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  :ملخص
 وتكلفـة  الـضوضائي  التلوث مفهوم تحديد إلى الدراسة هذه تهدف

 تكلفـة  لقيـاس  نمـوذج  اقتراح إلى تهدف اكم الضوضاء، عن الناجم التلوث
 التلـوث  تكـاليف  أثـر  وبيـان  الصناعية، المنشآت في الضوضائي التلوث

 الـدور  على التعرف إلى إضافة الصناعية، المنشآت أرباح على الضوضائي
 الضوضائي التلوث تأثير من للحد والصلب للحديد الليبية الشركة به تقوم الذي
 الـضوضائي  التلوث تكاليف من للحد تلعبه الذي رالدو وكذلك العاملين على

  . األرباح على وأثره
 المقابلـة  أسلوب إلى الباحثان عمد الدراسة أهداف تحقيق ولغرض

 عـن  األسلوب هذا يميز ما ذلك في والسبب البيانات، لجمع كوسيلة الشخصية
 استرشـاديين  دليلـين  إعـداد  خالل من وذلك البيانات جمع وسائل من غيره
 للتلوث مباشرة المعرضين من مختلفة فئات استهدفت التي المقابلة هذه راءإلج

 الماليـة  الـشؤون  عام ومدير إلى باإلضافة العاملين، في متمثله الضوضائي
 للحديـد  الليبيـة  بالشركة المالية اإلدارة ومدير التكاليف مراقبة إدارة ومدير

 لتحليـل  االستنباطي  الوصفي األسلوب على الباحثان اعتمد ثم ومن والصلب
  . المشتركين إجابات

 ال والـصلب  للحديد الليبية الشركة أن الدراسة هذه نتائج وأظهرت
 البيئيـة  التكـاليف  بقية عن الضوضائي بالتلوث الخاصة التكاليف بفصل تقوم

 بتحديـد  تقوم ال والصلب للحديد الليبية الشركة أن يتضح ذلك ومن األخرى،

                                                 

  e-mail: azoy2004@yahoo.com ، ليبيا ، طرابلس . محاضر، جامعة الزيتونة ،  قسم المحاسبة- 1
 ليبيا، زليتن، سب ومراجع قانوني محا-2
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 يترتب الذي األثر قياس تستطيع ال وبالتالي ضوضائيال التلوث تكاليف وقياس
 الشركة أرباح على الضوضائي التلوث يسببها التي للتكاليف الشركة تكبد على
 أثره قياس صعوبة وبالتالي التكلفة لمسببات واضح تصنيف وجود لعدم وذلك
 باسـتخدام  الميدانية الدراسة نتائج بينت كما دقيق، بشكل الشركة أرباح على

 أرباح على واضح تأثير الضوضائي التلوث لتكاليف يوجد أنه المعدل لنموذجا
 . والصلب للحديد الليبية الشركة

  :مقدمة -1
 من مختلـف أطـراف المجتمـع     ودولياً وإقليمياًنتيجة للوعي المتنامي محلياً    

أصبح هدف حماية البيئة ومنع تدهورها من األهداف األساسية التي تسعى منظمـات             
ال إلى تحقيقها حتى تستطيع البقاء واالستمرار في مزاولة أنشطتها، خاصة فـي             األعم

ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه هـذه المنظمـات لـضرورة االلتـزام بـالقوانين               
واالعتبارات البيئية والطلب المتزايد على المنتجات الخضراء صديقة البيئة، وتزايـد           

ات التي تأخذ في اعتبارها العوامل البيئيـة،        ميل المستهلكين والمستثمرين إلى المنظم    
ومما يزيد من حدة الضغوط السابقة تعرض معظم منظمات األعمال إلى العديد مـن              
التحديات المعاصرة والتي من أهمها تطبيق اتفاقيـات تحريـر التجـارة والخـدمات              

، باإلضافة  واعتبارات المنافسة العالمية واالتجاه إلى االندماجات والتكتالت االقتصادية       
إلى أهمية وضرورة تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ونظم اإلدارة البيئية والتنميـة             

العالميـة  ) المعـايير (المستدامة ونظم العالمات البيئية، وصدور سلسلة المواصـفات         
، كل هذا أدى إلى زيادة      1996 المتعلقة بنظم اإلدارة البيئية عام       ISO 14000اآليزو  

لمعلومات البيئية الدورية التي يجب اإلفصاح عنها مـن قبـل المنظمـات             االهتمام با 
خاصة في الصناعات الملوثة للبيئة، ومن ثم كان هناك اهتمام متزايد بأهميـة الـدور               

  ). 1483ص ،1995 غالي،( الذي يمكن أن تؤديه المحاسبة لتحقيق هذا الهدف
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 بأنه يمكن لعلـم  1992ام ويؤكد تقرير األمم المتحدة المعني بالبيئة الصادر ع   
 في إحداث تغيرات هامة في مجال        جوهرياً المحاسبة بفروعه المختلفة أن يلعب دوراً     

نظم التكاليف والقوائم المالية التقليدية ليشمل جميع الجوانـب الماليـة واالقتـصادية             
للمنـافع  للتكاليف والمنافع البيئية مع تحليل األداء البيئي وفقا للمعايير المتعارف عليها            

  ). 2001راضي،( والتكاليف واإلفصاح عن هذا األداء
ومن ناحية أخرى إذا كانت العلوم الطبية والفيزيائية والبيئية قد وفرت أدوات              

لقياس آثار الضوضاء على اإلنسان وبيئته، فإن المحاسبة لم تعطي هـذا الموضـوع              
نها منفصلة عن البيئة التي     االهتمام الكافي شأنها شأن العلوم االقتصادية األخرى، وكأ       

تعمل فيها أو أن هذه الظاهرة خارج حدود مجالها، بالرغم من أن الجزء األعظم مـن               
التلــوث الــضوضائي نــاجم عــن ممارســة المــشاريع االقتــصادية ألنــشطتها 

  ).2004الحيالي،(المختلفة
لذا أصبح من الضروري أن تهتم المحاسبة شأنها شأن العلوم األخرى بتحديد              

ياس تكاليف الضوضاء وأثرها على اقتصاديات الوحدة من ناحية تكاليف الحد مـن             وق
  . الضوضاء وتكاليف إزالة آثارها وانعكاسات ذلك على أرباح المشاريع

  :الدراسة مشكلة -2
يتمتع قطاع الصناعة بأولوية متميزة فـي مخططـات التنميـة االقتـصادية               

عية بهدف توفير السلع والخدمات ألفراد      واالجتماعية من خالل اتساع الشركات الصنا     
الخ، ويصاحب  ....المجتمع وتوفير فرص العمل والمساهمة في دعم االقتصاد الوطني        

نشاط هذه الشركات في الغالب كثير من التأثيرات البيئية السلبية التي تؤدي إلى تـأثير    
 الطبيعيـة   بيئي ضار على صحة اإلنسان والنبات ونوعية البيئة وعلى قدرة المـوارد           

  ).2007غميض،(على التجدد واالستمرار 
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لذا أصبح من الضروري عدم فصل البيئة عن الدراسات المحاسـبية، وقـد               
وجدت العديد من الدراسات التي قامت بدراسة المسؤولية االجتماعيـة فقـد أجـرى              

واقع بيانات التكاليف في الـشركات الـصناعية        : دراسة بعنوان ) 2000 الحمروني،(
ية وأساليب تطويرها لخدمة تقارير المحاسبة المالية واإلدارية حيـث اتـضح أن             الليب

بيانات التكاليف في الشركات الصناعية الليبية ال زالت غير قادرة على خدمة تقـارير              
المحاسبة المالية واإلدارية، إال أن هذه الدراسة لم تتطرق إلـى دور وواقـع بيانـات                

 الككلـي، ( دراسـة   عن المسؤولية االجتماعية، أمـا     التكاليف لخدمة تقارير المحاسبة   
اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية للوحدات االقتـصادية        : بعنوان) 2001

والقوائم المالية المنشورة فقد وجدت أن بعض الشركات الليبية ال يتم التركيـز فيهـا               
إفـصاح فـي القـوائم      على المعلومات االجتماعية عند إعداد القوائم المالية وال يوجد          

فقد درسـت إمكانيـة     ) 2006 الكشر،(المالية عن المسؤولية االجتماعية، أما دراسة       
القياس واإلفصاح عن التكاليف وااللتزامات البيئية في الشركات الصناعية الليبية، وقد           
توصلت إلى عدم وجود نظام لقياس وإدارة التكاليف وااللتزامات البيئية، كما أن هـذه              

ة ركزت في تحليلها للتلوث البيئي على الجانب الملموس منه فقط والمتمثل في             الدراس
استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث بالغبار، دون التعرض للتلوث الضوضائي والـذي          

بأن ) Bruel and kjar 1982(يمثل الجانب الغير ملموس من التلوث البيئي، ويرى 
القرحـة بأنواعهـا    : اتجة عن التوتر مثل   الضجيج له دور في اإلصابة باألمراض الن      

وضغط الدم، حيث يرى بأن المستويات العالية من الضوضاء قد تؤدي إلى مضاعفات             
 ،2004 الحيـالي، ( عديدة، مثل اإلصابة بالسكري أو ضغط الدم أو تصلب الـشرايين         

  ).95ص
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 هـذه  أن لـوحظ  المحلية البيئة في سابقة دراسات من سرده تم ما  خالل من  
 التعريـف  حيث من البيئية والمسؤولية االجتماعية المسؤولية بدراسة اهتمت راساتالد

 الجانـب  لدراسـة  التطـرق  يتم ولم الصناعية الشركات في عنها واإلفصاح واألهمية
 والـذي  الـضوضائي  التلـوث  تكاليف في والمتمثل البيئية التكاليف من ملموس الغير
 يظهر ال تأثيره ألن المحيطة والبيئة اإلنسان على البيئي التلوث أنواع أخطر من يعتبر
 للدراسات مكملة الدراسة هذه جاءت هنا ومن الزمن، من فترة بعد وإنما فوري بشكل

 وقياس بتحديد والصلب للحديد الليبية الشركة تقوم هل معرفة إلى تهدف حيث السابقة
  . والصلب للحديد الليبية الشركة أرباح على وأثره الضوضائي التلوث تكاليف

  :التالية التساؤالت في الدراسة هذه مشكلة صياغة يمكن هنا ومن  
 للحديـد  الليبيـة  للشركة الضوضائي التلوث تكاليف تحديد يتم هل: (األول التساؤل -

  ) والصلب؟
 وجـد  إذا التي التالية التساؤالت اشتقاق تم التساؤل هذا على اإلجابة ولغرض  

 الـضوضائي  التلوث تكاليف تحديد على الشركة درتق على الوقوف أمكن إجابات لها
  . األرباح على أثره وقياس

 التلـوث  بـسبب  العـاملين  عـالج  تكاليف تحديد يتم هل: األول الفرعي التساؤل -
    اإلجمالية؟ العالج تكاليف عن منفصل بشكل الضوضائي

 للعمـال  حةالممنو المرضية اإلجازات تكلفة تحديد يتم هل: الثاني الفرعي التساؤل -
) ديـسبل  85 (بهـا  المسموح المعدالت من أكبر عالية ضوضاء لمعدالت المعرضين

   األخرى؟ المرضية اإلجازات تكلفة عن منفصل بشكل
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 التـأثر  بسبب العاملين إنتاجية انخفاض تكلفة تحديد يتم هل: الثالث الفرعي التساؤل -
 لمعـدالت  المعرضـين  ينالعامل إنتاجية تكلفة عن منفصل بشكل الضوضائي بالتلوث

   ؟)ديسبل 85 (من أقل ضوضاء
 والـصلب  للحديد الليبية بالشركة التكاليف تصنيف يتم هل: الرابع الفرعي التساؤل -

  لها؟ المسبب حسب
 للحديـد  الليبية للشركة الضوضائي التلوث تكاليف تحديد يمكن هل: (الثاني التساؤل -

  ).والصلب؟
 التلـوث  تكاليف لقياس المقترح النموذج تطبيق يتم التساؤل هذا على لإلجابة  

  .الضوضائي
 الليبيـة  الـشركة  أرباح على تأثير الضوضائي للتلوث يوجد هل: (الثالث التساؤل -

 الـسؤال  إجابة على نتحصل الثاني التساؤل على اإلجابة خالل من) ؟والصلب للحديد
  .الثالث
  :الدراسة أهداف -3

  : يليتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما  
 .تحديد مفهوم التلوث الضوضائي وتكلفة التلوث الناجم عن الضوضاء -1
 .اقتراح نموذج لقياس تكلفة التلوث الضوضائي في الشركات الصناعية الليبية -2
 .بيان أثر تكاليف التلوث الضوضائي على أرباح الشركات الصناعية الليبية -3
ليبية للحديد والصلب للحد من تأثير  التعرف على الدور الذي تقوم به الشركة ال-4

التلوث الضوضائي على العاملين وكذلك الدور الذي تلعبه للحد من تكاليف التلوث 
 .الضوضائي و أثره على األرباح
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  : أهمية الدراسة-4
الـذي يـصدر    ) االهتزازي(تعتبر الضوضاء نوعاً من أنواع التلوث الجوي          

 ديسبل، يؤثر على    85ثمانية ساعات وشدته    على شكل موجات والذي إذا استمر لمدة        
سمع اإلنسان ويضعفه، وإذا استمر أكثر أدى إلى الصمم، ونظراً لآلثار السلبية التـي              
يسببها التلوث الضوضائي في الشركات الصناعية من حيث األثر على العاملين ومـن          

الـصناعية  ثم على انخفاض اإلنتاجية باإلضافة إلى التكاليف التي تتكبدها الـشركات            
للحد من التلوث الضوضائي والتي تسبب األثر الواضح على أرباح هـذه الـشركات،              
واألثر الذي يتركه التلوث الضوضائي في البيئة المحيطة باإلنسان والكائنات الحيـة،            
ونظراً لالهتمام المتزايد من قبل العديد من األطراف المختلفة في المجتمـع بحمايـة              

د جوانب المسؤولية االجتماعية حيث أصبحت ضـرورة حتميـة       البيئة والتي تعتبر أح   
لبقاء الشركات في ظل تزايد االهتمام بالمسؤولية االجتماعية ولكثرة المطالبـات مـن             

  ).2004 الحيالي،(  من الضوضاء خاٍلقبل العاملين بتهيئة مناخٍ
 معرفة مسببات الضوضاء وتحديد     محاولتها في الدراسة هذه أهمية تكمن لذلك  

وقياس تكاليف التلوث الضوضائي وأثر هذه التكاليف على األرباح، وإيجاد حلول للحد            
منها وذلك للحفاظ على العنصر البشري والذي يعتبر من أهم عناصر اإلنتاج والـذي              

  .اليمكن أن تتم العملية اإلنتاجية بدونه
  :السابقة الدراسات -5
 عنها واإلفصاح البيئية للتكاليف بيالمحاس القياس: (بعنوان) 2015 لعبيدي،(دراسة  ♦

حيث تطرقت هذه الدراسة إلى موضوع القياس ) المالية لتحسين األداء القوائم في
المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم المالية لتحسين األداء البيئي، 

تائج وذلك بالتطبيق على مجموعة من الشركات الصناعية في الجزائر، ومن أهم الن
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التي توصلت إليها الدراسة هو وجود الوعي لدى المسئولين في هذه الشركات 
بضرورة القياس واإلفصاح عن التكاليف وتحسين األداء البيئي للشركات الصناعية، 

  .باإلضافة عوائق تحد من تطبيق القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية
لشركة األهلية لالسمنت باإلفصاح مدى التزام ا: (بعنوان) 2011 الطاهر،(دراسة  ♦

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام الشركة األهلية ) عن أدائها البيئي
لالسمنت باإلفصاح عن أدائها البيئي، وإبراز أهم المعوقات التي تحول دون قيام 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة . المصنع موضع البحث باإلفصاح عن أدائها البيئي
لنتائج من أهمها إن هناك العديد من المعوقات التي تحد من قيام الشركة األهلية من ا

 البرامج قلة :أبرزها من: لالسمنت باإلفصاح محاسبيا عن أدائها البيئي من أبرزها

 يفي محاسبي نظام توافر عدم البيئي؛ األداء عن اإلفصاح بمتطلبات للتعريف التعليمية
 األداء عن لإلفصاح ملزمة قوانين وجود عدم لبيئي؛ا األداء عن اإلفصاح بأغراض

 عن الناتجة البيئية باألضرار المرتبطة التكاليف عن لإلفصاح رغبة وجود عدم البيئي؛

  .قياسها أمكن ولو حتى عملياتها
 البيئي األداء عن المحاسبي واإلفصاح القياس( بعنوان :)2010قريفة، (دراسة  ♦

 القياس واقع على التعرف إلى الدراسة هذه سعت)  ةالليبي صناعة اإلسمنت بشركات

 والتطبيق الليبية صناعة اإلسمنت بشركات البيئي األداء عن واإلفصاح المحاسبي

 الداخليين)والمدققين المحاسبين اتجاهات بتقييم ذلك البيئية، ألنشطتها المحاسبي

 التطبيقية دراسةال نتائج من تبين حيث .المجال هذا في الشركات  بهذه(والخارجيين

 نظمها وأن الشركات، بتلك البيئي األداء عن المحاسبي واإلفصاح القياس عملية قصور

 ولقد .البيئي لألداء المحاسبي واإلفصاح القياس بوظيفي مهتمة غير تزال ال المحاسبية
 للتطبيق البيئي األداء عن المحاسبي واإلفصاح للقياس مقترح بنموذج الدراسة خرجت
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 مجموعة النموذج هذا يتضمن اإلسمنت، شركات وخاصة الليبية الصناعية كاتالشر في

 واإلفصاح للقياس المحددة العوامل أكثر وتحليل تقييم بعد إليها الوصول تم العوامل من

  .الدراسة عينة اإلسمنت لشركات البيئي األداء في تأثيرا المحاسبي
لية للتلوث الضوضائي وأثارهـا     التكاليف الما (بعنوان  ) 2008،  نچيالتور(دراسة   ♦

لتحديد التكلفة االقتـصادية    هدفت هده الدراسة    ): االجتماعية على الوحدات االقتصادية   
كما هدفت لبيان تـأثير     ،  للقوى العاملة في المشروع بسبب تعرضها للضوضاء العالي       

ـ    ا تكاليف إزالة التلوث الضوضائي على القدرة اإلنتاجية للعاملين والمشروع ومردوده
العـراق، وتوصـلت إلـى    –معمل إسمنت سرجنارلالقتصاد الكلي، وتم التطبيق على      

إن المكائن والمولدات الموجودة في األقـسام المـذكورة         : مجموعة من النتائج أهمها   
تصدر عنها معدالت ضوضاء أكثر من المعدالت المسموح بـه، وأيـضا توصـلت              

بون بشكل أو بأخر بأعراض     من مجموع العاملين في المعمل مصا     % 31الدراسة أن   
  .األمراض التي سببها الضوضاء مثل فقدان جزئي للسمع

إمكانيـة القيـاس واإلفـصاح عـن التكـاليف          : (بعنوان) 2006 الكشر،(دراسة   ♦
أظهرت الدراسة عدم وجود نظـام      ) وااللتزامات البيئية في الشركات الصناعية الليبية     

ية، كما أن هذه الدراسة ركزت فـي تحليلهـا          لقياس وإدارة التكاليف وااللتزامات البيئ    
للتلوث البيئي على الجانب الملموس منه فقط والمتمثل في استنزاف الموارد الطبيعيـة             
والتلوث بالغبار، دون التعرض للتلوث الضوضائي والذي يمثل الجانب الغير ملموس           

  .من التلوث البيئي
تلوث الضوضائي وأثره علـى     قياس تكاليف ال  : (بعنوان) 2004الحيالي،  (دراسة   ♦

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هـذه الدراسـة أنـه ال     ) أرباح المنشآت الصناعية  
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يوجد تحديد وقياس لتكاليف التلوث الضوضائي ومن ثم ال يـتم قيـاس األثـر علـى       
  .األرباح

اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعيـة      ( :بعنوان) 2001 الككلي،(دراسة   ♦
وجد أن بعض الشركات الليبية ال يـتم        ) ات االقتصادية والقوائم المالية المنشورة    للوحد

التركيز فيها على المعلومات االجتماعية عند إعداد القوائم المالية وال يوجد إفصاح في             
  .القوائم المالية عن المسؤولية االجتماعية

الشركات الصناعية  واقع بيانات التكاليف في     : (بعنوان) 2000الحمروني،  (دراسة   ♦
حيـث اتـضح أن     ) الليبية وأساليب تطويرها لخدمة تقارير المحاسبة المالية واإلدارية       

بيانات التكاليف في الشركات الصناعية الليبية ال زالت غير قادرة على خدمة تقـارير              
المحاسبة المالية واإلدارية، إال أن هذه الدراسة لم تتطرق إلـى دور وواقـع بيانـات                

  ف لخدمة تقارير المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية، التكالي
وتوجد العديد من الدراسات التي ركزت على الجانب الصحي وليس الجانب   

  :المادي منها
 هدفت هذه الدراسـة     )1997معهد السالمة والصحة المهنية األردني عام       (دراسة   ♦

وضاء اللحظيـة   لقياس مستويات الضغط الصوتي لكافة المكونات التردديـة، والـض         
الصادرة عن الماكينات في عشرة مواقع صـناعية مختلفـة، تمثـل أكبـر شـريحة                
للصناعات األردنية، فقد تبين تجاوز مستويات الضغط الصوتي للضوضاء الـصادرة           

 عـن الحـدود المـسموح بهـا          كثيراً -وفي معظم المواقع المختارة   - عن الماكينات 
منظمة العمل العربيـة، كمـا جـاء فـي       للضوضاء التعرضية، والتي أقرت من قبل       

، )أ) ديـسبل  85(( والخاصة بأمور السالمة والصحة المهنية والبالغة        13االتفاقية رقم   
  . ) ديسبل أ46-12(حيث يتراوح التجاوز بين 
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تصدر : خلصت الدراسة بنتائج غاية في الخطورة على صحة العاملين أهمها           
ستويات للضوضاء أعلـى مـن الحـدود        عن معظم الماكينات التي شملتها الدراسة م      

المسموح بها، تجاوز الزمن التعرضي للضوضاء العالية في المواقع المشمولة كثيـراً            
% 46حسب االتفاقية العربية، يعـاني      ) ديسبل 85(عن الزمن التعرضي المسموح به      

  .من مجموع العاملين من اإلصابة بفقدان جزئي للسمع
حول تأثير التلوث الضوضائي على ضغط      ) 1993أحمد سالمة الخوالدة،    (دراسة   ♦

مـن عمـال    ) عامالً 189(الدم  هدفت الدراسة إلى بيان التأثيرات غير السمعية على           
وقد خلـصت    ،) ساعات 8(مصنع الغزل والنسيج في بغداد معرضين للضوضاء لمدة         

 على ضغط الـدم االنبـساطي والنـبض والمجموعـة           إلى أن الضوضاء تؤثر سلباً    
يرتفع عندهم معدل الـضغط     )  ديسبل 85( للضوضاء أكثر من المسموح به       المعرضة
 3-2( و )زئبـق |ملـم   5-4(أثناء العمل وينخفض حوالي     ) زئبق|ملم   5 -4(حوالي  

 73(من معدل النبض بعد االنتهاء من العمل، وعدد اإلصابات المرضية كان            )  نبضة
ـ )عامل| يوم21,4( ونسبة اإلجازات االعتيادية  )إصابة سبة اإلجـازات المرضـية    ون

  . )عامل| يوم6,2(
أما بالنسبة للمجموعة المعرضة للضوضاء أقل من المسموح به فتبين أنها ال              

 37(تؤثر عليهم وإيجابية بالنسبة للضغط االنقباضي وعـدد اإلصـابات المرضـية             
 ونسبة اإلجازات المرضية    )عامل| يوم 17,6( ونسبة اإلجازات االعتيادية هي      )إصابة

  .)عامل| أيام4(ت كان
بأن الضجيج لـه دور فـي اإلصـابة    ) Bruel and kjar 1982(كما يرى   

القرحة بأنواعها وضغط الدم، حيـث يـرى بـأن          : باألمراض الناتجة عن التوتر مثل    
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المستويات العالية من الضوضاء قد تؤدي إلى مـضاعفات عديـدة، مثـل اإلصـابة               
  .بالسكري أو ضغط الدم أو تصلب الشرايين

  :النظري اإلطار -6

  : نشأة وتطور مفهوم المحاسبة البيئية6-1

لقد ظهر االهتمام بالمحاسبة البيئية مع ظهور المحاسـبة عـن المـسؤولية                
االجتماعية، وكانت األنشطة سواء من ناحية قياس ومعالجة تكاليفها ومنافعها، أو من            

 االجتماعية إلـى أن     ناحية اإلفصاح عنها تمثل مجاالً من مجاالت محاسبة المسؤولية        
زاد االهتمام بقضايا البيئة من قبل العديد من األطراف في المجتمـع، وأصـبح مـن                

  . الضروري على المنظمات أن تتحمل مسؤولياتها البيئية كاملة
ولقد تطورت المحاسبة البيئية وفقاً الحتياجات المـستفيدين مـن المعلومـات        

كن تقسيم التطور الفكري للمحاسبة البيئية إلى       المستمدة من نظم المعلومات البيئية، ويم     
ثالث مراحل وفقاً لزوايا االهتمام التي أولتها الدراسات الـسابقة لألمـور والقـضايا              

  البيئية، وفيما يلي عرض مختصر لهذه 
  :المراحل الثالثة

مرحلة اندماج المحاسبة البيئية في المحاسبة االجتماعية وامتدت هذه المرحلة من             -1
 وخالل هذه الفترة لم تحظ القضايا البيئية أو المحاسبة البيئيـة            1980 حتى   1971عام  

 .باالهتمام الكافي بصفة عامة
مرحلة النظر للمحاسبة البيئية كفرع من المحاسـبة االجتماعيـة وامتـدت هـذه                -2

، وقد تميزت هذه المرحلة بإصدار العديد من        1990 حتى عام    1981المرحلة من عام    
ريعات التي تعمل على الحد من آثار التلوث البيئي، بما يلزم الـشركات             القوانين والتش 

 .بضرورة اإلفصاح عن التأثيرات السلبية التي تحدثها على البيئة والمجتمع
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مرحلة انفصال المحاسبة البيئية عن المحاسبة االجتماعية وقد بدأت هذه المرحلـة              -3
را وتقدما في تناول القضايا      والزالت مستمرة حتى الوقت الحاضر تطو      1991من عام   

البيئية في قالب أو إطار محاسبي، كما ازداد اهتمام كل من المـديرين والمحاسـبين               
باألمور البيئية دون أن يكون لذلك ارتباط بالمحاسبة االجتماعية، وبحيث يتم اإلفصاح            
 عن المعلومات المتعلقة بالموظفين والمنتجات وتأثيرها على المجتمع والبيئـة ضـمن           

 .)2000 إسماعيل،(التقارير المالية 
  : مفهوم المحاسبة البيئية6-2

تعددت المفاهيم المرتبطة بالمحاسبة البيئية حيث يجمع بعض كتاب المحاسبة            
عملية توصيل اآلثـار    "البيئية والمحاسبة االجتماعية في تعريف موحد، ويعرفها بأنها         

 لنـشاطها االقتـصادي إلـى الفئـات         االجتماعية والبيئية الناتجة عن ممارسة المنشأة     
، بينما يفرق البعض اآلخر بين مضمون كـل         "المهتمة داخل المجتمع أو المجتمع ككل     

منهما حيث ينظر إلى المحاسبة البيئية بأنها امتداد لإلفصاح المحاسبي ولكن في مجال             
 غير تقليدي أو متعارف عليه، بحيث يتم توفير المعلومات عن العمـال، والمنتجـات،             
والخدمات التي تقدمها الشركة للمجتمع، واإلجراءات التي تتخذ لحمايـة البيئـة مـن              

  ). 2000إسماعيل، (التلوث أو لخفضه 
كما يمكن النظر للمحاسبة البيئية من منظور إداري داخلي عن طريق ربطها              

مباشرة بتحديد وقياس وتخصيص التكاليف البيئية، ودمجها بالقرارات التجارية، وذلك          
دعم اإلفصاح لحاملي األسهم، وبالتالي فإن الهدف هو أن تتم عملية اتخـاذ القـرار               ل

  ).590ص ،2000 الغباري،(اإلداري من خالل أنظمة محاسبية بيئية مالئمة 



í×¥<Ýç×ÃÖ]<íè�^’jÎ÷]<‰^éŠÖ]æíé<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<<<<<�‚ÃÖ<Äe^ŠÖ]<<K<<çéÞçè2016< <

íé×Ò<�^’jÎ÷]<ì…^rjÖ]æ<¯éÖ‡<KíÃÚ^¢]<íè†�ù]<íéÚø‰ý] 

 

 114 

  : مجاالت وفروع المحاسبة البيئية6-3
أن المحاسـبة البيئيـة تغطـي       ) IFA1998( يبين االتحاد الدولي للمحاسبين     

  ):2000 إسماعيل،( ليةالمجاالت التا
بحيث يتم توفير المعلومات البيئية من أجل ترشيد        : مجال المحاسبة اإلدارية البيئية    -1

 .اتخاذ القرارات اإلدارية
والذي يخـتص بالتحليـل والتقريـر عـن         : مجاالت المحاسبة والمراجعة البيئية    -2

قرير االلتزامـات   ت: مكونات التكاليف التي تتحملها المنظمة داخليا لألمور البيئية مثل        
البيئية، ورسملة المصروفات البيئية، ومعالجة االلتزامات المترتبـة علـى األضـرار        
البيئية التي تتسبب فيها المنظمة، مع اإلفصاح عن ذلك لألطراف الخارجيـة بـصفة              

 .أساسية
الذي يركز علـى المـدخالت والمخرجـات للمـوارد          :  مجال المحاسبة القومية   -3

 .الطبيعية
  :لوث الضوضائي الت6-4

أصبحت الضوضاء في الوقت الحالي عنصراً مستحدثاً من عناصـر تلـوث              
البيئة التي تتركز بشكل أساسي في المناطق الصناعية، والتجمعات السكنية المزدحمة            
بالمباني والسكان، سبب ذلك صدور العديد مـن القـوانين والتـشريعات للحـد مـن       

ة الضوضاء في ازديـاد مـستمر نتيجـة         الضوضاء، وعلى الرغم من ذلك فإن مشكل      
زحف أصوات التكنولوجيا وازدحام المدن وكثرة وسائل النقل وآالت التنبيه ومكبرات           
 الصوت وآالت المصانع والباعة الجوالين والرعد واالنفجارات والزالزل والعواصف        

  ). 2002 عمر،(
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  : تعريف التلوث الضوضائي1.4.6
لـضوضاء التـي زادت حـدتها وشـدتها         ا" :يعرف التلوث الضوضائي بأنه     

وخرجت عن المألوف والطبيعي إلى الحد الذي سـبب األذى والـضرر لإلنـسان أو               
  ).82ص ،2000 شحاته،( "الحيوان أو النبات، وغيرها من مكونات البيئة

بأنه تـداخل مـزيج مـن األصـوات          :)التلوث الضوضائي  (ويعرف أيضاً   
لعضوية وجهـازه العـصبي، إذا تجـاوزت        المزعجة التي تؤثر على صحة اإلنسان ا      

  ).94ص ،2004 الحيالي،(الحدود التعرضية المسموح بها 
  : مصادر التلوث الضوضائي2.4.6

ازدادت شدة الضوضاء في عالمنا المعاصر بـشكل مـضطرد، ولـم تعـد                
مقتصرة على المدن الكبرى والمناطق الصناعية، وإنما وصلت إلى األرياف واستطاع           

 إنشاء طرق السيارات الحديثة والسكك الحديدية والطائرات والمنـاطق          اإلنسان بفضل 
الصناعية واآلالت الزراعية وغيرها أن يلغي إلى األبد اعتبار المناطق الريفية مـالذا             
له من الضوضاء التي يصنعها، حتى في آال سكا يعاني الصيادون مـن الـضوضاء               

 والتي تصدر ضوضاء تـصل إلـى        وذلك نتيجة الستعمالهم القوارب اآللية في الصيد      
 ديسبل، كما لم تسلم البيوت بعد أن سخر اإلنسان كـل وسـائل التقنيـة                120- 105

الحديثة لرفاهيته من مذياع وتلفزيـون وأدوات تنظيـف ومكيفـات وأدوات المطـبخ       
  .وغيرها

  ):باصهيالعوادات و ( ويمكن إجمال أهم مسببات الضوضاء فيما يلي  
 العامة والخاصة من سيارات وباصـات ودراجـات ناريـة           وسائل النقل المختلفة   -1

وغيرها، والتي تكتظ بها الشوارع في المدن و القرى و الطرق العامة بـين المـدن،                
 سيارة في   4000-2000 ـويقدر عدد السيارات التي تمر في شوارع المدن الكبرى ب         
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 في هـذه     سيارة، وأكثر ما يزعج    6000الساعة ويصل العدد في ساعات الزحام إلى        
 مـا  الوسائل، إضافة إلى صوت محركاتها وعجالتها، أصوات منبهاتها التـي كثيـراً         

 .تستعمل دون حاجة لها
من ضوضـاء   %) 80-60(على أن   ) Bezlydor1978(كما أكدت دراسة      

 المدن سببها السيارات ووسائل النقل األخرى، كما يزداد معـدل الـضوضاء سـنوياً             
دة المضطردة في وسائل المواصالت، وقد وصل معدل        بمعدل واحد ديسبل بسبب الزيا    

الضوضاء في المدن الكبرى إلى درجات عالية، فقد بلغ في بعض المـدن األمريكيـة           
 ديسبل، مما قاد إلى جهود كبيـرة ومـستمرة لخفـض شـدة              )95-90(واألوروبية  

الضوضاء إلى مستويات أقل، وقد نجحت العديد من الـدول فـي خفـض معـدالت                
، أما في المدن    ) ديسبل 75( ما تزيد على     ي مدنها إلى حدود مقبولة نادراً     الضوضاء ف 

الكبرى في العالم الثالث فالضوضاء في زيادة مستمرة وذلك لعدم تنبـه النـاس إلـى                
 تصل  خطرها من جهة ولزيادة مصادرها من جهة ثانية، ففي وسط مدينة دمشق مثالً            

  .ديسبل) 100-90(شدة الضوضاء إلى 
السيما الطائرات النفاثة خاصة، حيث إن كثيرا من المطارات وبسبب          الطائرات و  -2

 .التوسع العمراني، أصبحت محاذية للمدن، كما أن الطائرات نفسها تطير فوق المدن
 .عمليات البناء المختلفة واإلنشاءات -3
 األجهزة المختلفة المستعملة في المنازل من أجهزة البث المرئي المـذياع وآالت             -4

  . ختلفةالتسجيل الم
  : مشكلة قياس تكلفة التلوث الضوضائي-3.4.6

لقد أضاف االهتمام بالبيئة بعداً جديداً لسياسات المـشروعات، حيـث يواجـه               
مديرو المشروعات التحدي التقليدي لتحقيق الربحية وعائد مرض للسهم مـن ناحيـة             
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ع بهذا البعد   والتحدي الممثل في مسؤوليتهم عن سلوك بيئي مناسب، وقد استلزم االقتنا          
شوطاً طويال من المحاوالت والمعارضة من جانب المؤيدين لفلسفة الـسوق كأسـاس           
لقيام المشروعات ومزاولتها ألنشطتها، والمحاسبة هي لغة األعمال وهي التي تتـرجم          
األفكار النظرية إلى قيم ومقاييس وتقارير وعلى ذلـك فـإن قيـاس وتحليـل وإدارة                

لى تحويل مفهوم اإلدارة البيئية من مجرد أفكار عامـة إلـى            التكاليف البيئية يساعد ع   
آليات إدارية منتظمة وبالتالي أصبحت القضية ليست في مجـرد االهتمـام بالقـضايا              
البيئية وإنما في كيفية التعامل مع هذه القضايا، وما هي أفضل األساليب لقياس وتحليل              

 على إدخال تلك التكـاليف ضـمن        التكاليف البيئية المرتبطة بها مما يساعد المديرين      
متغيرات القرارات اإلدارية المختلفة، وقد أدت االستجابة لمبدأ السلوك البيئي المناسب           

، ومن ناحية أخرى فإن المنهج      إلى تحميل المشروعات لتكاليف قد تكون باهظة أحياناً       
س أو تقييم   قد فشل في قيا   ) إلخ...على أساس الربحية  (التقليدي لقياس األداء االقتصادي   

الموارد البيئية التي تم استخدامها أو تدميرها، وبصفة عامة فإن القيـاس المحاسـبي              
، وإعداد قوائم جديدة تشتمل علـى        دقيقاً ينبغي أن يتطور لقياس التكاليف البيئية قياساً      

بند التكاليف البيئية، وقد ظهر حديثا نظام المحاسبة البيئية الذي تم التطـرق لـه فـي              
  ). 2004 البهيتي،( ألول من الرسالةالفصل ا

  :الدراسة منهجية -7

  :  مجتمع وعينة الدراسة1.7
تناولت هذه الدراسة بصورة أساسية وفـي إطـار المـسؤولية االجتماعيـة               

موضوع تحديد وقياس تكاليف التلوث الضوضائي وبيـان مـا إذا كـان للـشركات               
لصلب القدرة علـى تحديـد وقيـاس        الصناعية الليبية ممثلة بالشركة الليبية للحديد وا      
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تكاليف التلوث الضوضائي وبيان تأثيرها على اإلنتاجية واإلنتاج من ناحيـة وعلـى             
  .األرباح  ومركزها المالي من ناحية أخرى

ويتمثل مجتمع الدراسة في الشركة الليبية للحديد والصلب التي تضم العديـد              
انع التي يتجاوز معدل الضوضاء في      من اإلدارات التابعة لها والتي بها عدد من المص        

، وقد تم التركيـز علـى اإلدارات التـي          ) ديسبل 85(بعضها المعدالت المسموح بها     
تصدر منها معدالت ضوضاء أكبر من المعدل المسموح به والتي لهـا تـأثير علـى                
العمال مما ينعكس بدوره على اإلنتاجية ومن ثم التأثير على األرباح والتي تعتبر مـن   

األهداف التي تسعى الشركات إلى تحقيقها وعلى ضوء ذلك فإن عينـة الدراسـة              أهم  
تتمثل في المصانع التابعة للشركة والتي يصدر منها معدالت ضوضاء تفوق المعـدل             

مصنع االختزال ومصنع الصلب ومصنع الدرفلة الطولية ومصنع        : المسموح به وهي  
باإلضافة إلى مدير عام الـشؤون    ). 1 (رقم بالجدول موضح هو كماالدرفلة المسطحة   

المالية ومدير إدارة مراقبة التكاليف ومدر اإلدارة الماليـة بالـشركة الليبيـة للحديـد            
  .والصلب

  )1(جدول رقم 
  يوضح عدد العمال الذين تمت معهم المقابلة

عدد العمال الذين   عدد العمال  البيـــان
  تمت معهم المقابلة

  81  366  طحةإدارة صيانة مصنع الدرفلة المس
  78  353  إدارة صيانة مصنع الصلب
  44  199  إدارة صيانة مصنع االختزال

  94  367  إدارة صيانة مصنع الدرفلة الطولية
  297  1285  اإلجمالي

  )421ص ،2006 سيكران، (العينة حجم تحديد في االعتماد تم وقد
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  :   أداة جمع البيانات2.7
العتماد في جمع البيانات على المقابالت الشخصية، ولعل االعتماد علـى           تم ا   

، هو ما يميز هذه الدراسة عن سابقتها، حيـث    كلياً أسلوب المقابالت الشخصية اعتماداً   
اعتمدت جل الدراسات السابقة إن لم يكن كلها على أسلوب االستبانة كوسـيلة لجمـع               

 دليلين للمقـابالت، مقـابالت مـع عمـال          البيانات، ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد     
 ديسبل، وأخرى مع مـدير عـام   85المصانع المعرضين لمعدالت ضوضاء أكبر من   

الشؤون المالية ومدير إدارة مراقبة التكاليف ومدر اإلدارة الماليـة بالـشركة الليبيـة              
  .للحديد والصلب

  : نبذة مختصرة عن الشركة الليبية للحديد والصلب3.7
، والـذي يقـضي    1974 لسنة   101انت مع صدور القانون رقم      البداية ك   

 تم  18/09/1979بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب بمصراته، وبتاريخ         
وضع حجر األساس لمجمع الحديد والـصلب، وذلـك لتحقيـق أهـداف اقتـصادية               

  :واجتماعية منها ما يلي
 .دعم االقتصاد الوطني، وتنويع مصادر اإليرادات -1
 .التكامل الصناعي بين األقطار العربية -2
سد احتياجات السوق المحلى، واإلنشاءات، ومشروعات التحول من منتجات  -3

  .الحديد والصلب
وقد تم التعاقد على بناء وحدات المجمع مع مجموعة من الشركات العالميـة               

المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب، وصممت اآلالت والمعدات والمصانع          
  ).والصلب الحديد مجلة( بما يتماشى مع  التطورات في تقنية صناعة الحديد والصلب
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  :النتائج واستخالص الشخصية المقابالت تحليل -8
 مـع  المقـابالت  مـن  مجموعـة  أجريت الدراسة أهداف تحقيق يمكن حتى  
 رةإدا ومدير المالية الشؤون عام مدير مع مقابلة إجراء تم حيث العالقة ذات األطراف

 توجيه خالل من والصلب للحديد الليبية بالشركة المالية اإلدارة ومدير التكاليف مراقبة
  :كالتالي األسئلة بعض
  :الضوضائي التلوث تكاليف تحديد -1.8

 التلـوث  تكـاليف  بتحديـد  والصلب للحديد الليبية الشركة قيام مدى لمعرفة  
  :كتالي وهي المشاركين على األسئلة من مجموعة طرح تم الضوضائي

 بـسبب  العـاملين  عـالج  تكاليف بتحديد والصلب للحديد الليبية الشركة تقوم هل -1
  الضوضائي؟ التلوث

 العاملين العالج لتكاليف تحديد وجود لعدم وذلك بالنفي اإلجابات جميع كانت  
 عـالج  تكاليف عن) ديسبل 85 (به المسموح المعدل من أكبر للضوضاء المعرضين

  ). ديسبل 85 (به المسموح المعدل من أقل ضوضاء لمعدالت ضينالمعر العاملين
 لمعـدالت  المعرضـين  للعمال الممنوحة المرضية اإلجازات تكلفة تحديد يتم هل -2

 تكلفة عن منفصل بشكل) ديسبل 85 (بها المسموح المعدالت من أكبر عالية ضوضاء
  األخرى؟ المرضية اإلجازات
 المرضـية  اإلجـازات  لتكاليف تحديد وجود لعدم وذلك بالنفي اإلجابة كانت  
 العمال عن) ديسبل 85 (به المسموح المعدل من أكبر للضوضاء المعرضين للعاملين

  ).ديسبل 85 (من أقل للضوضاء المعرضين
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 الـضوضائي  بـالتلوث  التأثر بسبب العاملين إنتاجية انخفاض تكلفة تحديد يتم هل -3
 85(مـن  أقل ضوضاء لمعدالت المعرضين العاملين إنتاجية تكلفة عن منفصل بشكل
  ؟)ديسبل

  اإلنتاجيـة  انخفـاض  لتكـاليف  تحديد وجود لعدم وذلك بالنفي اإلجابة كانت  
 العمال عن) ديسبل 85 (به المسموح المعدل من أكبر للضوضاء المعرضين للعاملين

  .)ديسبل 85 (من أقل للضوضاء المعرضين
  لها؟ المسبب حسب والصلب للحديد بيةاللي بالشركة التكاليف تصنيف يتم هل -4

 حـسب  البيئيـة  للتكـاليف  تصنيف وجود دمـلع وذلك بالنفي اإلجابة كانت  
  .لها المسبب

 وهـو  للدراسـة  األول التساؤل عن اإلجابة يمكن السابقة اإلجابات خالل من  
 نالحـظ  الضوضائي؟ التلوث تكاليف بتحديد والصلب للحديد الليبية للشركة تقوم هل(

 تقـوم  ال والـصلب  للحديد الليبية الشركة أن يدل مما بالنفي كانت اإلجابات جميع أن
  .الضوضائي التلوث تكاليف بتحديد
  :للدراسة الثاني التساؤل -2.8

 الليبيـة  الشركة في الضوضائي التلوث تكاليف قياس إمكانية مدى من للتحقق  
 الـضوضائي  لـوث الت تكـاليف  قيـاس  يمكن هل( السؤال خالل من والصلب للحديد

 علـى  االعتمـاد  تـم  الـسابق  التساؤل على لإلجابة) والصلب للحديد الليبية بالشركة
 لمعرفة ما مدى إمكانية وقياس تكاليف التلـوث     السابقة الدراسات وفق المعدل النموذج

  .الضوضائي
النموذج المعدل لتحديد وقياس تكاليف التلوث الضوضائي وأثره على أرباح          ((  

  )). بية للحديد والصلبالشركة اللي
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) 1999الحيـالي،   (من خالل ما تم سرده من دراسات سابقة وجد أن دراسة              
، "بعنوان قياس تكاليف التلوث الضوضائي وأثره على أرباح المـشاريع االقتـصادية           "

التكاليف المالية للتلوث الـضوضائي وآثارهـا       "بعنوان  ) 2008،  نچيالتور(ودراسة  
 لقيـاس تكـاليف     ، استخدمت كل دراسة نموذجاً    " االقتصادية االجتماعية على الوحدات  

التلوث الضوضائي وأثره على األرباح، وبناء على النماذج المستخدمة في الدراسـات            
 على النماذج الواردة في الدراسـات الـسابقة         يالسابقة قام الباحثان بتعديل نموذج مبن     

  : ويمكن استعراض النموذج المعدل على النحو التالي
  :لفة وآثار التلوث الضوضائيتك
  :   تكلفة مراجعة األطباء لمعالجة أعراض التلوث الضوضائي-1

 85(عدد العاملين الذين يتعرضون للضوضاء أكثر من المعدل المسموح بـه            
، عـدد  عامالً) **(عامل، وعدد العمال الذين أجريت عليهم المقابلة (**) هو   )ديسبل

(**)  عالجة أعراض التلـوث الـضوضائي هـو       زيارات العمال للطبيب المختص لم    
  .زيارة سنويا حسب نتائج المقابلة

  : متوسط زيارات العامل الواحد للطبيب المختص سنويا -أ
  . عدد العمال الذين أجريت معهم المقابلة÷ عدد الزيارات =     

تكلفة مراجعة العامل الواحدة للطبيب المختص من واقع العقد المبرم مع  -ب
  .المصحة

    :التكلفة الكلية السنوية للعاملين لمراجعة األطباء -ج
  × عـدد العمـال بالمـصنع      ×متوسط زيارة العامل الواحد للطبيب      =   
   .تكلفة مراجعة العامل الواحد للطبيب  
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  : تكلفة اإلجازات المرضية-2
إن اإلجازات المرضـية للعـاملين       )1993الخوالدة  (أكدت األبحاث العلمية    

 يـوم   6.2هـو   )  ديسبل 85اكثر من   (ن لمستوى عالي من الضوضاء      الذين يتعرضو 
للعامل سنوياً، في حين تبلغ اإلجازات المرضية للعاملين الذين يتعرضـون لمـستوى             

، لـذلك يمكـن احتـساب تكلـف          أيام للعامل سنوياً   4)  ديسبل 85قل من   أ(ضوضاء  
  :اإلجازات المرضية للعاملين في مصنع االختزال كتالي

نحراف اإلجازات المرضية للعمال الذين يتعرضون لشدة صوت تزيد عـن           درجة ا  -أ
85db / يوم سنويا2.2=  يوم سنويا 4 – يوم سنويا 6.2= يوم . 
   يوم30÷ متوسط راتب العامل في الشهر= أجرة العامل اليومية  -ب
  :التكلفة السنوية لإلجازات المرضية للعامل الواحد -ج

  الفرق السنوي لإلجازات   ×  أجرة العامل اليومي       = 
التكلفة اإلجمالية السنوية للتلوث الضوضائي الناجمة عـن اإلجـازات المرضـية              -د

  .   ديسبل) 85(للعمال الذين يشتغلون في أجواء الضوضاء األكثر من المسموح به 
 عدد العاملين  الذين  يشتغلون     × الكلفة السنوية لإلجازات المرضية للعامل الواحد         = 

  . في أجواء الضوضاء العالي
  :  تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العاملين نتيجة التلوث الضوضائي-3

وفق الدراسات واألبحاث العلمية التي تم اإلشارة إليها سـابقاً، فـان معـدل              
لـذلك يمكـن    % 30انخفاض إنتاجية العامل الذي يتعرض للضوضاء العاليـة يبلـغ           

 :لعاملين في مصنع االختزال كتالياحتساب تكلف انخفاض إنتاجية ا
  تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العامل الواحد السنوية  -أ

  % 30× راتب العامل السنوي=           
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  . تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية مجموع عمال المصنع سنويا -ب
عدد العـاملين   × تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العامل الواحد السنوية      =           

  المصنعب  
  : تكلفة الحد من التلوث الضوضائي-4

 30(تبلغ تكلفة واقية الصوت والمستخدمة في تخفيض شدة الصوت بحـدود            
DB(      في السوق المحلية بحدود )** (         دينار، ويبلغ العمر اإلنتاجي لكل واقيـة سـنة

واقية تـستخدم   ) **(بناء على ذلك يمكن احتساب االستهالك السنوي لمجموع         . واحدة
  :قبل العاملين بالمصنع على أساسمن 

تكلفة الحد من التلوث الضوضائي باستخدام واقيات الصوت حـسب طريقـة            
 :القسط الثابت
  العمر اإلنتاجي÷ التكلفة اإلجمالية لوقيات الصوت = 

  :ثر تكلفة الحد من التلوث الضوضائي على أرباح المصنعأ -5
    وث الضوضائي  تكلفة الحد من التل–تكلفة التلوث الضوضائي= 
تكلفـة انخفـاض    + تكلفة اإلجازات المرضـية     + تكلفة مراجعة الطبيب    =[ 

  .   تكلفة الحد من التلوث لضوضائي-]اإلنتاجية 
  تطبيق النموذج المعدل لتحديد وقياس تكاليف التلوث الضوضائي وأثره على            1.2.8

    :أرباح الشركة الليبية للحديد والصلب
المسببة للضوضاء أكثر من المعـدل المـسموح بـه           لتشابه اإلدارات    نظراً

85DB             في الشركة الليبية للحديد والصلب مع النماذج المطبقة في الدراسات الـسابقة 
فإنه سيتم تطبيق النموذج المعدل على الشركة الليبية للحديد والصلب لتحديـد وقيـاس        

  :يقه كالتاليتكاليف التلوث الضوضائي وبيان أثرها على األرباح والذي يمكن تطب
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  :تكلفة وآثار التلوث الضوضائي في مصنع االختزال: أوالً
  :   تكلفة مراجعة األطباء لمعالجة أعراض التلوث الضوضائي-1

 85(عدد العاملين الذين يتعرضون للضوضاء أكثر من المعدل المسموح بـه            
، عدد  مالًعا) 44(عامل، وعدد العمال الذين أجريت عليهم المقابلة        ) 199(هو   )ديسبل

) 90( زيارات العمال للطبيب المختص لمعالجة أعراض التلـوث الـضوضائي هـو           
  . حسب نتائج المقابلةزيارة سنوياً

  : متوسط زيارات العامل الواحد للطبيب المختص سنوياً -أ
   زيارة 2.100 = 44 ÷90= 

 لمصحةتكلفة مراجعة العامل الواحدة للطبيب المختص من واقع العقد المبرم مع ا            -ب
  دينار ) 29.750(
    : التكلفة الكلية السنوية للعاملين لمراجعة األطباء-ج

تكلفـة مراجعـة    × عدد العمال بالمصنع  ×متوسط زيارة العامل الواحد للطبيب      = 
  العامل الواحد للطبيب 

    دينار 12,432.525= 29.750 × 199 × 2.1=    
  : تكلفة اإلجازات المرضية لمصنع االختزال-2

إن اإلجازات المرضـية للعـاملين       )1993الخوالدة  ( األبحاث العلمية    أكدت
 يـوم   6.2هـو   )  ديسبل 85كثر من   أ(الذين يتعرضون لمستوى عالي من الضوضاء       

للعامل سنوياً، في حين تبلغ اإلجازات المرضية للعاملين الذين يتعرضـون لمـستوى             
مكـن احتـساب تكلـف      ، لذلك ي   أيام للعامل سنوياً   4)  ديسبل 85قل من   أ(ضوضاء    

  :اإلجازات المرضية العاملين في مصنع االختزال كتالي
 درجة انحراف اإلجازات المرضية للعمال الذين يتعرضون لشدة صوت تزيد عـن             -أ

85db /يوم سنويا2.2ً =  يوم سنويا4ً –  يوم سنويا6.2ً= يوم . 
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   يوم30÷ متوسط راتب العامل في الشهر=  أجرة العامل اليومية -ب
    دينار يوميا28.251ً = 30 ÷ 847.536=

 : التكلفة السنوية لإلجازات المرضية للعامل الواحد-ج
  الفرق السنوي لإلجازات ×  أجرة العامل اليومي  =   

   دينار    62.152 =2.2 ×28.251= 
التكلفة اإلجمالية السنوية للتلوث الضوضائي الناجمـة عـن اإلجـازات            -د

) 85(شتغلون في أجواء الضوضاء األكثر من المسموح بـه          المرضية  للعمال الذين ي    
  .   ديسبل

عدد العاملين  الـذين      × الكلفة السنوية لإلجازات المرضية للعامل الواحد       = 
  . يشتغلون في أجواء الضوضاء العالي

  . دينار ليبي12,368.287 =199×62.152=
  : ضوضائي في  مصنع االختزال تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العاملين نتيجة التلوث ال- 3

وفق الدراسات واألبحاث العلمية التي تم اإلشارة إليها سـابقاً، فـان معـدل              
لـذلك يمكـن    % 30انخفاض إنتاجية العامل الذي يتعرض للضوضاء العاليـة يبلـغ           
 :احتساب تكلف انخفاض إنتاجية العاملين في مصنع االختزال كتالي

  لعامل الواحد السنوية  تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية ا-أ
  % 30× راتب العامل السنوي= 
  .سنويا ليبي دينار %3051.132 = 30× 10,170.439= 

  . تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية مجموع عمال المصنع سنويا -ب
  عدد العاملين بالمصنع× تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العامل الواحد السنوية= 
  . دينار سنويا607,175.208ً = 199× 3,051.132= 
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  : تكلفة الحد من التلوث الضوضائي لمصنع االختزال-4
 30(تبلغ تكلفة واقية الصوت والمستخدمة في تخفيض شدة الصوت بحـدود            

DB(      دينار، ويبلغ العمر اإلنتاجي لكـل واقيـة سـنة           22 في السوق المحلية بحدود 
 واقية تـستخدم    199 بناء على ذلك يمكن احتساب االستهالك السنوي لمجموع       . واحدة

  :من قبل العاملين بالمصنع على أساس
  : واقية199 التكلفة اإلجمالية لـ -أ

  . دينار4,378 =22× واقية 199
 تكلفة الحد من التلوث الضوضائي باستخدام واقيات الصوت حسب طريقة القسط            -ب

 :الثابت
   العمر اإلنتاجي÷التكلفة اإلجمالية =   
    دينار تكلفة الحد من التلوث الضوضائي سنويا4,378ً = 1 ÷ 4,378=       
  : اثر تكلفة الحد من التلوث الضوضائي على أرباح مصنع االختزال-5

    تكلفة الحد من التلوث الضوضائي  –تكلفة التلوث الضوضائي= 
 -]تكلفة انخفاض اإلنتاجيـة     + تكلفة اإلجازات المرضية    + تكلفة مراجعة الطبيب    =[ 

  .  لتلوث لضوضائيتكلفة الحد من ا
) =12,432.525   +12,368.287 + 607,175.208 (– 4,378 =

  ل.   د627,598.020
مما تقدم يتضح مقدار التكلفة الباهظة للتلوث الضوضائي على أرباح مـصنع         

 .االختزال
  :تكلفة وآثار التلوث الضوضائي لمصنع الدرفلة المسطحة: ثانياً

  :  عراض التلوث الضوضائي تكلفة مراجعة األطباء لمعالجة أ-1
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 85(عدد العاملين الذين يتعرضون للضوضاء أكثر من المعدل المسموح بـه            
، عدد  عامالً) 81(عامل، وعدد العمال الذين أجريت عليهم المقابلة        ) 366(هو   )ديسبل

) 42( زيارات العمال للطبيب المختص لمعالجة أعراض التلـوث الـضوضائي هـو           
  .المقابلة حسب نتائج زيارة سنوياً

  : متوسط زيارات العامل الواحد للطبيب المختص سنوياً -أ
   زيارة 0.518 = 81 ÷42    = 

تكلفة مراجعة العامل الواحدة للطبيب المختص من واقع العقد المبرم مع المصحة             -ب
  دينار ) 29.750(
    : التكلفة الكلية السنوية للعاملين لمراجعة األطباء-ج

تكلفة مراجعـة   × عدد العمال بالمصنع  ×الواحد للطبيب   متوسط زيارة العامل    
  العامل الواحد للطبيب       

   دينار 5,640.234 = 29.750 × 366 × 0.518        =  
  : تكلفة اإلجازات المرضية لمصنع الدرفلة المسطحة-2

يمكن احتساب تكلف اإلجازات المرضـية العـاملين فـي مـصنع الدرفلـة          
  :المسطحة كتالي

 عـن  تزيد صوت لشدة يتعرضون الذين للعمال المرضية اإلجازات نحرافا درجة -أ
85db /يوم سنويا2.2=  يوم سنويا 4 - يوم سنويا 6.2 = يوم . 
   يوم30÷ متوسط راتب العامل في الشهر= أجرة العامل اليومية  -ب

     دينار يوميا28.502 = 30 ÷ 855.053       =
  :ة للعامل الواحدالتكلفة السنوية لإلجازات المرضي -ج

  الفرق السنوي لإلجازات ×  أجرة العامل اليومي= 
   دينار    62.704 =  2.2  ×  28.502=  
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التكلفة اإلجمالية السنوية للتلوث الضوضائي الناجمة عـن اإلجـازات المرضـية              -د
  .   ديسبل) 85(للعمال الذين يشتغلون في أجواء الضوضاء األكثر من المسموح به 

عدد العاملين  الذين  يشتغلون      × فة السنوية لإلجازات المرضية للعامل الواحد       الكل = 
  . في أجواء الضوضاء العالي

  . دينار ليبي22,949.664 = 366 ×  62.704      =
 تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العاملين نتيجة التلوث الـضوضائي فـي  مـصنع               -3

  :                  الدرفلة المسطحة
لدراسات واألبحاث العلمية التي تم اإلشارة إليها سـابقاً، فـان معـدل             وفق ا 

لـذلك يمكـن    % 30انخفاض إنتاجية العامل الذي يتعرض للضوضاء العاليـة يبلـغ           
 :احتساب تكلف انخفاض إنتاجية العاملين في مصنع االختزال كتالي

  تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العامل الواحد السنوية  -أ
  % 30× امل السنويراتب الع= 
  .سنويا ليبي دينار %3,078.192 = 30× 10260.642= 

  .  تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية مجموع عمال المصنع سنويا-ب
  عدد العاملين بالمصنع× تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العامل الواحد السنوية= 
  . دينار سنويا1,126,618.272 = 366× 3,078.192= 

  :ن التلوث الضوضائي لمصنع الدرفلة المسطحة تكلفة الحد م-4
 30(تبلغ تكلفة واقية الصوت والمستخدمة في تخفيض شدة الصوت بحـدود            

DB(      دينار، ويبلغ العمر اإلنتاجي لكـل واقيـة سـنة           22 في السوق المحلية بحدود 
 واقية تـستخدم    366بناء على ذلك يمكن احتساب االستهالك السنوي لمجموع         . واحدة

  : العاملين بالمصنع على أساسمن قبل
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 : واقية366التكلفة اإلجمالية لـ  -أ
  .  دينار8,052 =22×  واقية 366=

تكلفة الحد من التلوث الضوضائي باستخدام واقيات الصوت حسب طريقـة القـسط              - ب
 :الثابت

   العمر اإلنتاجي÷التكلفة اإلجمالية      = 
  د من التلوث الضوضائي سنوياً  دينار تكلفة الح8,052 = 1 ÷ 8,052     = 

  :ثر تكلفة الحد من التلوث الضوضائي على أرباح مصنع الدرفلة المسطحةأ-5
    تكلفة الحد من التلوث الضوضائي  - تكلفة التلوث الضوضائي= 
تكلفـة انخفـاض    + تكلفة اإلجازات المرضـية     + تكلفة مراجعة الطبيب    =[ 

  .  ضوضائي تكلفة الحد من التلوث ل-]اإلنتاجية       
) =5,640.234  +22,949.664 +1,126,618.272 (– 8,052  =

  ل. د1,147,156.170      
مما تقدم يتضح مقدار التكلفة الباهظة للتلوث الضوضائي على أرباح مـصنع         

  .الدرفلة المسطحة
  :2تكلفة وآثار التلوث الضوضائي لمصنع الصلب: ثالثاً
  :   تكلفة مراجعة األطباء-1

 85( الذين يتعرضون للضوضاء أكثر من المعدل المسموح بـه           عدد العاملين 
، عدد  عامالً) 78(عامل، وعدد العمال الذين أجريت عليهم المقابلة        ) 353(هو   )ديسبل

) 105(زيارات العمال للطبيب المختص لمعالجة أعراض التلـوث الـضوضائي هـو       
  .زيارة سنويا حسب نتائج المقابلة

  : حد للطبيب المختص سنويامتوسط زيارات العامل الوا -أ
  .  زيارة1.346 = 78 ÷105= 



�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êñ^•ç–Ö]<pç×jÖ]<ÌéÖ^Ói<Œ^éÎæ<<‚è‚�<J<Üéâ]†ec<ëæˆÖ]&_<<Jë…çe^�Ö]<|ø‘ 

 131

 تكلفة مراجعة العامل الواحدة للطبيب المختص من واقـع العقـد المبـرم مـع                -ب
  . دينار) 29.750= (المصحة

    : التكلفة الكلية السنوية للعاملين لمراجعة األطباء-ج
كلفة مراجعة العامل   ت× عدد العمال بالمصنع  ×متوسط زيارة العامل الواحد للطبيب      = 

  . الواحد للطبيب
  . دينار14,135.355=  29.750 × 353 × 1.346=  

  :2 تكلفة اإلجازات المرضية لمصنع الصلب-2
  : كتالي2يمكن احتساب تكلف اإلجازات المرضية العاملين في مصنع الصلب 

درجة انحراف اإلجازات المرضية للعمال الذين يتعرضون لشدة صوت تزيد عـن             -أ
85db / يوم سنويا2.2=  يوم سنويا 4 – يوم سنويا 6.2= يوم . 
  . يوم30÷ متوسط راتب العامل في الشهر= أجرة العامل اليومية  -ب

  .   دينار يوميا30.007 = 30 ÷ 900.212=
  :التكلفة السنوية لإلجازات المرضية للعامل الواحد -ج

  الفرق السنوي لإلجازات ×  أجرة العامل اليومي  = 
  .     دينار66.015 =  2.2  ×  30.007 = 

التكلفة اإلجمالية السنوية للتلوث الضوضائي الناجمة عـن اإلجـازات المرضـية             -د
  .   ديسبل) 85(للعمال الذين يشتغلون في أجواء الضوضاء األكثر من المسموح به 

غلون في  عدد العاملين الذين يشت   × الكلفة السنوية لإلجازات المرضية للعامل الواحد       = 
  . أجواء الضوضاء العالي

  . دينار ليبي23,303.436 = 353 ×  66.015=  
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 تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العاملين نتيجة التلوث الضوضائي فـي مـصنع             -3

               :     2الصلب
وفق الدراسات واألبحاث العلمية التي تم اإلشارة إليها سـابقاً، فـان معـدل              

لـذلك يمكـن    % 30امل الذي يتعرض للضوضاء العاليـة يبلـغ         انخفاض إنتاجية الع  
 : كتالي2احتساب تكلف انخفاض إنتاجية العاملين في مصنع الصلب 

  . تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العامل الواحد السنوية -أ
  % 30× راتب العامل السنوي= 
  .سنويا ليبي دينار %3,240.765 = 30× 10802.551= 

  . اءة وإنتاجية مجموع عمال المصنع سنوياتكلفة انخفاض كف -ب
  عدد العاملين بالمصنع× تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العامل الواحد السنوية= 
  . دينار سنويا1,143,990.151 =353 ×3,240.765= 

  :2 تكلفة الحد من التلوث الضوضائي لمصنع الصلب -4
صوت بحـدود   تبلغ تكلفة واقية الصوت والمستخدمة في تخفيض شدة ال          

)30 DB(      دينار، ويبلغ العمر اإلنتاجي لكل واقية سـنة  22 في السوق المحلية بحدود 
 واقية تـستخدم    353واحدة، بناء على ذلك يمكن احتساب االستهالك السنوي لمجموع          

  :من قبل العاملين بالمصنع على أساس
  : واقية353التكلفة اإلجمالية لـ  -أ

  .ر دينا7,766 =22×  واقية 353=
 :تكلفة الحد من التلوث الضوضائي باستخدام واقيات الصوت حسب طريقة القسط الثابت - ب

   العمر اإلنتاجي÷التكلفة اإلجمالية = 
  . دينار تكلفة الحد من التلوث الضوضائي سنويا7,766ً = 1 ÷ 7,766= 
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  :2ثر تكلفة الحد من التلوث الضوضائي على أرباح مصنع الصلبأ -5
    تكلفة الحد من التلوث الضوضائي  –ث الضوضائيتكلفة التلو= 
  تكلفة انخفاض+ تكلفة اإلجازات المرضية + تكلفة مراجعة الطبيب =[ 

  .   تكلفة الحد من التلوث لضوضائي-]اإلنتاجية 
)=14,135.355 +23,303.436 + 1,143,990.151 (– 7,766 =  

  ل.  د1,173,662.942
هظة للتلوث الضوضائي على أرباح مـصنع    مما تقدم يتضح مقدار التكلفة البا     

  .2الصلب 
  :تكلفة وآثار التلوث الضوضائي لمصنع الدرفلة الطولية: رابعاً

  :   تكلفة مراجعة األطباء-1
 85(عدد العاملين الذين يتعرضون للضوضاء أكثر من المعدل المسموح بـه            

، عدد  عامالً) 94(عامل، وعدد العمال الذين أجريت عليهم المقابلة        ) 367(هو   )ديسبل
) 596( زيارات العمال للطبيب المختص لمعالجة أعراض التلوث الـضوضائي هـو          

  . حسب نتائج المقابلةزيارة سنوياً
  : متوسط زيارات العامل الواحد للطبيب المختص سنوياً -أ

  .  زيارة6.340 = 94 ÷596= 
لمبـرم مـع     تكلفة مراجعة العامل الواحدة للطبيب المختص من واقـع العقـد ا            -ب

  . دينار) 29.750= (المصحة
    : التكلفة الكلية السنوية للعاملين لمراجعة األطباء-ج

تكلفـة  × عـدد العمـال بالمـصنع     ×متوسط زيارة العامل الواحد للطبيب      = 
  . مراجعة العامل الواحد للطبيب

   دينار 69,221.705=  29.750 × 367 × 6.340=  
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  :الدرفلة الطولية تكلفة اإلجازات المرضية لمصنع -2
  :تاليال ك2يمكن احتساب تكلف اإلجازات المرضية العاملين في مصنع الصلب 

درجة انحراف اإلجازات المرضية للعمال الذين يتعرضون لشدة صوت تزيد عـن             -أ
85db / يوم سنويا2.2ً =  يوم سنويا4ً -  يوم سنويا6.2ً= يوم . 
   يوم30÷ ل في الشهرمتوسط راتب العام= أجرة العامل اليومية  -ب

  ً.  دينار يوميا30.347 = 30 ÷ 910.420=
  : التكلفة السنوية لإلجازات المرضية للعامل الواحد-ج

  الفرق السنوي لإلجازات ×  أجرة العامل اليومي  = 
   دينار    66.763 =  2.2   ×  30.347=  

زات المرضـية    التكلفة اإلجمالية السنوية للتلوث الضوضائي الناجمة عـن اإلجـا          -د
  .   ديسبل) 85(للعمال الذين يشتغلون في أجواء الضوضاء األكثر من المسموح به 

عدد العاملين  الـذين      × الكلفة السنوية لإلجازات المرضية للعامل الواحد       = 
  . يشتغلون في أجواء الضوضاء العالي

  .ل. د24,502.167 = 367 ×66.763=
عاملين نتيجة التلوث الضوضائي فـي  مـصنع          تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية ال     -3

  :                  الدرفلة الطولية
وفق الدراسات واألبحاث العلمية التي تم اإلشارة إليها سـابقاً، فـان معـدل              

لـذلك يمكـن    % 30انخفاض إنتاجية العامل الذي يتعرض للضوضاء العاليـة يبلـغ           
 : كتالي2صلب احتساب تكلف انخفاض إنتاجية العاملين في مصنع ال

  . تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العامل الواحد السنوية -أ
  % 30× راتب العامل السنوي= 
  .سنويا ليبي دينار %3,277.510 = 30 × 10,925.035= 
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  . تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية مجموع عمال المصنع سنويا -ب
د العـاملين   عـد × تكلفة انخفاض كفاءة وإنتاجية العامل الواحـد الـسنوية        = 

  بالمصنع
  . دينار سنويا1,202,846.170 =367 ×3,277.510= 

  : تكلفة الحد من التلوث الضوضائي لمصنع الدرفلة الطولية-4
 30(تبلغ تكلفة واقية الصوت والمستخدمة في تخفيض شدة الصوت بحـدود            

DB(      دينار، ويبلغ العمر اإلنتاجي لكـل واقيـة سـنة           22 في السوق المحلية بحدود 
 واقية تـستخدم    367بناء على ذلك يمكن احتساب االستهالك السنوي لمجموع         . احدةو

  :من قبل العاملين بالمصنع على أساس
  :     واقية367التكلفة اإلجمالية لـ  -أ

  . دينار8074 =22×  واقية 367
تكلفة الحد من التلوث الضوضائي باستخدام واقيات الصوت حسب طريقة القسط            -ب

 :الثابت
   العمر اإلنتاجي÷لتكلفة اإلجمالية ا= 
   دينار تكلفة الحد من التلوث الضوضائي سنويا8,074ً = 1  ÷8,074= 

  :ثر تكلفة الحد من التلوث الضوضائي على أرباح مصنع الدرفلة الطوليةأ -5
    تكلفة الحد من التلوث الضوضائي  –تكلفة التلوث الضوضائي= 
تكلفـة انخفـاض    + اإلجازات المرضية   تكلفة  + تكلفة مراجعة الطبيب    [  =
  .   تكلفة الحد من التلوث لضوضائي-]اإلنتاجية 

) =69,221.705  + 24,502.167 + 1,202,846.170 (– 8,074=  
  ل. د1,288,496.042
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مما تقدم يتضح مقدار التكلفة الباهظة للتلوث الضوضائي على أرباح مـصنع         
 .الدرفلة الطولية

 85 (به المسموح المعدل من أكثر للضوضاء المعرضة للمصانع ليةاإلجما التكاليف  2.2.8
  والصلب للحديد الليبية الشركة أرباح على التكاليف هذه وأثر) ديسبل

  القيمـــة  البيـــــــــان
  544101,429.  تكلفة مراجعة األطباء لمعالجة أعراض التلوث الضوضائي

 51383,123.  ون لمستوى عالي من الضوضاءتكلفة اإلجازات المرضية للعاملين الذين يتعرض

  7414,080,629.  تكلفة انخفاض كفاءة اإلنتاجية العاملين نتيجة التلوث الضوضائي
  7984,265,182.  إجمالي تكلفة التلوث الضوضائي

  00028,270.  يطرح تكلفة الحد من التلوث باستخدام واقيات الصوت
  7984,236,912.  شركة الليبية للحديد والصلبأثر تكاليف التلوث الضوضائي على أرباح ال

من الواضح هنا أن الشركة إذا قامت باستخدام واقيات للحد من الـضوضاء             
  .دينار ليبي سنوياً) 4,236,912.798(لزادت األرباح الصافية للمصنع بمبلغ 

  :الثالث التساؤل 3.8
 أثـر  جـد يو هل (األرباح على الضوضائي التلوث أثر بمعرفة يتعلق يما أما

 باالعتمـاد ) والـصلب؟  للحديد الليبية الشركة أرباح على الضوضائي التلوث لتكاليف
 التلـوث  تكـاليف  وقيـاس  تحديـد  يمكـن  أنه وهي الثاني التساؤل إجابة نتيجة على

) 4,236,912.798 (قيمـة  أن وجد حيث والصلب، للحديد الليبية للشركة الضوضائي
 التـشغيل  عمليـات  عن الناتج الضوضائي التلوث تكلفة صافي تمثل سنوياً ليبي دينار

 التكـاليف  هذه تكون أن الممكن من فيه كان الذي الوقت في للشركة، التابعة بالمصانع
 التلـوث  لتكـاليف  يوجـد  أنـه  نـستنتج  ذلك من الشركة، أرباح من جزء الضائعة

  .والصلب للحديد الليبية الشركة أرباح على واضح تأثير الضوضائي
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 الشركة أرباح على الضوضائي للتلوث الباهظة التكلفة مقدار يتضح تقدم مما  
 كافة على النتائج هذه تعميم حاولنا لو باهظة التكلفة هذه وتكون والصلب للحديد الليبية

 األضـرار  إلـى  باإلضافة التلوث، من النوع هذا عنها ينتج التي الصناعية الشركات
  .الشركات هذه في عاملينال على يتركها التي واالجتماعية النفسية

  :والتوصيات النتائج -9

  : الدراسة نتائج :1.9
 األسـئلة  عـن  الدراسـة  فـي  المشاركين إلجابات السابق التحليل خالل من  
 أربـاح  علـى  وأثـره  الضوضائي التلوث تكاليف وقياس تحديد حول إليهم الموجهه
  :كالتالي نتائجال من مجموعة إلى الوصول يمكن والصلب للحديد الليبية الشركة

 بتـصنيف  تقـوم  ال والـصلب  للحديـد  الليبية الشركة أن الدراسة نتائج أظهرت -1
 يتـضح  ذلك ومن األخرى، البيئية التكاليف بقية عن لها المسبب حسب البيئية التكاليف

 الـضوضائي  التلوث تكاليف وقياس بتحديد تقوم ال والصلب للحديد الليبية الشركة أن
 التلـوث  يسببها لتكاليف الشركة تكبد على يترتب الذي األثر قياس عتستطي ال وبالتالي

 .  األرباح على الضوضائي

 للحديـد  الليبية للشركة التابعة المصانع معظم أن تبين الميدانية الدراسة خالل من -2
 85(بـه  المـسموح  المعدل من أعلى الضوضاء من عالية مستويات تصدر والصلب

 ). ديسبل

 أربـاح  علـى  الـضوضائي  التلوث لتكاليف أثر هناك ان الدراسة نتائج أظهرت -3
 ليبـي  دينـار ) 4,236,912.798 (قيمة أن وجد حيث والصلب، للحديد الليبية الشركة
 دور ألي الـشركة  قيـام  لعدم باإلضافة. الضوضائي التلوث تكلفة صافي تمثل سنوياً
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 أي بإنفـاق  الـشركة  تقـم  لم حيث العاملين على الضوضائي التلوث تكاليف من للحد
  .الضوضائي التلوث من للحد تكاليف

 محاسـبة  نطـاق  في يدخل الذي البيئة تلوث أشكال أحد الضوضائي التلوث يعتبر -4
 الحد في االجتماعية مسؤوليتها بتحمل األعمال منشآت قيام وإن االجتماعية، المسؤولية

  . االقتصادي اءاألد معدل زيادة إلى النهاية في يؤدي الضوضائي التلوث من
  :التوصيات :2.9

  الباحثان يوصي السابقة النتائج على وبناء:  
 بـأن  الباحثان يوصي األرباح على الضوضائي للتلوث واضح تأثير لوجود نظراً -1

 وتـصنيف  الـضوضائي  التلـوث  تكـاليف  وقياس بتحديد الصناعية الشركات  تقوم
 .لها المسبب حسب التكاليف ميلتح خالله من تستطيع دقيق بشكل البيئية للتكاليف

 المعدل إلى الضوضاء مستوى لتقليل المتبعة الحديثة والوسائل السبل أفضل إتباع -2
  :منها) ديسبل 85 (به المسموح

   .المصنع في حديثة ومكائن ومعدات أجهزة استخدام -
  .للضوضاء المسببة األجزاء وتشحيم وتزييت تبديل أو تصليح -
 المكـائن  تثبيـت  ركائز بين )البالستيك أو الرصاص أو طاطالم( من عازل وضع -

 .للضوضاء المسببة الهزات امتصاص بهدف واآلالت
  .الصوت امتصاص قابلية لها والسقوف بالجدران عوازل تثبيت -
 قابليـة  لهـا  األشـجار  ألن للـضوضاء،  المحدثة المواقع وخاصة المصنع تشجير -

  .الصوت امتصاص
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  :بالكت: والًأ
 للكتـاب،  العربيـة  الدار" التنمية وإعاقة الضوضائي، التلوث "أحمد حسن شحاتة، -1

 .2000 المهندسين،
 والتوزيع، للنشر العلمية الكتب دار البيئة، علوم في مقدمة ،إسماعيل محمد عمر، -2

 م2002
 جامعة البيئة، وحماية التلوث ،يحيى بن اهللا عبد باصهي، ،عبدو محمد العوادات، -3

 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك
 محاسـبية  نماذج المعاصرة، المحاسبية المشاكل في دراسات ،ناجي وليد الحيالي، -4

 .م2004 سنة األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الحامد دار مقترحة،
طرق البحث في اإلدارة مدخل لبناء      " أوما سيكران، تعريب إسماعيل على بسيوني      -5

  . ف2006 دار المريخ، ،" البحثيةالمهارات
  :المجالت: ثانياً
إمكانية التعبير عن األداء البيئي واالجتماعي للمنشآت االقتـصادية          "،شهير، أحمد  -1

، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، كلية      "من خالل اإلطار الفكري للنظرية المحاسبية     
 .1998 مس والعشرين،التجارة، جامعة أسيوط، السنة السابعة عشر، العدد الخا

 الـشركة  في البيئي األداء عن المحاسبي اإلفصاح "حميدان البهلول عادل الطاهر، -2

 االقتـصادية  للعلـوم  دمشق جامعة مجلة، "استطالعية دراسة-بليبيا األهلية لإلسمنت

 .2011 ،1العدد  ،27 المجلد سوريا، والقانونية،



í×¥<Ýç×ÃÖ]<íè�^’jÎ÷]<‰^éŠÖ]æíé<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<<<<<�‚ÃÖ<Äe^ŠÖ]<<K<<çéÞçè2016< <

íé×Ò<�^’jÎ÷]<ì…^rjÖ]æ<¯éÖ‡<KíÃÚ^¢]<íè†�ù]<íéÚø‰ý] 

 

 140 

ة قضايا البيئة في ظل االتجاه المتنامي       إطار مقترح لمراجع  "الغباري، أيمن فتحي،     -3
 المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة        ،"لدعم قضايا التنمية المستدامة   

 .1997عين شمس، العدد الثاني، 
 تقييم دور المعلوماتية في الحد مـن التلـوث فـي بيئـة              ،درويش، محمد شحاتة   -4

ة، المجلة العلمية لالقتصاد والتجـارة، كليـة        التصنيع األخضر في المنظمات الصناعي    
 .2000 جامعة عين شمس، التجارة،

، "دور المراجعة البيئية في ترشيد القرارات االسـتثمارية       " ،عطية، محمد راضي   -5
 .2000جامعة الزقازيق، العدد الثاني، يوليو ،مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة

  .مجلة الحديد والصلب -6
  :لرسائل العلميةا: ثالثاً

المحاسبة عن تكـاليف تحقيـق الـسالمة البيئيـة           "،البهيتي، داليا رضا مصطفى    -1
، “)دراسـة تطبيقيـة  (والمهنية من خالل استخدام مدخل التكاليف على أساس األنشطة     

 .2004رسالة ماجستير غير منشورة، سنة 
ماعيـة للوحـدات    اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجت    "الككلى، سعاد العربي،     -2

، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة،            "االقتصادية
2001. 

 الـضوضائي  للتلـوث  الماليـة  التكـاليف  "قاسم، اهللا عبد الوهاب عبد التورنجي، -3
 العـراق - سـرجنار  إسـمنت  معمل ،"االقتصادية الوحدات على االجتماعية وأثارها
 .م1997 شمس، منشورة، ماجستير رسالة العربية، األكاديمية -نموذجاً
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 الليبيـة  الـصناعية  الـشركات  في التكاليف بيانات واقع الحمروني، محمد مفتاح -4
 غيـر  ماجـستير  رسالة واإلدارية، المالية المحاسبة تقارير لخدمة تطويرها وأساليب
 .ف2000 طرابلس، العليا، الدراسات أكاديمية منشورة،

 القـوائم  فـي  عنهـا  واإلفصاح البيئية للتكاليف المحاسبي القياس اتمهاو لعبيدي، ا-5

، الجزائـر  فـي  الصناعية المؤسسات من مجموعة حالة :دراسة األداء لتحسين المالية
 .2015 بسكرة، جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة

 بشركات البيئي األداء عن المحاسبي واإلفصاح القياس  عمر، علي مسعود قريفة، -6

 منـشورة،  غير المحاسبة في دكتوراه أطروحة .تطبيقية دراسة الليبي اإلسمنت صناعة

 .2010 دمشق، جامعة
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مقابلة شخصية لعاملي إدارات التشغيل والصيانة التابعة للشركة الليبيـة للحديـد       : أوالً
   :والصلب

  ................... ال............. .....هل توجد ضوضاء في المصنع؟ نعم /س
  ........... ال............ .هل تؤثر الضوضاء في بيئة العمل على صحتك؟ نعم /س
- ارتفـاع ضـغط الـدم   :في حالة اإلجابة بنعم كم مرة زرت فيها الطبيب بسبب          /س

 ارتفاع الكلـسترول  -اإلصابة بقرحة المعدة واالثنى عشر    -ارتفاع نسبة السكر في الدم    
الـصداع  -اضطرابات باألنف واألذن والحنجـرة    -أمراض الجهاز الهضمي  -في الدم 

دوار وقئ وتقلـص    -أمراض الكبد وصعوبة التنفس   -اضطرابات المعدة -وطنين األذن 
-زيـادة الـشعور بالتعـب     -الضيق واالنفعال والشعور باالكتئاب   -الشعيرات الدموية 

زيارة فـي   ............ .اخلية؟تلف خاليا عصبية باألذن الد    -أمراض القلب والشرايين  
  . السنة
المقابلة الشخصية مع مدير عام الشؤون المالية ومدير إدارة مراقبـة التكـاليف             : ثانياً

  ومدير اإلدارة المالية بالشركة الليبية للحديد والصلب
هل يتم تحديد وقياس تكاليف عالج العاملين بسبب التلوث الـضوضائي بـشكل             / س

  ؟عالج اإلجمالية؟ نعم أم المنفصل عن تكاليف ال
....................................................................................  

هل يتم تحديد وقياس تكلفة اإلجازات المرضية الممنوحـة للعمـال المعرضـين             / س
بشكل منفـصل   ) ديسبل85(لمعدالت ضوضاء عالية أكبر من المعدالت المسموح بها   

  ؟أيام اإلجازات األخرى؟ نعم أم العن 
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....................................................................................  
هل يتم تحديد وقياس تكلفة انخفاض إنتاجية العـاملين بـسبب التـأثر بـالتلوث               / س

ـ           اء الضوضائي بشكل منفصل عن تكلفة إنتاجية العاملين المعرضين لمعدالت ضوض
   ؟ ديسبل؟ نعم أم ال85أقل من 

....................................................................................  
هل يتم تحديد وقياس تكلفة الصيانة بهدف الحد من التلوث الضوضائي عن تكلفة / س

  الصيانة األخرى في الشركة الليبية للحديد والصلب؟ نعم أم ال؟ 
....................................................................................  

هل يتم تصنيف التكاليف بالشركة الليبية للحديد والصلب حسب المسبب لها؟ نعـن             /س
  أم ال؟ 

....................................................................................  
  
  


