل البيئية محل أنظار و 

، طور االقتصادي في الدول الصناعية، وارتبط ذلك بعملية التفي البحوث والدراسات العلمية امهمَ 
عمليات التنمية التي يقوم بها وأنها تتعرض  علىؤثر حيث ت اإلنسانولما للبيئة من أهمية في حياة 

 إلى، ومن بين األسباب التي أدت تهدد وجودها وبقاءها بصورة سليمةللعديد من المشاكل التي 
 (2006)الكشر، : ة االهتمام بحماية البيئة ما يليزياد

 زيادة معدالت التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية . .1
امتصاص واستيعاب كمية عناصر التلوث البيئي التي تلقى في البحار  علىعدم قدرة البيئة  .2

 .التي تطلق في الهواء أوفي التربة  أوواألنهار والمحيطات 
 وبالتالي من نمو السكان والتدفق المتزايد للسلع والخدمات  هعلىوما يترتب  نتاجالنمو السريع لإل .3

 .ت وما يسببه ذلك من مشاكل للبيئةزيادة المخلفا
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ة صبح للبيئة شأن عام تهتم به كافأ، حيث بيئية واهتمام وسائل اإلعالم بهازيادة األزمات ال .4
 .البلدان المتقدمة والنامية معا

في تسليط  أسهمتعقد العديد من المؤتمرات واالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والتي  .5
ر مؤتم :المناسبة لهذه المشاكل ومن بينهالة تقديم الحلول و االمشاكل البيئية ومح علىالضوء 

، ثم مؤتمر شكلة التلوث التي بدأت في الظهورم لدراسة م1967األمم المتحدة للبيئة عام 
، نظيفة في بيئة اإلنسانم الذي جاء ضمن توصياته تقرير حق 1972ل عام و كهولم األستو 
ل االعتبارات البيئية عام حو  لو مؤتمر العربي األال، و م1977مؤتمر لمواجهة التصحر عام و 

، ومؤتمر قمة األرض زون و م الخاص بحماية طبقة األ1987 مونتر يال، وبروتوكول م1986
، لة الحد من التغيرات المناخيةو احم الخاصة بم1997كيوتو عام م ومعاهدة 1992عام 

 .م في جنوب أفريقيا2004دامة عام ومؤتمر التنمية المست
 علىالحفاظ  علىالتركيز  إلى ،تحول مفهوم التنمية من كونه مرتبطا بزيادة مستويات المعيشة .6

البيئة وصيانة مواردها ضمن عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من ضمان حقوق األجيال 
 .مة في الموارد الطبيعية والبيئيةالقاد

 :لبيئية للشركات الصناعيةا المسؤولية  1-3
 علىوما ترتب ، التي حدثت في مجتمع األعمال المهمةنظرا للتطور الهائل والملحوظ والتغيرات 

البيئية أمر ضروري فرضته ظروف التغير في  المسؤوليةاتضح أن ، ذلك من تفاقم للمشاكل البيئية
ت الناس ووظيفة اإلدارة، والنظام التجاري واالقتصادي، والمجتمع في في حاجا ةثلالمتمالبيئة 
 .عمومه

السلع والخدمات، وتعظيم  إنتاجل دورها في البيئية في الماضي من خال مسؤوليةينظر للحيث 
وجه التحديد في  علىفي منتصف الثالثينيات من القرن الماضي و  حقوق حملة األسهم، غير أنه

ن كانت اإلدارة بشكل البيئية المسؤوليةحو تغير مفهوم م ظهرت عالمات مشجعة ن1937عام  ، وا 
لعاملين ه الصالح العام واوليتها الثانية تجاؤ إال أن مس، ني وأخالقي الوكيل عن المستثمرينقانو 

 ةفي إدارة الشركتمثل وظيفة اإلدارة ت أصبحت 1951، وفي عام أخذت تتزايد بشكل تدريجي
 .عالقة من مساهمين وعمالء وموظفينبطريقة تكفل تحقيق التوازن بين مصالح الجهات ذات ال
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، من القرن العشرينل العقد السادس البيئية أكثر انتشارا خال المسؤوليةأصبحت فكرة هذا وقد 
، أي الحفاظ حماية البيئة علىويتركز االهتمام ، غير الملحوظ في القيم االجتماعيةوذلك استجابة للت

 .المدى البعيد علىالتوازن البيئي من خالل تناسق عناصرها بما يضمن استمرار التنمية  على
، وبالرغم بالنسبة للشركات الصناعيةمنخفضة لوية أو إن األداء البيئي ال يزال وبشكل نسبي يمثل 

قيام معظم  األداء البيئي للشركات الصناعية من خاللا متزايدا بمن ذلك فإن هناك اهتماما دولي  
 أوعن القضايا والنشاطات االجتماعية بطريقة  اإلفصاحلة و امحبالشركات في الدول المتقدمة 

 .(2007) حمودة،  في تقاريرها السنوية أخرى ب
، ولقد مرت هذه االجتماعية للشركات مسؤوليةية للالبيئية أحد الجوانب األساس المسؤوليةوتعتبر 
الكشر، ( : كالتاليهي و االجتماعية بعدة مراحل لتطورها  المسؤوليةكغيرها من عناصر  المسؤولية
2006). 

الشركات الصناعية  تم تجاهل المشكلة االجتماعية من قبل كل من: وخاللها المرحلة غير الواقعية  -1
يشكو منها سوى  ، حيث تعتبر هذه المشكلة أمرا طبيعيا وثمنا للتطور االقتصادي والاوالمجتمع مع  

 .المتضررين مباشرة
: هناك تعارض بين موضوع االعتراف بالمشكلة االجتماعية من فة االقتصاديةمرحلة الرفض للتكل -2

المشكلة  ةحد ، حيث زادتتم االعتراف بها إذا قبل الشركات الصناعية مع التكلفة التي ستتكبدها
 في هذه المرحلة بسبب التطور االقتصادي وتزايد عدد المتضررين في المجتمع .

جعل  إلى أدىفي هذه المرحلة االهتمام بالمشكلة االجتماعية مما  زاد: الرشد أومرحلة النضج   -3
والبشرية لحل ومعالجة  الماليةاستعداد ألن تجنب جزءا من مواردها  علىالشركات الصناعية 
 المشكلة االجتماعية .

، ناعية ملزمة قانونيا بحل المشكلةالشركات الص أصبحت: في هذه المرحلة مرحلة القبول العام -4
المشكلة في هذه المرحلة من  خرجت، كما حل هذه المشكلة تكاليفتحمل  عليها لزاماإ أصبحوبهذا 

 .الشركة ال خالص منه علىقيدا اقتصاديا  إلىنطاق مشكلة اجتماعية 
 البيئية :  المسؤوليةمفهوم  1.3.1
 إدارة الشركات علىواقعية من الصعب البيئية قد أصبحت حقيقة  المسؤوليةالرغم من أن  على

حيث تتضمن ، لشركاتباالبيئية  مسؤوليةمحدد للمفهوم  على، فإنه ليس هناك اتفاق أن تتجاهلها
البيئة ومحاربة  علىاالجتماعية بمفهومها الواسع جوانب بيئية متعددة تتعلق بالمحافظة  المسؤولية
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البيئية في  المسؤولية، ولهذا فقد جاء تعريف خرى األالجوانب االجتماعية  إلىالتلوث باإلضافة 
 مسؤوليةالمكونات األساسية لل إحدى، وهي تعتبر االجتماعية المسؤوليةالبداية ضمن إطار 

 .( 2006)الكشر،  االجتماعية
الشركة بما تتضمنه من إدارة وعاملين ونظم  مسؤولية" البيئية أيضا بأنها المسؤوليةتعرف  حيث

البيئية يمكن أن تكون إلزامية  المسؤولية، وهذه ستمرنحو م علىفرعية عن حماية وتنمية مواردها 
 .(22: 2010)قرقد،  "اختيارية من قبل الشركة نفسها أوبموجب القانون 
أنها التزام جميع أفراد المجتمع طبيعيين واعتباريين بتحقيق  علىالبيئية  المسؤوليةوتعرف أيضا 

 :التاليين المبدأين على، وتقوم البيئية باالعتباراتأهداف حماية البيئة وذلك بإتباع سياسات تهتم 
 .(11، 10: 2004)عبدالخالق، 

 .األضرار الناتجة عنه تكاليفبلتلوث لتحميل األطراف المسببه  .1
بما يتفق مع االعتبارات  السلع والخدمات والتكنولوجيا المستخدمة فيها إنتاجالموازنة بين عمليات  .2

 .البيئية
 أوالتي تقوم بها الشركة سواء كانت اختيارية  نشطةاألجميع "البيئية بأنها  المسؤوليةكما تعرف 

 أوالعمالء  أوالعاملين  أووالتي تكون ذات صبغة اجتماعية سواء كانت لصالح المساهمين  إجبارية
 .(12: 2001) الككلي،  "المجتمع بصفة عامة
 أوشركات  أوفراد طبيعيين التزام جميع أفراد المجتمع ) أالبيئية بأنها " المسؤوليةوقد تم تعريف 

 المسؤولية، وقد تكون هذه في رفاهية المجتمع واإلسهاميئة الب على( اتجاه المحافظة مؤسسات
 "وذلك من خالل االلتزام القانوني إجبارية، وقد تكون لتزام أدبي من قبل أفراد المجتمعاختيارية أي ا
 .(19: 2007) المبروك، 

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط " بأنها كذلك وتعرف 
 .(17: 2009) محمص،  "من منشآت اإلنسانتربه وما يقيمه وماء و  به من هواء

( ، مؤسساتالمجتمع ) أفراد، شركات مكوناتتزام جميع البيئية هي ال المسؤوليةيرى الباحث أن و 
نحو اآلثار السلبية غير المباشرة  مسؤولياتهم، و لبيئة وتحقيق أهداف حماية البيئةا علىالمحافظة ب

، يمكن أن تكون وث الماء والهواء والتربة وغيرهاكتل ،البيئة علىأنشطتهم  مزاولةالمتولدة عن 
 .اختيارية من قبل أفراد المجتمع أوالزامية بموجب القانون  مسؤولية
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 :البيئية لمسؤولياتهامدى استجابة الشركات الصناعية  2.3.1
الشركات الصناعية ضرورة تعديل  علىإن التطورات المتالحقة للحياة االقتصادية أصبحت تحتم 

، ليأخذ في حسبانه االعتبارات األرباحفلسفة تعظيم  علىالنموذج االقتصادي التقليدي المبني 
من كونها تسعى لتحقيق  ، حيث تغيرت نظرة الشركاتقتصاديةجوار االعتبارات اال إلىاالجتماعية 

 األهدافموازنة  إلىكونها كيانا اقتصاديا واجتماعيا يسعى  إلى األرباحمالكها في تعظيم  أهداف
 (.2009 ) محمص،. ةالبيئية المحيطو االجتماعية  األهدافاالقتصادية مع 

ضغوطات من قبل أطراف عديدة في المجتمع  إلى تتعرض الشركاتيرى الكشر أن و 
يعات البيئية التي تفرض ، فضال عن القوانين والتشر ين والمستهلكين والعاملين وغيرهمكالمستثمر 

اء ، وذلك حتى تستطيع البقالبيئة علىللحفاظ  مسؤولياتهاالشركات الصناعية القيام بواجباتها و  على
دراك  علىساعدت هذه الضغوطات قد ، و أنشطتها مزاولةواالستمرار في  البيئية  المسؤوليةفهم وا 

  :اآلتي وتتمثل هذه الضغوطات في، لدى العديد من مديري تلك الشركات
، وذلك حسب تتضمنه من عقوبات وحوافز وضرائب بما :والتشريعات البيئية الصادرةالقوانين  .1

 .ام بأعمال من شأنها حماية البيئةعدم االلتز  وم أإتباع الشركة لسياسة االلتزا
رة بمواقع عمل أكثر نظافة من قبل العاملين في السنوات األخي : حيث كثرت المطالبالعاملون  .2

 .ضهم لمخاطر البيئةلضمان عدم تعر وأمنا 
، وأنهم تجات التي ال تسبب أضرارا للبيئةشراء المن على: زاد اقبال المستهلكون المستهلكون  .3

 .ا أعلى مقابل منتجات سليمة بيئيابشكل عام مستعدون لدفع سعر 
 بمسؤولياتهااالستثمارات نحو الشركات التي تهتم : حيث يرى المستثمرون أن توجيه المستثمرون  .4

البيئية يشكل اتجاها تجاريا جيدا خاصة عندما أدركوا أن توجيه استثماراتهم يجب أن يأخذ في 
، وأصبح فقط الماليالعائد  علىوأال يقتصر  ،خرى األ تكاليفالالبيئية إضافة إلى  تكاليفالاالعتبار 

، مما المخاطرة وبالتاليلديهم اقتناعا بأن الممارسة البيئية السيئة قد تؤدي إلى زيادة االلتزامات 
 .األرباحتخفيض  إلىيؤدي 

الضغوط التي تواجه الشركات الصناعية  إحدىتمثل مؤسسات االقراض والمصارف  :المقرضون  .5
احتماالت تعرض هذه المؤسسات والمصارف ، حيث أدى تزايد البيئية بمسؤولياتهاأجل القيام  من

أن تطلب من طالب االئتمان  إلىالشركات الصناعية ألنشطتها  مزاولةلمخاطر بيئية نتيجة ل
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ها وااللتزامات البيئية أرباح علىوالتأثيرات البيئية  الرأسماليةمعلومات تتعلق بخطط المصروفات 
 .والمستقبلية والحاليةية التعامل مع المشكالت البيئ على، والقدرة المحتملة

 على: تمارس جماعة حماية البيئة في العديد من الدول ضغوطا متزايدة جماعة حماية البيئة .6
ة البيئة ووكالة حماية البيئة ، مثل الهيئة العامة لحمايتجاه البيئة بمسؤولياتهاالهتمام الشركات ل

 .من الهيئاتبيئة في ليبيا وغيرها ( وجمعية أصدقاء ال EPTمريكية )األ
البيئية في الدول المتقدمة عنها في  مسؤوليةتختلف درجة استجابة الشركات الصناعية للكما 
ن الكثير من الشركات الصناعية في الدول إامية بالرغم من الضغوطات السابقة، حيث الدول الن

والعكس من ذلك ال  ،البيئية مسؤوليةمرحلة النضج والرشد في استجابتها لل إلىالمتقدمة قد وصلت 
حيث يتركز  ،تزال جهود الشركات الصناعية في الدول النامية غير كافية في مجال حماية البيئة

جانب ذلك فهي تعتبر حماية البيئة من ضمن  إلى ،النشاط االقتصادي علىاهتمام تلك الشركات 
   .(1999)المقله،  الحكومة مسؤوليات

 علىالبيئية للشركات فإن العديد من الكتابات تصنف الشركات الصناعية  المسؤوليةوفي ضوء 
ثالثة أقسام تعكس االلتزام البيئي ويتسم األداء البيئي لهذه الشركات بأبعاد  إلىأساس األداء البيئي 

 (2009)محمص، : التاليالنحو  علىوذلك  ةوسمات مختلف
أن  إلى( أي إشارة )شركات معادية للبيئةتضمن الشركات ذات اللون األحمر ت :لوالقسم ال 

، نيرانالشركات تتسم بضعف وقصور األداء البيئي وتعاملها مع المشاكل البيئية بطريق إطفاء ال
 .بيئي في الشركات هو األجل القصيرفق الزمني للتخطيط الوعادة ما يكون األ
انتقال  لك إشارة إلىوذ (ت اللون األصفر )شركات وسيطةتتضمن الشركات ذا :القسم الثاني

اللون األصفر عن طريق بعض المبادرات والخطوات التمهيدية  إلىالشركات من اللون األحمر 
وث أحد األسباب رقابة التلتنظيم  أوقرار قانون إوقد يكون  ،للقيام بعمل ما اعلىالالتي تدفع اإلدارة 
التشريعات يمكن أن  علىوحق المجتمع في التعرف  ،تصرفات المستثمرين أو، مثل هذا االنتقال

، وهدف هذه الشركات أن تكون هذا القسم إلىتكون أحداثا محركة لرغبة الشركة في االنتقال 
 .تخطيط البيئي في هذه الشركات سنةفق الزمني لل، وعادة ما يكون األالبيئية صفراالمخالفات 

المرحلة  إلىإشارة  يتضمن الشركات ذات اللون األخضر) شركات صديقة للبيئة ( :القسم الثالث
ات البيئية ليس باعتبارها عليمالقوانين والت إلىالبيئية وتنظر هذه الشركات  المسؤوليةخيرة في األ

، وتكسب الشركات هذه الصفة ألنها تؤمن لتخفيض التكلفة ولتحسين الربحية قيودا بل مقياسا لألداء
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 أوااللتزام بالقوانين وتحسين صورتها ، وليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب أن تفعله بأن ذلك هو
 .تكاليفالتقليل 
 البيئية للشركات : المسؤوليةدور المعلومات المحاسبية تجاه  4.1

بهدف ترشيد القرارات المعلومات  توفيرعبء  عليهاإن المحاسبة نظام للمعلومات يقع 
لزاما بتوفير المعلومات إالمحاسبة  علىأصبح  هعلىو ، العالقة بالشركات الصناعية ة ذاتاالقتصادي

البيئة  علىالمحاسبة ذات العالقة بالجهود المبذولة من قبل الشركات الصناعية بهدف المحافظة 
اآلثار  على، وكذلك توسيع مجاالتها لتشتمل األرض أوالماء  أوث سواء الهواء من كل أشكال التلو 

البيئية للشركة  المسؤولية، بما يجعل ركات الصناعية لنشاطها االقتصاديممارسة الش علىالمترتبة 
 (.2006)الكشر،  .ومهام مهنة المحاسبة مسؤولياتمن من ض

تحقيق الدور االجتماعي  إلى الربحيةقياس  علىوتبعا لذلك تحول اهتمام المحاسبة من التركيز 
أفراد  علىجميع التأثيرات االجتماعية واالقتصادية لهذه الشركات  يتضمنللشركات الصناعية الذي 
 .(2006)الكشر،  المجتمع وموارده وبيئته

 مفهوم المحاسبة البيئية ومراحل تطورها : 1.4.1
أن  إلىحيث يشير التتبع التاريخي  ,البيئية ظاهرة حديثة تكاليفاليعد االهتمام بتحديد وقياس 

 أوالشركات الصناعية لم تكن تهتم بظاهرة التلوث البيئي وانبعاث األدخنة التي كانت تلوث الهواء 
، ضفاف األنهار علىبتصريف المخلفات في األنهار مما يهدد سالمة الكائنات الحية التي تعيش 

لكون موارد طبيعية هائلة ال ات بأنهم يمويرجع هذا اإلهمال إلى الشعور السائد لدى المجتمع
ن أ، كما تلوث البيئيالاضي غير مستغلة بسبب ال توجد مشكلة مع وجود أر  يلا، وبالتتنضب

، وتدريجيا بدأ زالةاإل أنشطةة الشركة بالقيام بالالزمة إلزالة هذا التلوث ال تقنع إدار  تكاليفال
فقط هو االهتمام يتزايد بضرورة العيش في بيئة نظيفة آمنة، حيث كان االعتقاد السائد أن المجتمع 

ب حماية يلا، لكن مع ظهور القوانين والتشريعات البيئية بدأ االهتمام بأسول عن سالمة البيئةؤ المس
دارة و االبيئة ومح ة وتعاظم يلال الكوارث البيئية المتو ، وفي ظالبيئة علىالحفاظ  تكاليفلة قياس وا 

دارة اليلااستنباط أس علىتأثير القوانين البيئية بدأ التركيز  البيئية خصوصا مع  تكاليفب لقياس وا 
( المنبثقة عن المنظمة العالمية للمواصفات ISO،14000جودة األيزو )ظهور مواصفات جديدة لل

 .(2012)ناصر والخفاف،  القياسية
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البيئية  التكاليفص يتعيين وقياس وتخصها "بأن المحاسبة الكندي المحاسبة البيئيةيعرف معهد 
)الديب،  "توصيل المعلومات لألطراف المعنيةألخذها في االعتبار عند اتخاذ القرارات اإلدارية ل

1996 :4) 
البيئية واستخدام تلك المعلومات  نشطةاأل تكاليفتحديد وقياس ا تعرف المحاسبة البيئية بأنها "كم

واألنظمة البيئية  نشطةفي صنع قرارات االدارة البيئية بهدف تخفيض اآلثار البيئية السلبية لأل
زالتها عمال بمبدأ ) من يلوث يدفع ( "   (34: 2000)التكريتي وآخرون،  وا 

)ناصف والخفاف،  :جهأو المحاسبة البيئية من ثالثة  مريكيةوكالة حماية البيئة األوقد عرفت 
2012 :69) 

قيمة : يتم من خالل هذه المرحلة قياس وتحليل كمية و بة البيئية من الوجهه االقتصاديةالمحاس .1
 .فاهية االقتصادية للفرد والمجتمع، وغالبا ما تعكس مستوى الر اإلنتاجمدخالت عوامل 

وفقا للمعايير واألسس  الماليةقوائم إعداد ال ها: يتم خاللالماليةالمحاسبة البيئية كامتداد للمحاسبة  .2
المحاسبية بحيث تتضمن هذه القوائم بيانات ومعلومات لآلثار البيئية لمساعدة المستفيدين من هذه 

 القوائم كالمستثمرين والدائنين وحملة االسهم .
مات : ويتم في هذه المرحلة تحديد وتحليل البيانات والمعلو اسبة البيئية من الوجهه اإلداريةالمح .3

البيئية لغرض مساعدة اإلدارة في التخطيط واتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة  نشطةاألالمرتبطة ب
منتج معين ومتطلبات الجودة وغيرها من القرارات  إنتاجكقرارات تسعير المنتجات واالستمرار في 

 .اإلدارية
معلومات عن األداء البيئي للشركة تفيد  نتاجنظام إل"خر للمحاسبة البيئية بأنها آوفي تعريف 

، وأنها تعد استجابة مرضية لحاجة أصحاب المصلحة المصلحة فيها في اتخاذ القرارات أصحاب
نشاط الشركة  علىبا مع آثار التشريعات و ا، وتجمعلومات ذات بعد بيئي من ناحية إلىفي الشركة 
 .(34: 2006)الكشر،  " أخرى من ناحية 

تحديد وقياس وتخصيص الكندي المحاسبة البيئية بأنها "بينما يعرف مجمع المحاسبين اإلداريين 
البيئية ألخذها في االعتبار عند اتخاذ القرارات االدارية ثم توصيل المعلومات لألطراف التكاليف 
  .(35: 2006)الكشر،  المعنية "

معلومات نظام يهتم بتوفير  :هي الباحثمن وجهة نظر  المحاسبة البيئية وبناء عن ما سبق فإن
، والتقرير قتصادية المتعلقة بالنشاط البيئياال نشطةاألمن خالل قياس  للشركاتعن األداء البيئي 
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ساعد ي، وكذلك نظام للمعلومات المحاسبية واألساليبعنها لألطراف المعنية وذلك باستخدام الطرق 
 .القرار وتحقيق رقابة فاعلةاتخاذ  على المسؤولةاإلدارة واألطراف 

كانت ، و الجتماعيةا المسؤوليةلقد ظهر االهتمام بالمحاسبة البيئية مع ظهور المحاسبة عن  
 أواالجتماعية سواء كان من ناحية القياس  المسؤوليةالبيئية تمثل مجاال من مجاالت  نشطةاأل

بل العديد من أن زاد االهتمام بقضايا البيئة من ق إلى، عنها اإلفصاح أومنافعها  أوها تكاليفمعالجة 
البيئية  مسؤوليتهاتتحمل  الشركات الصناعية أن على، وأصبح من الضروري األطراف في المجتمع

، بهدف توفير معلومات واضحة للتعرف م الفكر المحاسبي باألداء البيئي، ومن ثم كان اهتماكاملة
، وأصبحت ذلك ظهرت المحاسبة البيئية على وبناء   المسؤولياتمدى التزام الشركات بتلك  على

 (.2006)الكشر،  .فرعا من فروع المحاسبة
لمستمدة من نظم وتطورت المحاسبة البيئية وفقا الحتياجات المستفيدين من المعلومات ا

مراحل وفقا لزوايا االهتمام ثالث  إلىفكري للمحاسبة البيئية ، ويمكن تقسيم التطور الالمعومات البيئية
 (2006)الكشر، :هي وهذه المراحل ،لتها الدراسات السابقة لألمور والقضايا البيئيةأو التي 

د هذه المرحلة : وتمتالبيئية في المحاسبة االجتماعية مرحلة اندماج المحاسبة لى:و المرحلة ال 
 علىوخالل هذه المرحلة لم تحظ المحاسبة البيئية باالهتمام الكافي  1980حتى  1971من 

، كما أن الوعي البعد االجتماعي بصفة عامة على، وتركز االهتمام األكاديمي والعلميالمستويين 
، وفي هذه المرحلة لم يكن هناك مزيد من التطورات علىبالقضايا البيئية لم يكن بالقدر الذي يشجع 

 .ور البيئية والمحاسبة االجتماعيةاألم حدود فاصلة بين
 : ئية كفرع من المحاسبة االجتماعيةمرحلة النظر للمحاسبة البي :المرحلة الثانية

، وقد تميزت هذه المرحلة بإصدار م1990حتى  1981ي الفترة من عام امتدت هذه المرحلة ف
، كما اعتمدت األبحاث الحد من آثار التلوث البيئي علىالعديد من القوانين والتشريعات التي تعمل 

 .ما هو متواجد من الناحية العمليةالجانب التحليلي ل علىفي هذه المرحلة 
: وامتدت هذه المرحلة البيئية عن المحاسبة االجتماعية مرحلة انفصال المحاسبة :المرحلة الثالث

 دت هذه المرحلة تطورا وتقدما في، وشهال زالت مستمرة حتى الوقت الحاضرو  م1991من عام 
، كما ازداد اهتمام كل المديرين والمحاسبين باألمور البيئية دون القضايا البيئية في إطار محاسبي

جهود  تطور، كما نشطت خالل هذه المرحلة من لك ارتباطا بالمحاسبة االجتماعيةأن يكون لذ



24 
 

مشاكل تطبيق  علىكات نحو التغلب الباحثين والهيئات والمنظمات المهنية تجاه إرشاد الشر 
 .المحاسبة البيئية

ويرى الباحث أن التطور الفكري للمحاسبة البيئية مرتبط بالتغيرات المتالحقة والمستمرة في 
 تغير نظرته للشركة .لحاجات المجتمع 

 أسباب االهتمام بالمحاسبة البيئية : 2.4.1
لصناعية في الدول الشركات ا علىاالهتمام بالمحاسبة البيئية نتيجة للضغوط المتزايدة  ازداد

التشريعات للمنظمات والهيئات التي تطالب بتطبيق القوانين و  علىوجود الفل، وذلك لالمسببه للتلوث
 :عدة عوامل وأسباب منها ما يلي إلىويرجع االهتمام بالمحاسبة البيئية  ،الصادرة لحماية البيئة

 (2006)الكشر، 
، حيث تفتقد المحاسبة التقليدية االجتماعيةقصور المحاسبة التقليدية عن تلبية المطالب  .1

 .يئية للقرارات اإلدارية المختلفةالب بالتكاليفالفاعلة لتوفير المعلومات الخاصة  األساليب
دة األداء البيئي من قبل الفئات االجتماعية المستفيالخاصة ب الماليةالحاجة المتزايدة للبيانات  .2

البيئية  بمسؤولياتها، والتي تمارس ضغوطها من أجل قيام الشركة كالمستثمرين والمقرضين وغيرهم
كان هناك دافع لدى الشركة ومن ثم لمهنة المحاسبة للتعبير عن الدور  وبالتالي، عليهاالواجبه 

ام مختلف فئات عن ذلك أم اإلفصاحوااللتزامات البيئية و  كاليفالتالبيئي وخاصة االهتمام بقياس 
 .المجتمع المستفيدة

لصناعية لحماية البيئة من الشركات ا علىالتي تمارس ضغوطا كثيرة ظهور قوانين حماية البيئة  .3
من القيام  ، وذلك من خالل إلزامها للشركات الصناعية بدفع غرامات كبيرة في حالة تنصلهاالتلوث

 .ن الحد األقصى المسموح به قانونازيادة نسب التلوث الصادرة عنها ع أو، بدورها في هذا المجال
ء ما تكون جز  ةالبيئية عاد التكاليفألن  التكاليف، توفير إلىيؤدي االهتمام بالمحاسبة البيئية  .4

وااللتزامات البيئية يعتبر  التكاليف، فاالرتفاع المتزايد لحجم من المصاريف الصناعية اإلضافية
 أحد الدوافع لالهتمام بالمحاسبة البيئية .

 :هتمام بالمحاسبة البيئية ما يليومما سبق يرى الباحث أن من أسباب اال
نشطتها أسهم ذلك في تلويث نتيجة ممارسة الشركات أل :ور قوانين وتشريعات حماية البيئةظه .1

لدول وخاصة الدول الصناعية بالمبادرة بإعداد قوانين ، مما استدعى أن تقوم العديد من االبيئة
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م االقتصادي دون حتى يستمر التقد عليهاحماية البيئة والمحافظة  إلىوتشريعات بيئية تهدف 
  .اإلضرار بالبيئة

: مثل المقرضون والمستهلكون والمستثمرون وغيرهم الذين غوط الفئات االجتماعية المستفيدةض .2
 البيئية . بمسؤولياتهايمارسون ضغوطات من أجل قيام الشركة 

 المرتبطة بها في تحسين والتكاليف: حيث تزايد دور المحاسبة البيئية تحسين جودة المنتجات .3
ها المحاسبة البيئية ، من خالل البيانات والمعلومات التي تقدمجودة المنتجات ورفع كفاءته

 للمنتج واالقتراحات التي تقدمها لتحسين وتقييم األداء . والماليةبالنواحي البيئية 

 : المفاهيم ذات العالقة بالمحاسبة البيئية 3.4.1

أن فيما يتعلق بالمفاهيم ذات العالقة بالمحاسبة البيئية  وكالة حماية البيئة األمريكيةحددت 
سواء من المستوى الجزئي تتضمن كل ما يتعلق بالمحاسبة عن البيئة  علىالمحاسبة البيئية و 

م طبقا ، وقد قسمت الوكالة المفاهيالمحاسبة اإلداريةأو ، ا عداد التقاريرأو ، التدقيقأو ، الماليةالناحية 
 (2009) عبدالسيد وآخرون، :لعالقتها بالبيئة كما يلي

: تهدف هذه المحاسبة إلى Environmental Financial Accountingالبيئية  الماليةالمحاسبة   -1
 المنشورة في نهاية الفترة . الماليةعن البعد البيئي في القوائم  اإلفصاح

 على: وهنا يتم التركيز Environmental Cost Accountingالبيئية  التكاليفمحاسبة   -2
أي تحديد وتقييم وتخصيص كل من  ،التكاليف حساب إلىالبيئية بهدف الوصول  التكاليف
 ،العمليات والمنتجات والنشاطات علىاالجتماعية  والتكاليفالبيئية  والتكاليفالتقليدية  التكاليف
ألنه  ،في تلويث البيئة أن يدفعها يسهممن  علىيتوجب  تكاليفذلك أن هناك  علىوينطوي 

البيئية  بالتكاليف هعلي، وهذا ما يطلق أخرى ف أطراف خارجية يلابخالف ذلك سيتحمل هذه التك
بمعنى  ،التي تتأثر بشكل مباشر التكاليف :هما ،البيئية للتكاليف، وبذلك نجد بعدين الخارجية
الخاصة بالفرد والمجتمع  التكاليفأما الثاني فيتضمن  ،الشركات أن تتحملها علىخاصة  تكاليف
 .االجتماعية التكاليفوهي  والتي عادة ما تكون خارج سيطرة الشركة ،والبيئة

: تعني بإدارة  Environmental Management Accountingالمحاسبة اإلدارية البيئية   -3
األداء االقتصادي والبيئي من خالل تطوير وتنفيذ أنظمة وتطبيقات محاسبية ذات عالقة بالبيئة من 
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ذلك مما يدخل  إلىالتخطيط االستراتيجي وما و ، تحديد قيمة المنافعو دورة الحياة،  تكاليفضمنها 
 .في إدارة البيئة

 إلى: هذا المصطلح يستخدم عادة لإلشارة Ecological Accountingالمحاسبة البيئية المحلية   -4
، ويعبر بذلك عن نوع من أنواع المحاسبة أساس البيانات المادية فقط علىعملية إعداد الحسابات 

مستوى اإلدارة المحلية وخاصة فيما يتعلق  علىسبة الموارد الطبيعية محا علىالبيئية التي تكرس 
 .يم دورة حياة الموجودات الماديةالمستوى المحلي بهدف تقي علىبوضع الخطط إلدارة الموجودات 

: عرف هذا المصطلح في Natural Resources Accountingمحاسبة الموارد الطبيعية   -5
الموجودات  على، إذ تم التركيز فيه في نظام الحسابات القوميةالبيئي المحاسبة بعد دمج البعد 

مؤشرات اقتصادية معدلة كما في مؤشر الدخل القومي  على، وذلك بهدف الحصول الطبيعية
 .البيئي االجتماعي

ه من ظام مفتوح يؤثر ويتأثر بما يحيط بأنها ن علىالشركات الصناعية  إلىه يجب النظر يعلو 
 ،ف مع المتغيرات البيئيةمكانية التكيإ علىدرجة نجاح أي شركة صناعية وقف ويت، متغيرات بيئية

الحد من تأثيرها وهو ما  أوتجنبها اكتشاف التهديدات البيئية كلما أمكن  علىفكلما زادت القدرة 
، وبوجود البيئة التي تتصف بالتعقيد والتغير المستمر الصناعية الشركة فعالية إلىيؤدي في النهاية 

عة للبيئة عن قرب وبصفة ن هناك متابالصناعية متقدمة وناجحة ما لم تكتحد من جعل الشركة 
 (2009)عبدالسيد وآخرون،  .مستمرة

 أهمية المحاسبة البيئية : 4.4.1

ن ضرورة إها، بل البيئة دون غير ال تقتصر أهمية المحاسبة البيئية للحكومات وألجهزة حماية 
وهي وجود إطار لمحاسبة البيئة في الشركات الصناعية يحقق مزايا للمحاسب ومتخذ القرار 

 (.2007ي: )الياسري، كاآلت

، مما يمكن أجهزة الدولة البيئية نشطةاألللعمليات و  والماليةتوفير البيانات المحاسبية الكمية  .1
، والتعبير عن اآلثار السلبية ى للبيئةالالزمة لتحقيق اإلدارة المثلونظمها من تحديد االلتزامات 

 .تيجية المحاسبة وممارسات اإلدارةواإليجابية للبيئة في شكل نقدي وا عادة تقويم استرا
، وذلك عن طريق راف في استهالك الموارد الطبيعيةتخفيض الضغوط البيئية الناتجة عن اإلس .2

وحدات توضح كميات الموارد الناتجة والتي يمكن الحد من إعداد بيانات محاسبية في شكل 
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الحد  أوتلوثها  إلىالبيئة ومنع األضرار التي تؤدي  علىاستخدامها بغرض تخفيض الضغوط 
 منها .

، مثل ب ردود األفعال الرسمية والشعبيةالمشروعات الصناعية بسب علىتقليل المخاطر البيئية  .3
المجتمع  علىغير مرغوب بها قد ينجم عنها آثار سلبية  اتجاهات تخفيض استهالك سلع معينة

 .ر فائدة لحماية البيئة من التلوثأكث أومعينة أقل ضررا  أنشطةوتشجيع 
 .واألعباء البيئية التكاليفمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات التي تسهم في تخفيض  .4
 .البيئية المحتملةكي يشمل اآلثار توسيع نطاق عملية التقييم وتحليل االستثمار ل .5
مشكلة تلوث البيئة ضرورة التفاعل مع  عليهافإن ذلك يفرض  ،كون المحاسبة علما اجتماعيا .6

 .ونفاذ مواردها

 الخالصة : 5.1

ل المفاهيم المختلفة للبيئة و ا، حيث تنذا الفصل التمهيد لموضوع الدراسةاستهدفت الدراسة في ه
 .تجاه المسؤولية البيئية للشركاتودور المعلومات المحاسبية  ،الشركات والمسؤولية البيئية

مرورا بمرحلة  ،بدءا من المرحلة غير الواقعية ،البيئية للشركات بعدة مراحل المسؤوليةمرت  حيث
 .إلى مرحلة النضج والقبول العاموصوال  ،الرفض للتكلفة االقتصادية

مسؤولية االجتماعية وجزءا لجوانب األساسية للالبيئية للشركات الصناعية أحد ا المسؤولية وتعتبر
، وهي البيئة المحيطة بالشركة الصناعية، وقد جاءت استجابة للتغيرات الدائمة والمستمرة في منها

الموارد الطبيعية وترشيد استخدام الطاقة وتجنب  علىتشمل عدة جوانب تتمثل في المحافظة 
 .ليل المخالفاتبيئة اإلنتاجية وتقمسببات التلوث وحماية ال

صبح جزءا من أنه إلصناعية مرتبط باألداء االجتماعي، حيث البيئي للشركات ا األداءن كما أ
، وأن توفير معلومات عنها جاه األطراف المهتمة بهذا األداءت عليهوليات المحاسب وواجب ؤ مس
ب يلااألس أصبح من الضروري تغيير وتطوير وبالتالي، قق مزيدا من الرفاهية االجتماعيةيح

لتأخذ في االعتبار عالقة الشركات الصناعية بالمجتمع  ،التقليدية للمحاسب في قياس نتائج النشاط
 ولذا ظهرت المحاسبة البيئية مع ظهور المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية. ة،والبيئة المحيط

ف يلاالمحاسبة عن التكالباحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة  يتناولذلك س على وبناء   
 .ب قياسهايلاة وأسيلاوااللتزامات البيئية من حيث مفهومها ومكوناتها وأهميتها لمستخدمي القوائم الم
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 الفصل الثاني

 ف البيئيةيلاتحديد وقياس التك

 : المقدمة 1.2

اهتمام متزايد  إلى، أدى الصناعية نشطةاألية المتعلقة بنتيجة الستمرار ظهور المشاكل البيئ
، وأصبح من بل العديد من األطراف في المجتمعالبيئية للشركات الصناعية من ق المسؤوليةب

 ، ويمثل القياسف البيئية والتقرير عنهايلاالضروري أن يهتم المحاسبون بتحليل شامل لقياس التك
، نظرا ألن ما تعجز المحاسبة عن قياسه ال لعمليات المحاسبيةالمرحلة األكثر حسما من مراحل ا

قياس ، وتعد وظيفة بأداء الشركات الصناعية ألنشطتهايدخل ضمن نطاق المعلومات المتعلقة 
، وربما هي العائق ت لتطبيق المحاسبة البيئية عملياالبيئي للشركات من أصعب الخطوا األداء

ة مما يلاالنشاطات االجتماعية ليس لها قيمة م تطور المحاسبة البيئية باعتبار أنألساسي نحو ا
، ونقطة زمنية لالعتراف ةيلا، ناهيك عن صعوبة تحديد قيمة ماا نقد  ل المحاسب ال يقوم بقياسهيجع
 .نافع االجتماعية المتوقعة للشركةبالم

ف الي، وعرض تطور اإلطار الفكري الخاص بالتكالبيئيةمفهوم التكاليف هذا الفصل بتحديد  يهتم
وأهمية  ،ف البيئيةاليتبويب وتحليل التك باإلضافة إلى ،بهاالبيئية وكذلك تحديد أسباب االهتمام 

التكاليف قياس أسس و  مشاكل قياس التكاليف البيئية ، كما يعرض هذا الفصلالتكاليف البيئية قياس
 وأساليب تحليل التكاليف البيئية.الوارد باألدب المحاسبي  البيئية

 : ف البيئيةيلامفهوم التك  2.2

جاالت األداء البيئي من الطبيعي أن الشركات الصناعية في ممارستها ألنشطتها البيئية ووفقا لم
، كلفةتمصطلح ال عليها، وهذه التضحية بالموارد يطلق ةيلا، فإنها تضحي بموارد مالتي تغطيها

 على ن وجهات النظر حول التعريف الدالوبهذا المعنى ظهرت في األدبيات المحاسبية العديد م
 أنها علىف البيئية يلاف التكالذي عرَ  ،، منها تعريف فريق الخبراء الحكومي الدوليالكلفة البيئية

نشاط  علىالمطلوب اتخاذها إلدارة اآلثار البيئية التي تترتب  أوالمتخذه  جراءاتتشمل كلف اإل"
والمتطلبات  األهدافالتي تستدعيها  خرى األف يلاعن التك فضال، ولة بيئياؤ وحدة ما بطريقة مس

  (.UNTAD ,1998 :13) " البيئية للوحدة
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المقدار الذي تتحمله الشركة الصناعية من نفقات في سبيل أنها " علىف البيئية يلاف التككما تعرَ 
، وفي ضوء هذا المفهوم (55: 2008" )السيد، البيئة الموجودة فيها هذه الشركة علىالمحافظة 

 (2008)السيد، : عى ما يليا الشركات الصناعية أن تر  علىف البيئية فإن يلاللتك

 .آالت أقل تلوثا للبيئةخالل استخدام التلوث البيئي من  علىفي القضاء  اإلسهام -أ
 . الموارد الطبيعية دلة التقليل من استنفاو ان طريق مححماية الموارد الطبيعية ع علىالعمل  -ب
المناطق والموارد البيئية المحيطة بالشركة  علىية والمشاكل في الحفاظ اإلنتاجالعمل على حماية البيئة  -ج

 .التي تعمل في المجال البيئياعية وتقديم مساعدات للمنظمات االجتم
 ةالتخلص من النفايات الصناعية الضارة بالبيئة عن طريق اختيار الطرق المناسب علىالعمل  -د

 .فيلا، إال أن ذلك قد يؤدي إلى تحمل الشركة المزيد من التكيذاء البيئةتسبب بإ البحيث 
 أوالنظام  أومع العمليات  أوف التي تظهر مع المنتج يلامجموعة التكأنها " علىكما تم تعريفها 
 .(283: 2010)الشحادة،  في اتخاذ قرارات إدارية جديدة "الخدمات والمهمة 

 .(67: 2000)بدوي،  "المجتمع علىوتعرف بأنها " التعويض عن األضرار الكاملة التي وقعت 
التي تتم لغرض  نشطةاألف المرتبطة باليكافة عناصر التكأنها " علىوهناك من يعرفها  

 نشطةاألة آثار معالج أو( ف التوافق البيئييلاتكمنتجات صديقة للبيئة ) إنتاج أو استخدام خامات
بالتشريعات والقوانين  الزاميا أو( سواء كان ذلك اختياريا ف إزالة األضرار البيئيةيلاتكالملوثة للبيئة )

 .(65: 2007)أحمد،  البيئية "
يؤدي  نأكل ما من شأنه  علىالمصروفات وااللتزامات النقدية التي تصرف ف بأنها "وتعرَ 

النظام البيئي من معدات وغيره وما يثبت التزام الشركة بالمعايير الخاصة بحماية  علىللمحافظة 
 .(58: 2010)الطاهر،  البيئة وتحسينها "

، ذلك المفهوم هعلىي يرتكز المنظور الكلي الذ أوف البيئية وفقا للمستوى يلاويختلف مفهوم التك
)سويلم، :ف البيئية وهمايلاأساسهما تحديد مفهوم التك علىحيث يمكن تحديد مستويين يمكن 

2001 :177). 
ف البيئية من وجهة نظر المجتمع في التضحيات يلاويتحدد مفهوم التك :ال المنظور الكليأو 

 أفرادالمجتمع نتيجة األضرار البيئية الناشئة عن ممارسة كافة  علىاالقتصادية التي يقع عبؤها 
آثار سلبية ضارة بكل مكونات البيئة ،  عليهاالمختلفة والتي تترتب  نشطةالمجتمع وقطاعاته لأل

 .ة هي السائدة في الفكر االقتصاديوهذه الوجه
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لشركة في التضحيات ف البيئية من وجهة نظر ايلاويتحدد مفهوم التك: ثانيا المنظور الجزئي
الشركة نتيجة قيامها بتنفيذ برامج حماية البيئة سواء كان ذلك  علىاالقتصادية التي يقع عبؤها 

هة هي السائدة في الفكر ، وهذه الوجبصورة اختيارية أوبموجب القانون بصورة ملزمة أي 
 .المحاسبي

ف المرتبطة يلاالتك تتمثل فيف البيئية يلاومن خالل التعريفات السابقة يرى الباحث أن التك 
 إلى، باإلضافة ستخدام للموارد الطبيعية المتاحةالضرر من سوء اال أوبالبيئة ومقدار التلوث 

تطبيقا للقوانين  أوالبيئية اختياريا  مسؤولياتهاالمبالغ التي يتم إنفاقها نتيجة التزام الشركة ببعض 
منع وتقييم ورقابة  إلىالتي تهدف  نشطةاألالعديد من ، والمبالغ  التي تدفعها نتيجة قيامها بيةالبيئ

 .ة عن ممارستها ألنشطتها المختلفةالبيئة والناتج علىاآلثار السلبية الواقعة 
 : البيئية تكاليفتطور اإلطار الفكري الخاص بال 3.2

، ونتيجة لىالوية العمل في كافة الشركات في الوقت الحأو البيئة  علىتتصدر قضايا الحفاظ 
قوانين  إلىحماية البيئة قامت معظم البلدان بترجمة هذا االهتمام  علىلمحافظة لللضغوطات المستمرة 

لوية العمل في كافة الشركات في الوقت أو البيئة  على، وقد تصدرت قضايا الحفاظ وتشريعات بيئية
تحقيق التوازن البيئي والحد من األضرار البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والتي  على، وتعمل لىاالح

  (2007)غميض،  تمثل الهدف األسمى لكل مجتمع من المجتمعات
وهناك ثالثة اتجاهات  ،أخرى ف البيئية من شركة إلى يلاويختلف اإلطار الفكري الخاص بالتك

 (.2006)الكشر،  :التاليوهي كف البيئية يلاة للتعامل مع التكفكرية رئيس
، فهي تكلفة ف ال بد منها أي ال يمكن تجنبهايلاف البيئية هي تكاليوهو أن التك :لواالتجاه ال 

 .الحكومية لحماية البيئة جراءاتإلالتوافق مع القوانين البيئية وا
المشروعات التي تمنع حدوث  على اإلنفاقدارة الشركة بالتفكير في إوم تق االتجاه الثاني:

حماية البيئة ها ، وتكتسب خبرة من خالل التعامل مع الجهات الحكومية المنوط بيئيةاألضرار الب
ف يلامن التك خرى األخفض األنواع  إلىا يؤدي م، مف البيئيةاليمن خالل تحمل قدرا من التك

 .البيئية
أنها ليست  علىف البيئية برؤية استراتيجية يلاالتك إلىوهو أن الشركة ال تنظر  :االتجاه الثالث

، إنما ف البيئية في المستقبليلاأسلوب لخفض التك أومجرد مقابل للتوافق مع قوانين حماية البيئة 
، وذلك من خالل زيادة المبيعات وزيادة حقيقية لزيادة حجم أعمال الشركة تشكل فرصة استراتيجية
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ستشارية بيئية لشركات ، وكذلك تقديم خدمات اصديقة للبيئةالللمنتجات الخضراء  الحصة التسويقية
 .أخرى 

جة للضغوطات ـف البيئية جاء نتيـاليور الفكر الخاص بالتكـومما سبق يرى الباحث أن تط
، زوافـوبات وحـعق منه منـئية وما تتضن البيـ، وزيادة القوانيئةـالبي علىالمستمرة في المحافظة 
 عليهاا يترتب ـف البيئية وميلاإدارات الشركات الصناعية بأهمية قياس التكوكذلك زيادة الوعي لدى 

 .ف البيئيةيلا، وأصبح من الضروري أن يهتم المحاسبون بتحليل شامل لقياس التكمن منافع
 :ف البيئيةيلاأسباب االهتمام بالتك 4.2

البيئة مازالت محدودة بالنسبة للعديد من األجهزة الرقابية  علىإن التجارب في مجال الرقابة 
لى محاسبة بيئية إلىومازالت تواجه العديد من الصعوبات من بينها افتقار هذا المجال  ، وا 

لىالمعلومات المتصلة بتكلفة ومنفعة البيئة و        ، وهناك يفة تدقيق أداء المشاريع البيئيةغياب وظ ا 
)الصوفي  :يلي ماف البيئية يلاضرورة االهتمام بالتك إلىالتي أدت  من يرى أن من األسباب

 (.2012وآخرون، 
تؤثر تأثيرا جوهريا التي البيئية و  نشطةاألة للكثير من المعلومات الخاصة بيلاالطبيعة الكمية الم .1

 .صول الشركة ونفقاتها والتزاماتهاأ على
ف اجتماعية يتحملها يلاالبيئة من كونها تك علىف المحافظة يلاتغير وجهة النظر السائدة حول تك .2

 .ف تتحملها الشركةيلاتك إلىالمجتمع 
المستوى القومي والذي يفيد في الحصول  علىف التلوث يلافي إعداد تقرير تك اإلسهام إلىالحاجة  .3

جراء الدراسات الالزمة المختلفة و  نشطةاألالمؤشرات التي تمكن من متابعة التلوث الناتج عن  على ا 
 .التخصصية

البيئية قد وجه اللوم والتقصير  نشطةاألالمعلومات الخاصة ب علىة يلاعدم اشتمال القوائم الم .4
 .ةيلاللمحاسبة لتضليلها مستخدمي البيانات الم

، فالمستهلكون الذين يرغبون ات الصناعية من األطراف المتعددةالشرك علىالضغوطات المتزايدة  .5
 على، والمساهمون والمستثمرون الذين يطالبون بالحصول بالبيئةاء منتجات ال تسبب أضرار في شر 

معلومات بيئية ال توفرها  على، والمقرضون الذين يرغبون في الحصول معلومات عن األداء البيئي
 على، وقوانين حماية البيئة التي أعدتها الدول من أجل المحافظة ة للشركات الصناعيةيلاالقوائم الم

 .جماعة الضغط البيئي لىإ، باإلضافة البيئة
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، فقد قدرت منظمة الحماية البيئية أن الشركات األمريكية صرفت ما ف البيئيةيلاالتزايد المستمر للتك .6
بليون دوالر في  200ارب ، وما يقم1990في عام  نشطةاألهذه  علىبليون دوالر  100يزيد عن 

 .م1995عام 
 علىأهمية التركيز  إلىالدراسات التي تبنتها وكالة حماية البيئة األمريكية  إحدىأشارت  هذا وقد

 أوف البيئية يمكن تخفيفها يلان الكثير من التكإف ألسباب منها: يلاالمحاسبة البيئية ومحاسبة التك
، باإلضافة إلى توفير قيمة للمنتجات ةال تضيف أي فيلاحتى تجنبها نهائيا نظرا  لكون هذه التك

، وتحقيق المنافسة لمنتجات الشركة من ف البيئية وتسعير منتجاتهايلامعلومات أدق للشركة عن التك
ف البيئية يساعد في دعم الي، كما أن فهم التكلمنتجات ذات مواصفات بيئية أفضل خالل الترويج

 هادةش علىتطويرها كوسيلة للحصول  إلىنظام اإلدارة البيئية التي تسعى الكثير من الشركات 
)الصوفي وآخرون،  ورتها المنظمة الدولية للمعايير( والمتعلقة بالبيئة التي طISO 14001)يزواآل

2012.) 
هو ف البيئية من قبل اإلدارة يلااالهتمام بالتك إلىويرى الباحث أن من األسباب التي تؤدي 

 : تحقيق العديد من المنافع منها
وذلك باتخاذ الشركة الصناعية القرار األمثل من خالل  ،البيئية التكاليفمكانية التقليل والحد من إ -أ

، مثل إعادة تصميم المنتجات وكذلك عليهااستثمار يعود بالنفع  إلى التكاليفتحويل هذه 
 (.تثمار في تقنية العمليات الخضراء)صديقة للبيئةاالس

 تكاليفاحتساب  إلىالبيئية في كل العمليات والمنتجات يؤدي  بالتكاليففهم واالهتمام الإن  -ب
ت متوافقة تصميم عمليات ومنتجا إلى، كما أن ذلك يقود الشركات الصناعية حقيقية للمنتجات

 .مع البيئة في المستقبل
 زيادة القدرة التنافسية للشركة بين العمالء. إلىف البيئية يلايؤدي االهتمام بالتك -ج
شهادة  علىصبح عامال قوي لحصول الشركة أف البيئية يلالمحاسبة عن التكإن االهتمام با -د

 .ة في أغلب دول العالمبيئتمام بال، والتي تصنف كشركة لها اه(ISO 14001اآليزو )
 :البيئية التكاليفتبويب وتحليل   5. 2

وهو أحد أهم أهداف  التكاليفلى لتحقيق هدف قياس و الخطوة األ التكاليفيعتبر تبويب عناصر 
 (.22: 2008)أبوشنب،  :، ويقصد بعملية التبويبالتكاليفنظام محاسبة 

 .مشتركة أووفقا لما لها من خصائص عامة  التكاليفتجميع  .1
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 .في سلسلة من المجموعات النوعية التكاليفتصنيف  .2
، عليهاللحد من تأثيرات التلوث والسيطرة  نشطةاألتمارس الشركات الصناعية العديد من حيث 

إلزامي  أو، سواء أدتها بشكل طوعي البيئة والمجتمع علىلة إزالة آثاره و افضال عن معالجته ومح
 نشطةاألرسة هذه مما تكاليف، وقد يتولد جراء نشطةاألللنهوض بتلك  بتكاليفتلتزم  أوفإنها تتحمل 

اآلراء في كيفية تبويب عناصر ومكونات التكاليف البيئية  هذا وقد تعددت .البيئية إيرادات)منافع(
 وفيما يلي عرض ألهمها:

 (EPAوكالة حماية البيئة المريكية ) تبويب 1.5.2
 (2006)الكشر،  :التاليالنحو  علىالبيئية  التكاليفبتبويب  قامت وكالة حماية البيئة األمريكية

 علىتؤثر بشكل مباشر و ف التي تتحملها الشركة يلا: وهي التكلخاصة(اف الداخلية )يلاالتك .1
 .خسارتها أوربحيتها 

 علىوعمليات الشركة  أنشطةف الناتجة عن يلا: وهي التكف الخارجية )االجتماعية(يلاالتك .2
  .خسارتها أوربحية الشركة  علىف ال تؤثر بشكل مباشر يلا، وهذه التكالبيئة
 :م1993وآخرون سنة  Philipتبويب  :2.5.2

 أوضحت هذه الدراسة أنه يمكن تبويب التكاليف البيئية في مجموعات متجانسة على النحو التالي:   
تكاليف تصميم اإلدارة البيئية، وتتمثل عناصر هذه النوعية من التكلفة في التكاليف المرتبطة  .1

إلى تكاليف  بالتغيرات التنظيمية، وكذلك التكاليف المرتبطة بتطبيق إجراءات جديدة، هذا باإلضافة
 وضع مقاييس األداء البيئي.

التكاليف الخاصة بإدخال بعض التعديالت التكنولوجية المرتبطة بتطبيق التشريعات الخاصة بحماية  .2
إدخال بعض األدوات والمعدات التي تعمل على حماية البيئة من  البيئة، وتتمثل هذه التكاليف في

  األقل تلوثيا للبيئة.دات الجديدة قيمة شراء المع أو في التلوث،
تكاليف المخاطر البيئية المحتملة والتي تواجهها الشركات باالستعداد لها من خالل تقييم البدائل التي  .3

طرق التعامل مع هذه المخاطر هو تحويل ختيار أفضلها، ومن أفضل على مخاطر بيئية وا تشمل
 حد عناصر تكاليف المخاطر البيئية.الخطر إلى شركات التأمين، ومن ثم تعتبر قيمة قسط التأمين أ

 المراجعة البيئية، باإلضافة إلى تكاليف الفحص الدوري. تكاليف .4
 م: 1994وآخرون سنة  Kreuzaتبويب  3.5.2

حددت هذه الدراسة أربعة مستويات للتكاليف البيئية والتي تعتبر في حد ذاتها من التحليالت 
 االساسية في معرفة التكاليف البيئية:
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ف المرتبطة بشكل مباشر بالمنتجات وتشمل المواد يلا: وهي التكيلف التشغيلاتكالعادية و  التكاليف .1
، وتحمل هذه تشغيل والعمالة والطاقة والتدريبف اليلاف استخدام المباني والمعدات وتكيلاالخام وتك

 .لمنتجات باستخدام معدالت التحميلا علىف بشكل تقليدي يلاالتك
صة باالمتثال ف الخااليف الحكومية والتكيلا: وهي تلك التكالقانونية/ التشريعية المستمرةف يلاالتك .2

، يح والمراقبة واالختبارات والفحصعالم والتقارير والتصار إلف ايلا، وتشمل تكللتشريعات الحكومية
 ، أي(ABCعلى أساس النشاط )ف يلاسلوب التكأالمنتجات باستخدام  علىف يلاوتحمل هذه التك

 .فالياألنشطة التي كانت سببا في وجود تلك التك علىباالعتماد 
ال ف العقوبات والغرامات في حالة عدم االمتثيلا: وتشمل هذه التكااللتزامات المحتملةف و يلاالتك .3

لناتجة عن ة ايلا، كما تشمل اإلدعاءات القانونية والتسويات المللقوانين والتشريعات الحكومية
، وغالبا ما يتم تقدير هذه لحوادث البيئية المتعلقة بذلكالتدمير للممتلكات واالتصحيحية و جراءات اإل
في تقدير  يلاتغأال بعتبار، كما يجب أن تراعي الشركات محل اإل، ف بواسطة المختصينيلاالتك

 .هاثبشكل منخفض أو إهمال توقع حدو مبالغها 
الناتجة عن استجابة المستهلك بخفض أو  فيلا: وهي تلك التكف الملموسة بشكل ضئيليلاالتك .4

في  ةإنهاء التلوث البيئي عن طريق المنتجات الصديقة والتي من خاللها يمكن للشركة أن تحقق وفر 
شباع ونظرة ية اإليرادات أو خفض المصروفات نتيجة تحسين عملوذلك من خالل زيادة اإل ،التكلفة

 .المجتمع للشركة
 تبويب عبدالبر:  4.5.2

هذه الدراسة النفقات البيئية في الخطوات المتعبة أو المطلوب اتباعها إلدارة اآلثار البيئية حددت 
 ألنشطة الشركة عن المسؤولية البيئية وتتكون من:

ف الالزمة لمنع حدوث اآلثار الناتجة عن عمليات يلا: وتمثل التك(المنع أنشطةالحماية ) فيلاتك .1
استخدام مواد ملوثة ية بحيث ال يتم اإلنتاجالتصنيع التي تسبب التلوث كإعادة تصميم العمليات 

أقل تلوثا ومراجعة تصميمات  أخرى ف استبدال مصادر الطاقة بأنواع يلا، وتكوضارة للبيئة
وتكاليف انشاء وتشغيل  المنتجات الجديدة للتأكد من توافر متطلبات األمن عند االستخدام

 .وحدات معالجة النفايات عند المصدر
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وهي التي تظهر عند استخدام بعض المعايير السيما عند االهتمام بالجودة  تكاليف التقييم: .2
اه للمستهلك ومن أمثلتها تكاليف التدريب لمن يشاركون في واألمن للمنتجات والخدمات المؤد

 حفظ ونقل المواد الخطرة، وتكاليف تطبيق إجراءات تقويم التأثير البيئي للشركات.
وهي التكاليف التي تنشأ عند متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات والمعايير : الرقابة أنشطةتكاليف  .3

 المرتبطة بالبيئة ومن أمثلتها:
 يف معالجة النفايات الخطرة القابلة إلعادة االستخدام والتدوير.تكال -أ
 تكاليف خطة الطوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل المواد الخطرة. -ب

وتعني تلك التكاليف الناشئة عن سوء استخدام الموارد التي تدخل في العمليات : الفشل تكاليف .4
استخدام الموارد الطبيعية من هواء ومياه ومن أمثلتها الغرامات الصناعية وأيضا سوء 

 والتعويضات البيئية.

البيئية بما في ذلك  تكاليفويالحظ أن هذا التبويب يبين بشكل واضح عناصر ومكونات ال
  .ضرار البيئيةع وتقييم ورقابة األالخسائر التي تتكبدها الشركات الصناعية في حالة فشلها في من

 :2001ودويدار  2000 تبويب بدوي  5.5.2

والنفقات  جباريةاإلجبار إلى النفقات البيئية اإل أوحيث تم تبويب النفقات البيئية من حيث االلتزام 
 البيئية االختيارية وذلك كما يلي:

اال التي تقوم بها الشركة امتث نشطةاأل أوالعمليات  على: وهي تنطوي جباريةالنفقات البيئية اإل .1
للتلوث والتي تمثل الحد لقوانين تسنها الدولة وذلك بتحديد المعدالت المقبولة  أوسيادية لقرارات 

 إلى نوعين هما: جباريةاألقصى لما يمكن أن تستوعبه البيئة، ويمكن تقسيم النفقات البيئية اإل
يحد تنميتها بوضعه حدود معينة  أويحصر القانون  أوعة وهي تحدث عندما يقيد و اتكاليف المط -أ

 مصاريف تشغيل الشركة. علىلإلصدارات المنبعثة مثل غبار االسمنت، وهذه التكاليف دائما تؤثر 
استنزاف الموارد: وهي التكاليف التي تتحملها الشركة نتيجة  أوااللتزامات الناتجة عن نقص  -ب

 الستنزاف موارد المجمتع واالستفادة منها.
العمليات التي تقوم بها الشركة الرتباطها  علىالنفقات البيئية االختيارية: وهي التي تنطوي  .2

، وكذلك حال تحقيق الشركة لمستويات أفضل من إلدراكها بأنها مرغوبة بيئي ا أوبأنشطتها 
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من مسببات التلوث وهذه العمليات هي عمليات الرقابة  التخلص كلي ا أوالمستويات القياسية 
 ضافية لتلوث الهواء وعمليات المعالجة اإلضافية للمخلفات السائلة.اإل

 :2001وآخرون سنة  Joshiتبويب  6.5.2

 التكاليف البيئية هما:حددت هذه الدراسة نوعين من 

فقا للنظام التكاليف المرئية: وهي التي تتعلق باالمتثال للقوانين والتشريعات الحكومية، و  .1
أنها تكاليف بيئية، ومن التكاليف البيئية تركيب وصيانة معدات رقابة  علىلشركة المحاسبي با

وكذلك استخدام مدخالت أقل التلوث، وتكاليف معالجة التلوث الجوي والناتج من مداخن المصانع، 
 ية للحد من االنبعاثات الملوثه للجو.اإلنتاجفي العملية  تلويث ا

إجمالي التكاليف،  علىولها تأثير  أخرى التكاليف البيئية المستترة: وهي التي تتضمنها حسابات  .2
ضمن المصروفات الصناعية غير المباشرة، وقد  أخرى وهذه التكاليف تظهر متضمنة في حسابات 
 علىالشركات بحيث تصبح تكاليف خارجية تقع  علىتكون غير ناتجة عن التشريعات المفروضة 

 الشركات ومنها األعباء البيئية الطارئة. عليهامع والتي ال تحاسب المجت
سلبية، فإذا أدت القوانين التي تسعى  أووقد تكون التكاليف المستترة للقوانين البيئية إيجابية 

فإنها تكون إيجابية، أما إذا أدت القوانين إلى تبنى عمليات  اإلنتاجلحماية البيئة إلي زيادة تكلفة 
 فإن التكاليف المستترة تكون سلبية. اإلنتاجأكثر كفاءة وبالتالي انخفضت تكاليف ية إنتاج

 :2004سنة  حسنتبويب  7.5.2
ا في هذه الدراسة البيئية التي يتم إنجازها لتحقيق  نشطةاأللطبيعة  تم تبويب التكاليف البيئية تبع 

 االلتزام البيئي للشركات إلى ما يلي:
 .اإلنتاجبالحد من اإلهدار في الخامات ومواد التصنيع و التكاليف البيئية الخاصة  .1
 تكاليف معالجة المياه الصناعية. .2
 تكاليف تخفيض الطاقة والقوى المحركة. .3
 تكاليف اإلضافات إلى عناصر التنوع البيولوجي. .4

ا ألنشطة المتسببه فيها،  اكما ترى هذه الدراسة أنه ا لتبويب التكاليف البيئية تبع  تمثل أساس 
ا لتبويبها محاسبيا بين تكاليف بيئية رأسمالية وجارية، ويمكن توضيح ذلك من خالل  وكذلك أساس 

 الشكل التالي:
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 ( 2ـ  2شكل رقم )
 طريقة قياس التكاليف البيئية.

 (141: ص 2004)حسن،  :المصدر

 ويتضح من الشكل السابق مايلي:
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نوعية الموارد الطبيعية والبيئية، ويتم تبويب هذه  علىالخسائر البيئية، ويعتمد تحديد هذه التكاليف 
ربة، باإلضافة إلى ــوالتية، والهواء، والمياه، واألراضي، الموارد إلى موارد بيئية حيوانية، والبيئية النبات

استخدام هذه الموارد عن  علىالطرق والمرافق، ويترتب مثل المباني و  اإلنسانالموارد من صنع 
ومجاالت االستخدامات الصناعية إلحاق مجموعة من األضرار باألرصدة المتاحة  نشطةاألطريق 

 عناصر الموارد الطبيعية

 والبيئية:

 البيئة الحيوانية. .1

 البيئة النباتية. .2

 المياه. .3

 الهواء. .4

 األرض والتربة. .5

 موارد من صنع اإلنسان

 استخدام الموارد الطبيعية 

 أنشطة الموارد الطبيعية 

 استخدام األراضي

 التكاليف الرأسمالية

 برامج دفاعية وحمائية

 حماية البيئة الحيوانية. .1

 حماية البيئة النباتية. .2

 حماية البيئة المائية. .3

 حماية البيئة الهوائية. .4

حماية األراضي  .5

 والتربة.

 حماية موارد اإلنسان

 التكاليف الجارية

 الخسائر البيئية

 .خسائر بشرية 

 .خسائر حيوانية 

 .خسائر وموارد أخرى 

 عناصر األضرار البيئية 

 اإلضرار بالبيئة النباتية. .1

 اإلضرار بالبيئة الحيوانية. .2

 اإلضرار بالبيئة البشرية. .3

 اإلضرار بالتربة .4

 البيئية السنويةالتكاليف 
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من الموارد الطبيعية والبيئية، ويتطلب حماية هذه الموارد الطبيعية والبيئية ضرورة إعداد وتصميم 
عية االحتفاظ بالعناصر المختلفة من الموارد الطبي علىمجموعة من البرامج الدفاعية التي تعمل 

 (.1999ئية.) حسانين، والبي

  :أنواع وهي سته إلى هاصومن العرض السابق لطرق التبويب المختلفة يمكن تلخي

منع حدوث التلوث  أو التي تتحملها الشركة لتجنب تكاليف: وهي التجنب التلوث أومنع  تكاليف .1
الناتجة من  تكاليفلية للحماية من التلوث وتتضمن الأو  تكاليفالمنع هي  تكاليف، ففي المستقبل

 إلىخفض األسباب التي قد تؤدي  أومنع  لغرضالتي تقوم بها الشركة الصناعية  نشطةاأل
ية بحيث ال يتم استخدام اإلنتاجإعادة تصميم العمليات  تكاليف، وتتمثل في وث بيئيأحداث تل

 .اد خطرة من شأنها تحدث تلوث بيئيمو 
لها الشركات الصناعية و االتي تز  نشطةاأل تكاليفوتتضمن : الحصر والقياس أنشطة تكاليف .2

 .المصادر المختلفة ألضرار البيئة بغرض قياس ومتابعة
التي تتحملها الشركة بغرض الرقابة والتحكم في كافة  تكاليف: وتتضمن جميع القابةالر  تكاليف .3

د ، وكذلك استخدام مواالخاصة بشحن المواد الضارة تكاليف، وتتمثل في اليمصادر التلوث البيئ
 .وكل ما من شأنه خفض مصادر التلوثصديقة للبيئة 

التي تنفقها الشركة إلزالة األضرار البيئية التي  تكاليف: وهي الالفشل البيئي أنشطة تكاليف .4
 تكاليفحدثت بالفعل نتيجة فشل الشركة الصناعية في منعها وحصرها في السابق والمتمثلة في 

 .غازية أوصلبة  أوواء كانت سائلة بالبيئة سية الضارة اإلنتاجمعالجة المخلفات 
 للبيئة هاتالشركة الصناعية نتيجة تلويالتي تحملها  تكاليف: وهي عبارة عن اللفاتاالمخ تكاليف .5

 ،وتشمل الغرامات التي تدفعها الشركة نتيجة عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات الحكومية
ألشخاص وتدمير الممتلكات الشخصية للغير اإلصابات التي قد تحدث ألحد ا إلىباإلضافة 

 .عالمجتم أووالحوادث البيئية المتعلقة بأحداث أي ضرر لألفراد 
 :هي تكاليف: وتتضمن نوعين من الااللتزام بالقوانين والتشريعات تكاليف .6
امتثالها عدم الحكومة نتيجة  إلىهي المبالغ التي تدفعها الشركة الصناعية و القانونية  تكاليفال -أ

 .للتشريعات الحكومية
في إزالة التلوث  لإلسهامالتي تتحملها الشركة الصناعية  تكاليفوهي ال :االختيارية تكاليفال -ب

 .رة الشركة الصناعية أمام المجتمع، وكذلك ألغراض تحسين صو لبيئةوحماية ا
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 :البيئية تكاليفأهمية قياس ال 6.2
األداء البيئي وقياسه يساعد في تحسين هذا األداء الذي يؤثر بدوره  تكاليفإن االهتمام بدراسة 

كما تظهر أهمية معلومات ، لشركة ويحسن أيضا من سمعة الشركةفي تحسين األداء االقتصادي ل
من صافي المبيعات والناتج القومي  تكاليفالبيئية من خالل النسبة التي تمثلها هذه ال تكاليفال
القياس وبالرغم من أهمية عملية  (.2006)الكشر، في أكثر الدول تقدما في العالم جمالياإل

 ،من صعاب وعقبات تحول دون تطورها المحاسبي لتلك المتغيرات إال أنها ال زالت تعاني
ة المعالم ولم يتم غير محدد الأو ، لكونها الخاضعة للقياس نشطةاألفي طبيعة  الصعابوتكمن هذه 

عماله وبين ما ترى أ ين ما يتوقعه المجتمع من منظمات هيتها بسبب وجود فجوة باالتفاق عن ما
، وثانيا لصعوبة التعبير بوحدات القياس النقدي عن العوائد لمنظمات مسؤوليتها اتجاه المجتمعتلك ا

تماعي كونها تناسب القياس الوصفي، فضال عن القياس الكمي االجتماعية كمردود لألداء االج
الجتماعي طول الفترة الزمنية بين واقعة حدوث التكلفة االجتماعية وبين زمن العائد ال ثالثاو ، النقدي

التي تتحملها الشركات الصناعية عن  تكاليفسبيل المثال إن ال على، المتحقق من تلك التكلفة
 أجور إجازات الحمل والوالدة للعامالت تحمل بين طياتها عوائد اجتماعية بارزة تتمثل بتنمية

، إال أنه من الصعب سرية واالجتماعية ألسر العامالتالمستوى الثقافي للعاملين وشد الروابط األ
أن عملية تحديد وقياس  وقد أشار الكشر هذا .(2005)العاتي،  إخضاع تلك العوائد للقياس الكمي

  :لصناعية بالعديد من الفوائد منهاالشركات ا علىالبيئية تعود  تكاليفال
زالتها تماماا تكاليفالكثير من ال يمكن تخفيض .1 ، وذلك باتخاذ القرارات لبيئية بشكل كبير وا 

 .ملية فنية تراعي العوامل البيئيةاالستثمار في ع أوالخاصة بإحداث تغيرات تشغيلية 
، في حساب التكلفة وتحديد األسعار زيادة الدقة إلىالبيئية سيؤدي  تكاليفال علىإن التعرف  .2

مساعدة الشركات في تصميم أعمال ومنتجات وخدمات أفضل من الناحية هم في وبالتالي يس
 .ا ينتج عنه مزايا تنافسية للشركةالبيئية مم

هم ات الصناعية يسالختامية للشركالمالية البيئية في الحسبان عند إعداد القوائم  تكاليفإن أخذ ال .3
 .ها أكثر تعبيرا عن الواقع العمليفي تحسين النتائج ويجعل

 .على الحقائقالبيئية في ترشيد عملية اتخاذ القرارات المبنية  تكاليفقياس والتقرير عن الال يساعد .4
 األرباحزيادة  علىلشركات الصناعية لالبيئية  تكاليفيساعد فهم وتحليل سلوك عناصر ال .5

 .بكفاءة أكبر وتحسين األداء البيئي الموادواستخدام 



41 
 

هتمام بقياس التكاليف االهناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى ضرورة  أنالقطاطي  يرى كما 
  البيئية:

مع  للتوافقمدى قيام الشركة بتنفيذ كافة أنشطتها الالزمة  علىهناك حاجة ملحة للتعرف  .6
، مع تحديد نشطةاألورة اختيارية وتكلفة تلك التي تقوم بها بص أوالتنظيمات والقوانين البيئية 

 .جماليةاإل تكاليفحجم النشاط وكذلك األسعار وهيكل الأثرها على 
انية تنفيذ برامج مكإالرقابة ومن ثم  إلىالخاصة بحماية البيئة  نشطةاألخضاع إالمساعدة في  .7

 .الموقف التنافسي في السوق  على، األمر الذي سينعكس خفض التكلفة
البيئة عند التخطيط المستقبلي باعتبار أنه  علىتزايد االهتمام بالعوامل والمتغيرات ذات التأثير  .8

 .مجاالت المسؤولية البيئية للشركةمن 
صدار تشريعات متعددة علىبالمحافظة  الدولي تزايد االهتمام .9 خضاع اآلثار ،البيئة وا   وحتمية وا 

 ، واالتجاهالحد األدنى لها إلىرقابة هذه اآلثار وتخفيضها  بغرضالخارجية السلبية للشركة للقياس 
ية اإلنتاج نشطةالتلوث الناتج عن ممارستها لأل تكاليفنحو تأكيد ضرورة أن تتحمل الشركة 

 .الملوثة
البيئية وذلك لتحسين جودة  تكاليفسبق أن هناك أهمية كبيرة لقياس ال مامويرى الباحث 

مل المسؤولية تجاه المعلومات المحاسبية وكذلك االهتمام المتزايد من قبل الشركة الصناعية لتح
الشركة الصناعية لنشاطها ال تمثل منفعة حقيقية  مزاولةتضح أن المنافع الناتجة من االبيئة، حيث 

، مما يستلزم تحميل البيئية عند تحديد وتقييم النشاط تكاليفإذا لم يؤخذ في االعتبار عناصر ال
 .تكلفة المنتج علىالبيئية  تكاليفال

 البيئية :  تكاليفمشاكل قياس ال 7.2
بحت مشكلة ال تمس دولة واحدة فقط، بل أصبحت مما ال شك فيه أن مشكلة التلوث البيئي أص

صبح من يا فقد لم يتم معالجة هذه المشكلة في بداية ظهوره إذا نهإ ، حيثتمس جميع دول العالم
 .الصعب التحكم فيها

هم المحاسبة بأنها تس علىاء التهمة التلوث إلي إلق أضرار معالجةتكاليف ويؤدي عدم قياس 
وذلك نتيجة حجبها عن المجتمع حقيقة ما تحدثه الشركات  ،إفساد البيئة إلىبطريقة غير مباشرة 

حقيقة الجهود التي تبذلها الشركات  إلى، باإلضافة المسببه للتلوث من أضرار بالبيئةالصناعية 
غير حقيقتها حيث تكون  على األرباحظهار ، وكذلك إة لتخفيض التلوث والحد من أضرارهالصناعي
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، األمر الذي يقلل من اإلنتاج تكاليفالتي تعتبر جزءا من  تكاليفمتضخمة بقيمة تلك ال األرباح
 .(2008)أبوبكر،  نتائج األعمال كمؤشر لتقييم األداء علىاالعتماد 
بشكل واضح بسبب وجود العديد من  نشطةاألالبيئية عن  تكاليفتبلور بعد عملية قياس التولم 
 : كل والصعوبات والتي تتمثل باآلتيالمشا

بع من االلتزام البيئي للشركة يف البيئية فالمشكلة في أساسها تنعناصر التكال وتحديد صعوبة حصر .1
عناصر التكاليف البيئية وهو  والمسبب فيه بالتالي في حدوث اإلنفاقباعتباره النشاط المولد لواقعة 

ابعاده بشكل قاطع من وجهة النظر العلمية، وال شك في  علىفي ذاته مفهوم غير محدد ولم يتفق 
الوصول إلي اتفاق محدد حول ماهية االلتزام البيئي وحقيقة عناصره إنما يعني  علىأن عدم القدرة 

المتولدة عن ذلك االلتزام بشكل دقيق، تحديد عناصر التكاليف البيئية  علىتلقائيا عدم القدرة 
التقرير عن نتائجه بشكل  أوقياسه  أووبالطبع فإن عدم تحديده بشكل دقيق ال يمكن من حصره 

 (.2001دقيق )راضي، 
اإلضافية للمواد الخام والمرافق والمصروفات  تكاليفتتضمنه ال الذيصعوبة فصل الجزء البيئي  .2

 .(2001)راضي،  العامة غير المباشرة
 (2000) بدوي، .لحماية البيئة تلتزم بها الشركاتعدم وجود معايير قانونية محددة  .3
 إلى، األمر الذي يؤدي ات الشركة وتركها للتقدير الشخصيمعينة للوفاء بمسؤولي أنشطةعدم تحديد  .4

 نشطةاأل تكاليف، وكذلك عدم وجود حصر لتوقعات األطراف المختلفة للمجتمععدم االهتمام ب
 (2012)الصوفي وآخرون،  .البيئية

 (2012) الصوفي وآخرون، .نقدي للمنافع البيئيةصعوبة القياس ال .5
 قيم نقدية إلىصعوبة ترجمتها وبالتالي البيئية  تكاليفصعوبة القياس الكمي المباشر لبعض ال .6

 (.2012)الصوفي وآخرون، 
البيئية في سجالت ودفاتر الشركة  تكاليفعدم توافر البيانات الالزمة لقياس بعض عناصر ال .7

 (.2001)راضي،  وارتباطها بعدد كبير من األحداث الخاصة
يمكن بموجبه إجراء معالجة محاسبية مستقلة للمصروفات  هيعلعدم وجود معيار محاسبي متعارف  .8

 .(2005)لطفي،  عائد نقدي عليهاالجارية البيئية وخاصة تلك التي ال يترتب 
البيئية هي القصور  تكاليفة التي تعاني منها المحاسبة عن الالمشكلة الرئيسويرى الباحث أن 

ال يتم تتبعها بطريقة  تكاليفأن معظم هذه ال إلى، إضافة البيئية تكاليفالموجود في تعريفات ال
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 إلىال يمكن تخصيصها  وبالتالي، ي حسابات واضحة وصريحة في الشركةمنظمة وتسجيلها ف
، كما تنتج المشكلة أيضا من عدم اعتماد المديرين سببت بها أوحدثتها ألعملية التي ا أوالمنتج 

قد يكون السبب و ، رارات الخاصة بالشركة الصناعيةالبيئية عند اتخاذهم الق تكاليفعناصر ال
التقليدي بحيث  تكاليفلهذا القصور هو المبالغ التي سيتم انفاقها إلعادة هيكلة نظام ال الرئيس
 .البيئية تكاليفعناصر ال يتضمن

 البيئية:  تكاليفأسس قياس ال 2-8
إلى تحديد قيمة األحداث معبر ا عنها غالب ا بوحدات نقدية، أما في مجال يهدف القياس المحاسبي 

حوال بالقياس النقدي ومن المحاسبة البيئية يتعين أال يرتبط القياس المحاسبي في كل الظروف واأل
 (2007)كامل وآخرون،  مدخالن للقياس هما: هنا ظهر

 العيني. األساس 
 النقدي. األساس 
: يتم تناول نوع مختلف من التكاليف البيئية استخدام الساس العيني لقياس التكاليف البيئية -أ

المورد وتكلفة نفاذ المورد  علىوهي التكاليف المرتبطة بالمورد الطبيعي، مثل تكلفة الحصول 
إستخدام المورد مما يوجب التعرض للمحاسبة البيئية، والتي تتناول بدورها  علىوتكلفة الرقابة 

 .األرصده المتاحة والمستخدمة واالحتياطية للموارد الطبيعية
والتنمية  ولقد لقى المدخل المحاسبي العيني اهتمام ا كبير ا من العديد من المنظمات الدولية للبيئة

م عقد مؤتمر األمم المتحدة لإلحصائيات البيئية، ولقد تم تقديم 1976والموارد الطبيعية، ففي عام 
ذلك المؤتمر تناولت أساليب تحديد أرصدة الدولة من الطاقة والخامات  فيدراسات وبحوث 

ا مستحدث ا للمحاسبة العينية البيئية، وهو ا لبعد الخاص بمدخل الطبيعية، وتلك النتائج أضافت بعد 
تلك النتائج  علىكما تم االعتماد المحاسبة البيئية كأساس لتقدير كميات الفاقد من الموارد البيئية، 

ا في تحديد اآلثار البيئية الستخدام هذه الموارد في األنشطة المختلفة بالدولة  .أيض 
الطبيعية مع التطبيق م تم إقرار مدخل المحاسبة العينية للموارد 1991وفي مؤتمر جنيف عام 

توفيرها وا عدادها  تم األراضي التي علىاألراضي التي يتم استخدامها خالل الفترة الزمنية، و  على
 .لالنتفاع بها خالل فترة زمنية مقبلة
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كافة  تطبيقه على: يعتبر القياس مبدأ استقرت استخدام الساس النقدي لقياس التكاليف البيئية -ب
وحدة تعبير عن كافة العمليات التجارية والصناعية والخدمية باستخدام النظم المحاسبية وذلك لل

 قياس مالية وهي وحدة النقود.
حاسبة البيئية بشرط لقد لقى استخدام الحسابات النقدية اهتماما كبير ا من الباحثين في مجال الم

الحسابات العينية للبيئة والموارد الطبيعية في التعبير عن  علىعدم إمكانية االعتماد أن يرجع ذلك ل
األصول العينية للبيئة، هذا  علىتأثير أنشطة المجتمع  علىالخسائر أو األرباح البيئية التي تترتب 

باإلضافة إلى أن إعداد البيانات المحاسبية في شكل وحدات نقدية يؤدي إلى إيجاد أسلوب لحساب 
المستدام، وكذلك فإن إعداد تقارير محاسبية مالية دوريا تصف األحدات  وتحديد الدخل القومي
ها من نفاذ للموارد الطبيعية، ومن مجموعة من الزيادات أو التخفيضات في علىالبيئية، وما يترتب 

معدالت تلوث البيئة السائدة في المجتمع، وذلك في شكل وحدات النقود مما يؤدي إلى تمكين أجهزة 
تلوث البيئة عن  علىالمترتبة  سم السياسات الخاصة بتطبيق مبدأ سداد قيمة األضرارالدولة من ر 

طريق األطراف التي تسبب في حدوثها، وأيضا تحديد أسعار استخدام ونفاذ الموارد الطبيعية 
يعكس أبعادها البيئية مباشرة بمقياس كمي موحد  تكاليفمن الصعب قياس الو  بالمناطق المختلفة

 (2007.) كامل وآخرون، بما يحقق هدف القياس لمهمةاالمختلفة 
التي  نشطةاألالبيئية حسب  تكاليفالذي تم فيه تصنيف الم 1999 عبدالبر سنة لتبويبووفقا 

 علىفإن عملية القياس سوف تتم  ،(تقييم، ورقابة، وفشل تكاليف، و المنع تكاليفحدوثها ) إلىأدت 
 (2011)الدوسري،  :التاليالنحو  علىوذلك  هذا األساس

 إنتاجالتي تنفذها الشركة لمنع  نشطةاأل تكاليف: وهي المنع ) الوقاية ( أنشطة تكاليفقياس  .1
البيئية وتقييم الدراسات  تكاليفومن هذه ال ،النفايات التي تسبب تدهور الجودة البيئية أوالملوثات 

دارة النفايات وتكلفة ، يم واختبار آالت منع حدوث التلوث، وتقيواختيار الموردين وا عادة استخدام وا 
السابقة  تكاليفبنود هذه ال على، ويمكن الحصول يئية وتكلفة التدريب ألجل البيئةإعداد التقارير الب

 .خرى األ نشطةاألالمتعلقة ب تكاليفمن سجالت الشركة وذلك بعد أن يتم فصلها عن باقي ال
التي تنفذها الشركة لتحديد ما إذا  نشطةاأل كاليفت(: وهي التقييم )االكتشاف أنشطة تكاليفقياس  .2

، مثل قة مع المعايير البيئية المناسبةكانت المنتجات والعمليات والنظم داخل الشركة تكون مطاب
وتطوير مقاييس  ،معدالت التلوث على، والرقابة البيئية المراجعة تكاليفو  ،فحص المنتجات تكاليف
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، ويمكن الحصول ومتابعة العالقة معها ،ة المختلفةمع األجهزة البيئين و االتع تكاليفو  ،األداء البيئي
 .يسهل تحديدها وقياسها وبالتاليالسابقة من خالل سجالت ودفاتر الشركة  تكاليفال على

 إنتاجالمؤداه داخل الشركة بسبب  نشطةاأل تكاليف: وهي تتضمن الرقابة أنشطة تكاليفقياس  .3
تشغيل آالت  تكاليف، مثل الملوثات والنفايات داخل البيئة الملوثات والنفايات وقبل تفريغ هذه

عالج النفاية الضارة  تكاليفو  ،التلوث علىصيانة آالت الرقابة  تكاليفو  ،التلوث علىالرقابة 
لضارة خزين المواد ات تكاليف، و النفاية الضارة أووير الخردة وكذلك إعادة تد ،والتخلص منها
يمكن  وبالتالي من خالل سجالت الشركة  تكاليفهذه ال على، ويمكن الحصول والتصرف فيها

 .تتبعها وتحديدها وقياسها
 :فشل داخلية وخارجية تكاليف إلىالفشل  أنشطة تكاليف: وتنقسم الفشل أنشطة تكاليفقياس  -أ

ركة حال الفشل في تفاديها البيئية التي تحصل داخل الش تكاليف: وهي الالفشل الداخلي تكاليف
الفشل  أنشطة، ومن والنفايات وانطالقها داخل البيئةالملوثات  إنتاجتتسبب في  وبالتالي، ومنعها

لبيئية والضرر ا ة نتيجة عدم االلتزام بالتشريعاتالشرك علىالبيئي الغرامات والجزاءات التي تفرض 
زالة المخلفات  تكاليف، وكذلك البيئي الذي تحدثه ية الضارة بالبيئة سواء كانت هذه اإلنتاجعالج وا 

من واقع سجالت  تكاليفبيانات هذه ال علىويمكن الحصول  صلبة( أوغازية  أولفات )سائلة المخ
 .يسهل قياسها وبالتالي ودفاتر الشركة 

التي تؤديها الشركة  نشطةاألممارسة  علىالبيئية المترتبة  تكاليف: وهي الالفشل الخارجي تكاليف -ب
 تكاليف، وتنقسم هذه الذه الملوثات والنفايات في البيئةالنفايات وانطالق ه أوالملوثات  إنتاجبسبب 
من  اإلنتاجالتي تتحملها الشركة لما تسبب فيه  نشطةاأل تكاليف) الفشل المدركة تكاليفإلى 

 تكاليفالفشل غير المدركة ) كاليفت( و تنظيف التربة الملوثة تكاليف، مثل ونفايات بيئية ملوثات
التي يتحملها  تكاليفطراف خارج الشركة مثل الألتي تمارس خارج الشركة وتتحملها ا نشطةاأل

مثل  ية(ماعـــاجت تكاليف) .المجتمع لعدم إدراك الشركة أنها المتسبب الحقيقي للتلوث والضرر البيئي
ة إدارة النفاي تكاليف، و الهواء والمياه والتربةجة لتلوث العالج الطبي الذي يحدث نتي تكاليف

 .والملوثات التي تم التخلص منها
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 : البيئية تكاليفتحليل ال أساليب 9.2
ن المنع والتقييم أنشطةستثمار في الفشل البيئي من خالل زيادة اال تكاليفيمكن تخفيض  ، وا 

  إلىالبيئية  تكاليفالجودة وبالتحديد عندما يتم تحليل ال تكاليفالبيئية مشابه لتحليل  تكاليفتحليل ال
 .(2006)الكشر،  (فشل) عدم تطابق تكاليفو ( تقييمو  منع)تطابق تكاليف

 : ما يلي ساليبالبيئية ومن هذه األ تكاليفيمكن استخدامها لتحليل ال وأساليبوجد عدة طرق تو 
الجودة وهو مشابه لتحليل  تكاليفيعتبر تحليل باريتو من أهم وسائل تحليل  :تحليل باريتو .1

مقارنة هذه  أوالبيئية  تكاليف، ويمكن استخدامه في التمييز بين عناصر الالبيئية تكاليفال
البيئية  تكاليف، من خالل شكل بياني يساعد في مراقبة الة زمنيةلمدار سلس على تكاليفال

توحيد  علىبشكل فعال  يدعم، ويتميز تحليل باريتو بأنه بين عناصرها العالقة علىوالتعرف 
 (.2003)شكشك،  جهود كافة المعنيين باتخاذ القرارات التصحيحية وتنفيذها بصيغة متماسكة

 سيستخدم هذا المنوذج في تحليل بيانات الشركة.

 

 ( 3ـ  2شكل رقم )

 .البيئية خالل عدة سنوات معينة  تكاليفرسم باريتو لل
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 :  االتجاهتحليل  .2
، ويستخدم تحليل االتجاه لمعرفة بالتكلفة في فترات سابقة الحاليةهو عبارة عن مقارنة التكلفة 

( )المنع، التقييم، الفشل الداخلي، الفشل الخارجيتكاليفبحيث يتم وضع عناصر ال تكاليفاتجاه ال
 (.2003)شكشك،  يار يتم تحديدهكنسبة من أي مع أوالخريطة دوريا كقيمة مطلقة  على

، ويمكن استخدامه لمتابعة الحالة في الفترات القادمة هيعلويفيد تحليل االتجاه بالتنبؤ بما ستكون 
 (2004)النيحوي،  :ناك نوعين من تحليل االتجاه هما، وهومقارنته باألداء المتوقع علىاألداء الف

يستخدم في التخطيط االستراتيجي مثل تحليل االتجاه الخاص  :المدى الطويل علىالتحليل  -أ
 .ذلك( يوضح 4ـ  2بنسبة المبيعات لمدة طويلة والشكل رقم ) 

 

 

 ( 4ـ  2الشكل رقم )

 المدى الطويل علىتحليل االتجاه 

 

، أي البيئية لفترة زمنية أقل تكاليفوهو يبين القيم المتوقعة لل :المدى القصير علىالتحليل  -ب
لية محدده، عم أومستوى المناطق واإلدارات ويكون هذا التحليل تفصيلي ومتعلق بنشاط محدد 

 .(5.2)  كما هو في الشكل رقم
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 (5.2الشكل رقم )

 المدى القصير . علىتحليل االتجاه 

 :الخالصة 10ـ  2
البيئية وتطور  تكاليفحيث ناقش فيه الباحث مفهوم ال، البيئية تكاليفل الفصل تحديد وقياس الو القد تن

هذه باإلضافة تبويب وتحليل  ،البيئية تكاليفوأسباب االهتمام بال البيئية تكاليفاإلطار الفكري الخاص بال
تحليل أساليب مشاكل القياس وأسس و  على، والتعرف البيئية تكاليفقياس ال إلىوالتي أدت  التكاليف

  البيئية. تكاليفال
أنها تتمثل  علىإال أن معظمهم يتفق  البيئية، تكاليفاختلفت آراء الباحثين والكتاب في تحديد مفهوم ال

، الضرر من سوء االستخدام للموارد الطبيعية المتاحة أومقدار التلوث المرتبطة بالبيئة و  تكاليففي ال
ا تطبيق أومسؤولياتها البيئية اختياريا المبالغ التي يتم إنفاقها نتيجة إلتزام الشركات لبعض  إلىباإلضافة 
منع وتقييم ورقابة  إلىالتي تهدف  نشطةاأل، والمبالغ التي تدفعها نتيجة قيامها بالعديد من يئيةللقوانين الب

، وقد تصدرت قضايا الحفاظ ة عن ممارستها ألنشطتها المختلفةوالناتج ،البيئة علىاآلثار السلبية الواقعة 
البيئي والحد من األضرار تحقيق التوازن  علىحيث تعمل لوية العمل في كافة الشركات أو البيئة  على
 .البيئية

وقد مرت الشركات الصناعية بعدة مراحل في مجال اهتمامها بالبعد البيئي بدءا من مرحلة التجاهل التام 
ي تتكبدها في سبيل الت تكاليفبالجوانب البيئية مرورا بمرحلة التفاضل بين االعتراف بالبعد البيئي وبين ال

المرتبطة بالبيئة اختياريا لقناعتها بتأثير  تكاليفلتحمل المرحلة االستعداد التام  إلى، وصوال االلتزام بذلك
صبحت كافة الشركات ، وأخيرا المرحلة التي أزيادة معدالت أرباحها علىقدرتها التنافسية و  علىذلك 

 . البيئي ملزمة بشكل قانوني بالبعدالصناعية 
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نشاطها مما ينتج عنها مخالفات يمكن  مزاولةالبيئية عند قيام الشركات الصناعية ب تكاليفتنشأ ال
، ولتحقيق ذلك الهدف تخلص منها بطريقة ال تضر بالبيئةال أواالستفادة منها من خالل إعادة تدويرها 

، المنع أنشطة تكاليفوهي ) نشطةوفقا لأل تكاليف إلىيمكن تبويبها وتصنيفها  تكاليفتتحمل الشركة 
 تكاليفمرتبطة ارتباطا بالمنتجات )ال تكاليفو  الفشل( أنشطةالرقابة، و  أنشطةو الحصر والقياس،  أنشطةو 

 الملموسة بشكل ضئيل( تكاليفوال، االلتزامات المحتملة تكاليف، و القانونية تكاليفوال، العادية والتشغيلية
نفقات البيئية من حيث االلتزام أو اإلجبار وهي ) النفقات البيئية اإلجبارية، النفقات البيئية تبويب الكذلك و 

وفقا للتشريعات البيئية وهي ) التكاليف المرئية، التكاليف تبويب التكاليف البيئية االختيارية( باإلضافة إلى 
 البيئية المستترة(.

لك لتحسين جودة المعلومات المحاسبية وكذلك االهتمام البيئية وذ تكاليفوهناك أهمية كبيرة لقياس ال
 تكاليفمن الصعب قياس ال عية لتحمل المسؤولية تجاه البيئة، إال أنهالمتزايد من قبل الشركات الصنا

، ونتيجة الستمرار تلفة المهمة بما يحقق هدف القياسالمخ أبعاده، ويعكس البيئية بمقياس كمي موحد
الصناعية أصبح من الضروري أن يهتم المحاسبون بتحليل  نشطةاأللمتعلقة بظهور المشاكل البيئية ا

  .البيئية والتقرير عنها تكاليفمشاكل قياس ال
يؤدي عدم قياس تكاليف معالجة أضرار التلوث إلى إلقاء التهمة على المحاسبة بأنها تسهم بطريقة غير 
مباشرة إلى إفساد البيئة، وذلك نتيجة حجبها عن المجتمع حقيقة ما تحدثه الشركات الصناعية المسببة 

الصناعية لتخفيض التلوث  للتلوث من أضرار بالبيئة، باإلضافة إلى حقيقة الجهود التي تبذلها الشركات
تعاني المحاسبة عن التكاليف البيئية من وجود قصور في تعاريف التكاليف البيئية و والحد من أضراره، 

إضافة إلى أن معظم هذه التكاليف ال يتم تتبعها بطريقة منظمة وتسجيلها في حسابات واضحة وصريحة 
التكاليف البيئية عند اتخاذهم للقرارات الخاصة  في الشركة، باإلضافة إلى عدم اعتماد المديرين عناصر

ونتيجة لعدم تبلور عملية قياس التكاليف البيئية بشكل واضح وذلك بسبب وجود العديد بالشركة الصناعية، 
من المشاكل والصعوبات والتي منها: صعوبة حصر وتحديد عناصر التكاليف البيئية وكذلك عدم وجود 

لحماية البيئة تلتزم بها الشركات، باإلضافة إلى صعوبة القياس النقدي للمنافع  معايير قانونية مادية محددة
البيئية، وصعوبة القياس الكمي المباشر لبعض التكاليف البيئية وبالتالي صعوبة ترجمتها إلى قيم نقدية، 

شركة وكذلك عدم توافر البيانات الالزمة لقياس بعض عناصر التكاليف البيئية في سجالت ودفاتر ال
 وارتباطها بعدد كبير من األحداث الخاصة.

يهدف القياس المحاسبي إلى تحديد قيمة األحداث معبرا عنها غالبا بوحدات نقدية، أما في مجال و 
المحاسبة البيئية يتعين أال يرتبط القياس المحاسبي في كل الظروف واألحوال بالقياس النقدي ومن هنا 

 .ئية ) األساس العيني ، واألساس النقدي(ظهر مدخالن لقياس التكاليف البي
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 الفصل الثالث

 المسؤولية البيئية في الشركة الليبية للحديد والصلب

 : المقدمة 1.3

ل هذا الفصل التعريف بالشركة الليبية للحديد والصلب ودراسة ما تقوم به الشركة من و ايتن
وذلك من خالل التعريف ، مواردها علىعملية من أجل حماية البيئة والمحافظة  أنشطةو  إجراءات

واللجان  اإلدارة، وتتبع ما تقوم به هذه واللجان والوحدات التابعة لها بإدارة الوقاية الصناعية
تنفيذية لحماية البيئة وكذلك حماية  إجراءاتوما تتخذه من  أنشطةمن  خرى األالمختصة واإلدارات 

 .تكاليفالعاملين بالمصانع وأهمية ذلك في تحديد عناصر ال

كما يتم تحديد مكونات الشركة الليبية للحديد والصلب والكيفية التي يتم بها التعامل مع المشاكل 
مارسة إصابات العمل واألضرار البيئية الناجمة عن مية المختلفة وكذلك دراسة عملية ئوالحوادث البي

، وذلك من خالل الزيارات التي قام بها الباحث لإلدارات التي لها عالقة يةاإلنتاجالشركة ألنشطتها 
لعامة ومكاتب السالمة ا ،والمكتب القانوني ،الماليةواإلدارة  ،اإلنتاجبموضوع الدراسة مثل إدارة 
جراء عدد من التقارير الصادرة عنها وتحليلها على، واإلطالع والوقاية الصناعية بالشركة ، وا 

سئلة واالستفسارات ، وطرح عدد من األولين والموظفين بهاالمسؤ  المقابالت الشخصية مع بعض
 ،تكاليفال مدير إدارة مراقبةو  ،الماليةومن هؤالء مدير اإلدارة  ،بما يخدم أغراض الدراسة ،مهعلى

رئيس قسم و ، ، ورئيس قسم اإلطفاءورئيس قسم مراقبة وحماية البيئة ،ورئيس قسم السالمة العامة
 حسابات المخازن، ورئيس قسم المدفوعات.

 الشركة الليبية للحديد والصلب (:الحالة الدراسية )  2.3

 :التعريف بالحالة الدراسية 1.2.3

 كانتو  الليبية للحديد والصلب من أضخم الشركات الصناعية العاملة في ليبيا،تعتبر الشركة 
لمشروعات  ، والذي يقضي بإنشاء الهيئة العامةم 1974لسنة  101دور القانون رقم مع ص البداية

حجر األساس لمجمع الحديد  م تم وضع 18/9/1979، وبتاريخ الحديد والصلب بمصراتة
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 ، بمنطقة قصر أحمد( هكتار1200) اليطعة أرض مساحتها حو ق على، أقيم المجمع والصلب
 متر شرق مدينة مصراتة.كيلو  (12)بعد  علىو 

لغت م بطاقة تصميمية سنوية ب09/09/1989خلت مرحلة التشغيل التجاري في دو 
، متبعة في طن 1,700,000 إلىحقا ، تم تطويرها الطن من الصلب السائل 1300,000

لمختزل مع ، وصهر الحديد االجودةعالية عملياتها أسلوب االختزال المباشر لمكورات أكسيد الحديد 
عروق، كتل، ) المنتجات الوسيطة، نتاج، إلربي، باستخدام أفران القوس الكهالخردة المتوفرة محليا

حديد التسليح والقطاعات  نتاج( التي تستخدم ال حقا مواد خام بمصانع الدرفلة الطويلة إلبالطات
المجلفنة البارد و  علىالساخن و  علىاللفات والصفائح المدرفلة  نتاجإل المسطحةومصانع الدرفلة 

 .والمطلية

 :مكونات الشركة 2ـ  2ـ  3

ة بما يخدم احتياجات مصانع مجهز وحدات و تتكون الشركة الليبية للحديد والصلب من عدة  
 :ةالتاليية اإلنتاج، حيث يضم الوحدات تصنيع الصلب

 :الوحدات والمصانع -أ
a.  :مصنع االختزال المباشر 

لى والثانية و ية للوحدتين األاإلنتاجية تبلغ الطاقة إنتاجيضم المصنع ثالث وحدات    
ل التجاري للوحدتين بتاريخ ( وبدأ التشغيDRI( طن سنويا من الحديد اإلسفنجي )1,100,000)

 .م 28/3/1990
( طن سنويا من الحديد اإلسفنجي 650,000ية )اإلنتاجأما الوحدة الثالثة التي تبلغ طاقتها 

، وبهذا م 13/11/1997خلت مرحلة التشغيل التجاري في ( فقد د(HBIالساخن  علىالمقولب 
 .( طن سنويا1,750,000ال المباشر)ية التصميمية الكلية لمصنع االختز اإلنتاجأصبحت الطاقة 

b. (1ب رقم )مصنع الصل: 

ية تصميمية إنتاجم بطاقة  16/10/1989دخل المصنع مرحلة التشغيل التجاري بتاريخ    
الكتل  ( طن سنويا من630,000) نتاجطن من الصلب السائل، إل 670,000درها سنوية ق

نتهاء من تطوير المصنع لتصل طاقته التصميمية السنوية م تم اال 2008روق، وخالل سنة والع
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( 90بي سعة كل منها )( طن ويستخدم المصنع ثالثة أفران قوس كهر 1,000,000حدود ) إلى
 .اطن

c. ( 2مصنع الصلب رقم): 

ها ية تصميمية سنوية قدر إنتاجم بطاقة 1991مرحلة التشغيل التجاري سنة  دخل المصنع 
، باستخدام ( طن سنويا من البالطات611,000) نتاج، إل( طن من الصلب السائل650,000)

 .ا( طن90أفران القوس الكهربي بعدد ثالثة أفران سعة كل فرن )

d.  مصنع درفلة القضبان والسياخ: 

والثاني ل و القضبان بطاقة تصميمية سنوية للخطين األ نتاجخطين إل علىيشتمل المصنع 
تشغيل التجاري بتاريخ ل مرحلة الو ، حيث دخل الخط األ( طن من القضبان400,000)

م كما تم 18/2/1989لة التشغيل التجاري في اني مرححين دخل الخط الثم في 12/10/1988
اقة تصميمية سنوية تبلغ األسياخ بالمصنع ذاته بط نتاجم تنفيذ الخط المزدوج إل1997في عام 

 م .27/5/1988، وقد بدأ التشغيل التجاري بتاريخ طن (400.000)

e. مصنع القطاعات الخفيفة والمتوسطة : 

ية تصميمية سنوية إنتاجم بطاقة 08/4/1989لتشغيل التجاري بتاريخ حلة ادخل المصنع مر    
 . متوسطة وبمختلف األحجام واألبعاد( طن من القطاعات الخفيفة وال120,000قدرها )

f.  الساخن علىمصنع درفلة الشرائط: 

الساخن  على( طن من اللفات المدرفلة 580,000تبلغ الطاقة التصميمية السنوية للمصنع )
 م .05/10/1990مرحلة التشغيل التجاري بتاريخ ودخل 

g.  البارد علىمصنع الدرفلة: 

ية تصميمية سنوية قدرها إنتاجم وبطاقة 20/01/1990لتشغيل التجاري للمصنع بتاريخ بدأ ا
 .البارد على( طن من اللفات المدرفلة 140,000)
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h. مصنع الجلفنة والطالء: 

، ين مستوى منتجاتهاالتطويرية التي استهدفت تنويع منتجات الشركة وتحسالمصنع أحد المشاريع 
، وخط ا( طن80,000ية سنوية قدرها )إنتاجاللفات المجلفنة بطاقة  نتاجويضم هذا المصنع خطا إل

، وقد دخل المصنع مرحلة ( طنا40,000ية سنوية قدرها)إنتاجمطلية بطاقة اللفات ال نتاجآخر إل
 .م02/9/1998بتاريخ لتشغيل التجاري ا

i.  : مصنع الجير والدولومايت 

ية سنوية إنتاجتزويد مصانع الشركة بحاجتها من الحجر الجيري والدولومايت بطاقة  علىيعمل 
، ويتم تجهيز هذه الخامات حسب األحجام المطلوبة بمحجر السدادة الذي ( طنا88,000قدرها )
 .الشرق من مدينة مصراتة إلىكم  140يبعد 

 : المرافق الساسية -ب
a. ( مولدات توربينية تعمل بالبخار،6تستخدم هذه المحطة عدد ) :محطة الكهرباء وتحلية المياه 

( 3، وعدد )انع الشركة من الطاقة الكهربائيةات لتغطية احتياجات مصو ا( ميج84طاقة كل منها )
مصانع ووحدات الشركة ، لتغطية مكعب يوميا متر( 10,500كل منها )وحدات لتحلية المياه سعة 
 .والتبريد اإلنتاجت بالمياه الستعمالها في عمليا

b.  ة األكسجين بطاق نتاجلى إلو ، األ( وحدات3والهواء المضغوط: يتكون من ) األكسجينمصنع
ية قدرها إنتاجبطاقة الهواء المضغوط  نتاج( والثانية إلمتر مكعب/ساعة 2,000ية قدرها )إنتاج

متر  2,000ية قدرها )إنتاجالنيتروجين بطاقة  نتاجوالثالثة إل مكعب/ساعة(متر  16,000)
 .مكعب/ساعة(

c. المعامل والورش : 
 معامل مراقبة الجودة : 

، وتقوم هذه المعامل بإجراء يةاإلنتاجومعامل فرعية بالوحدات تضم الشركة معمال مركزيا 
التركيبات الداخلية للمنتجات  علىواالختبارات الميكانيكية والمعدنية والكيميائية للتعرف  التحاليل

 .وتحسينها في مختلف مراحله اإلنتاجوالكشف عن العيوب الموجودة بها لغرض ضبط جودة 
 ورش الصيانة وتصنيع قطع الغيار: 
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من بينها ورش  ،تضم الشركة عددا من الورش التي تقوم بأعمال اإلصالح والصيانة المختلفة
 . أخرى ورش فرعية  إلىاإلضافة تصنع كميات محدودة من قطع الغيار ب

 :م ورش الصيانة وتصنيع قطع الغيارأه
 ركزية لتخطيط وتصنيع قطع الغيار.ـ الورشة الم

 ـ ورشة الصيانة الكهربائية واإللكترونية .
 ـ ورشة صيانة المعدات الميكانيكية .

 ليات الخفيفة والثقيلة.ـ ورشة صيانة اآل
 : الليبية للحديد والصلبة بالشركة القوى العامل 3.2.3

% من العمالة 99منها نسبة  عامال( 6956) يعمل على تشغيل مصانع ووحدات الشركة عدد
 600عة الحديد والصلب يسع )صنا على، كما يوجد بالشركة مركز نوعي مجهز للتدريب الوطنية
داريا في الداخل بغية إكسابهم مهارات متدرب من شأنها رفع قدراتهم ( لتأهيل العاملين فنيا ومهنيا وا 
 .الموقعيبرامج التدريب العملي و  إلىية إضافة اإلنتاج

( عدد العاملين بالشركة الليبية للحديد والصلب حسب التخصصات 1-3يوضح الجدول رقم )
 عدد العاملين . إجمالي إلىالمختلفة ونسبة كل نوع 

 (  1ـ  3جدول رقم ) 
والربع  ( 2010ـ  2009ـ  2008خالل سنوات الدراسة )  العمالة بالشركة الليبية للحديد والصلب

 .2015ل لسنة و األ

الربع األول  2010 2009 2008 نوع العمالة
2015 

 النسبة % المتوسط

 %5 369 382 367 361 366 الشؤون المالية 
 %14 935.750 872 976 930 965 إدارية وخدمية
 %80 5495.250 5565 5562 5435 5419 فنية ) تشغيلية (

  6800 6819 6905 6726 6750 إجمالي العمالة الوطنية
 %1 61 87 51 53 53 عمالة فنية أجانب
إجمالي العمالة 

 %100 6861 6906 6956 6779 6803 بالشركة

 مقابلة مع السيد/ محمد الشريمي، رئيس قسم شؤون العاملين بإدارة الشؤون اإلدارية.: المصدر 
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، حيث ة بالشركة هي عمالة فنية تشغيلية( أن معظم العمال1 ـ 3رقم )يالحظ من خالل الجدول 
مما يتطلب العناية بهم من مخاطر  ،العمالة بالشركة إجمالي% من 80نسبة في المتوسط البلغت 

صابات العمل نظرا لظروف التشغيلو   ماكن العمل من قبل إدارة الشركة.في أ ، وتوفير الحماية لهما 
 

 
 

 ( القوى العاملة بالشركة الليبية للحديد والصلب1ـ  3الشكل رقم )
 :في الشركة الليبية للحديد والصلبعن حماية البيئة  المسؤولية 3ـ  3

التي حدثت في مجتمع األعمال ونمو وتعقد أشكال  المهمةنظرا للتطور الهائل والتغيرات 
الحياة  علىلها تأثيرها الشركات وظهور ما يعرف بالشركات متعددة الجنسية التي أصبحت كيانات 

 أوهذه الشركات من جانب جمعيات حماية البيئة  على، وتزايد الضغوط االجتماعية واالقتصادية
ضرورة استجابة هذه الشركات لهذه الضغوط من  إلىو التشريعات الحكومية أدى  العماليةالنقابات 

 .خالل وفائها بمسؤولياتها البيئية
، دة قوانين وتشريعات تهتم بالبيئةليبيا بقضايا البيئة من خالل صدور عومنذ الثمانينيات اهتمت 

، والذي يهدف بشأن تنظيم استغالل مصادر المياهم 1982( لسنة 3لقوانين قانون رقم )ومن هذه ا
، ودراسة مصادر تلوث المياه واقتراح ما يلزم لمياه وعدم اإلسراف في استعمالهاا علىالمحافظة  إلى
لزام المتسبب با إجراءاتمن  زالتهاللنفقات اللمكافحة التلوث وا   .زمة لمعالجته وا 

5, الشؤون المالية %

,  إدارية وخدمية
14%

80, (تشغيلية ) فنية  %

1, أجانب %

القوى العاملة بالشركة الليبية للحديد والصلب

الشؤون المالية

إدارية وخدمية

(تشغيلية ) فنية 

أجانب
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بكافة  حماية البيئة إلىم بشأن حماية البيئة ويهدف 1982( لسنة 7ا صدر القانون رقم )كم
 . من التلوث والدمار اجوانبه

من  عليهام بشان حماية الحيوانات واألشجار والمحافظة 1989( لسنة 15وكذلك قانون رقم )
 االستنزاف.

، والذي حل محل القانون رقم م بشأن حماية وتحسين البيئة 2003( لسنة 15وصدر قانون رقم )
يطالب هذا القانون كافة الجهات والمؤسسات و  .لذي تم إلغاؤه بموجب هذا القانون ا م1982لسنة  7

قف ظاهرة هود لو األجنبية بضرورة بذل كافة الجلشركات العامة والخاصة الوطنية و والمصالح وا
لتي تقع في الحد من انتشار تلك الظاهرة واإلبالغ عن الحوادث ا واإلسهام التلوث بمختلف مسبباته،

زمة لمكافحة التلوث والوقاية توفير المعدات واألجهزة الال على، والعمل لتها لنشاطاتهاو ابسبب مز 
االحتفاظ  ها ملوثات الهواءل التي تنبعث من، كما يطالب كافة الشركات والمصانع والمعاممنه

 بتسجيل لنوعية ومكونات وكمية هذه الملوثات المطرودة وتقديمها للجهة المختصة.
قة، والتي من أهم مهامها التشريعات والقوانين الساب إلى إضافةكما تم إنشاء الهيئة العامة للبيئة 

 :ما يلي
 تطبيقاتها ومتابعة تنفيذها. علىاقتراح الخطط والسياسات والبرامج الخاصة بالبيئة واإلشراف  .1
 .ي مجال حماية البيئةمواكبة التطور العلمي والتقني ف .2
 .زالة أسباب التلوث وحماية البيئةن مع الجهات الدولية إلو االتع .3
زالة أسبابه في حالة ها من التحمالت النوعية للتعريف بالبيئة وقواعد وأسس حمايتالالقيام ب .4 لوث وا 

 .وجودة
 شاطات التي قد يحدث عنها التلوث .إعطاء التصريحات الالزمة لممارسة الن .5

تعتبر الشركة الليبية للحديد والصلب إحدى الشركات الوطنية المملوكة للدولة والهادفة لتحقيق 
 المجتمع.الربح، وكذلك تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية خدمة ألفراد 

 الوقاية الصناعية  :بإدارة التعريف  1ـ  3ـ  3
، نظرا لما لها من التي توليها الشركة اهتماما خاصاتعتبر إدارة الوقاية الصناعية من اإلدارات 

أهمية من حيث ارتباطها بسالمة العاملين وصحتهم وتهيئة الجو المناسب لهم بما يكفل لهم بيئة 
ا وليته، وكذلك مسؤ إصابات العمل واألمور المهنية المخاطر وتجنب عمل تحقق الوقاية من مختلف

، بشأنها ة، واقتراح الحلول المناسبعن كل ما يتعلق بحماية البيئة، ودراسة المشاكل البيئية
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، أي الماء والتربة إلى، وتسرب المواد والزيوت الطوارئ واالستجابة لها كالحرائقواالستعداد لحاالت 
اإلدارة بمراقبة ومتابعة ومعالجة كافة الشؤون اإلدارية والفنية المتعلقة بالمسؤوليات تختص هذه 

 (6الئحة السالمة والوقاية الصناعية بالشركة الليبية للحديد والصلب:  ): اآلتية
 السالمة وحماية البيئة . -أ
 مكافحة الحرائق . -ب
 الصحة المهنية والعناية الطبية . -ج

ث تتكون من أربعة  ارة الوقاية الصناعية أهمية خاصة في الشركة حيومن هذا المنطلق اكتسبت إد
 : أقسام هي

 قسم السالمة. .1
 طفاء.قسم اإل .2
 .قسم الصحة المهنية .3
 .قسم مراقبة وحماية البيئة .4

وتقوم إدارة الوقاية الصناعية بتقديم الخدمات وتوفير التجهيزات واإلنشاءات الالزمة التي من 
العنصر  علىوالمنتجات من مخاطر العمل مع التركيز  اإلنتاجشأنها حماية وسالمة عناصر 

ة ، وتقوم إدارة الوقاييصرح لهم بالتواجد في محيط العمل أو( وغيرهم ممن يسمح نالعامليالبشري )
الصناعية بالتنسيق مع األقسام والوحدات التابعة لها بالمصانع بمتابعة تطبيق وتنفيذ القوانين 
واللوائح المعمول بها في مجال السالمة العامة وحماية البيئة في مواقع العمل وضبط المخالفات 

نجاز وسالمة إن تهيئة بيئة عمل مناسبة ، والتأكد من توفر االحتياجات الالزمة التي تضمتي تقعال
، وأن المصانع تعمل نب إصابات العمل واألمور المهنيةالعمل وتحقيق الوقاية من المخاطر وتج

 (. 8 :وقاية الصناعية في الشركة) الئحة السالمة وال عليهاعارف توفقا لمتطلبات حماية البيئة الم
 :خرى الباإلدارات  إدارة الوقاية الصناعيةعالقة  2ـ  3ـ  3

دارات الوحدات و والصيانة والموارد األ اإلنتاجتقتصر عالقة إدارة الوقاية الصناعية  بإدارات  لية وا 
 اليوميةا عداد التقارير و المساعدة في التبليغ عن الحوادث وكذلك جمع االستدالالت عن الحوادث 

ة دارة الوقايواألسبوعية والشهرية عن مخالفات السالمة بالمصانع من خالل المكاتب التابعة إل
حسب ارتفاع تكون ب تكاليف، وعالقة الوقاية الصناعية بقسم الالصناعية المتواجدة في كل مصنع

مقابلة ) المدفوعة تكاليفقد ينتج عنها زيادة الفكلما زادت نسبة الحوادث ف، وانخفاض نسبة الحوادث
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ة الصناعية بتاريخ ، رئيس قسم السالمة العامة بإدارة الوقايالتريكي خليل مع السيد محمد
 .(م 22/6/2014

 : إدارة الوقاية الصناعيةتحديد مهام واختصاصات  3.3.3
ات تكون مهام واختصاصات إدارة الوقاية الصناعية من خالل وحداتها اإلدارية طبقا لنشاط

مهام واختصاصات إدارة : )ةالتالي، وتقوم هذه الوحدات بالمهام طبيعة المهنة الخاصة بكل منها
 الوقاية الصناعية بالشركة الليبية للحديد والصلب(

بطريقة آمنة نجاز األعمال ات وتوفير الظروف المالئمة إلعليمتنفيذ وتطبيق اللوائح والنظم والت .1
 .لعمل ومراعاة وتقيد العاملين بهامات اعليالحد من المخاطر وا عداد وتجهيز ت علىوالعمل 

عمال واستكمال بياناتها وا عداد التقارير المطلوبة إلنجاز األافة الدفاتر والسجالت توثيق وحفظ ك .2
 واإلحصائيات المطلوبة بالخصوص .

ومراقبة متطلبات السالمة بما يقي مخاطر وأضرار إصابات العمل واألمراض المهنية توفير  .3
 بئة .و واأل

 .مة بما يقي مخاطر تلوث البيئةتوفير ومراقبة متطلبات السال .4
من في حكمهم  أوفيلة بشأن توزيع العمل ومراقبة العاملين والمشرفين التابعين له اتخاذ القرارات الك .5

 .ة تنفيذهم لواجباتهم المنوطة بهمما يكفل متابعبو 
 نجاز األعمال.وبة إلعداد وتجهيز كافة متطلبات إالمطل جراءاتاتخاذ اإل .6
بالغ  .7 مراقبة ومتابعة أماكن أداء األعمال ومرافقها والتأكد من سالمتها وكذلك ظروف العمل وا 

 .الحد منه أوجهات االختصاص عن كل ما من شأنه إعاقة أداء العمل 
وضع التوصيات والدراسات والخطط الوقائية وتحديد المناطق الصناعية المحظورة وتمييزها  بما  .8

 العالمات والحواجز.ة كيلزم من وسائل السالم
لظروف اآلمنة لمواقع إقامة اإلنشاءات المدنية والصناعية والوحدات مراعاة وتحديد المسافات ل .9

والمرافق ومناطق العمل والتخزين وأماكن التدخين ومنافذ النجاة والحد من المخاطر وتلويث البيئة 
 عمل الصناعي بالشركة.ى وطبيعة الطبقا لمعايير السالمة وتقيداتها وأحكامها بما يتمش

نجاز األعمال وفق نصوص وقواعد ونظم الئحة تطبيق نظام تصاريح العمل لضمان إ متابعة .10
 .الوقاية الصناعية الخاصة بالشركةالسالمة و 
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توفير األجهزة والمعدات والوسائل والمستلزمات والعقاقير الطبية واألمصال الوقائية طبقا ألحدث  .11
ة المعتمدة في مجال الطب الصناعي والوقائي بما يتمشى وشدة العلمي ساليبالمعايير واأل

 .والنشاط الصناعي المرتبط بالشركةاإلصابات واألضرار الناجمة عن طبيعة كل مهنة 
صدار الت .12 ات والنشرات في كل ما عليمالمشاركة في وضع الخطط والدراسات وتقديم االستشارات وا 

قامة الدورات  ،لدراسات العلمية والمعايير الدوليةيتعلق بمجال مكافحة الحرائق وفقا ألحدث ا وا 
بما يكفل إنجاز  ،والندوات التدريبية للرفع من مستوى الوعي الصناعي والوقائي بين العاملين

وبما يؤمن سالمتهم  ،من المخاطر بصورة عامة ليااألعمال المختلفة لطبيعة المهنة في جو خ
 .وحماية للبيئةوالمعدات واألجهزة وسالمة اآلالت 

بعاد المصابين  علىإجراء الكشوفات االبتدائية والدورية  .13 األمراض المهنية طبقا بكافة العاملين وا 
 ،الطبية التحاليللطبيعة المهنة من محيط العمل كوسيلة من وسائل العالج وفقا لنتائج الفحوصات و 

ذا اإلجراء بصفة هظروف صحية معينة تقتضي اشتراطات السالمة العامة اتخاذ مثل  علىبناء  أو
 دائمة. أومؤقتة 

الصحي  ونشر الوعي ،لية وطرق اإلنقاذو سعافات األمعدات ووسائل اإل علىتدريب العاملين  .14
لئك الذين يعملون في محيطات العمل التي تكمن فيها مصادر اإلصابات أو وخاصة بين  ،والوقائي

البرودة  أو ،عاليةمثل الحروق البالغة الناجمة عن شدة درجات الحرارة ال ،المهنية واألضرار المختلفة
ف ية والحيوانات والزواحو اوالتسمم بالغازات والمواد الكيم ،وحاالت النزيف ،الكسورو  ،القصوى 

 والحشرات والصدمات الكهربائية.
ن وذويهم بالشركة وتوفير االحتياجات الطبية تقديم الخدمات الطبية والعناية الصحية للعاملي .15

الكاملة والكافية لمعالجة مختلف الحوادث واإلصابات وحاالت الطوارئ وفقا لمتطلبات خطة 
ير العلمي والتقني في تطوير هذه الخدمات بما يتمشى والتطو  علىالطوارئ العامة بالشركة والعمل 

 .هذا المجال
 .يئة العامة لحماية البيئةمتابعة التقارير الصادرة عن اله .16
حصر وتحديد احتياجات الشركة ومصانعها من وسائل الوقاية ومكافحة الحرائق وأجهزة اإلنذار  .17

 .ليةو والمعدات الطبية واألدوية الالزمة لإلسعافات األ
وتتوزع األعمال  ة البيئة وبشؤون السالمة العامة.المشاركة في اللجان المختصة والمتعلقة بحماي .18

 :التاليالنحو  علىاألقسام التابعة لها وذلك  علىقة بإدارة الوقاية الصناعية الساب
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عمال نجاز األوالنظم وتوفير الظروف المالئمة إلويختص بتنفيذ وتطبيق اللوائح  :قسم السالمة -أ
 .ون السالمة العامة وحماية البيئةطريقة آمنة في مجال شؤ ب
ون مكافحة الحرائق داخل واالختصاصات المتعلقة بشؤ بالمهام : يختص هذا القسم قسم اإلطفاء  -ب

الشركة والمرافق التابعة لها باألحوال العادية والطارئة وفي ظروف السلم والحرب وفقا للوائح 
 .المنظمة لذلك جراءاتوالنظم واإل والقواعد

يختص بكافة الشؤون المتعلقة بالعناية الطبية الالزمة واألمراض المهنية  :قسم الصحة المهنية -ج
بما يكفل توفير الجو الصحي المالئم وظروف العمل اآلمنة ووقاية العاملين من مخاطر أضرار 
طبيعة النشاط الصناعي بالشركة والمرافق التابعة لها وفقا لنظام العمل المعمول به في األحوال 

 ئة .العادية والطار 
تنفيذ القوانين واللوائح والنظم بيختص قسم مراقبة وحماية البيئة  :قسم مراقبة وحماية البيئة -د

 ود الشركة والمرافق التابعة لها.في مجال حماية البيئة ضمن حد جراءاتواإل
 :يف بلجان السالمة العامة بالشركةالتعر  4ـ  3ـ  3

المة العامة توجد بالشركة واألعمال والمهام التي تقوم بها مكاتب الس مسؤولياتال إلىباإلضافة 
 ،السيطرة وفريق ) لجنة السالمة العامة، ولجنة التفتيش على السالمة( مستوى الشركة على تيننلج

، مجلس اإلدارة رئيس السالمة بقرار من علىلجنة السالمة العامة ولجنة التفتيش  كل من تشكل
مقابلة مع السيد محمد التريكي، رئيس قسم السالمة  العامة ) :السالمة العامة باآلتيتختص لجنة و 

 (.م 22/6/2014بتاريخ 
 مجال السالمة والوقاية الصناعية.اقتراح السياسات العامة فيما يخص -1
والوقاية طلبات السالمة تطوير النظم الداخلية وبرامج التدريب والتطوير والتوعية المتعلقة بشؤون مت-2

 .الصناعية
، ووضع مراض المهنية والحوادث المختلفةبحث ظروف ومسببات ومصادر إصابات العمل واأل-3

 .تقليل نسبة الخسائر الناجمة عنها، و ئمة للحد منهاالحلول المناسبة والمال
 .لطوارئ طبقا لخطة الطوارئ العامةمراكز مراقبة ا علىاإلشراف المباشر -4
ختصة بشؤون الدفاع المدنى والمحلي وحماية البيئة والضمان االجتماعي التنسيق مع الجهات الم-5

 .مين في زمن السلم والحربوشركات التأ



62 
 

ا بمحيط العمل للوحدات متابعة تنفيذ قوانين ولوائح وقواعد ونظم السالمة والوقاية الصناعية ميداني-6
 المختلفة.

صابات العمل -7 واألمراض المهنية وحاالت الوفاة متابعة محاضر التحقيق في حوادث الحرائق وا 
 .ة والوقاية الصناعيةوكافة األمور والقضايا المتعلقة بشؤون السالم

 في الشركة والمرافق التابعة لها.مراجعة التقارير المختلفة التي تعد حول األمن والسالمة -8
في  مدى تطبيق نظم وقواعد السالمة علىالتفتيش مة السال علىلجنة التفتيش  وتكون مهمة

األخص التأكد من توافر متطلبات السالمة والوقاية الصناعية في ب، الشركة والمرافق التابعة لها
 (.34، 33: السالمة والوقاية الصناعية الئحة):ةالتالياألعمال والمعدات ومواقع العمل 

 :الالزمة إلعداد محيط العمل وتشملتحوطات األمان  .1
 .أسطح ومستويات مختلفة ي حكمها منأرضيات العمل والسير وما ف -أ
 .دائمة أونارة لألغراض العامة والمكاتب وما في حكمها بصورة مؤقتة اإل -ب
 .إليهاالساللم الثابتة لإلنشاءات المدنية والصناعية والممرات الموصلة   -ج
 م المتحركة والسقاالت.لالسال -د
 .مخارج الطوارئ لسالمة األرواحلتهوية لألغراض العامة والخاصة و ا -ه
 .ومستلزمات مكافحة الحرائقمعدات  -و
 .ختلفة وكيفية التخلص منهامخلفات الصناعات والنفايات الم -ز
 .لية وحاالت الطوارئ و لوازم الخدمات الطبية واإلسعافات األ -ح
 .عية وخطوط الضغطأو الغاليات ومعدات ومستلزمات الحرارة والبرودة و  -ط
 .تظهر عند إعداد محيط العمل أوتتواجد  أخرى أية مخاطر  -ي

 ن الالزمة إلنجاز العمل وتشمل:ماتحوطات األ .2
 والمعدات والمهمات المختلفة. لة الموادو امن -أ
 آلالت أثناء حركتها الميكانيكية.وسائل الوقاية الالزمة للمعدات وا -ب
 .المواد السائلة والصلبة والغازيةمخاطر  -ج
 .تخزين المواد بصورها المختلفةوسائل  -د
 .التسخين والصهر والصبما فيها من عمليات األفران ب -ه
 .وكيفية إعدادها وتشطيبهاسالمة األرضيات والمستويات والسطوح  -و
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 .لوقاية الشخصية لألغراض المختلفةمعدات ا -ز
 .اطر البيئة الصناعية ومحيط العملمخ -ح
 .الصهر ، وأعمال المناجم والمحاجرعمليات اللحام والقطع والخراطة والتسخين و  -ط
 .عة الحدوث عند إنجاز العملمتوق أخرى أضرار  أومخاطر أي  -ي

ب و ايتولى مهامه فور استدعائه من قبل المنو  من رئيس مجلس اإلدارة فريق السيطرة كما يشكل
وذلك حسب تقدير مشرف اإلطفاء للموقف والذي يتولى رفع الحالة  ،مشرف وردية اإلطفاء أوالعام 

، وينقسم عمل فريق السيطرة والمهام الدرجة الثانية إلىلى و الحريق من الدرجة األ أوالعامة للحادث 
 م(. 22/6/2014بتاريخ ، محمد التريكي، رئيس قسم السالمة مقابلة مع السيد) نوعين: إلىالمكلف بها 

 :التاليالمهام الوقائية والتي تتضمن  .1
 وارئ يقوم فريق السيطرة وبشكل مفاجئ وعشوائي بإجراء فحص ومعاينة لمولدات كهرباء الط -أ

يز ، ومخاطبة اإلدارات المعنية بضرورة إجراء أعمال الصيانة والتجهبالمصانع والمرافق المختلفة
تجهيز المخازن  على، وتجهيز مخزن الطوارئ الرئيسي واإلشراف للمولدات عند اكتشاف أي أعطال

 .الفرعية
ئي كهربافحص ومعاينة منظومات االتصاالت والتأكد من عملها في حالة عدم وجود تيار  -ب

 .ومخاطبة اإلدارة المعنية بذلك
متابعة وتسجيل المالحظات عند انقطاع التيار الكهربائي وتبليغ اإلدارات المعنية بذالك حتى يتم  -ج

 .ار الكهربائي بسرعة وبطريقة آمنةترجيع التي
م لها المتخذة من قبل قسم الحراسة والتصاريح والتأكد من تطبيق العاملين بالقس جراءاتمتابعة اإل -د

 عند حاالت الطوارئ بشكل دوري ومفاجئ .
مع إدارة  بالتعاون عمليات الطوارئ واإلطفاء بالمصانع  علىتنفيذ التدريبات  علىاإلشراف  -ه

 الوقاية الصناعية والتأكد من مدى تطبيق العاملين لها .
 آخر وبشكل مفاجئ . إلىمخازن الطوارئ والمخزن العام للطوارئ من حين  علىالتفتيش  -و
 إلىألشخاص المتوقع طلبهم أثناء حدوث الطارئ لتسهيل دخولهم توفير بطاقات خاصة ل -ز

 الشركة أثناء حدوث الطارئ .
 مهام التنفيذية عند حدوث طارئ:ال .2
 ريق السيطرة بمهامه فور استدعائه.يقوم ف -أ
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الموقف ب العام ومدير اإلدارة المختصة والذين هم أعضاء بفريق السيطرة لفهم و االتنسيق مع المن -ب
 المطلوبة . جراءاتواإل

األشخاص وضع حالة األقسام التابعة للفريق بوضع طوارئ وتوفير كافة االمكانيات واستدعاء  -ج
 قسام .المطلوب تواجدهم بهذه األ

 البيئية بالشركة : نشطةال التعامل مع  5.3.3
البيئية  نشطةاأل علىمن خالل التقارير الشهرية الصادرة عن إدارة الوقاية الصناعية تم التعرف 

حيث تقوم إدارة الوقاية الصناعية بمتابعة حالتها من  نشطةاألوالكيفية التي يتم بها التعامل مع هذه 
 لىاالوضع الحنموذج  (2ـ  3يوضح الجدول رقم )و ليات الفحص والتقييم والمالحظة، خالل عم

 : لمصنعي الصلب لمنظومات التحكم والمراقبة للملوثات
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 (2-3جدول رقم )
 2,1 الوضح الحالي لمنظومات التحكم والمراقبة للملوثات لمصنعي الصلب

 العدد الموقع نوع المنظومة ر.م
رأي اإلدارة  ةعلىالفا

 عاطلة تعمل المعنية

1  

و منظ
بار
 الغ

فط
 ش
ات
م

 

منظومة شفط الغبار من األفران 
 (1بمصنع الصلب رقم )

    

غبار فرن الحلة منظومة شفط 
     (1بمصنع الصلب رقم )

منظومة شفط غبار خزانات الخام 
 (1بمصنع الصلب رقم )

    

منظومة شفط الغبار بحجرة الربط 
 ( الواقعة عند مصنع الجير1رقم )

    

منظومة شفط الغبار بحجرة الربط 
( الواقعة بين  مصنعي 2رقم )

 الصلب 
    

األفران بمصنع منظومة شفط غبار 
 (2الصلب رقم )

    

منظومة شفط الغبار خزانات الخام 
     (2مصنع الصلب رقم )

منظومة سحب الغبار من صالة 
هدم الحراريات مصنع الصلب رقم 

(2) 
    

2 
أحواض 
 الترسيب

     (1مصنع الصلب رقم )
     (2مصنع الصلب رقم )

3 
آالت كسح 
 وكشط الزيوت

     (1رقم )مصنع الصلب 
     (2مصنع الصلب رقم )

4 
أجهزة قياس 
 نسبة الغبار

     (1مصنع الصلب رقم )
     (2مصنع الصلب رقم )

 المصدر: قسم مراقبة وحماية البيئة بإدارة الوقاية الصناعية.
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مصنع ومات التحكم والمراقبة للملوثات بالحالي لمنظ الوضعنموذج ( 3-3ويوضح الجدول رقم )
 .الجير والدولومايت

 (3.3رقم ) الجدول
 مصنع الجير والدولومايثومات التحكم والمراقبة للملوثات بلمنظ يلاالوضع الح 

 المصدر: قسم مراقبة وحماية البيئة بإدارة الوقاية الصناعية.
ومن خالل هذه النماذج يقوم قسم مراقبة وحماية البيئة بإعداد تقارير يوضح فيها بعض المالحظات 

 والتوصيات نتيجة وجود بعض المخالفات ومن أمثلة هذه المالحظات: 
وسبب كثيرا في لة الغبار والتخلص منه يسبب بيئة عمل غير نظيفة و اقدم المنظومات جعل من-1

 ية األفران.إنتاجتدنى 
 عدم اشتغال بعض المنظومات بكفاءتها التصميمية والتشغيلة. -2
لتها بطرق و نقل الغبار األمر الذي أدى إلي منايات والصناديق الخاصة بتجميع و و اعدم توفر الح-3

 غير صحيحة.
 (.2بمنظومة شفط غبار األفران بمصنع الصلب رقم ) عطل آلة تكوير الغبار-4
 (.2( وآلة كسح الزيوت بمصنع الصلب رقم)2عطل آلة كشط الزيوت بمصنع الصلب )-5

 

 العدد الموقع نوع المنظومة ر.م
رأي اإلدارة  ةعلىالفا

 عاطلة تعمل المعنية

1 
منظومة قياس 
 الغازات العادمة

CO2; CO ; O2 

     لو الفرن األ
     الثانيالفرن 

     الفرن الدوار

2 
منظومات شفط 

 الغبار 

     (1مبنى الغربلة رقم )
     خزانات الخام 

     ( ) الجير (2مبنى الغربلة رقم )
     ) الجير المحروق( اإلنتاجخزانات 

     ) الدولومايت ( اإلنتاجخزانات 
     ل والثانياألفران العمودية األو 
     الفرن الدوار 
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 وبعد هذه المالحظات يقوم بتقديم التوصيات ومن أمثلتها: 
 العمل على صيانة منظومات مراقبة الملوثات ومن تم التنسيق في معايرتها.-1
 تطويرها لتعمل بالشكل المطلوب. علىمنظومات تجميع الغبار والعمل  العمل على صيانة-2
 (.2العمل على إصالح آلة تكوير الغبار بمنظومة شفط غبار األفران بمصنع الصلب)-3
 (.2( وآلة كسح الزيوت بمصنع الصلب رقم )2ضرورة صيانة آلة كشط الزيوت بمصنع الصلب)-4

عناصر نتائج قراءات النماذجا لجداول ( 6-3)و ( 5-3) و (4-3) أرقامول اوضح الجدكما ت
 :ومصنع الجير (2و) (1بمصنع الصلب ) ت من داخل محيط العملالبيئية الداخلية والتي أخذ

 (4-3جدول رقم )
 (1نتائج قراءات العناصر البيئية الداخلية والتي أخذت من داخل محيط العمل بمصنع الصلب)

 خالل شهر )...( سنة ......

طقة ر.م
لمن
ا

 

يان
الب

 

 O2 الغبار الحرارة الضوضاء العنصر

القراءة 
 المسموح بها

>  90  dB 
>  29 

c 
 /m³كمية الغبار 
mg 5 

 إلى 17من 
23 % 

     أسفل األفران 1
     صالة األفران 2
     آالت الصب 3
     أسفل آالت الصب 4
     آالت القطع 5
     حجرة مضخات الزيوت 6
     الصيانة الميكانيكيةورشة  7
     السيور الناقلة 8
     ساحة تخزين المنتوج 9
     ساحة الخردة المغلقة 10
     حجرة مضخات مياه التبريد 11
     تجهيز حلة الصب 12
     صالة فرن الحلة 13

 المصدر: قسم مراقبة وحماية البيئة بإدارة الوقاية الصناعية.
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 (5-3الجدول رقم )
 (2من داخل محيط العمل بمصنع الصلب ) ناصر البيئية الداخلية والتي تؤخذنتائج قراءات الع

 .خالل شهر )....( سنة .....

 البيان المنطقة  ر.م

 O2 الغبار الحرارة الضوضاء العنصر
القراءة 

 المسموح بها
 

90>  
dB 

>  29c 
كمية الغبار 

m³ / Mg5 

 17من 
 إلى
23% 

     أسفل األفران 1
     صالة األفران 2
     آالت الصب 3
     أسفل آالت الصب 4
     آالت القطع 5
     حجرة مضخات الزيوت 6
     ورشة الصيانة الميكانيكية  7
     السيور الناقلة  8
     ساحة تخزين المنتوج 9
     ساحة الخردة المغلقة 10
     حجرة مضخات مياه التبريد 11
     تجهيز حلة الصب منطقة 12

 المصدر : قسم مراقبة وحماية البيئة بإدارة والوقاية الصناعية .
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 (6-3الجدول رقم )
لجير خالل نتائج قراءات العناصر البيئية الداخلية والتي تؤخذ من داخل محيط العمل بمصنع ا

 .شهر)....( سنة ...........

 البيان المنطقة  ر.م
 O2 الغبار الحرارة الضوضاء العنصر
القراءة 

 المسموح بها
90>  
dB 

>  29c 
كمية الغبار 

m³ / Mg5 
 17من 
 %23 إلى

     لو الفرن العمودي األ 1
     الفرن العمودي الثاني 2
     لو ح الفرن األو احجرة مر  3
     ح الفرن الثانيو احجرة مر  4
     أعلى مبنى خزانات الخام 5
     خزانات الخامأسفل مبنى  6
     حجرة الشحن 7
     لو مبنى الغربلة األ 8
     مبنى الغربلة الثاني 9
     اإلنتاجأعلى مبنى خزانات  10
     اإلنتاجمبنى  لأسف 11

 المصدر : قسم مراقبة وحماية البيئة بإدارة الوقاية الصناعية .
ووضع التوصيات والتحوطات الوقائية نتيجة ومن خالل هذه النماذج يتم إعداد التقارير الشهرية 

 خطار البيئية، ومن أمثلة هذه التوصيات مايلي:وجود بعض األ
إلزام العاملين بارتداء واقيات اآلذان أثناء تواجدهم بالمناطق التي يزيد فيها مستوى الضوضاء   -1

 عن الحد المسموح به.
 ارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بالمناطق الموجودة بها الغبار. علىالعمل  -2

 على( نموذج مالحظات أعضاء لجنة التفتيش 8-3( و الجدول رقم)7-3يوضح الجدول رقم)
( من الئحة السالمة والوقاية 76السالمة بمدى تطبيق نظم وقواعد السالمة الواردة بالمادة رقم)

 الصناعية المعمول بها في الشركة. 
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 (7.3الجدول رقم )
 محيط العمل ( 1السالمة ) نموذج رقم  علىنموذج مالحظات أعضاء لجنة التفتيش 

 المالحظات محيط العمل مر.
الموقع 
 بالتحديد

مقترحات سبل 
 التحسين والتطوير

   تشققات األرضيات والتصدع  األرضيات واألسطح والمستويات 1

   انعدام اإلنارة في أماكن العمل اإلنارة الدائمة والمؤقتة 2

 الساللم الثابتة والممرات 3
 خاليةمن العوائق وتكون ثابتة و  خالية

 من الزيوت
  

   حكام السقاالت تكون ثابتة تثبيتا جيدا إ الساللم المتحركة والسقاالت 4

   من الغبار والغازات  خالية التهوية 5

 مخارج الطوارئ  6
من العوائق بجميع أنواعها مثال  خالية

 وجود براميل 
  

7 
معدات ومستلزمات مكافحة 

 الحرائق
ضرورة تكون متوفرة بشكل جيد في 

 أماكن المخصصة لها 
  

 األعمال الكهربائية 8
من الصدمات الكهربائية وموصلة  خالية

باألرض جيدة وال توجد بها تسريبات 
 كهربائية 

  

 ةالغاليات ومعدات الحرار  9
أي مشاكل داخل الغالية ) درجة حرارة 
 مناسبة ، الزيوت والمياه كمية مناسبة (

  

الروافع تكون متوفر فيها شروط السالمة  المصاعد والروافع ومعدات النقل 10
 وجود فرامل جيدة ومنبه .من 

  

المخلفات الصناعية والنفايات  11
 المختلفة

مام المصانع عدم وجود زيوت مستهلكه أ
ك القشور الناتجة عن الدرفلة في وكذل

 حواض الترسيب أ
  

غير  أوصناديق اإلسعاف موجودة  سعفاتلوازم الخدمات الطبية واإل 12
 موجودة

  

    بمحيط العمل أخرى مخاطر  أي 13

 منظمات مراقبة التلوث 14
ات بكفاءتها عدم اشتغال بعض المنظوم

 ، عطل آلة الغبار .التصميمية والشغيلية
  

 المصدر: قسم السالمة العامة بإدارة الوقاية الصناعية. 
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 (8.3الجدول رقم )
 إنجاز العمل ( 2السالمة ) نموذج رقم  علىنموذج مالحظات أعضاء لجنة التفتيش 

 المالحظات العمل محيط مر.
الموقع 
 بالتحديد

مقترحات سبل التحسين 
 والتطوير

    لة المواد والمعدات والمهماتو امن 1

    دويةاليالمستلزمات  2

    وسائل الوقاية للمعدات واآلالت 3

    مخاطر المواد السائلة والصلبة والغازية 4

    وسائل تخزين المواد 5

    عمليات األفران 6

    األرضيات والمستويات واألسطح 7

    معدات الوقاية الصناعية  8

    مخاطر البيئة الصناعية ومحيط العمل 9

    عمليات اللحام والقطع والخراطة 10

    أعمال المناجم والمحاجر 11

12 
الوسائل اإلدارية كالبرمجة والتخطيط 

 والمتابعة
   

    مخاطر قد تحدث عند إنجاز العمل يأ 13

    منظمات مراقبة التلوث 14

    أخرى مالحظات  15

 
 المصدر: قسم السالمة العامة بإدارة الوقاية الصناعية.
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 :لعمل بالشركة خالل سنوات الدراسةإصابات ا 6.3.3
التقارير الشهرية بإدارة الوقاية الصناعية تم جمع ودراسة البيانات  على من خالل االطالع

والمعلومات المتعلقة بإصابات العمل من حيث عدد ونوع اإلصابات وكذلك عدد األيام الضائعة 
، ويتضح من خالل ملين بالشركة خالل سنوات الدراسةبسبب تلك اإلصابات التي حدثت للعا

السنتين في  هعليعما كانت  2010ارتفعت خالل سنة اإلصابات قد ( أن عدد 9-3دول رقم )ــــالج
بقواعد السالمة العامة والوقاية العاملين  التزامعدم  على، وهذا يدل م 2008، 2009السابقتين 

  زيادة في إصابات العمل .ال إلىالصناعية األمر الذي أدى 
 (9ـ  3جدول رقم )

 (2010، 2009، 2008سنوات الدراسة ) لضائعة خاللصابات العمل واأليام املخص إ

 نوع اإلصابة
2008 2009 2010 

عدد 
 اإلصابات

عدد األيام 
 الضائعة

عدد 
 اإلصابات

عدد األيام 
 الضائعة

عدد 
 اإلصابات

عدد األيام 
 الضائعة

 10 88 6 62 7 66 جرح
 6 54 6 58 6 52 كدمات 
 2 18 1 14 4 35 حرق 
 1 12 1 12 1 6 كسر 
 0 5 0 6 0 2 شضايا 
 0 0 0 1 0 2 بتر 

 19 177 14 153 18 163 جمالياإل
 المصدر : إدارة الوقاية الصناعية قسم السالمة 

 
 يام الضائعة األ

 ) معدل تكرار اإلصابة (
= 

) إصابة  X  1,000,000 عدد المصابين إجمالي
 ةعلىساعات العمل الف لكل مليون ساعة عمل (

 

عدد ساعات العمل × عدد أيام العمل في السنة × ة  = ) عدد العاملين علىساعات العمل الف
 ( .اليومية
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 (2ـ 3شكل رقم )

 (2010، 2009، 2008خالل سنوات الدراسة )  من حيث نوع اإلصابة إصابات العمل
 

 
 (3ـ  3الشكل رقم )

 .(2010، 2009، 2008وع اإلصابة خالل سنوات الدراسة )يام الضائعة من حيت ناأل
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 : الدراسة خالل سنوات عن نشاط الشركةاجمة الضرار والمخاطر البيئية الن 7.3.3
لمكتب الشؤون القانونية وقسم المدفوعات باإلدارة طالع على التقارير السنوية من خالل اإل
، تم جمع ودراسة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة المالية للشركة

بسبب األضرار البيئية المختلفة والتي يتعرض لها العاملون بالشركة وأفراد المجتمع والبيئة المحيطة 
قضائية التي رتبت  دعاوي فة وما ترتب على ذلك من رفع نتيجة ممارسة الشركة ألنشطتها المختل

الناتجة  البيئيةقضائية بالنسبة لألضرار  دعاوي ومن خالل التقارير تبين عدم وجود  الية،التزامات م
نما ،لوثمن الت ات الدراسة خالل السنو بسبب إصابات العمل عدد القضايا المرفوعة ضد الشركة  وا 

 (.10 -3كما هو موضح بالجدول رقم )( 2010، 2009، 2008)
 (10-3جدول رقم )

صابات الععدد القضايا المرفوعة ضد الشركة بسبب   الل السنوات                 ـخ ملـوا 
(2008 ،2009 ،2010) 

 نوع الضرر
 السنة

% من إجمالي  عدد القضايا
 2010 2009 2008 عدد القضايا

 %80 04 -- 04 -- إصابة عمل
 %20 01 -- -- 01 مرض مهنة
 %100 05 -- 04 01 اإلجمالي

 المصدر: مكتب الشؤون القانونية.
ية اإلنتاجأن هناك نوعين من األضرار نتيجة ممارسة الشركة ألنشطتها ويوضح الجدول السابق 

عدد القضايا المرفوعة ضد الشركة بسبب  وقد بلغت تتعلق بإصابة العمل ومرض المهنة، المختلفة
% من إجمالي 6( قضايا وهو ما يمثل 5( )2010، 2009، 2008نوات )خالل الس تلك األضرار

وهو ما . ( قضية74البالغة ) غير بيئية أوشركة سواء كانت بيئية ال علىعدد القضايا المرفوعة 
 ضرار البيئية.أو الحد من األمنع فعالة ل إجراءاتأن إدارة الشركة تقوم باتخاذ  علىيدل 
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 : خالصة الفصل الثالث 4ـ  3
 علىمن خالل ما سبق يتضح أن المسؤولية البيئية في الشركة الليبية للحديد والصلب تتركز 

بعض  إلىالسالمة باإلضافة  علىإدارة الوقاية الصناعية ولجان السالمة العامة ولجان التفتيش 
، حيث تقوم إدارة الوقاية الصناعية ولجان اإلنتاجمثل إدارة الصيانة و  خرى األاألقسام واإلدارات 
زالة األضرار البيئية المختلفة  إلىبيئية تهدف  أنشطةالسالمة العامة ب منع ومتابعة وتقييم ومعالجة وا 

ت ا عداد الخطط والسياسا، من خالل تدريب العاملين و ة عن العمليات التشغيلية بالشركةالناجم
 .يات الضارة بطريقة آمنةالتخلص من النفاالبيئية و 

ن صناعة الحديد والصلب تبين المعلومات التي وتصل إليها الباحث األضرار البيئية الناتجة ع
وآثارها السلبية التي تهدد العاملين بالشركة والبيئة المحيطة بها وأفراد المجتمع، ومدى اهتمام 
زالة األضرار والحد منها، وعلى الرغم من أهمية تلك  الشركة موضوع الدراسة بعالج العاملين وا 

البيئي للشركة، وذلك لعدم توضيح حجم البيانات والمعلومات إال أنها لم تكن كافية لتقييم األداء 
التكاليف التي تتكبدها الشركة بسبب تلك األضرار الناجمة عن صناعة الحديد والصلب، ومن تم 
فإن هناك حاجة لمزيد من البيانات والمعلومات التي تساعد إدارة الشركة على تحسين األداء البيئي 

 ما سوف يقوم به الباحث في الفصل القادم. وذلك عن طريق تحديد وقياس التكاليف البيئية وهو
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 الفصل الرابع

 تحديد وقياس التكاليف البيئية بالشركة الليبية للحديد والصلب
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 الفصل الرابع

 تحديد وقياس التكاليف البيئية في الشركة الليبية للحديد والصلب

 مقدمة : 1.4

ن الشركات الصناعية كاليف البيئية ظاهرة حديثة نسبي ا حيث إالتيشكل االهتمام بتحديد وقياس 
 أودخنة التي تلوث الهواء ي كما أنها ال تهتم بانبعاثات األكانت ال تهتم بظاهرة التلوث البيئ

وتدريجيا بدأ  بتصريف المخلفات في األنهار مما يهدد سالمة الكائنات الحية التي تعيش فيها.
العيش في بيئة نظيفة وآمنة خاصة مع ظهور بعض القوانين الخاصة  االهتمام بتزايد ضرورة

دارة استنباط أ علىبحماية البيئة ومع تزايد الكوارث البيئية، وبدأ االهتمام يتركز  ساليب لقياس وا 
والتي تتطلب أن تمارس   14000ISOالتكاليف البيئية وخصوصا مع ظهور مواصفات لآليزو 

 ية.اإلنتاجصديقة للبيئة في مختلف العمليات  أنشطةالشركات الصناعية 

في الشركة الليبية للحديد عملية تحديد وقياس التكاليف البيئية  لو ابتن هذا الفصل يختص 
، وكذلك تحديد مصادر بيانات البيئية نشطةاأل، وذلك من خالل قيام الباحث بتحديد والصلب

تبويبها إلى وذلك من خالل  ةخالل سنوات الدراستكاليف األنشطة البيئية، وقياس التكاليف البيئية 
ل المقابالت ومن خال .فشلوتكاليف  باإلضافة إلى تكاليف رقابة وتكاليف تقييم تكاليف منع

ث بلغت عدد المقابالت حي ،ألقسام المختلفة بالشركةولين باإلدارات واالشخصية مع بعض المسؤ 
 وهناك مقابلة واحد ومنها أكثر ساعات 3والتي تراوحت ما بين نصف ساعة إلى  مقابالت 10

تم الحصول على بيانات ومعلومات ، دراسة التقارير الصادرة عنهاكذلك و  حسب أهمية اإلدارة
 .اس التكاليف البيئيةهذه البيانات تم تحديد وقي علىوبناء البيئية  نشطةاألمتعلقة ب

 البيئية بالشركة : نشطةال تحديد  2.4

مقابلة مع السيد ) البيئية مثل: نشطةاألقانونية بالعديد من  أوالشركة لعدة أسباب اختيارية  تقوم
 (22/6/2014محمد محمد الصقر، رئيس قسم مراقبة وحماية البيئة بإدارة الوقاية الصناعية بتاريخ 

 ،ار بالعاملينـاألبخرة والغبار الضتوفير مكان آمن للعاملين جيد التهوية واإلضاءة خال من  -أ
 منخفض الضوضاء باإلضافة إلي وسائل وقاية من التلوث.و 
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الخطيرة بيئيا بأسلوب آمن لمنع تسرب هذه المواد لبيئة  أول بعض المواد السامة و انقل وتد -ب
 المشروع الداخلية والخارجية.

وذلك  ا عادة تدويرهاو أصلبة  أوسائلة  أوالتخلص من المخلفات سواء كانت غازية  أنشطة -ج
 .باختيار الطرق واألساليب المناسبة التي ال تسبب إيذاء للبيئة

 للكائنات الحية. ا  ية والتسويقية بشكل ال يسبب أضرار اإلنتاجالعمليات  مزاولة -د
ضرورة التعرف على األنشطة  هاتتطلب عملية قياس تكاليف بيئية، نشطةاألهذه  مزاولةعن  ينشأ

وقد توصل الباحث من  التي أدت إلى حدوث هذه التكاليف وما تتطلبه من جهود وموارد للقيام بها،
البيئية التي يتم القيام  نشطةاألخالل الدراسة الميدانية للشركة موضوع الدراسة إلي تحديد العديد من 

 تالي:النحو ال علىبها وتصنيفها طبقا للهدف منها وذلك 

  المنع ) الوقاية (: أنشطة 1.2.4

آثار بيئية سلبية غير  لوجودإزالة األسباب المحتملة  أوالتي تؤدي إلي تخفيض  نشطةاألهي 
مثل  نبعاثات مع إضافة التقنيةمن االية والتي تقلل اإلنتاجمرغوب فيها، إعادة تصميم العمليات 

عنها  ( الالزمة للحد من التلوث، وتنشأالمصافي) داخل المصانعمنظومات مراقبة التلوث تركيب 
 إنتاجالتي تقوم بها الشركة لمنع  نشطةاألتكاليف مانعة لألضرار البيئية وتمثل هذه المجموعة 

) مقابلة مع محمد  :ما يلي نشطةاألالنفايات التي تسبب تدهور البيئة، وتتضمن هذه  أوالملوثات 
ة، والسيد محمد محمد الصقر، رئيس قسم مراقبة وحماية خليل التريكي رئيس قسم السالمة العام

 م(.22/6/2014البيئة، بتاريخ 
البيئية وتتضمن الجهود والموارد الالزمة لوضع وا عداد الخطط والسياسات  نشطةاألتخطيط  -أ

الالزمة لتحقيقها، ويقوم بذلك قسم  جراءاتالبيئية ووضع اإل األهدافالبيئية، حيث يتم تحديد 
 ة ولجنة السالمة العامة بالشركة.السالمة وقسم مراقبة وحماية البيئ

الدورات التدريبية، ورشات و ية، عليمالت الدوراتدي إلي اإلخالل بالنظام البيئي )التي تؤ  نشطةاأل -ب
 (.العمل

يجاد الحلول المناسبة ويقوم بذلك قسم -ج السالمة وقسم مراقبة وحماية  دراسة المشاكل البيئية وا 
 البيئة.

استصدار القرارات والمنشورات المتعلقة بالسالمة العامة وحماية البيئة وتقوم بها إدارة الوقاية  -د
 الصناعية.
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تقارير إما  لمعلومات المتعلقة بحماية البيئة، وتوجد عدةإعداد التقارير البيئية وتوثيق البيانات وا -ه
، بحيث يمكن الرجوع إليها عند المتابعة ويقوم سنوية أوف سنوية نص أوربع سنوية  أوشهرية 

 بهذه المهمة قسم مراقبة وحماية البيئة ووضع حلول للملوثات البيئية.
التدريب ألجل البيئة ويتضمن الجهود والموارد الالزمة لتدريب العاملين بإدارة الوقاية الصناعية  -و

 نقسم التدريب إلي مجموعتين:السالمة العامة ويحماية البيئة و  والعاملين بالشركة في مجال
a.  قوم بها متقدمة وتخصصية في مجال البيئة وتالعاملين بإدارة الوقاية الصناعية: تقدم لهم دورات

 إدارة التدريب بالتنسيق مع جهات خارجية.
b.  إدارة العاملين بالشركة تقدم لهم دورات في مجال السالمة العامة في بداية العمل وتقوم بها

 الوقاية الصناعية.
تطبيق استراتيجية وقائية متكاملة في عمل الشركات لإلقالل من المخاطر البيئية لتجنب مسببات  -ز

مشروعات  علىتلوث األرض والهواء والماء وذلك بابتكار خطط لإلنذار المبكر، واإلشراف 
يئة والسالمة العامة البحث والتطوير التي تهدف إلي تحسين أداء الشركة فيما يخص حماية الب

ويقوم بذلك قسم السالمة وقسم مراقبة وحماية البيئة وقسم اإلطفاء لوضع مقترحات لبعض 
 المشاكل المتعلقة بسالمة اآلالت والعاملين.

 تكاليف الحماية من التلوث التي تصرف لمنع حدوث التلوث مثل استخدام اآلالت لمنع التلوث. -ح
 ات السالمة والتأكد من صالحيتها.جراء الفحص الدوري لمعدتكاليف إ -ط

 التحديد التقييم ) االكتشاف(: أنشطة 2.2.4
إلى قياس ومتابعة المصادر المحتملة لألضرار والمخاطر البيئية بالشركة،  نشطةاألتهدف هذه    

) مقابلة مع محمد خليل التريكي رئيس قسم السالمة العامة، والسيد محمد  :نشطةاألومن أمثلة هذه 
 م(.22/6/2014الصقر، رئيس قسم مراقبة وحماية البيئة، بتاريخ محمد 

متابعة مستويات التلوث في المصانع كالغبار وتسريبات المواد السامة والضارة والزيوت وكذلك  -أ
مراقبة أجهزة قياس الجرعة اإلشعاعية بما يقي من مخاطر المصادر المشعة وكذلك الحرارة 

 والضوضاء واإلضاءة.
المواد السامة والضارة المتعلقة بالدخان والغبار بواسطة أجهزة القياس  قياس ومتابعة -ب

 المتخصصة.
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صابات العمل واألمراض المهنية وحاالت الوفاة  -ج متابعة محاضر التحقيق في حوادث الحرائق وا 
 .  وكافة األمور المتعلقة بشؤون السالمة والوقاية الصناعية

 القيام بعمليات المراجعة البيئية. -د
االستعداد للحاالت الطارئة كالحرائق وتجهيز الشركة بأحدث الوسائل والمستلزمات المتعلقة  -ه

 علىبشؤون الحماية ومكافحة الحرائق والسالمة طبقا لمتطلبات خطة الطوارئ والتركيز 
المنظومات السلكية والالسلكية ومنظومات اإلنذار المبكر وأجهزة اإلنذار والتحذير من مخاطر 

لطوارئ ، واألجهزة والمعدات الطبية واألدوية الالزمة والتأكد من جاهزيتها للعمل ويقوم العمل وا
 بها قسم السالمة العامة وقسم اإلطفاء باإلضافة إلي قسم الصحة المهنية.

توفير ومراقبة تحوطات األمان المالئمة والمناسبة لنوع وحجم وشدة مصادر الحوادث واألضرار  -و
الناجمة عن طبيعة عمل الشركة ويقوم بهذه المهام قسم  أوبيعية المصاحبة والمخاطر الفنية والط

 السالمة  .
متابعة الحالة الصحية للعاملين بالشركة من خالل تجهيز عيادة طبية متخصصة للعاملين  -ز

لغرض إجراء  المتخصصينوأسرهم والمكلفين بإعالتهم قانونا، وتوفير العدد المناسب من 
، واتخاذ كافة التدابير الالزمة بالتنسيق مع حالتهم الصحية م ومتابعةهعلىالكشوفات الطبية 

بئة وتقديم المعلومات واإلرشادات لهم و األجهزة الصحية المختصة لوقاية العاملين من مخاطر األ
في مجال حماية البيئة والسالمة العامة والصحة المهنية، ويقوم بهذه المهام قسم الصحة المهنية، 

 تكاليف خاصة بعمليات التحديد والتقييم. نشطةاألهذه  اولةمز وينتج عن 
 الرقابة : أنشطة 3.2.4

تهدف إلي الرقابة والتحكم  نشطةاألبعد االنتهاء من عملية التحديد والتقييم تنشأ مجموعة من  
استخدام أنواع معينة من الصلب في بناء  نشطةاألفي العمليات الضارة بالبيئة، ومن أمثلة هذه 

خزانات الوقود بما ال يؤدي إلى تحقيق تفاعالت غير ضارة ومعالجة المخلفات السائلة، وينشأ من 
)مقابلة مع السيد محمد محمد : ما يلي نشطةاألتكاليف رقابية، وتتضمن هذه  نشطةاألهذه  مزاولة

سيد محمد خليل التريكي، رئيس قسم السالمة العامة، الصقر، رئيس قسم مراقبة وحماية بالبيئة، وال
 م(:22/6/2014بتاريخ 
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للعاملين في الشركة من اآلالت والمواد الخطره بحفظها بطريقة مأمونة في  الالزمة توفير الحماية -أ
وفقا لألصول الفنية الكفيلة بدرء األخطار الناجمة عنها ، وتوفير العدد المناسب من  أماكن خاصة

 العناصر الطبية والطبية المساعدة، ويقوم بهذه المهمة قسم الصحة المهنية وقسم السالمة.

 بالتعاون الحد من التلوث ويقوم بهذه المهمة قسم مراقبة وحماية البيئة مراقبة تشغيل منظومات  -ب
 دارة العامة للصيانة وقسم السالمة العامة.مع اإل

التخلص من المواد الضارة عن طريق حرقها في محرقة خاصة بالشركة، مع مراعاة حجب  -ج
ل من الغبار الضار بالصحة واألبخرة أو ال بأو اإلشعاعات والغازات الخطرة عن العاملين والتخلص 

الكة مثل مواد موجودة بالمخازن تالفة يقوم بها يقوم بهذه األعمال الجهة المالمتكاثفة، و  أوالمنتشرة 
رئيس قسم التخزين بالتنسيق مع قسم السالمة وقسم حماية البيئة لتجهيز رخصة حرق خاصة 

 بالمواد ومراقبتها عند الحرق.
زالة المخلفات داخل الشركة وتشمل تنظيف أماكن العمل وقنوات تصريف  -د القيام بأعمال النظافة وا 

صيانة المرافق التي تقع تحت إشراف إدارة الخدمات واإلسكان بالتنسيق مع إدارة المياه ومتابعة 
 ة .نيالصيانة المد

منة، مع مراعاة استيفاء الشروط د الكيميائية والمتفجرات بطريقة آلة وتخزين المواو اشحن ومن -ه
د الكيميائية الموا أوالمواد القابلة لالشتعال  أوالمطلوبة في سيارات النقل وسيارات المتفجرات 

واختيار سائقيها وتبصيرهم بقواعد السالمة الخاصة باستعمال كافة أنواع  عليهاوغيرها، مع التفتيش 
، ويقوم بهذه المهمة العاملون بإدارة المخازن السيارات علىالسيارات والتي من بينها الكشف اليومي 

 مع إدارة النقل وتخزينها في أماكن مخصصة لها. بالتعاون ومراقبة المواد 

 الفشل :  أنشطة 4.2.4
زالة األضرار البيئية التي حدثت بالفعل وتنشأ  نشطةاألوتهدف هذه المجموعة من  إلى عالج وا 

زالة تلك المخلفات وتتضمن هذه  ) مقابلة مع السيد أسامة  ما يلي : نشطةاألعنها تكاليف عالج وا 
 م(6/2014 /24و مكتب الشؤون القانونية بالشركة بتاريخ محمد التريكي، عض

األعمال القانونية والخبرات الالزمة إلدارة الشركة فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الشركة  -أ
بسبب األضرار البيئية ومتابعة وحفظ وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه القضايا والقيام 

أمام المحاكم ويقوم بهذه المهمة مكتب الشؤون القانونية بالشركة  بأعمال المرافعة القانونية
 ومحامي الشركة باإلضافة إلي لجنة الخبرة القضائية .
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 ية الضارة بالبيئة سواء كانت ) مائية، غازية، صلبة(.اإلنتاجمعالجة المخالفات  -ب
 المختلفة .دفع الغرامات والتعويضات المالية والضرائب بسبب األضرار البيئية  -ج

 -البيئية : نشطةال تحديد مصادر بيانات تكاليف  3.4
البيئية والتي تمارس في العديد من المكاتب واألقسام  نشطةاأللكي يتم تحديد التكاليف المرتبطة ب

ومصادر البيانات والمعلومات  نشطةاألواإلدارات بالشركة موضوع الدراسة قام الباحث بتحديد تلك 
، ومن بين تلك لبيئية وتصنيفها طبقا للهدف منهاا نشطةاألكل نشاط من  المتعلقة بتكاليف

اإلدارات واألقسام التي يمكن من خاللها  لية المتمثلة فيو المصادر التي تم تحديدها المصادر األ
 الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة عن تكاليف األنشطة البيئية، وذلك كما يلي:

قسم السالمة وقسم  يمكن الحصول على المعلومات الالزمة من خالل المانعةتكاليف األنشطة 
دارة التدريب بالشركة بإدارة الوقاية الصناعية مراقبة وحماية البيئة باإلضافة إلى إدارة مراقبة  وا 

دارة حسابات األصول ب، و التكاليف على التقييم يمكن الحصول  أنشطةأما تكاليف  ،اإلدارة الماليةا 
مراقبة وحماية البيئة بإدارة الوقاية قسم السالمة وقسم اإلطفاء وقسم  خالل من ومات والبياناتالمعل

باإلضافة إلى تكاليف لجنة التفتيش على  ،اإلدارة الماليةإدارة حسابات األصول بوكذلك  ،الصناعية
من يمكن تحديدها المتعلقة بتكاليف الرقابة  نشطةألل أما بالنسبة السالمة وتكاليف فريق السيطرة،

دارة وقسم الصحة المهنية بإدارة الوقاية الصناعية وقسم مراقبة وحماية البيئةقسم السالمة  خالل  وا 
دارة المخازن مراقبة إدارة  باإلضافة إلى بالمصانع الصيانة دارة التكاليف وا   أما، واإلسكانالخدمات وا 

نشطتها من خالل مكتب الشؤون القانونية وقسم الفشل فيمكن تحديد أ أنشطةتكاليف ما يخص 
دارة مراقبة المدفوعات باإلدارة المالية  .التكاليف بالشركة وا 

ضافة إلي ذلك هناك مصادر  يمكن من خاللها توفير البيانات والمعلومات الالزمة عن  أخرى وا 
، مدير إدارة )مقابلة مع السيد محمود خميس بن عمران عناصر التكاليف البيئية وهي كما يلي:

 (25/6/2015مراقبة التكاليف بتاريخ 
 المرتبات:  منظومة .1

المرتبات تحديد قيمة المرتبات الداخلة ضمن التكاليف البيئية مثل  منظومةيتم من خالل  
مرتبات العاملين بأعمال مراقبة ومتابعة مستويات التلوث بالشركة، ومرتبات القائمين بأعمال صيانة 

 آالت الحد من التلوث وغيرها.
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 لمخازن : ا منظومة .2
زمة ألعمال صيانة الالغيار المعلومات عن تكاليف المواد وقطع ال بعض المنظومة تقدم هذه

(، وكذلك تكاليف معدات الوقاية الشخصية منظومات الحد من التلوثآالت الحد من التلوث )
 .الحد من التلوث علىوغيرها من المعدات التي تعمل 

 : ألصولمنظومة ا .3
الحد من  منظوماتمعلومات تتعلق بتحديد التكاليف المرتبطة باستهالك  توفر منظومة األصول

 .( وغيرها من المعدات والمبانيالمصافيالتلوث )
 النظام الفرعي للميزانية :  .4

 يقدم هذا النظام معلومات عن االلتزامات البيئية التي تم االعتراف بها في القوائم المالية.
 : لتكاليف ومراقبة المخازن منظومة ا .5

رعاية الصحية والضرائب والتعويضات معلومات عن تكاليف التدريب وتكاليف ال المنظومة تقدم هذه
 .خرى األالمختلفة وغيرها من التكاليف 

 : لسنوية إلدارة الوقاية الصناعيةالتقارير ا .6
عمل وعدد األيام توفر هذه التقارير معلومات يتم من خاللها حساب التكاليف المتعلقة بإصابات ال

  الضائعة بسببها.
 :ةلمكتب الشؤون القانونيالتقارير السنوية  .7

، كما البيئيةتوفر هذه التقارير معلومات عن عدد القضايا المرفوعة ضد الشركة بسبب األضرار 
زالة تلك األضرار  تبين نوعية تلك االضرار وقيمة التعويضات المطلوب دفعها للمتضررين لعالج وا 

 .عويضات التي دفعت فعال للمتضررينوالت
الالزمة لقياس التكاليف البيئية متوفرة في ويتضح مما سبق أن معظم البيانات والمعلومات 

،  لمالية بالشركةا للشؤون  المنظومات المستخدمة في النظام المحاسبي التابع لإلدارة العامة
 لمكتب الشؤون القانونيةتقارير التي تعدها إدارة الوقاية الصناعية والتقارير السنوية باإلضافة إلى ال

 نشطةاألالبيئية وتكاليف  نشطةاألصعوبة الفصل بين تكاليف ، غير أن المشكلة تكمن في بالشركة
نفس الجهود  مع بعضها البعض من خالل استخدام نشطةاأل، وذلك لتداخل العديد من خرى األ

الحد من التلوث  منظومات، مثال هناك صعوبة الفصل بين تكاليف صيانة والموارد للقيام بها
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ألشخاص بأداء جميع أعمال ، لقيام نفس اللشركة خرى األليف صيانة األجزاء عن تكا (المصافي)
 .الصيانة

  -:(2010، 2009، 2008) وات الدراسةالبيئية خالل سن كاليفقياس الت 4.  4
بتكلفة تجنب االضرار )تكاليف  تحدد التكاليف البيئية التي يمكن قياسها على مستوى الشركة

التبويب بشكل واضح عناصر ومكونات التكاليف وفقا لتبويب عبدالبر والذي يبين هذا و  المنع(
البيئية بما في ذلك الخسائر التي تتكبدها الشركة في حالة فشلها في منع وتقييم ورقابة االضرار 

سيقوم على تتبع وحصر العناصر المختلفة للتكاليف البيئية، و  هذا التبويب ويساعد ،البيئية المختلفة
م 2008خالل سنة  وقياس التكاليف البيئيةهذه الدراسة،  هذا التبويب التمام بإتباعالباحث 

التي تم بها في  م2010، 2009واتباع نفس اسلوب القياس عن سنتي باعتبارها سنة األساس، 
 .م تقدير التكاليف البيئية المتمثلة في ) المنع, التقييم، الرقابة، الفشل(2008سنة 
  -تكاليف المنع ) الوقاية (: 1ـ  4ـ  4

التكاليف الالزمة لمنع حدوث اآلثار الناجمة عن عمليات التصنيع التي تسبب التلوث في وتتمثل 
ية بحيث ال يتم استخدام مواد ملوثة وضارة بالبيئة، وتشمل تكاليف اإلنتاجكإعادة تصميم العمليات 

 : البنود التالية المنع في الشركة
 اد ووضع الخطط والسياسات البيئيةتكاليف إعد. 
 يجاد الحلول المناسبة لهااليف دراسة المتك  .شاكل وا 
 ة بالسالمة العامة وحماية البيئةتكاليف استصدار القرارات والمنشورات المتعلق. 
 .تكاليف إعداد التقارير البيئية وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بحماية البيئة 
 كاليف التدريب ألجل حماية البيئةت. 

إدارة الوقاية الصناعية، ب التفصيليحساب التكاليف السابقة من خالل ال علىويمكن الحصول 
والصيانة  اإلنتاجوكذلك تكاليف الدورات التدريبية التي تلقاها العاملون بإدارات الوقاية الصناعية و 

، ولكن تكمن الصعوبة األساسية في الحصول على تكلفة والسالمة العامة التي تخص حماية البيئة
، فمثال نجد أن إعداد ووضع الخطط والسياسات البيئية حدى علىالسابقة  نشطةاألكل نشاط من 

سوف يقوم  هعليهي أعمال مشتركة تقوم بها إدارة الوقاية الصناعية ولجنتي السالمة العامة، و 
 الباحث بحساب تكاليف المنع كما يلي:
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 الوقاية الصناعية:تكاليف إدارة  1.1.4.4

إدارة الوقاية الصناعية والتي تعتبر من ضمن تكاليف  علىهي التكاليف التي تنفقها الشركة 
مصاريف اإلهالك ن باإلدارة وكذلك العمل اإلضافي و المنع، وتتضمن تكاليف مرتبات العاملي

     مثل خرى األوالدورات التدريبية التي تلقاها العاملون بإدارة الوقاية الصناعية، وكافة المصاريف 
 ..... وغيرها (. قرطاسية ومطبوعات، كهرباء ومياه) 
التفصيلي بإدارة حساب الباإلدارة من مرتبات العاملين باإلدارة: تم احتساب مرتبات العاملين  -أ

 الوقاية الصناعية.
 ×شهري ا بالدينار الليبي  المرتبات للعاملين بإدارة الوقاية الصناعية تكلفةمتوسط  × عدد العاملين

 )شهر( 12

متوسط تكلفة المرتبات العاملين 
 بإدارة الوقاية الصناعية 

= 
وقسم  مراقبة وحماية البيئة وقسم السالمة إجمالي مرتبات العاملين بقسم
 بإدارة الوقاية الصناعية اإلطفاء

 عدد العاملين 
 

28 X  872.439 دينار ليبي  293,109.264  =  12 × د.ل 
تم احتساب العمل اإلضافي للعاملين باإلدارة من الحساب  باإلدارة:عمل إضافي للعاملين  -ب

 التفصيلي بإدارة الوقاية الصناعية.
 شهريا العمل اإلضافي للعاملين بإدارة الوقاية الصناعيةتكلفة متوسط  ×عدد العاملين 
 )شهر( 12 × بالدينار الليبي

 .د.ل 31,900.176=  12   ×94.941   × 28
مصاريف مهمات رسمية بالداخل والخارج : وتتمثل في دورات تدريبية بالخارج ومهمات عمل  -ج

 .د.ل 12,699.998وبلغت مجموعها خالل السنة = 
 .د.ل 2,592.033مصاريف قرطاسيه وأدوات مكتبية ومطبوعات =  -د
 مصاريف اإلهالك خالل السنة: تشمل مصاريف إهالك المباني والسيارات واألثاث واآلالت -ه

 .د.ل 5,568.413واألجهزة المختلفة، وقد بلغت مجموعها  = 
 .) تتبع الشركة طريقة القسط الثابت في حساب أقساط االستهالك(

: تشمل كافة المصاريف التي أنفقت خالل السنة مثل الكهرباء والمياه والتأمين أخرى مصاريف  -و
 .د.ل 1,334,620.970 قيمتهاواإلعاشة وغيرها من المصاريف، وقد بلغت 
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تشمل كافة المصاريف التي أنفقت خالل السنة مثل قطع غيار  :قطع غيار ومستهلكات -ز
 د.ل. 13,975.029 بلغت قيمتها ميكانيكية وكهربائية و نظائد وغيرها وقد 

 تكلفة لجنة السالمة العامة بالشركة : 2.1.4.4
 حيث بلغت: العامة بالشركةقيمة المكافأة التي يتقاضاها أعضاء لجنة السالمة في وتتمثل    

  شهر. 12 ×قيمة المكافأة شهري ا  ×عدد األعضاء 
8X  150X  12  =14,400.000 . مقابلة مع السيد محمود خميس بن عمران، مدير  د.ل(

 م(25/6/2015إدارة مراقبة التكاليف، بتاريخ 
 تكاليف التدريب للعاملين باإلدارة والمصانع: 3.1.4.4

 د.ل 7,537.500= 

 بية للحديد والصلب.( تكاليف المنع بالشركة اللي1-4ويوضح الجدول رقم )
 (1-4جدول رقم)

  .تكاليف المنع بالشركة الليبية للحديد والصلب
 القيمة بالدينار الليبي بند التكلفة ر.م

 تكاليف إدارة الوقاية الصناعية   -1
 293,109.264 مرتبات العاملين بإدارة الوقاية الصناعية -
 31,900.176 عمل إضافي للعاملين باإلدارة -
 12,699.998 مصاريف مهمات رسمية بالداخل والخارج -
 2,592.033 مصاريف قرطاسيه وأدوات ومطبوعات -
 5,568.413 مصاريف اإلهالك -
 1,334,620.970 أخرى مصاريف  -
 13,975.029 قطع غيار ومستهلكات -

 1,694,465.883 الصناعيةإجمالي تكاليف إدارة الوقاية 
 14,400.000 تكلفة لجنة السالمة العامة بالشركة -2
 7,537.500 تكاليف التدريب للعاملين بإدارة الوقاية والمصانع -3

 1,716,403.383 إجمالي تكاليف المنع
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 -تكاليف التحديد والتقييم ) االكتشاف(: 2.4.4

التي تهدف إلى قياس ومتابعة المصادر المختلفة لألضرار البيئية مثل السامة  نشطةاألهي تكلفة 
 التحديد والتقييم البنود التالية: أنشطةداخل المصانع، وتتمثل 

ذلك مراقبة أجهزة قياس مستويات التلوث كالغبار وتسربات المواد الضارة والزيوت وكتكلفة متابعة  -أ
وكذلك الحرارة والضوضاء واإلضاءة المصادر المشعة شعاعية بما يقي من مخاطر الجرعة اإل
  والرطوبة.

 .تكلفة قياس ومتابعة األدخنة -ب
 مع األجهزة المهتمة بشؤون البيئة. بالتعاون المكتبية المتعلقة  نشطةاألتكلفة   -ج
صابات العمل واألمراض المهنية وحاالت  -د تكلفة متابعة محاضر التحقيق في حوادث الحرائق وا 

 األمور المتعلقة بشؤون السالمة والوقاية الصناعية.الوفاة وكافة 
تكلفة االستعداد للحاالت الطارئة كالحرائق وتجهيز الشركة بأحدث الوسائل والمستلزمات المتعلقة  -ه

 علىبشؤون الحماية ومكافحة الحرائق والسالمة طبقا لمتطلبات خطة الطوارئ والتركيز 
المنظومات السلكية والالسلكية ومنظومات اإلنذار المبكر وأجهزة اإلنذار والتحذير من مخاطر 

 العمل والطوارئ، واألجهزة والمعدات الطبية واألدوية الالزمة والتأكد من جاهزيتها للعمل. 
 مخالفات.تكلفة متابعة تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالسالمة العامة وحماية البيئة وضبط ال -و

تكون التي تالتكاليف من خالل الحساب التفصيلي بإدارة الوقاية الصناعية  علىيمكن الحصول 
وذلك ألن  من )قسم السالمة وقسم اإلطفاء وكذلك قسم الصحة المهنية ومراقبة وحماية البيئة(

والتقييم كما ه سوف يقوم الباحث بحساب تكاليف التحديد على، و الشركة تحمل التكاليف على اإلدارة
 يلي:

 المصانع:تكاليف إدارة الوقاية الصناعية للعاملين ب 1.2.4.4

قاية الصناعية بالمصانع من العاملين بإدارة الو  علىتعتبر التكاليف التي تنفقها الشركة مباشرة 
أعمال  علىالتقييم وتتضمن أجور ومرتبات العاملين باإلدارة القائمين و  التحديد تكاليفضمن 

حة المهنية، ـالمة العامة وحماية البيئة والصـالس إجراءاتالتفتيش والمتابعة والتحقق من وجود 
راطات السالمة ومالحظة مستوى استجابة العاملين ووحدات العمل المختلفة الشت علىللوقوف 

لشركة باإلضافة الالزمة حيالها، ومتابعة مستويات النظافة با جراءاتمنة واتخاذ اإلاألفعال غير اآل
 .خرى األإلي استهالك اآلالت وكافة المصاريف 
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 :التفتيش والمتابعة داخل المصانع أعمال علىمرتبات العاملين بإدارة الوقاية الصناعية القائمين  -أ
 × بالدينار الليبي شهري ا متوسط تكلفة المرتبات للعاملين بإدارة الوقاية الصناعية × عدد العاملين

 )شهر( 12
 د.ل 837,455.040=  12 × 872.349 × 80

أعمال التفتيش والمتابعة داخل  علىالقائمين و عمل إضافي للعاملين بإدارة الوقاية الصناعية  -ب
 المصانع :

بالدينار  شهري ا متوسط تكلفة العمل اإلضافي للعاملين بإدارة الوقاية الصناعية ×عدد العاملين 
 )شهر( 12 × الليبي

80 X 94.941 × 12   =91,143.360 د.ل 

مصاريف مهمات رسمية بالداخل والخارج: وتتمثل في دورات تدريبية بالخارج ومهمات عمل وقد  -ج
 د.ل 1,990.400بلغت خالل السنة = 

 د.ل 134.852قرطاسيه ومطبوعات =  -د
 د.ل 106,435.238مصاريف إهالك =  -ه
كافة المصاريف التي أنفقت خالل السنة مثل :  خرى األويقصد بالمصاريف  أخرى مصاريف  -و

 .د.ل 679,031.726الكهرباء، والمياه، واإلعاشة، والتأمين، ... وغيرها (، بلغت = 
قطع غيار ومستهلكات: وتشمل قطع غيار كهربائية وميكانيكية وتجهيزات ورش وغيرها، حيث  -ز

 د.ل. 68,915.312بلغت خالل السنة =
 بقة من الحساب التفصيلي إلدارة الوقاية الصناعيةتم احتساب البيانات السا

تقاضاها أعضاء وتمثل قيمة المكافآت التي ي :السالمة علىتكاليف لجنة التفتيش  2.2.4.4
أماكن العمل و محيط العمل والتأكد من تحوطات األمان  علىاللجنة نظير القيام بأعمال التفتيش 
نجا  :داخل المصانع حيث بلغت ز األعمالالالزمة إلعداد محيط العمل وا 

مع السيد محمود خميس بن عمران، مدير إدارة  مقابلة)  عدد األعضاء.  ×السنوية قيمة المكافأة 
 م(.2015 /25/6مراقبة التكاليف ، بتاريخ 

 د.ل19,200=  8  ×)شهر(  12 ×د.ل  200 
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قيمة المكافآت التي يتقاضاها فريق السيطرة نظير ما  وتمثل :تكاليف فريق السيطرة 3.2.4.4
 عدد األعضاء. ×: قيمة المكافأة السنوية بلغت وقديقوم به من أعمال فحص ومعاينة 

 د.ل 14,400= 8 ×)شهر(  12 ×د.ل  200
 م(.25/6/2015)مقابلة مع السيد محمود خميس بن عمران، مدير إدارة مراقبة التكاليف، بتاريخ 

والمتمثلة بية للحديد والصلب التقييم بالشركة الليالتحديد و  أنشطة( تكاليف 2-4الجدول رقم)ويبين 
 لسيطرة.في تكاليف إدارة الوقاية الصناعية للعاملين بالمصانع ولجنة التفتيش وفريق ا

 (2-4جدول رقم ) 

  .تكاليف التحديد والتقييم بالشركة الليبية للحديد والصلب

 القيمة بالدينار الليبي بند التكلفة ر.م
 تكاليف إدارة الوقاية الصناعية بالمصانع  -1
 837,455.040 مرتبات العاملين بالمصانع -
 91,143.360 عمل إضافي للعاملين بالمصانع -
 1,990.400 مصاريف مهمات رسمية بالداخل والخارج -
 134.852 مصاريف قرطاسيه وأدوات ومطبوعات -
 106,435.238 مصاريف اإلهالك -
 679,031.726 أخرى مصاريف  -
 68,915.312 قطع غيار ومستهلكات -

 1,785,105.928 إجمالي تكاليف إدارة الوقاية الصناعية بالمصانع
 19,200.000 السالمة بالشركة علىتكلفة لجنة التفتيش  -2
 14,400.000 تكلفة فريق السيطرة -3

 1,818,705.928 إجمالي تكاليف التحديد والتقييم
 

 -تكاليف الرقابة: 3.4.4

التي تهدف إلى الرقابة والتحكم في المواد المستخدمة الضارة بالبيئة، وتتمثل  نشطةاألوهي تكلفة 
 -تكاليف الرقابة في الشركة من البنود التالية:

 تكاليف استخدام منظومات الحد من التلوث.-1
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 الحد من التلوث. منظوماتتكاليف صيانة -2
 تكاليف عالج النفاية الضارة والتخلص منها.-3
زالة المخلفات-4  .داخل الشركة تكاليف أعمال النظافة وا 
 تكاليف الرعاية الصحية.-5
 تكاليف مواد ومعدات الوقاية والحماية الشخصية.-6
 تكاليف حراسة وتخزين المواد الضارة والخطرة.-7

أساس إجمالي التكاليف السابقة والتي تمثل  علىوسوف يقوم الباحث بحساب تكاليف الرقابة 
 النحو التالي: علىتكاليف الرقابة في الشركة وذلك 

 -:الحد من التلوث  منظوماتتكلفة استخدام  1.3.4.4
ويمكن حسابها  لمنظومات الحد من التلوثوتتمثل هذه التكاليف في قيمة أقساط االستهالك السنوي 

 التالي: النحو على
 قسط االستهالك السنوي للمنظومات الحد من التلوث. xقيمة منظومات الحد من التلوث 

ومن خالل المقابلة الشخصية مع رئيس قسم حسابات األصول تبين أن منظومات الحد من التلوث 
تعتبر جزء من المنظومات الموجودة في المصنع، وال يوجد لها مركز تكلفة إنما مرسمله على 

العمل بها في سنة  رية لهذه المنظومات صفر وذلك لبدءيث بلغت القيمة الدفتالمصنع ككل، ح
 %. 5بنسبة استهالك  1991

 -(:وكشط الزيوتمصفيات الغبار الحد من التلوث ) منظوماتتكاليف صيانة  2.3.4.4 
تكلفة صيانة  على، حيث من الصعب الحصول بالمصانع ويقوم بهذه المهمة إدارة الصيانة

ي أعمال مختلطة ويقوم بمفردها، فمعظم األعمال المتعلقة بالصيانة ه الحد من التلوثمنظومات 
 اشخاص، وكذلك بالنسبة لمعدات ومواد وقطع غيار الصيانة العديد منها يتم استعمالهبها نفس األ

ألغراض مختلفة ولصيانة آالت ومعدات متعددة بالشركة، ومن هنا يتم التوصل إلي تكاليف إدارة 
  .(يع أجزاء ومكونات الشركةالشركة ) تكاليف أعمال الصيانة لجم مستوى  علىانة الصي

 -تكاليف إدارة الصيانة: -أ
 علىالصيانة  األعمال التي تقوم بها إدارات على وتتضمن كافة النفقات التي أنفقت خالل السنة

ت وكافة ومواد وقطع غيار واستهالك اآلال وعمل إضافي الشركة من مرتبات العاملينمستوى 
 ( يوضح إجمالي تكاليف إدارات الصيانة:3ـ  4، والجدول رقم )خرى األالمصاريف 
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 (3ـ  4جدول رقم )
  .رات الصيانةاتكاليف إد

 التكلفة دــــــــالبن ر.م
 1,268,717.697 مرتبات العاملين الليبيين 1
 401,971.152 مرتبات العاملين من األجانب 2
 1,164,150.511 العمل اإلضافي للعاملين الليبيين 3
 57,290.947 العمل اإلضافي للعاملين األجانب 4
 0.000 مكافآت تشجيعية ) استثنائية ( 5
 2,421.875 مكافآت اللجان غير الدائمة 6
 3,676.584 مصاريف مهمات رسمية بالداخل والخارج 7
 1,334,804.766 مواد وقطع غيار مستهلكة 8
 2,523,899.409 أخرى مصاريف  9
 6,429.615 قرطاسية ومطبوعات 10
 542,637.229 إهالكات 11

 7,305,999.785 اجمالي تكاليف إدارات الصيانة
من  ها تم أخذ نسبة تقديريةولكي يتم التوصل لما يخص صيانة منظومات الحد من التلوث من

أساس الجهود والموارد المخصصة من قبل إدارة الصيانة للقيام  علىإجمالي تكاليف الصيانة، وذلك 
وتختلف الجهود والموارد المخصصة والوقت المستغرق  ال صيانة منظومات الحد من التلوثبأعم

الصيانة  علىين القائمين سالمهندبعض مع الشخصية مقابلة ال خر ومن خاللللصيانة من مصنع أل
وجود تبين  ،)محمد منصور أبوعجيلة((2بمصنع الصلب) ومشرف صيانة الروافع في المصانع
امر عمل أو فالصيانة الوقائية عبارة عن صيانة عالجية،  أولصيانة إما صيانة وقائية نوعين من ا
منظومة الخاصة بإدارة تخطيط الصيانة ويتم تنفيذها حسب الفترة وعدد العماله المشار التصدر من 

 عمل ساعات 8من إجمالي  ساعة 2.5 الوقت المستغرق للصيانة إليها بأمر العمل. وقد تبين أن
، أي ما بنسبة هو الوقت المستغرق للصيانة في حالة التشغيل العادي )نظام ورديات( يوميا  

           . من إجمالي وقت الصيانة% 31.25
 د.ل. X  31.25% = 2,283,124.932 7,305,999.785منظومات الحد من التلوث  صيانة
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 :بمنظومات الحد من التلوث تكلفة قطع الغيار الخاصة  -ب
وتمثل هذه التكلفة قطع الغيار المستخدمة لمنظومات الحد من التلوث في المصانع من 

       حيث بلغت قيمتها خالل السنة، منظومات شفط الغبار ومنظومة آلة الكبس )كشط الزيوت(
)مقابلة مع السيد مصطفى الصابري، رئيس قسم حسابات المخازن بتاريخ  د.ل 377,514.896= 
 م(.28/44/2015

 وبالتالي فإن تكلفة صيانة آالت الحد من التلوث يمكن حسابها كاآلتي:
= نصيب اآلالت الحد من التلوث من إجمالي إدارة الصيانة +  تكلفة صيانة آالت الحد من التلوث

 تكلفة قطع الغيار الخاصة بمنظومات الحد من التلوث.
 د.ل 2,660,639.828=  377,514.896+  2,283,124.932

 -تكاليف عالج النفاية الضارة والتخلص منها: 3.3.4.4
بنقل  تي تقومال الشامخ للبناء والصيانة لشركة التي تصرفالمصاريف قيمة  تتمثل هذه التكاليف
رة والتخلص حيث بلغت قيمة تكاليف عالج النفاية الضا، الخبثإلى ساحة  النفايات الضارة بالبيئة

بقسم المدفوعات بتاريخ موظف )مقابلة مع أبوبكر عيبلو  د.ل(1,179,689.591)منها
01/04/2015.) 

زالة  4.3.4.4  المخلفات داخل الشركة:تكاليف أعمال النظافة وا 

زالة مخلفات  وتشمل تنظيف أماكن العمل وقنوات تصريف المياه ومتابعة صيانة المرافق وا 
حيث بلغت ، لمبنى اإلداري داخل اللنظافة العامة  الفندق الكبيرالمطاعم والقمامة وتقوم بها شركة 

زالة المخلفات داخ  د.ل(  104,711.709) ل الشركة قيمة تكاليف أعمال النظافة وا 
زالة المخلفات داخل المصانع فتتضمن مرتبات المشرفين  أما بالنسبة لتكاليف أعمال النظافة وا 

والتي تصرف لموظف  النظافة باإلضافة إلي العهد المالية المخصصة للقيام بهذه األعمال على
والنظافة، الطاهر  لخدمات واإلسكان يسمى أمين عهدة.)مقابلة مع مدير إدارة الخدماتإدارة اب

 م(.26/04/2015بادي، بتاريخ 
 د.ل 29,349.143ماقيمته سنة بلغتالرتبات مشرف ومساعد مشرف القائم بأعمال النظافة خالل م -أ
زالة المخلفات: -ب ماقيمته  2008قد بلغت خالل سنة و  العهد المالية المخصصة ألعمال النظافة وا 

 .د.ل 103,460.000
زالة المخلفات بالشركة وقد بلغت   د.ل 237,520.852ماقيمته إجمالي تكاليف النظافة العامة وا 
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 -تكاليف الرعاية الصحية: 5.3.4.4
وكذلك تكاليف عالج العاملين بالشركة   وتتمثل هذه التكاليف في تكاليف العيادة الطبية بالشركة

 علىباإلضافة إلي الخسائر الناتجة عن األيام الضائعة بسبب تغيب المصابين  في مصحة الشفاء
 العمل.

تكاليف العيادة الطبية : وتتمثل في تكلفة مرتبات هيئة التمريض بالعيادة الطبية وكافة  -أ
تم احتساب تكاليف  ،خالل السنة المستلزمات الطبية من األدوية وغيرها لعالج العاملين بالشركة

 وهي كاآلتي: الطبية من الحساب التفصيلي بإدارة الوقاية الصناعية قسم الصحة المهنيةالعيادة 

 د.ل 180,313.986ـ مرتبات هيئة التمريض = 

 د.ل 32,799.685ـ عمل اإلضافي = 

 د.ل 640.000ـ مصاريف مهمات رسمية بالخارج = 

 د.ل 819.043ـ مصاريف قرطاسية ومطبوعات = 

 د.ل 30,518.320ـ مصاريف إهالك = 

 د.ل 433,929.608=  أخرى ـ مصاريف 

 د.ل 2,526.544=  أخرى ـ قطع غيار ومستهلكات 

 )إدارة التكاليف بالشركة(د.ل  681,547.186إجمالي تكاليف العيادة الطبية = 

وتشمل هذه التكاليف تكلفة عالج العاملين  :مصحة الشفاءفي  بالشركة تكلفة عالج العاملين -ب
 قسم المدفوعات بالشركة(.) د.ل. 249,038.000تها= حيث بلغت تكلف ،بالشركة باإلضافة أسرهم

 تكلفة األيام الضائعة نتيجة تغيب العاملين بسبب إصابات العمل: -ج
 متوسط األجر اليومي  X  تكلفة األيام الضائعة = عدد األيام الضائعة

 
 
 

 

 األجر اليومي =متوسط 
 بالدينار الليبي متوسط المرتبات خالل السنة

 يوم 365
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د.ل، وعدد العاملين  66,013,526.993علما بأن إجمالي مرتبات العاملين بالشركة = 
 عامل. 6803بالشركة خالل السنة 

 .د.ل 486.000=  د.ل 27 ×يوم  18تكلفة األيام الضائعة = 
تكلفة عالج العاملين بالشركة  تكلفة العيادة الطبية +إجمالي تكاليف الرعاية الصحية بالشركة = 

 تكلفة األيام الضائعة بسبب إصابات العمل. ء + في مصحة الشفا
 د.ل 931,071.186=  486.000+  249,038.000+  681,547.186= 

 الحماية الشخصية:مواد ومعدات الوقاية و تكاليف  6.3.4.4

وتتضمن هذه التكاليف في تكلفة معدات الوقاية الشخصية المصروفة للعاملين بهدف وقايتهم 
وحمايتهم من األخطار واآلثار البيئية الضارة كالضجيج والغازات واإلشعاعات والغبار وغيرها 

 ءحذاء سالمة وحذاقبعة واقية و  العمل واألمراض المهنية، وهي كالتالي:للتقليل من إصابات 
 ل. د 519,940.000=  قيمتها وقد بلغت ... إلخ مطاطي ونظارات لحام وكمامات غبار مؤقتة

مع العلم بأنه ال يتم صرف مواد غذائية للعاملين بالمصانع مثل الحليب والزبادي بهدف وقايتهم من 
)مقابلة مع السيد محمد خليل التريكي، رئيس قسم السالمة العامة بتاريخ آثار الغبار والغازات.

 م(.5/4/2015
 تكاليف حراسة وتخزين المواد الضارة والخطرة: 7.3.4.4

التكاليف مرتبات العاملين بإدارة التخزين ومراقبة المواد الخاصة بالزيوت والشحوم وتتضمن هذه 
المخازن باإلضافة إلى اقساط االستهالك السنوي  علىية وكذلك تكاليف التأمين و اوالمواد الكيم

ل يتم االستعانة بسيارات النقشحن هذه المواد لبالنسبة  أماللمباني المستخدمة لتخزين تلك المواد، 
 وال يوجد تفصيل. )مقابلة مع رئيس اإلنتاج علىمن إدارة النقل ويتم توزيع مصاريفها بشكل إجمالي 

 .(م28/4/2015قسم التخزين، جمعة الحفيان، بتاريخ 
، ية(و ا)مخازن الزيوت والشحوم والمواد الكيمن بإدارة التخزين ومراقبة الموادإجمالي مرتبات العاملي -أ

ضافة إلى حرف باإلفني أفراد  3 عددمخزن ومساعد أمين مخزن و )أمين أفراد  7حيث يتكون من 

 متوسط المرتبات خالل السنة  =
 إجمالي مرتبات العاملين بالشركة 

 عدد العاملين بها
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د.ل)حسب  48,931.699 ماقيمته ، حيث بلغترافعة شوكية(ل وسائق و اوظيفة من علىشخص 
 منظومة المرتبات(.

مخازن  علىية: وتمثل التأمين و امخازن الزيوت والشحوم والمواد الكيم علىتكاليف التأمين  -ب
ية من الحرائق والسرقة، حيث تم التعاقد مع شركة المتحدة و االزيوت والشحوم والمواد الكيم

د.ل )مقابلة مع موظف بقسم المدفوعات،  3,757.251 للتأمين وبلغت قيمتها خالل السنة
 م(.05/4/2015أبوبكر عيبلو، بتاريخ 

ية:من خالل و اوم والمواد الكيمستهالك المباني المستخدمة في تخزين الزيوت والشحأقساط ا -ج
المقابلة الشخصية مع رئيس قسم الحسابات االصول تبين أن قيمة استهالك المباني خالل السنة 

 د.ل. 23,382.683= 
 د.ل 76,071.633إجمالي تكاليف حراسة وتخزين المواد الضارة والخطرة = 

 الليبية للحديد والصلب. ( يوضح إجمالي تكاليف الرقابة للشركة4-4) والجدول رقم
 (4-4جدول رقم)

  .تكاليف الرقابة للشركة الليبية للحديد والصلب
 القيمة بالدينار الليبي بند التكلفة ر.م

 0.000 تكلفة استخدام منظومات الحد من التلوث  -1
 2,660,639.828 تكلفة صيانة منظومات الحد من التلوث -2
 1,179,689.591  والتخلص منهاعالج النفاية الضارة تكلفة  -3
زالة المخلفات تكلفة -4  237,520.852 داخل الشركة أعمال النظافة وا 
 931,071.186 تكلفة الرعاية الصحية -5
 519,940.000 الشخصيةوالحماية معدات الوقاية مواد و تكلفة  -6
 76,071.633 الخطرةالضارة و وتخزين المواد  حراسةتكلفة  -7

 5,604,933.090 تكاليف الرقابةإجمالي 
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 :لفشلتكاليف ا 4.4.4
 :شل في الشركة من  البنود التاليةوتتمثل تكاليف الف

المصاريف القانونية المتعلقة بمتابعة القضايا المرفوعة ضد الشركة بسبب األضرار البيئية،  -1
مكتب مجلس التأديبي و وتتضمن هذه المصاريف تكاليف المكتب القانوني باإلضافة إلي مكافآت 

 الخبرة ) مكافآت الترافع(.
صابات العمللغرامات المدفوعة للغير نتيجة األالتعويضات وا  -2   .ضرار البيئية المختلفة وا 
الضرائب المدفوعة للدولة مقابل استنفاد واستغالل الموارد الطبيعية. وسوف يقوم الباحث بحساب  -3

 تكاليف الفشل وذلك على النحو التالي:
 المصاريف القانونية :1.4.4.4

مجلس التأديبي  أعضاء بالشركة باإلضافة إلي مكافآت ةالقانوني الشؤون  مكتبوتتضمن تكاليف 
 ومكتب الخبرة: 

 : ةالقانوني مكتب الشؤون تكاليف  -أ
مكتب القانوني بتقديم االستشارات القانونية إلدارة الشركة سواء كانت القضايا المرفوعة اليقوم 

البيئية، وتتضمن تكاليف المكتب مرتبات العاملين غير  أوبيئية ة بسبب األضرار الضد الشرك
)مقابلة مع مدير إدارة مراقبة  وهي كالتالي: خرى األبالمكتب و العمل اإلضافي و كافة المصاريف 

 م(05/4/2015التكاليف، محمود خميس بن عمران، بتاريخ 
  = د.ل128,197.743مرتبات العاملين بالمكتب 
  = د.ل 2,581.876عمل إضافي للعاملين بالمكتب 
  = د.ل 31,254.000مكافآت مجلس التأديبي 
  =د.ل 20,630.390مصروفات قرطاسية ومطبوعات 
  = د.ل 800.180تأمين وعقود عامة 
  د.ل 3,587.304=  أخرى مصاريف 
  = د.ل 2,590.190مصاريف إهالك 

 د.ل 189,641.683إجمالي تكاليف المكتب القانوني = 
تمثل هذه التكاليف جميع القضايا البيئية وغير البيئية المرفوعة ضد الشركة، ولكي يتم تحديد ما 

أساس ما تمثله القضايا  علىيخص القضايا البيئية تم أخد نسبة تقديرية من هذه التكاليف وذلك 
 البيئية من إجمالي عدد القضايا المرفوعة ضد الشركة.
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ضايا، أي بنسبة ق 5قضية، وعدد القضايا البيئية بلغت  74لشركة بلغت عدد القضايا المرفوعة ضدا
 :جمالي تكاليف مكتب الشؤون القانونية% وبالتالي فإن إ6
)مقابلة مع عضو مكتب الشؤون القانونية،  د.ل 11,378.501 % =6 × 189,641.683 

 (.6/4/2015أسامة محمد التريكي، بتاريخ 
 .م ال توجد أتعاب2008خالل سنة =  أتعاب محامي الشركة -ب
ما  تمثل جميع القضايا، أما د.ل 14,700.000=  مكتب الخبرة(تكاليف مكافآت الترافع ) -ج

)مقابلة مع مدير إدارة  د.ل 882.000 ( =%6 ×14,700.000) يخص القضايا البيئية فبلغت
 (.05/4/2015مراقبة التكاليف، محمود عمران خميس، بتاريخ 

من خالل المقابلة الشخصية مع  :قابل الضرار التي تحدثها الشركةالتعويضات م 2.4.4.4
تبين عدم التقارير الشهرية الصادرة عنه واإلطالع على أحد أعضاء مكتب الشؤون القانونية 

وجود أية تعويضات تم دفعها للمتضررين كتعويض عن األضرار التي لحقت بهم سواء كانت 
 غير بيئية.  أوبيئية 

 ل بالشركة الليبية للحديد والصلب.( تكاليف الفش5 -4ويوضح الجدول رقم )
 (5 -4جدول رقم )

 .تكاليف الفشل بالشركة الليبية للحديد والصلب
 القيمة بالدينار الليبي بند التكلفة ر.م
 المصاريف القانونية أ
 11,378.501 تكاليف مكتب الشؤون القانونية خالل السنة  -
 0.000 أتعاب المحامي خالل السنة  -
 882.000 تكاليف مكافآت الترافع ) مكتب الخبرة( -

 12,260.501 إجمالي المصاريف القانونية
 0.000 التعويضات مقابل األضرار التي تحدثها الشركة ب

 12,260.501 إجمالي تكاليف الفشل
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م ( 2010، 2009، 2008الدراسة)( تكاليف المنع خالل سنوات 6-4ويوضح جدول رقم)
 -1,716,403.383للسنوات الثال ث ) الليبي، حيث بلغت إجمالي تكاليف المنع الدينارب

 ويرجع سبب ارتفاع تكاليف المنع( دينار على التوالي، 1,667,418.631 - 2,296,287,257
بإدارة الوقاية لزيادة في قيمة مرتبات العاملين لم مقارنة بالسنوات األخرى 2009خالل سنة 

الصناعية وكذلك إرتفاع قيمة المصاريف األخرى والتي تمثل )مصاريف الكهرباء، والمياه، 
 واإلعاشة، والتأمين، وغيرها من المصاريف(. 

أما ما يخص تكاليف تدريب العاملين باإلدارة والمصانع نالحظ ارتفاع في قيمتها خالل سنة 
ويرجع ذلك إلى إنشاء قسم مراقبة وحماية البيئة الذي م، 2009، 2008م مقارنة بالسنوات 2010

 باإلضافة إلى وعي الشركة بأهمية تدريبكان سابقا ضمن مهام واختصاصات قسم السالمة، 
رتفاع  العاملين الجدد وكذلك العاملين بإدارة الوقاية الصناعية في مجال السالمة وحماية البيئة، وا 

مقارنة بالسنوات  2010عدد العاملين المطلوب تدريبهم في مجال السالمة وحماية البيئة خالل سنة 
 األخرى. 

من خالل الشكل رقم يتو بيانيا باستخدام تحليل بار ومن خالل البيانات السابقة تم توضيح ذلك 
 م مقارنة بالسنوات األخرى.2009( الذي يظهر فيه ارتفاع تكاليف المنع خالل سنة 4-1)
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 (6 - 4جدول رقم )

 م( بالدينار الليبي2010، 2009، 2008تكاليف المنع خالل سنوات الدراسة ) 

 2010 2009 2008 بند التكلفة ر.م

 الصناعيةتكاليف إدارة الوقاية   -1

 318,571.200 453,662.160 293,109.264 مرتبات العاملين بإدارة الوقاية الصناعية -

 19,124.640 20,563.200 31,900.176 عمل إضافي للعاملين باإلدارة -

مصاريف مهمات رسمية بالداخل  -
 والخارج

12,699,998 3,104.632 6781.469 

- 
مصاريف قرطاسيه وأدوات 

 1,494.924 1,792.875 2,592.033 ومطبوعات

 5,019.251 5,458.159 5,568.413 مصاريف اإلهالك -

 1,245,640.877 1,767,166.854 1,334,620.970 مصاريف أخرى  -
 43,279.271 24,563.877 13,975.029 قطع غيار ومستهلكات -

 1,639,911.631 2,276,311.757 1,694,465.883 إجمالي تكاليف إدارة الوقاية الصناعية

 14,400.000 14,400.000 14,400.000 تكلفة لجنة السالمة العامة بالشركة -2

تكاليف التدريب للعاملين باإلدارة  -3
 13,107.000 5,575.500 7,537.500 والمصانع

 1,667,418.631 2,296,287.257 1,716,403.383 إجمالي تكاليف المنع
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 (1ـ  4شكل رقم) 

 2010، 2009، 2008تكاليف المنع خالل سنوات الدراسة 

( الذي يمثل تكاليف التحديد والتقييم خالل سنوات الدراسة 7-4وبالنظر في الجدول رقم )
التوالي  علىم( بالدينار الليبي حيث بلغت قيمتها 2010، 2009، 2008)
(، ونالحظ ارتفاع قيمة 2,539,033.252 -2,448,183.900 -1,8181,705.928)

ة بالسنوات األخرى ويرجع ذلك إلى زيادة في م مقارن2010تكاليف التحديد والتقييم خالل سنة 
قيمة مصاريف مهمات رسمية بالداخل والخارج التي تمثل )دورات تدريبية بالداخل والخارج 

م كما وضحنا 2010حماية ومراقبة البيئة خالل سنة  ويرجع ذلك إلى إنشاء قسم ومهمات عمل(،
عاملين في مجال السالمة وحماية البيئة ، سابقا باإلضافة إلى زيادة وعي الشركة بأهمية تدريب ال

قطع الغيار باإلضافة إلى ارتفاع في قيمة مصاريف االهالك و المصاريف االخرى، وكذلك 
 م.2009، 2008والمستهالكات مقارنة بالسنوات 

، 2009، 2008( يوضح تكاليف التحديد والتقييم خالل سنوات الدراسة 2 - 4والشكل رقم )
  م.2010إرتفاع هذه التكاليف خالل سنة م والذي يبين 2010
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 (7 - 4جدول رقم )

 (.2010، 2009، 2008تكاليف التحديد والتقييم خالل سنوات الدراسة )

 2010 2009 2008 بند التكلفة ر.م

 تكاليف إدارة الوقاية الصناعية بالمصانع -1

 1,154,820.600 1,296,177.600 837,455.040 مرتبات العاملين بالمصانع -

عمل إضافي للعاملين  -
 بالمصانع

91,143.360 58,752.000 69,326.820 

- 
مصاريف مهمات رسمية 

 بالداخل والخارج
1,990.400 240.000 2,021.440 

- 
مصاريف قرطاسيه وأدوات 

 ومطبوعات
134.852 345.133 640.576 

 119,021.317 9,517.135 106,435.238 مصاريف اإلهالك -

 1,050,710.097 1,036,316.939 679,031.726 مصاريف أخرى  -

 108,892,402 13,235.093 68,915.312 قطع غيار ومستهلكات -
إجمالي تكاليف إدارة الوقاية 

 2,505,433.252 2,414,583.900 1,785,105.928 الصناعية بالمصانع

على  تكلفة لجنة التفتيش -2
 السالمة بالشركة

19,200.000 19,200.000 19,200.000 

 14,400.000 14,400.000 14,400.000 تكلفة فريق السيطرة -3

 2,539,033.252 2,448,183.900 1,818,705.928 إجمالي تكاليف التحديد والتقييم
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 (2ـ  4شكل رقم ) 

 2010، 2009، 2008 تكاليف التحديد والتقييم خالل سنوات الدراسة

( تكاليف الرقابة خالل سنوات الدراسة ونالحظ أن هناك إنخفاض 8-4ويبين الجدول رقم )
م مقارنة بالسنوات األخرى وهذا يرجع إلى 2008في قيمة تكاليف الرقابة بالشركة خالل سنة 

ذلك م مقارنة بسنوات األخرى وك2008انخفاض تكاليف صيانة منظومات الحد من التلوث سنة 
تكلفة التخلص من النفايات الضارة، باإلضافة إلى زيادة تكاليف مواد ومعدات الوقاية والحماية 

م وذلك إلرتفاع عدد إصابات العمل خالل 2008الشخصية و كذلك الرعاية الصحية خالل سنة 
 .(3-4م. وقد تم توضيح ذلك بيانيا كما في الشكل رقم )2009هذه السنة مقارنة بسنة 
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 (8-4ول رقم )جد

 ( بالدينار الليبيم 2010، 2009، 2008تكاليف الرقابة خالل سنوات الدراسة )

 2010 2009 2008 بند التكلفة ر.م

1-  
تكلفة استخدام منظومات الحد 

 0.000 0.000 0.000 من التلوث

2-  
تكلفة صيانة منظومات الحد 

 3,284,112.809 2,973,710.555 2,660,639.828 من التلوث

3- 
تكلفة التخلص من النفايات 

 الضارة
1,179,689.591 1,430,709.995 1,557,463.776 

4- 
تكلفة أعمال النظافة العامة 

زالة المخلفات  308,128.670 178,709.073 237,520.852 وا 

5- 
تكلفة معدات الوقاية 

 الشخصية
519,940.000 394,529.000 621,582.500 

 777,636.870 3,632,351.389 931,071.186 تكلفة الرعاية الصحية -6

7- 
وتخزين المواد  حراسةتكلفة 

 الخطرة
76,071.633 75,253.334 94,983.810 

 6,643,908.435 8,685,263.346 5,604,933.090 إجمالي تكاليف الرقابة
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 (3ـ  4كل رقم )ش

 م.2010، 2008،2009تكاليف الرقابة خالل سنوات الدراسة 

، 2008( والذي يمثل تكاليف الفشل خالل سنوات الدراسة )9-4إلى الجدول رقم )وبالنظر 
د.ل  48,375.426م بلغت  2009(م نالحظ أن تكاليف الفشل خالل سنة 2010، 2009

مقارنة بالسنوات األخرى وذلك لوجود تعويضات تم دفعها للمتضررين مقابل األضرار التي 
 د.ل. 36,038.500تحدثها الشركة والتي بلغت 

 (.4-4وقد تم توضيح ذلك بيانيا باستخدام تحليل باريتو في الشكل رقم )
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 (9-4جدول رقم )

 ( بالدينار الليبي2010، 2009، 2008تكاليف الفشل خالل سنوات الدراسة )

 2010 2009 2008سنة  بند التكلفة ر.م
 المصاريف القانونية أ
 13,841.528 10,878.560 11,378.501 تكاليف مكتب الشؤون القانونية خالل السنة  -
 865.560 852.000 - - أتعاب المحامي خالل السنة -
 1,281.762 606.366 882.000 تكاليف مكافآت الترافع ) مكتب الخبرة(  -

 15,988.850 12,336.926 12,260.501 إجمالي المصاريف القانونية
 - - 36,038.500 -- التعويضات مقابل األضرار التي تحدثها الشركة ب

 15,988.850 48,375.426 12,260.501 إجمالي تكاليف الفشل
 

 

 

 

 

 (4ـ  4شكل رقم )

  2010، 2009، 2008تكاليف الفشل خالل سنوات الدراسة 
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 (10-4جدول رقم )

 (2010، 2009، 2008للسنوات )  تقرير التكاليف البيئية

 

 

 

 

 

 أنواع التكاليف
 2010الفترة المالية  2009الفترة المالية  2008الفترة المالية 

% من اجمالي  القيمة بالدينار
% من اجمالي  القيمة بالدينار التكاليف البيئية

% من اجمالي  القيمة بالدينار التكاليف البيئية
 التكاليف البيئية

 14.69 1,667,418.631 16.51 2,296,287.257 18.07 1,716,403.383 تكاليف المنع
 22.37 2,539,033.252 17.61 2,448,183.900 19.14 1,818,705.928 تكاليف التقييم
 62.80 7,126,256.705 65.53 9,112,003.853 62.66 5,951,968.081 تكاليف الرقابة
 0.14 15,988.850 0.35 48,375.426 0.13 12,260.501 تكاليف الفشل
 100 11,348,697.438 100 13,904,850.436 100 9,499,337.893 اإلجمالي
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احتياجات  التي تلبي التكاليف البيئية عن تقاريرنموذجا لل( 10ـــ  4يبين الجدول رقم )
مستخدمي القوائم المالية من المعلومات البيئية التي تعكس مستوى األداء البيئي للشركة ومدى 
وفائها بمسؤولياتها تجاه حماية البيئة، وذلك من خالل توفير المؤشرات الالزمة التي تساعد في 

 ألنواعقيم إجمالية  يحتوي على كماتحقيق الرقابة على األداء البيئي واتخاذ القرارات المالئمة، 
 كما، (5ــ  4ا كما في الشكل رقم )ياني  وقد تم توضيح ذلك ب خالل سنوات الدراسة التكاليف البيئية

أن  من الجدول يتضحو  يوضح كذلك ملخص لتبويب التكاليف البيئية واألهمية النسبية لكل نوع،
%، 19.14 التقييم% وتكاليف 14.69 %،16.51%، 18.07 تكاليف المنع تمثل نسبة

وتكاليف  62.80%، 65.53، %62.66% أما تكاليف الرقابة تمثل 22.37 %،17.61
خالل سنوات الدراسة،  % من إجمالي التكاليف البيئية0.14%، 0.35%، 0.13 فتمثل الفشل

، ويرجع يةسبة تكاليف الفشل مقارنة باألنواع االخرى من التكاليف البيئوهو ما يبين انخفاض ن
 النخفاض إلى عدة أسباب منها: هذا ا

هناك أضرار بيئية قد حدثت بالفعل، إال أن القضايا المرفوعة ضد الشركة لم يتم الفصل فيها،  .1
استعداد الشركة للدخول  من خاللباإلضافة إلى أن الغرامات التي تتحملها الشركة قد تتوقف 

 في منازعات قضائية طويلة بشأنها.
و آليات كافية للرقابة والفحص، والتأكد من االلتزام بقوانين حماية قد ال توفر الدولة موارد أ .2

البيئة، هذا األمر يؤدي إلى عدم دقة عمليات إلزام الشركات بهذه المعايير، مما يضعف العالقة 
بين سلوك الشركات والدعاوى والمخالفات، التي تقاوم ضدها، والتي قد تكون غير معبرة بالكامل 

 لمعايير وقوانين حماية البيئة.عن انتهاك الشركة 
هدف إلى الرقابة والتحكم في المواد ارة كان على إجراءات الرقابة التي تكما أن تركيز االد

 % من إجمالي تلك التكاليف. 62.66المستخدمة الضارة بالبيئة، حيث بلغت نسبتها 
مقارنة بسنوات  2008ويالحظ أن هناك تناقص في قيمة التكاليف البيئية بالشركة خالل سنة 

تكاليف التقييم باإلضافة إلى إنخفاض تكاليف الرقابة خالل  ، وهذا يرجع إلى انخفاضاألخرى 
 (6ــ  4وقد تم توضيح ذلك بيانيا في الشكل رقم ) م.2008سنة 
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 (5 - 4شكل رقم ) 

(2010، 2009، 2008يئية للسنوات )أنواع التكاليف الب
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 (6ـ  4شكل رقم)

 م.2010، 2009، 2008نسبة أنواع التكاليف البيئية إلى إجمالي التكاليف البيئية للسنوات 

( والذي يمثل نسبة التكاليف البيئية من إجمالي إيرادات 11-4وبالنظر في الجدول رقم )
       البيئية لسنوات الدراسة بلغت = المبيعات بالشركة يتضح أن نسبة التكاليف

 (0.69 ،%1.45 ،%1.02.)% 

ومن خالل األرقام والنسب والمعلومات السابقة يتضح أهمية قياس التكاليف البيئية من خالل 
إعطاء صورة واضحة عن األنشطة البيئية للشركة، باإلضافة إلى أنها تساهم في ترشيد القرارات 

األداء البيئي للشركة، وضرورة اهتمام إدارة الشركة بهذه المعلومات اإلدارية المختلفة وتقييم 
يجاد نظام إلدارة التكاليف البيئية من أجل   الرقابة على التكاليف البيئية وتخفيضها.وا 
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 (11- 4جدول رقم)

 م2010، 2009، 2008مبيعات الشركة خالل السنوات ال إيراد نسبة التكاليف البيئية من

 

 كما يلي: بالدينار الليبي خالل سنوات الدراسة) المحلية والخارجية(  علمَا بأن قيمة المبيعات   

  د.ل 1,369,269,285.330=  2008المبيعات خالل سنة. 
  د.ل. 958,354,818.035= 2009المبيعات خالل سنة 
  د.ل.1,117,624,261.670= 2010المبيعات خالل سنة 

 أنواع التكاليف
 2010الفترة المالية  2009الفترة المالية  2008الفترة المالية 

 من المبيعات%  القيمة بالدينار من المبيعات%  القيمة بالدينار المبيعات% من  القيمة بالدينار

 %0.15 1,667,418.631 %0.24 2,296,287.257 % 0.13 1,716,403.383 تكاليف المنع
 %0.23 2,539,033.252 %0.26 2,448,183.900 %0.13 1,818,705.928 تكاليف التقييم
 %0.64 7,126,256.705 %0.95 9,112,003.853 %0.43 5,951,968.081 تكاليف الرقابة
 %0.00 15,988.850 %0.00 48,375.426 % 0.00 12,260.501 تكاليف الفشل
 %1.02 11,348,697.438 %1.45 13,904,850.436 %0.69 9,499,337.893 اإلجمالي
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 (7ـ  4شكل رقم ) 

نسبة التكاليف البيئية من إجمالي المبيعات المحلية والخارجية للشركة.
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 تبين عدم توفر أساليب محاسبية مناسبة لقياسبعد اإلنتهاء من عملية قياس التكاليف البيئية 
وذلك لوجود صعوبات ومشاكل تواجه عملية فصل وتحديد هذه  .في الشركة التكاليف البيئية

التكاليف في الشركة، والتي تتمثل في صعوبة فصل الجزء البيئي الذي تتضمنه التكاليف 
الصناعية، باإلضافة إلى انتشار تلك التكاليف في اإلدارات واألقسام المختلفة في الشركة، وعدم 

اعد موضوعية يمكن الرجوع إليها في الفصل بين األنشطة البيئية واألنشطة غير البيئية، وجود قو 
أي أن الفصل بين األنشطة البيئية واألنشطة غير البيئية يتوقف على الحكم الشخصي الذي تم 
ترشيده من خالل الهدف المرجو من النشاط وكذلك النتائج التي يتوقع الوصول إليها من مزاولة 

لنشاط، باإلضافة إلى أن منظومات الحد من التلوث الموجودة بالشركة لم يتم رسملتها هذا ا
داخل المصنع الواحد أصل كأصول ثابتة وال يوجد لها مركز تكلفة، بل اعتبار جميع المنظومات 

ثابت، وكذلك غياب المعلومات الكافية عن المصروفات من قطع الغيار لهذه المنظومات، 
ديرية في بعض األحيان لقياس بعض عناصر التكاليف مثل صيانة منظومات واستخدام نسب تق
  الحد من التلوث.

فرضية الدراسة المتمثلة في أن النظام المحاسبي المتبع في الشركة الليبية للحديد وبناء على 
داء البيئي من خالل إمكانية والصلب يسهم في توفير البيانات والمعلومات الالزمة لترشيد األ

قياس التكاليف وااللتزامات البيئية، تبين أن النظام المحاسبي في الشركة الليبية للحديد والصلب 
بوضعه الحالي ال يكفي إلعطاء صورة كاملة للتكاليف البيئية، كما أن هناك بعض المعلومات أو 

فصلها أو معرفة تحصيلها بدقة.الصعب البيانات المتداخلة بين األقسام واإلدرات المختلفة من 
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 خالصة الفصل الرابع 5.4

 ل عملية تحديد وقياس التكاليف البيئية في الشركة الليبية للحديد والصلبو امن خالل تن
 ،وبالرغم من الصعوبات والمشاكل التي تواجه عملية فصل وتحديد التكاليف البيئية في الشركة

 حصر وتحديد كافة عناصر التكاليف البيئية باإلضافة إلى صعوبة والتي تتمثل في صعوبة
قواعد موضوعية يمكن الرجوع عدم وجود و  فصل الجزء البيئي الذي تتضمنه التكاليف الصناعية،

البيئية  نشطةاألغير البيئية، أي أن الفصل بين  نشطةاألالبيئية و  نشطةاألإليها في الفصل بين 
ن منظومات الحد من التلوث ، باإلضافة إلى أالحكم الشخصي علىغير البيئية يتوقف  نشطةاألو 

، وكذلك غياب كلفةوال يوجد لها مركز ت ةل ثابتو الموجودة بالشركة لم يتم رسملتها كأص
المعلومات الكافية عن المصروفات من قطع الغيار لهذه المنظومات، واستخدام نسب تقديرية في 

، إال أن هذه الصعوبات ال تحول دون قياس هذه اس بعض عناصر التكاليفألحيان لقيبعض ا
 التكاليف.
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 النتائج والتوصيات

 أوال النتائج:

عدد الباحث  ضوئها قدم علىتم التوصل إلى عدد من النتائج والتي من خالل هذه الدراسة 
 -:ما يليفيالنتائج من التوصيات، وتتلخص 

 توصلت الدراسة إلى أنه يمكن قياس بعض التكاليف البيئية. .1
توصلت الدراسة إلى أنه ال تتوفر في الشركة الليبية للحديد والصلب األساليب المحاسبية المناسبة  .2

 لقياس التكاليف البيئية.
تنحصر المسؤولية البيئية في الشركة الليبية للحديد والصلب في إدارة الوقاية الصناعية من خالل  .3

األقسام التابعة له ) قسم السالمة، وقسم اإلطفاء، وقسم مراقبة وحماية البيئة،  علىتوزيع األعمال 
لسالمة وفريق ا علىوقسم الصحة المهنية(، باإلضافة إلى لجنة السالمة العامة ولجنة التفتيش 

ية داخل المصنع، وكذلك اإلنتاجوذلك من خالل ما تقوم به من إجرءات لحماية البيئة السيطرة، 
استجابة للقوانين واللوائح الخاصة بنظم السالمة والوقاية الصناعية  جراءاتتقوم الشركة بتلك اإل

 لتوفير اماكن عمل آمنه للعاملين.
 ومشاكل تعيق قياس التكاليف البيئية منها:توصلت الدراسة إلى أن هناك صعوبات  .4
 صعوبة حصر وتحديد كافة عناصر التكاليف البيئية.  -أ
عدم وجود قواعد موضوعية يمكن الرجوع إليها في الفصل بين األنشطة البيئية واألنشطة غير  -ب

 البيئية، أي أن الفصل بين األنشطة البيئية وغير البيئية يتوقف على الحكم الشخصي.
الحد من التلوث لم يتم رسملتها كأصول ثابتة وال يوجد لها مركز تكلفة، بل اعتبار منظومات  -ج

 جميع المنظومات داخل المصنع الواحد أصل ثابت.
واستخدام نسب غياب المعلومات الكافية عن المصروفات من قطع الغيار لهذه المنظومات،  -د

 ة منظومات الحد من التلوث.تقديرية في بعض األحيان لقياس بعض عناصر التكاليف مثل صيان
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 التوصيات:ثانيا 

 من خالل النتائج التي تم التوصل إليها يوصى الباحث بما يلي:   

العمل على تطوير نظم المعلومات المتوافر حاليا بالشركة وخاصة النظام المحاسبي وذلك لتوفير  .1
 .وتحليل التكاليف البيئيةمعلومات تفصيلية عن كافة األنشطة البيئية للشركة لحصر وقياس 

حث اإلدارة والقائمين على النظام المحاسبي في الشركة إدراج خريطة حسابات جديدة هدفها توفير  .2
بيانات ومعلومات عن تكاليف األداء البيئي والمنافع التي يمكن تحقيقها من برامج تحسين 

 األداءالبيئي للشركة.
واعتبارها أصول ثابتة وفصلها عن االصول العمل على رسملة منظومات الحد من التلوث  .3

 األخرى، وتخصيص مركز تكلفة خاص بها.
، باإلضافة إلى وضع خطط وبرامج لمشاكل البيئية بالمستوى المطلوبمع اعلى التعامل الشركة حث  .4

 .البيئية فعالة لمنع حدوث هذه األضرار
الشركات االلتزام  تفرض على جميعالتي معايير محاسبية لقياس التكاليف البيئية نظرا لعدم وجود  .5

أسس موضوعية  علىإعداد تلك المعلومات، مما يساهم في إمكانية المقارنة بين الشركات بها في 
 .نرى ضرورة الحاجة إلى وضع معايير محاسبية لقياس التكاليف البيئية في ليبيا موحدة
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 والمراجعالمصادر 

 أوال القرآن الكريم.

 ثانيا الكتب:

(. تلويث البيئة وموارد المياه من منظور قانوني. القاهرة، دار 2005أحمد بابكر الشيخ أحمد ) .1
 النهضة العربية.

 دار الجامعية للنشر والتوزيع. (. المراجعة البيئية. اإلسكندرية،2005أمين السيد أحمد لطفي ) .2
البيئة والتلوث والمواجهة. دراسة تحليلية. القاهرة، دار التعاون (. 2000حسن أحمد شحاته ) .3

 للطباعة.
(. البيئة والتلوث. دراسة تحليلية ألنواع البيئات ومظاهر التلوث. 1996محمد إبراهيم حسن ) .4

 جامعة االسكندرية، االسكندرية، مركز االسكندرية للكتب.
قضايا بيئية. جامعة األزهر، دار (. دراسات و 2006محمد حسان عوض، وحسن أحمد شحاتة ) .5

 التعاون للطباعة.
(. مقدمة في علم البيئية. جامعة األزهر، دار 2005محمد حسان عوض، وحسن أحمد شحاتة ) .6

 التعاون للطباعة.
(. المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية للمشروع. 2000محمد عباس بدوي ) .7

 يدة للنشر.اإلسكندرية، دار الجامعة الجد
(. المحاسبة عن التكاليف البيئية. جامعة األزهر، كلية 2009مطاوع السعيد السيد مطاوع ) .8

 التجارة، قسم المحاسبة.
(. المحاسبة البيئية: 2009) أياد شاكر سلطان، زينب جبار يوسف ،لسيداناظم حسن عبد .9

اإلطار المقترح لإلفصاح عن المعلومات البيئية في النظام المحاسبي الموحد. دراسة تطبيقية في 
 شركة مصافي الجنوب. البصرة، العراق.

(. نحو نظرية المحاسبة البيئية واالجتماعية. طرابلس، الدار 2007نورالدين حمودة ) .10
 الترجمة والنشر.االكاديمية للطباعة والتأليف و 

ترح للتطبيق في الشركات إطار مق . التدقيق البيئي،(2004وصفي عبيد موسى الشمري ) .11
 لمعهد العالي للدراسات المحاسبية.جامعة بغداد، ا الصناعية.
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 ثالثا: الرسائل العلمية:

 (. أثر التكاليف البيئية على تقويم أداء المنشآت الصناعية2010أسماء عبدالقادر الطاهر ) .1
السودانية، دراسة تحليلية تطبيقية على قطاع النفط. رسالة ماجستير )غير منشورة(. كلية 

 .، السوداناالقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة البحر األحمر
(. تقييم معالجة تكاليف وحدات اإلنتاج غير المطابقة 2004إسماعيل محمد النيحوي ) .2

أكاديمية اسبية. رسالة ماجستير )غير منشورة(. للمواصفات المطلوبة وفق األسس العلمية المح
 ، طرابلس، ليبيا.الدراسات العليا

(. إمكانية االفصاح عن التكاليف البيئية في الشركات الصناعية 2006التهامي عثمان الكشر) .3
 ، طرابلس، ليبيا.أكاديمية الدراسات العلياالليبية. رسالة ماجستير )غير منشورة(. 

(. دور معلومات محاسبة التكاليف في زيادة فعالية الرقابة على 2003خالد أحمد شكشك ) .4
 طرابلس، ليبيا. أكاديمية الدراسات العليا،الجودة. رسالة ماجستير )غير منشورة(. 

(. مدى توفير تطبيق نظام التكاليف البيئية في الشركات 2008خيرية محمد إبراهيم أبوبكر ) .5
لمحلية. رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة طرابلس، الصناعية، دراسة تطبيقية على البيئة ا
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ليبيا.

(. دور التدقيق الخارجي في عملية تحويل المنشأة 2005خوله حسين حمدان العبودي ) .6
االقتصادية من القطاع العام إلى القطاع الخاص )الخصخصة(. اطروحة دكتوراه )غير منشورة(. 

 لعراق.بغداد، ا
(. أهمية المحاسبة عن التكاليف البيئية لتحسين جودة 2008رانية عمر محمد الباز السيد ) .7

المعلومات المحاسبية، دراسة ميدانية على المنشآت الصناعية بمدينة جدة. رسالة ماجستير )غير 
 منشورة(، جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية.

امكانية تطبيق أساليب المراجعة الداخلية في (، مدى 2007سراج المنير مصطفى المبروك ) .8
، طرابلس، أكاديمية الدراسات العلياالشركات الصناعية الليبية. رسالة ماجستير )غير منشورة(، 

 ليبيا.
(. االفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية للوحدات 2001سعاد العربي الككلي ) .9

دراسة ميدانية في الشركات الصناعية الليبية بالمنطقة االقتصادية في القوائم المالية المنشورة، 
 ، طرابلس، ليبيا.علياالغربية. رسالة ماجستير )غير منشورة(، أكاديمية الدراسات ال
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(. دراسة وتقييم أنظمة محاسبة التكاليف في الشركات 2008شادي صبحي أبوشنب ) .10
ة االسالمية، كلية التجارة، قسم الصناعية في قطاع غزة. رسالة ماجستير )غير منشورة(. الجامع

 المحاسبة والتمويل، غزة، فلسطين.
(. معايير تكاليف حماية البيئة، حاالت تطبيقية على 1998صالح إبراهيم يونس الشعباني ) .11

 عينه من الشركات الصناعية في محافظة نينوى. اطروحة دكتوراه )غير منشورة(. بغداد، العراق.
(. اإلطار العلمي للمحاسبة البيئية، دراسة تطبيقية اختيارية 2004)طارق فتحي عبدالخالق  .12

 على القطاع الصناعي. رسالة دكتوراه )غير منشورة(. كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر.
(. أهمية محاسبة التكاليف البيئية في تحسين جودة 2011عبدالهادي منصور الدوسري ) .13

 بة، جامعة الشرق األوسط، الكويت.)منشورة(، قسم المحاسالمعلومات المحاسبية. رسالة ماجستير 
للمشروعات،  المعالجة المحاسبية والضريبية للتكاليف البيئية (.2007) عزة السيد سيد أحمد .14

دارة األعمالغير منشورة)رسالة دكتوراه في المحاسبة  دراسة ميدانية.  .، مصر(. كلية التجارة وا 
ة واالفصاح البيئي للشركات من وجهة نظر مديري (. المسؤولي2010مفتاح قرقد ) علي .15

 الشركات الصناعية الليبية. رسالة ماجستير )غير منشورة(. األكاديمية الليبية، طرابلس، ليبيا.
(. القياس المحاسبي التكاليف أضرار التلوث البيئي على 2008فائز محمد شيخ بامزاحم ) .16

)غير منشورة(. كلية االقتصاد، جامعة دمشق، العاملين في قطاع تكرير النفط. رسالة دكتوراه 
 سوريا.

(. دور المحاسبة في قياس وعرض األداء االجتماعي للوحدات 2003فتحي المبروك سمهود ) .17
 الصناعية. رسالة ماجستير )غير منشورة(. كلية المحاسبة، جامعة غريان، ليبيا.

ي في  ليبيا ألثر البعد (. مدى إدراك المراجع الخارج2009كمال عبدالسالم محمد محمص ) .18
البيئي ألنشطة الوحدات االقتصادية على مراجعة القوائم المالية. رسالة ماجستير )غير منشورة(، 

 األكاديمية الليبية، طرابلس، ليبيا.
(. المسؤولية االجتماعية وأساليب االفصاح عنها في المنظمات 1999محمد عاشور المقلة ) .19

 ير )غير منشورة(. جامعة قاريونس، بنعازي، ليبيا.الصناعية الليبية. رسالة ماجست
(. منافع االفصاح عن التكاليف البيئية، دراسة تطبيقية على 2007منير جمعة القطاطي ) .20

)غير المالي الفلسطيني. رسالة ماجستيرالشركات الصناعية المساهمة المدرجة في سوق 
 حاسبة والتمويل، فلسطين.منشورة(. الجامعة االسالمية غزة، كلية التجارة، قسم الم
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(. دراسة وتحليل التكاليف البيئية وأهميتها في ترشيد القرارات 2004مها عباس المرزوقي ) .21
اإلدارية. رسالة ماجستير )غير منشورة(. جامعة الملك عبدالعزيز، كلية االقتصاد واإلدارة، قسم 

 المحاسبة، السعودية.

 ية:رابًعا المقاالت والدوريات والمجالت العلم

(. معايير تحديد 2000) اسماعيل يحي التكريتي، ساطي محمد الشعباني، صالح إبراهيم .1
قتصادية، جامعة التكاليف البيئية بالتطبيق على الشركة العامة لالسمنت الشمالية. مجلة العلوم اال

 .34ص  ‚6بغداد، المجلد
(. المتطلبات النظرية والعملية للتقرير عن التكاليف البيئية، 2001محمد سويلم ) عليحسن  .2

 .177ص  ‚ة، جامعة الزقازيق، العدد الثانيدراسة ميدانية. مجلة البحوث التجارية، كلية التجار 
 (. نظم إدارة التكاليف البيئية. المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،1999حسين محمد عيسي ) .3

 .تجارة، جامعة عين شمس، العدد الثالثكلية ال
أهمية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية  (.2012وي ناصر، وهيثم هاشم الخفاف )عليه طل .4

الموصل، مجلة االدارة واالقتصاد،  .ودورها في تفعيل جودة المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات
 .103 - 69 ص ص ‚92العدد

(. القياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية 2010)عبدالرزاق قاسم شحادة  .5
العامة لألسمدة وتأثيره في قدرتها التنافسية في مجال الجودة. مجلة جامعة دمشق للعلوم 

 .283 -281ص ص  ‚، العدد األول26االقتصادية والقانونية، المجلد 
س وتحليل التكاليف البيئية. (. دور المحاسب اإلداري في قيا1999عمرو حسين عبدالبر ) .6

 . 263 -245المجلة العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة قطر،العدد العاشر،ص ص 
(. المحاسبة عن التكاليف وااللتزامات البيئية في ضوء 1996عوض لبيب فتح هللا الديب ) .7

رة، االسكندرية، ملحق جاالمبادئ المحاسبية الحالية. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية الت
 .4ص  ‚33، م 2ع
(. أهمية التكاليف 2012)فارس جميل حسين الصوفي، حسن فليح مفلح القطيش، جهاد قراقيش .8

واالفصاح البيئي في ترشيد القرارات اإلدارية في الشركة الصناعية المساهمة العامة المدرجة في 
 .227-220ص  ص ‚29عة، العدد بورصة عمان. مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية بالجام
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(. المحاسبة البيئية ودورها في الحفاظ على البيئة. مجلة 2007محمد فاضل نعمة الياسري ) .9
 .482 -481ص ص  ‚جامعة كربالء العلمية، المجلد الخامس، العدد الرابع

(. إطار مقترح لتفعيل دور المحاسبة في الحسابات 2001محمد لطفي عبدالمنعم دويدار) .10
 .19-17ص ص  ‚ية. بحث غير منشورالقوم

(. مساهمة النظم المحاسبية في التقرير واالفصاح عن األداء 2001نادية عبدالحليم راضي ) .11
البيئي لمنظمات األعمال. المجلة العلمية، كلية التجارة، جامعة األزهر، فرع البنات، العدد التاسع 

 .435ص  ‚عشر
تحليل البيانات المحاسبية عن األداء البيئي وأثره في حماية البيئة  (.2011)ناظم شعالن جبار .12

ووقايتها من التلوث، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 
 .4، العدد 13القادسية، المجلد

13. Brooks L. philip‚ Davidson J. Louro‚ and H Jadi‚ Environmental 
Compliance‚ Ocupational Hoards‚ Cleveland‚ Feb‚ 1993‚ pp 41-44. 

14. Jerry Kreuze and Others‚ ABC and Life Cycle Costing for 
Environmental Expenditurs‚ Management Accounting‚ Vol. 1‚feb‚ 1994. 

15. Sotish Joshi‚ Ranjai Krishnan and Lester Lave‚ Estimating the Hidden 
Costs of Environmental Regulation‚ The Accounting Review‚ Vol. 76‚ 

No.2 April‚ 2001. 
16. UNTAD‚ Intenational Accounting  Reporting Issues‚ Geneva‚ United 

Nations‚ 1998‚ p13. 

 خامًسا المؤتمرات والملتقيات:

(. التكاليف البيئية وآثرها في اتخاذ القرارات. لقاء أسس 2004أحمد فرغلي محمد حسن ) .1
 . 2004، مايو، البيئة، الجهاز المركزي المحاسبات علىومعايير الرقابة 

(. المحاسبة البيئية، األكاديمية 2007ألفت علي كامل، وسيد عبدالفتاح، وياسر عاصم ) .2
 وتكنولوجيا اإلدارة.الحديثة لعلوم الكمبيوتر 

(. دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم األداء االجتماعي 2005حارس كريم العاتي) .3
 للمؤسسات الصناعية، دراسة تطبيقية في مملكة البحرين. جامعة البحرين، المؤتمر العلمي الرابع.
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ألداء البيئي في ظل (. المحاسبة البيئية كآلية لدعم وتحسين ا2011فضيل فارس، وحمزة ضويفي ) .4
المسؤولية االجتماعية للمؤسسة. مجمع مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز 
للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية، نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي 

 نوفمبر. 23، 22وتحديات األداء البيئي، المنعقد بجامعة ورقلة يومي 
(. المحاسبة عن البيئة المستدامة. المؤتمر الدولي السنوي، كلية 2006ي رضا الصفار )هاد .5

 االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة الزيتونة.
 سادًسا القوانين واللوائح:

 .م2003، مؤتمر الشعب العام )سابق ا(، سرت، 2003( لسنة 15قانون حماية وتحسين البيئة، رقم ) .1
 .2006، ، السودانالية البحر األحمرقانون حماية البيئة لو  .2
 الئحة السالمة والوقاية الصناعية بالشركة الليبية للحديد والصلب. .3
 مهام واختصاصات إدارة الوقاية الصناعية بالشركة الليبية للحديد والصلب. .4

 سابًعا التقارير السنوية:
 م.2010، 2009، 2008للسنوات،  محل الدراسة التقارير السنوية لقسم السالمة العامة بالشركة .5
 م.2010، 2009، 2008محل الدراسة للسنوات التقارير السنوية لقسم مراقبة وحماية البيئة بالشركة .6
 م.2010، 2009، 2008التقارير السنوية ألعضاء لجنة التفتيش على السالمة العامة لسنوات  .7
 م.2010، 2009، 2008للسنوات  محل الدراسة التقارير السنوية لمكتب الشؤون القانونية بالشركة .8

 سابًعا المقابالت الشخصية:
 مقابلة مع السيد محمد خليل التريكي، رئيس قسم السالمة بإدارة الوقاية الصناعية. .1
 مقابلة مع السيد محمد محمد الصقر، رئيس قسم مراقبة وحماية البيئة بإدارة الوقاية الصناعية. .2
 س بن عمران، مدير إدارة مراقبة التكاليف.مقابلة مع السيد محمود خمي .3
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