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   و أبوزيدــاء ضـسنأ.      د. عادل عبدالحميد المشاط
  الزاوية  -كلية االقتصاد  -قسم المحاسبة 

  جامعة الزاوية 

  :مقدمة
، فمـا  ية في عملية التنظيم المحاسبيالمعايير المحاسبية إحدى أهم األدوات األساس تعد 

إال انعكاسا لمجموعة من القواعد التي توضع بمعرفة مجموعـة مـن المحاسـبين    هذه المعايير 
فَّاألكشكل اإلطار العام الذي ينظم ويحكـم عمـل   تُفق عليها فيما بينهم ِلتَّاء مهنيين أو أكاديميين ي

أثر بمجموعة من العوامل البيئيـة السـائدة فـي    المحاسبين، فهي ليست عملية فنية بحتة وإنما تت
 بعـض  بينتوفي هذا السياق . المجتمع مثل العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغيرها
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للتفاعـل بـين التطبيـق    طبيعيـا   يعد نتاجـا ) بأن التطبيق المحاسبي 1999الدراسات (حسن، 
ؤثر علـى المفـاهيم والمصـطلحات    والنظريات وأن هناك مجموعة من الظروف البيئية التي ت

المختلفة، مما يؤدي إلى صعوبة تقيـد هـذه   العالم المحاسبية التي تحكم مهنة المحاسبة في دول 
مـن   إنهالدول ببعض المفاهيم والمصطلحات المعدة من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية حيث 

 Hagigiذلـك  م، وقد أكد جميع دول العالفي الصعب الوصول إلى تطبيق نظام محاسبي موحد 

and Williams (1993) أن لكل بلد تطبيقاته المحاسبية الخاصـة بـه وأن هـذه     عندما أشار
التشـريعات الضـريبية، والظـروف    و ،التطبيقات تتأثر بعوامل معينـة كالمعـايير المحاسـبية   

بالتالي تتـأثر  و ،االعتبارات االجتماعية والخصائص البيئية االقتصادية، والقوانين السائدة، وكذلك
 ،مجموعة العوامل البيئية السائدة في كل دولـة بولة عن وضع المعايير المحاسبية ؤالجهات المس

ن دراسة البيئة التي تعمل فيها المحاسبة سيؤدي حتمـاً إلـى التعـرف علـى     إف وبناء على ذلك
د على تحديد المتطلبات الضرورية لفهم الخصائص األساسية لتلك البيئة وهذا بدوره سوف يساع

  ما يمكن اعتباره أنظمة محاسبية مالئمة أو تطبيقات محاسبية مناسبة.
المحاسـبة   وقد ألقت العديد من البحوث والدراسات الشكوك حول مدى مالئمة معـايير 

الدولية للتطبيق في الدول النامية، وتباينت أراء ووجهات نظـر المهتمـين بدراسـة المعـايير     
ين األكاديميين بين مؤيد ومعارض لعملية تبنـي معـايير المحاسـبة    المحاسبية وخاصة المحاسب

الدولية في الدول النامية ومدى مالئمتها للبيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في تلك الدول، 
عمليـة تبنـي المعـايير     في فترة مبكـرة ) Scott,1968; Belkaoui,1988حيث أيد كٌل من (

ويستند المؤيدون لفكرة تبنـي معـايير المحاسـبة     ،حاسبة الدوليةالمنبثقة عن مجلس معايير الم
التجـارة   هي أنها يمكن أن تلعب دوراً هاماً فـي ازدهـار  الدولية إلى نقطتين هامتين: أوالهما 

فـي   اأساسـي  عـامال  يعد وأن وجود المعاييرللدول النامية النمو االقتصادي وتسهم في العالمية 
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صوصاً في التأثير على الدول النامية، وثانيهما أن معايير المحاسـبة  عملية التنسيق المحاسبي وخ
. )IASC,1990,p8المتقدمة ( في مثيالتهاالدولية ممكنة التطبيق في الدول النامية كما هو الحال 

عملية تبنـي معـايير    Larson (1993وفي هذا الصدد أيدت النتائج التي توصلت إليها دراسة (
الدراسة فحص العالقـة بـين   استهدفت تلك حيث  ،ئمتها لبيئة الدول الناميةالمحاسبة الدولية ومال

تبني المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والنمو االقتصادي في الدول الناميـة،  
دولـة   إحـدى عشـرة  دولة ال تتبنى المعايير و ثالث عشرةدولة أفريقية مقسمة إلى  35 وغطت

 وشملت الدراسةتتبنى المعايير مع تعديلها  وإحدى عشرة دولة أخرىتعديل، تتبنى المعايير بدون 
كافة المعايير الموجودة في ذلك الوقت وكانت النتيجة أن تلك الدول التي تبنت المعايير الدوليـة  

م ظروفها المحلية ذات معدالت نمو اقتصادي أعلى من مثيالتهـا التـي تجاهلـت    ئلتال هاوعدلت
) التـي أجريـت   2005صيام ( أما دراسة .عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير الصادرة

بهدف التعرف على درجة تأييد القائمين على مهنة المحاسبة لاللتزام بتطبيق معـايير المحاسـبة   
الدولية في األردن واإليجابيات التي يمكن تحقيقها، والمعوقات التي تحد من االلتزام بتطبيق هذه 

لك من خالل استخدام قائمة استقصاء أعدت لهذا الغرض ووزعت على ثالث فئـات  المعايير، وذ
من الفئات القائمة على مهنة المحاسبة وهي فئة األكاديميين، وفئة مراجعـي الحسـابات، وفئـة    
المديرين الماليين ورؤساء أقسام المحاسبة في الشركات الصناعية وقد توصلت هذه الدراسة إلـى  

ن بينت الدراسـة أ كما  ،لاللتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في األردن اًبيرك اًأن هناك تأييد
اخـتالف الظـروف    أهمهـا هناك معوقات تحد من االلتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدوليـة  

  .كذلك اختالف القوانين والتشريعات السائدةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية و
 ، حيـث يعتقـد  كانت هناك معارضة شديدة من قبل العديد من الباحثينسه نفوفي الوقت 

Perera (1989)  عملية تبني معايير المحاسبة الدولية من قبل الدول النامية قد تكـون غيـر   أن
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 Wallace (1993)وكذلك الحال بالنسبة لـ مالئمة للنظام االقتصادي لتلك الدول، غير مناسبة و
ت تحليل جوانب عدم مالئمة معايير المحاسبة الدولية وعـدم قـدرتها   استهدفدراسة أجرى  الذي

 إلى نتيجة مؤداهـا أن هـذه المعـايير لـم تغـط      على الوفاء باحتياجات الدول النامية، وتوصل
الموضوعات ذات األهمية لتحقيق التنمية االقتصادية في الدول النامية مثل األنشـطة الزراعيـة   

والشحن وغير ذلك، أما بالنسبة للقوائم المالية التي يتم إعدادها وفقـاً   والتعدين والغابات والسياحة
لمعايير المحاسبة الدولية فاعتبرتها الدارسة غير كافية لتحديد المساهمة االجتماعية للوحدة القائمة 

  بالتقرير في عملية التنمية.
 ،يير المحاسبة الدوليةأما في البيئة الليبية فهناك ندرة في األبحاث التي تناولت مسألة معا

) بهدف التحقق من مدى إمكانية تطبيـق  2002ومن أمثلة هذه الدراسات دراسةٌ أجراها غليليب (
و توصل إلى أن هناك معايير محاسبة قابلة للتطبيق في البيئـة   معايير المحاسبة الدولية في ليبيا،

%) مـن معـايير   71ما نسبته ( %) من معايير المحاسبة الدولية وأن29الليبية وتمثل ما نسبته (
معـايير محاسـبية    حاسبة الدولية غير قابلة للتطبيق، ومن ضمن المعايير غير المالئمة هناكالم

    %).38تحتاج إلي تعديل لتصبح مالئمة وقابلة للتطبيق وتمثل ما نسبته (
ـ  و ع بالرغم من أهمية النتائج التي توصلت إليها البحوث والدراسات السابقة والتـي تجتم

حول نتيجة رئيسية فحواها أن هناك بعض معايير المحاسبة الدولية يمكن تطبيقها في البيئة الليبية 
في ظل الظروف البيئية السائدة فيها، إال أن ما يؤخذ عليها يتمثل في أنها قامت باسـتطالع أراء  

المحاسبين فئات محدودة من  فئات محددة من المجتمع المحاسبي الليبي، حيث اعتمدت على آراء
الفئات التـي  بعض  جاهلت آراء ووجهات نظروهي بذلك ت الليبين الذين يمثلون قطاعات مختلفة

لمدراء الماليين ورؤساء أقسام القـروض  كايمكن أن تؤثر بشكل كبير في عملية تنظيم المحاسبة 
  .تجارية ومحاسبي الضرائب وغيرهموالتسهيالت االئتمانية بالمصارف ال
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اليمكن بأي حال من األحوال تعميم نتائج تلك الدراسات، وتأسيسا على مـا  وبالتالي فإنه 
التركيز بشكل أكبر من خالل  سبق ستحاول هذه الدراسة تفادي أوجه القصور سالفة الذكر وذلك

المعـايير المحاسـبية   لـى  وتسليط الضوء عفي قطاعات مختلفة  على فئات المجتمع المحاسبي
بيين الليبيين منها وتقديم بعض اإلضـافات الهامـة إلـي األدب    الدولية من حيث موقف المحاس

    .المحاسبي

  :الدراسات السابقة
راء حول ضرورة وجود معايير محاسبية تحضي بقبول جميع الـدول ومـدى   تباينت األ

فانقسم الفكر المحاسبي إلي مجموعتين، مجموعة  ،مالئمة هذه المعايير للتطبيق في الدول النامية
بني معايير المحاسبة الدولية في الدول النامية والمجموعة األخرى تعـارض فكـرة   تؤيد فكرة ت

 تبني تلك المعايير.  

يرى المؤيدون لفكرة استخدام معايير المحاسبة الدولية إلى أن أهمية تبنـي مثـل هـذه    
لي تحسين قابلية القوائم المالية المعدة على أساسها للمقارنة، وبالتا المعايير تكمن في تجسيد عملية

القرارات المتعلقة باالستثمار. ولعل ما ورد على لسان األمين العالم لمجلس معـايير المحاسـبة   
) يعد أبرز اآلراء المؤيدة لتبني معايير المحاسبة الدولية حيث أوضح أن  (David Cairnsالدولية

ومقارنتها بغـض   أسواق رأس المال على المستوى الدولي تفضل القوائم المالية التي يمكن فهمها
النظر عن البلد األصلي للشركات التي تعد مثل هذه التقارير، فالمستثمرون واالستشاريون الـذين  
يقدمون لهم الخدمات المالية المختلفة والمحللون الماليون يفضلون قوائم مالية قابلة للمقارنة حتى 

ي نيويورك أو فـي لنـدن أو فـي    يتمكنوا من مقارنة القوائم المالية سواء تلك التي تم إعدادها ف
والجدير بالـذكر هـو    (Haller and Walton, 2003).طوكيو أو في غيرها من عواصم العالم
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 على جانبين أساسيين، إن المؤيدين لفكرة تبني معايير محاسبية موحدة دوليا يركزون في طرحهم
عالميـة وتسـريع وتيـرة    يفيد األول بأن معايير المحاسبة الدولية ستعمل على تسهيل التجارة ال

 ;Larson,1993; Mueller et al., 1991; Livingstone, 1990) التطـور االقتصـادي  

Wolk et al., 1989) أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه انسياب التجـارة   ويرى هؤالء
ة أن المـوردين  ما بين الدول، ابتداء من عدم توافق القوائم المالية وانتهاء بالمشكلة المتعلقة بمسأل

والدائنين والمستثمرين وغيرهم يواجهون صعوبات جمة فيما يتعلق بتسوية األوضاع المحاسـبية  
والضريبية المختلفة وكذلك ما يتعلق بالمراجعة، فمعظم هذه المشكالت والصعوبات سيتم تالفيها 

  عند تبني معايير محاسبية واحدة.  
ستعود على أسواق المال العالمية من وراء التوحيد أما الجانب الثاني فيتعلق بالفائدة التي 

، (Collins, 1989; Moulin and Solomon, 1989)واستخدام معايير محاسبية موحدة دوليا 
حيث أن وجود قواعد (معايير) مختلفة يعيق عملية استقطاب رأس المال األجنبي وأن المعـايير  

اختالف متطلبـات أسـواق المـال علـى      المختلفة تعني ضرورة إعداد عدة قوائم مالية بسبب
المستوى الدولي وبالتالي يمكن أن ينظر إلى مشكلة غياب التوحيد على مستوى األسواق العالمية 

فـي   Larson )1993وفي السياق نفسه بـين (  .على أنها عقبة في طريق النشاطات االقتصادية
و االقتصادي للـدول الناميـة أن   مالندراسة تناولت مسألة معايير المحاسبة الدولية وتأثيرها علي 

تلك الدول التي تبنت وعدلت المعايير المحاسبية الدولية تتمتع بنمو اقتصادي أعلى من مثيالتهـا  
التـي   Chamisa (2000)كما أن النتائج التي توصلت إليها دراسة ، التي لم تتبنى تلك المعايير

للتطبيق في الـدول الناميـة متخـذة مـن      استهدفت تقييم مدى مالئمة معايير المحاسبة الدولية
المحاسـبة الدوليـة    زيمبابوي كحالة للبحث، دعمت الطرح الذي قدمه مؤيدي فكرة تبني معايير

  عندما أكدت أن معايير المحاسبة الدولية مالئمة للحالة الزيمبابوية والدول النامية (الرأسمالية).  
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فت التحقق من قيام الشـركات  استهد Joshi and Ramadhan (2002)لـ  وفي دراسة
البحرينية من تطبيق معايير المحاسبة الدولية، خلصت إلى أن معظم الشـركات التـي شـملتها    

  الدراسة تطبق معايير المحاسبة الدولية وأنها تعتبر أن هذه المعايير مالئمة لها بدرجة كبيرة.
 فـي الـدول   دوليـة وفي الجانب اآلخر يرى المعارضون لفكرة تبني معايير المحاسبة ال

النامية أن المستثمرين والمحللين الماليين ربما اليحبذون فكرة التوحيد، وأن فكرة التوحيد في حد 
ذاتها كعالج لمشكلة مقارنة القوائم المالية على المستوى الدولي ال تحظي بقبول عام فنجد مـثالً  

ستند في ذلـك علـى اآلراء   ويأن التوحيد ليس مرغوباً فيه  يشير إلى) Ball,1995أن البعض (
ألنظمة المحاسبية خصائص وتلبي احتياجات المجتمع الـذي  التي تؤكد على ضرورة أن تعكس ا

تعمل فيه (احتياجات المستخدمين وأهداف التقارير المالية واإلفصاح مثالً)، وفـي هـذا السـياق    
الـدول األوروبيـة   على أن أهداف التقارير واإلفصاح في فرنسا وألمانيا و Hove )1990يؤكد (

تها في المملكة المتحـدة والواليـات المتحـدة األمريكيـة     األخرى مثالً تختلف كثيراً عن مثيال
    (الدولتان المؤثرتان على معايير المحاسبة الدولية بشكل كبير) وهذه يمكن تلخيصها في اآلتي:

  .تأثير التشريعات الضريبية على المحاسبة المالية –1
    .نسبياً لقانون الشركات على المحاسبة المالية التأثير األقوى –2
  -االختالفات في طبيعة وعدد وحجم بعض أهم المنشآت االقتصادية والتي تتضمن: –3

  مدى تطور أسواق المال.   -أ 
    .عدد المنشآت االقتصادية المدرجة في أسواق المال -ب 
ة وحاجته إلـى معلومـات   وضعية المستثمر الحالي (المالك) كمستخدم للقوائم المالي -ج 

    .مفيدةو مالئمة 
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الوضع النسبي لمصادر تمويل رأس المال األخرى كالبنوك مـثالً (قـروض رأس    –د 
  المال كمصدر شائع أخر للتمويل كما هو الحال في ألمانيا).

  مدى مشاركة السلطات المركزية في االقتصاد. –4
  لية.  الحاجة إلى التماثل (التوحيد) في المحاسبة الما –5
  مدى تأثير مهنة المحاسبة على التطبيقات المحاسبية.   –6

وبالتالي فإن متطلبات وحاجة مستخدمي المعلومـات المحاسـبية فـي بعـض الـدول      
هم في بريطانيـا والواليـات المتحـدة    راِئظَبالخصائص السابقة ستكون مختلفة كثيراً عن حاجة نُ

  األمريكية، وهذه االختالفات يمكن أن تتضمن:  
المتطلبات الحكومية لتوحيد األنظمة المحاسبية مقارنة باألنظمة التي تسمح بالمرونة في مثل  .1

هو الحال بالنسبة للمعايير البريطانية والمعايير األمريكية وكذلك المعـايير   اهذه األنظمة كم
 الدولية.  

   .هيمنة الدائنين والسلطات الضريبية مقارنة بهيمنة المالك .2

ز نسبياً على الدائنين والسلطات الضريبية مقارنة بالمعايير التي تركز علـى  إنتاج معايير ترك .3
    .) US,UK IAS ,المستثمرين (

وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان التأكد من أن ما يعتبر تطبيقـاً جيـداً فـي بريطانيـا     
ـ    ن والواليات المتحدة يمكن أن يكون كذلك في أماكن أخرى، ولعل ذلك هو ما جعـل العديـد م

 يـرى  وفي هذا الصـدد  الدول وخاصة األوروبية منها تتردد في تبني معايير المحاسبة الدولية.
)1990 Hove (     أن معايير المحاسبة الدولية ليست مالئمة للدول الناميـة وعـزى ذلـك إلـى

االختالفات الكبيرة في الحالة االقتصادية واالجتماعية بين هذه الدول ومثيالتها المتقدمة، ويؤكـد  
على أن هذه االختالفات هي في الواقع كبيرة بين الدول المتقدمة نفسها وينطبق ذلك حتى علـى  
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من فضاء سياسي واقتصادي منظم "االتحاد األوربي" وأن الوضع بالنسبة  اًالدول التي تعتبر جزء
السـياق   للدول النامية هو أكبر أهمية فيما يتعلق باالختالفات بينها وبين مثيالتها المتقدمة. وفـي 

أن التوحيد الناجم عن تبني معـايير   Kirby (2001)ذاته تؤكد النتائج التي توصلت إليها دراسة 
المحاسبة الدولية يمكن أن يلحق الضرر بالدول النامية وأن المستفيد الوحيد من ذلك هـو حتمـا   

  الدول المتقدمة.
 لية هـو إيجـاد  أن أحد أهداف مجلس معايير المحاسبة الدو Briston )1990ويضيف (

مجموعة من المعايير التي يمكن تبنيها عن طريق الدول النامية التي ال تمتلك الموارد وال الخبرة 
التي تمكنها من إعداد معايير خاصة بها ويشير إلى أن المجلس (مجلس معايير المحاسبة الدولية) 

عتبـراً عمليـة اإلفصـاح    بذلك ينظر نظرة ضيقة لدور المحاسبة معتبراً إياها إفصاحا ماليـاً وم 
والتقرير موجهه لخدمة المستثمرين في القطاع الخاص، بمعنى أن المعايير تركز على شـركات  
القطاع الخاص فقط في حين أن حاجة األطراف األخرى (الحكومية، العمال، المجتمع ككل) قـد  

ب عدة، أهمها أن المجلس قد فشل في تحقيق أهدافه ألسبا Briston )1990(تم تجاهلها. ويؤكد 
هو أن المعايير الدولية غالباً ما تمثل تسوية ما بين المعايير المعمول بها في الـدول المسـيطرة   
على المجلس، فإذا كانت هناك اختالفات كبيرة مابين معيار بريطاني ومعيار أمريكي فسـتجد أن  

إن المعايير الدولية في هناك نزعة من قبل المجلس للقيام بتسوية تسمح باختيار أحدهما وبالتالي ف
حد ذاتها تميل إلى كونها مرنة إلى حد كبير وهي أكثر مرونة من المعـايير الخاصـة بالـدول    
األعضاء في هذا المجلس وهي بذلك لم تصل إلى درجة المقارنة التي يطمح المجلس للوصـول  

لدوليـة، فمعظـم   إليها. هذا باإلضافة إلى صعوبة تحديد الشركات المستهدفة بتطبيق المعـايير ا 
الشركات الكبيرة في العالم تطبق أصالً المعايير المحاسبية السائدة (المطبقة) أساساً فـي الـبالد   
التي تنتمي إليها وإنها أيضاً مطالبة بتعديل تقاريرها لتكون مالئمـة لمتطلبـات أسـواق المـال     
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الشـركات ال تعيـر اهتمامـا    المختلفة المدرجة فيها في أقطار العالم المختلفة، وبالتالي فإن هذه 
كبيراً لمعايير المحاسبة الدولية، بل تركز على مقابلة المتطلبات الخاصة باألقطـار التـي لـديها    
مصالح فيها كل على حدة. وبالرغم من أن مجلس معايير المحاسبة الدولية يطمح إلى أن تكـون  

أعضاءه، إال أن الواقع يفيد غيـر   المعايير الصادرة عنه مطابقة لمعايير األقطار التي ينتمي إليها
ذلك، فإذا تم إجراء مقارنة بين كل من بريطانيا والواليات المتحدة نجد أن هناك اختالفات كبيرة 
في اإلجراءات التي تسمح بها المعايير المحاسبية في هاتين الدولتين، فليس غريباً مثالً: أن نجـد  

علن عن أرباح في الواليات المتحـدة بحيـث   شركة بريطانية مدرجة في سوق نيويورك المالي ت
متسائال إذا لم تكن هناك  Briston )1990(تمثل فقط نصف ما تعلن عنه في بريطانيا. ويضيف 

إمكانية لتحقيق أي درجة حقيقية لقابلية المقارنة بين هذين القطرين (الواليات المتحدة األمريكية، 
  ى المستوى الدولي ؟ والمملكة المتحدة) فما هي فرصة تحقيق ذلك عل

كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم قدرة مجلس معايير المحاسبة الدوليـة علـى   
إجبار العالم على تطبيق المعايير الصادرة عنه، وأن ما هو مطلوب من أعضاء المجلـس فـي   

أن األقطار  األقطار المختلفة هو بذل كافة الجهود للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في بلدهم، إال
في حد ذاتها ليست أعضاء في هذا المجلس، فأعضاء المجلس هم في الغالب منظمات المحاسـبة  
المهنية في تلك األقطار وأن سلطة وصالحية هذه المنظمات المهنيـة هـي سـلطة وصـالحية     
محدودة في العديد من دول العالم، وليس في إمكان هذه المنظمات أن تؤثر بشـكل كبيـر علـى    

  ن المحاسبة في األقطار التابعة لها.  قواني
أن معايير المحاسبة الدوليـة ليسـت    ) 1990Bristonوفيما يتعلق بالدول النامية يرى (

مالئمة لهذه الدول بل يمكن أن يؤدي تطبيقها إلى آثار عكسـية (مضـرة بشـكل كبيـر)، وأن     
المعلومات المحاسـبية  خطورتها تكمن في حقيقة أنها تروج وتشجع فكرة أن أهم فئات مستخدمي 
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هم المستثمرون وذلك بالرغم من غياب المالك في القطاع الخاص بهـذه الـدول أو أنهـم (وإن    
وجدوا) ال يشكلون إال نسبة ضئيلة مقارنة بكثافة استثمارات القطاع العام، وأن ذلك سيؤدي إلـى  

أن بدالً من تدريبهم سوء تخصيص الموارد وذلك بتعليم وتدريب محاسبين لتأدية مهام في هذا الش
    .لتأدية المهام التي تحتاجها البالد فعالً

فيشيران إلى أن أحد أهم أهداف مجلـس معـايير    Samuels and Oliga (1982أما (
المحاسبة الدولية المزعومة هو توحيد االختالفات في معايير المحاسبة والسياسـات المحاسـبية   

بهدف تطوير التجارة الدولية ورغبة منشآت األعمال  المستخدمة في دول العالم كلما أمكن، وذلك
في تطبيق معايير موحدة، إال أنهما يؤكدان على أن التجارة الدولية (الخارجية) ومنشآت األعمال 
ستستفيد إذا كانت المعلومات (كالمعلومات المحاسبية) واضحة ويمكن فهمها عن طريـق كافـة   

  : ما وضعية الدول النامية ؟ ويضيف متسائالً  مستخدمي هذه المعلومات،
إن أحد أهم أهداف المحاسبة هو مساعدة مستخدمي المعلومات فـي اتخـاذ القـرارات    
االقتصادية، وأن المعايير الدولية تساعد أولئك المستخدمين الذين يتخذون قرارات على المستوى 

ومـات التـي تسـتخدم    الدولي ولكن األمر ليس واضحاً بالنسبة للدول النامية فيما يتعلـق بالمعل 
  .كأساس التخاذ القرارات االقتصادية

في االدعاء بأن االختالفات المحاسـبية بـين    ,Goeltz )1991وفي السياق نفسه شكك (
الدول تمثل عائقاً كبيراً أمام االستثمارات الدولية فزيادة معامالت األوراق بين المستثمرين علـى  

ن علـى اتخـاذ   ول دليالً على أن المسـتثمرين قـادر  المستوى الدولي في السنوات األخيرة، تمث
 .Collett et al )2001القرارات المتعلقة باالستثمار بالرغم من االختالفات بين الدول، كما أن (

ن وقـادر أيضاً لم يؤيدوا قضية الحاجة إلى معايير قابلة للمقارنة مؤكدين على أن المسـتثمرين  
م المالية بغض النظر عن المعايير المحاسبية المسـتخدمة،  على مقارنة المعلومات الواردة بالقوائ
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كما شككوا في مسألة الحاجة إلى توحيد المعايير المحاسبية وأرجعوا ذلك إلـى أسـباب تتعلـق    
بمصالح أصحاب مهنة معينة، ويعتقدون أن هناك من المهنيين من له مصلحة في إبقاء الوضـع  

لتطبيقات) األمر الذي سيؤدي إلى وجـود سـوق كبيـر    معقداً (نتيجة لالختالفات في المعايير وا
    للمحليين الماليين ومن يقدمون االستشارات المالية.

ومبرراتـه   روأهيتضح جليا أن لكل فريق  ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة
ي بيئة فيما يتعلق بالسجال الدائر حول مالئمة (أو عدم مالئمة) معايير المحاسبة الدولية للتطبيق ف

مدى مالئمـة معـايير    تقييم باستهدافهافي هذا السجال  لتسهمالدول النامية، وتأتي هذه الدراسة 
من خالل استطالع وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئة الليبية 

فـي   ات متنوعـة إلى قطاع الذين ينتمون المحاسبين وكذلكفي الجامعات الليبية بأقسام المحاسبة 
  ل التالي:  اإلجابة عن السؤتسعى تحديدا ل، وهي ليبيا

ما موقف المحاسبين الليبيين حول مدى مالئمة معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في 
  البيئة الليبية ؟ 

  :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في أنها تلبي دعوات العديد من الجهات المهتمة والمنظمـة لمهنـة   

رة وجود إطار عام للعمل المحاسبي وذلك مـن خـالل   إلى ضروفي ليبيا سبة والمراجعة المحا
مالئمة معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئة المحليـة كأحـد البـدائل    مدى محاولتها تقييم 

كما أنها يمكن أن تسهم في الحث على إجـراء المزيـد مـن الدراسـات     ، لحل المشكلةالمتاحة 
  ، هذا باإلضافة إلى أهميتها المكتبية.المضمارهذا واألبحاث في 
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 :فروض الدراسة 
    :التالية وضتطلبت الدراسة اختبار الفر

فيما يتعلق بالمبررات في الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المشاركين  .1
  الليبية. التي تعبر عن وجهات النظر المؤيدة لتبني معايير المحاسبة الدولية في البيئة

فيما يتعلق بالمبررات  في الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء المشاركين .2
 التي تعبر عن وجهات النظر المعارضة لتبني معايير المحاسبة الدولية في البيئة الليبية.

التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين الليبيين حول مدى مالئمة معايير  .3
 لمحاسبة الدولية للبيئة الليبيةا

  :منهجية الدراسة
اتخذت هذه الدراسة من مدخل االستنباط منهجا لها، وهو المنهج الذي يعتمد على بنـاء  
فرضيات معينة ومن ثم اختبارها ويختتم بالتحقق من النتائج بغية دعم النظرية أو التأكيـد علـى   

  ضرورة تعديلها.  
 مفـردة،  250من عينة تكونت من ميع البيانات الالزمة ستبانة لغرض تجتم استخدام ا و

وقد احتوت هذه االستبانة على جزأين استهدف األول منها الحصول على معلومات عامـة عـن   
المشاركين في الدراسة، أما الثاني فاستهدف التعرف على آراء ووجهات نظر الفئات المشـاركة  

تضمنت تلك الفئـات كـل   يق في البيئة الليبية، وحول مدى مالئمة معايير المحاسبة الدولية للتطب
    من:

  أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية. -
 ن بالشركات التجارية والخدمية والصناعية.ين والمراجعيالمحاسب -
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ن ورؤساء األقسام و الموظفون بأقسام التسـهيالت االئتمانيـة بالمصـارف    ين المالييالمدير -
 التجارية.

 .بديوان المحاسبةن ين أو المراجعيالمحاسب -

 ن بمصلحة الضرائب.يالمحاسب -

 Five Pointوقد تم صياغة أسئلة االستبانة وفقاً لمقياس ليكـرت ذي الخمـس نقـاط    

Likert Scale ) إلى أعلى 5) على عدم الموافقة، في حين تشير الدرجة (1بحيث تدل الدرجة (
  .درجة موافقة

باإلضـافة إلـى مقـاييس النزعـة      -فت كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة قد وظ
الختبـار  نوفـا)  بتحليل التبـاين األحـادى (األ   ما يعرف -المعروفة ومقاييس التشتت المركزية
  فروضها.

 والنتائجتحليل البيانات  -

  المعلومات العامة   -  أ
  فكرة شاملة عن طبيعة وخصائص عينة الدراسة. يهدف هذا الجزء إلى تقديم

 : الوظيفة الحالية    
  ) التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي1جدول (

  %  ك  الوظيفة 
 20.8 52 عضو هيئة تدريس

 16.8 42 محاسب أو مراجع بإحدى الشركات

 26.8 67 مدير مالي أو رئيس قسم أو محاسب بمصرف تجاري

 13.2 33  بديوان المحاسبة أو مراجع محاسب

 22.4 56  محاسب بمصلحة الضرائب

  100 250 المجموع
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 لمؤهل العلمي:ا  
  ) التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي2جدول(

  %  العدد"ك"  المؤهل العلمي
 10.4 26 متوسط

 14.4 36 عالي دبلوم

 48.4 121 جامعي

 26.8 67 الجامعي فوق ما

  100 250 المجموع
 

 :التخصص  
  تخصصاتهمعينة الدراسة حسب ) التوزيع التكراري ألفراد 3( جدول

  %  ك  التخصص العلمي
 66.4 166 محاسبة

 8.8 22 اقتصاد

  16 40 إدارة
 3.6 9 تمويل

 5.2 13 مصرفية علوم

  100 250 المجموع

 :عدد سنوات الخبرة 

  ) التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة4( جدول
  %  ك  عدد سنوات الخبرة

 29.2 73 سنوات 5 من أقل

 23.6 59 سنوات 10 -  5 من

 47.2 118 سنوات 10أكثر من 

  100 250 المجموع
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إن نسبة الـذين يحملـون   أعاله  )4و() 3و( )2) و(1(أرقام ويتضح من خالل الجداول 
%، وإن نسبة المتخصصـين فـي   90تربو عن عليا مؤهالت و يعادلها) (أو ما مؤهالت جامعية

خبرتهم  ت% من مجموع المشاركين، كما إن المشاركين الذين تجاوز66 مجال المحاسبة تتجاوز
وقد يكون ذلك مؤشرا ايجابيا علي أن اغلب المشـاركين فـي    ،%70الخمس سنوات تزيد عن 

دراك محتويـات  إوممن لديهم من الخبرة مـا يكفـي لفهـم و    جيداً الدراسة من المؤهلين تأهيالً
    .سة ومن ثم إمكانية الحصول علي إجابات واقعيةاالستبانة وبالتالي فهم موضوع الدرا

   :آراء ووجهات النظر المؤيدة لتبني معايير المحاسبة الدولية  - ب
يختص هذا الجزء بعرض نتائج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من المشـاركين  

    .حسب وجهات النظر المؤيدة لتبني معايير المحاسبة الدولية
عنـد   -حازت ) قد 4) يتبين أن الفقرة رقم (5ردة بالجدول رقم (ومن خالل البيانات الوا

من بين الفقرات التي تمثـل   على أعلى نسبة -المستوى (ال أوافق بشدة) على المقياس المستخدم 
من مجموع  %10.4، حيث بلغت (آراء ووجهات النظر المؤيدة لتبني المعايير المحاسبية الدولية

أوال عندما تحصـلت علـى   ) 11رقم (الفقرة  فجاءت(ال أوافق)  . أما عند المستوى)المشاركين
) التي تقدمت علـى  8)، و (13)، و (5%). وكذلك الحال بالنسبة للفقرات (10.4( نسبة مقدارها

الفقرات األخرى عند المستويات (محايد)، و (أوافق)، و (أوافق بشدة) عندما حققت نسبا مقدارها 
  التوالي. %) على%52.8)، (41.2(%)، 24.4(

 .) المبررات التي تدعم مالئمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة الليبية5جدول (

 الفقرات

 وجهات النظر

ال أوافق 
  بشدة

  أوافق  محايد  ال أوافق
أوافق 
  بشدة

 .تعزز الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة -1
 96  73  56  19  6 ك

% 2.4 7.6 22.4  29.2  38.4 
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 الفقرات

 وجهات النظر

ال أوافق 
  بشدة

  أوافق  محايد  ال أوافق
أوافق 
  بشدة

لبيانات المالية وقدرتها على اإلسهام زيادة كفاءة ا -2
 .في ترشيد القرارات

 108  73  50  9  10  ك

% 4 3.6 20  29.2  43.2 

تؤدي إلي تشـجيع وتسـهيل التجـارة الدوليـة      -3
  .واالستثمارات الخارجية

  72  83  65  13  17  ك
% 6.8 5.2 26  33.2  28.8 

  88  70 53  13  26  ك  .تسهيل أعمال الشركات متعددة الجنسيات -4
% 10.4 5.2 21.2 28  35.2 

تسهيل عملية المقارنـة بـين التقـارير الماليـة      -5
للشركات وتحسين مستوى التحليل المالي والحد مـن  

  . بهالتعقيدات المصاحبة للقيام 

  88  84 61  9  8  ك

% 3.2 3.6 24.4 33.6  35.2 

المساعدة في تسـهيل عمـل الـدوائر الماليـة      -6
  والضريبية  

  99  84 38  21  8  ك
% 3.2 8.4 15.2 33.6  39.6 

  124  68 72  9  7  ك  .المساعدة في تطوير سوق األوراق المالية -7 
% 2.8 3.6 16.8 27.2  49.6 

العمل علي رفع كفاءة العمل المحاسبي من قياس  -8
    .وتقييم وإفصاح وتعظيم الفائدة من البيانات المالية

  132  71 27  16  4  ك
% 1.6 6.4 10.8 28.4  52.8 

المساعدة في عملية اختيار وتطبيـق السياسـات    -9
مما سيترتب عليه الحصول علـي   المحاسبية المناسبة

معلومات مناسبة وموثوقة بمكن فهمهـا مـن قبـل    
  المهتمين 

  102  97 33  9  9  ك

% 3.6 3.6 13.2 38.8  40.8 

تؤدي إلي توفير الجهد واألموال الالزمة لوضع  -10
  .حليةمعايير محاسبية م

  76  91 48  12  23  ك
% 9.2 4.8 19.2  36.4  30.4 
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 الفقرات

 وجهات النظر

ال أوافق 
  بشدة

  أوافق  محايد  ال أوافق
أوافق 
  بشدة

  80  91 48  26  5  ك  .تؤدي إلي سهولة قياس االستثمارات -11
% 2 10.4  19.2 36.4  32 

تؤدي إلي زيادة جودة المعلومـات وإمكانيـة    -12
  .االعتماد عليها

  110  58 49  20  13  ك
% 5.2 8 19.6 23.2  44 

  70  103 53  7  17  ك  .الستثماراتتؤدي إلي سهولة تصنيف ا -13
% 6.8 2.8 21.2 41.2  28 

  250  اإلجمالي

) الذي يوضح ترتيب الفقرات التي تمثـل  6ومن خالل البيانات الواردة في الجدول رقم (
المبررات المنطقية لوجهات النظر المؤيدة البني معايير المحاسبة الدولية في ليبيا حسب أهميتهـا  

 ) قد جاءت أوال من حيث أهميتها من بين كل الفقرات بحصـولها 8فقرة رقم (النسبية يتبين أن ال
 ) على التـوالي التـي تعـد    2 ،9 ،7%)، ثم تلتها الفقرات ( 84.88على أكبر وزن مئوي بلغ (

معـايير  (كما تبين أن الفقرة الثالثة التي تنص على أن  .عالية األهمية مقارنة بالعبارات األخرى
قـد   )سوف تؤدي إلي تشجيع وتسهيل التجارة الدولية واالستثمارات الخارجيـة المحاسبة الدولية 

 Samuels andمـه  يتفق مع الطرح الذي قد، وذلك %)74.40أقل وزن مئوي (تحصلت على 

Oliga, 1982  2001(و( Collett et al.ما أثير عن دور المعايير الدوليـة فيمـا   ا وفند يناللذ
 أن التجارة الدولية (الخارجيـة) ومنشـآت األعمـال   ا وعندما أكديتعلق بتطوير التجارة الدولية 

ستستفيد إذا كانت المعلومات (كالمعلومات المحاسبية) واضحة ويمكن فهمها عن طريـق كافـة   
تشير إلى أن معظم المشـاركين فـي    وبالتالي فإن المؤشرات السابقة مستخدمي هذه المعلومات.
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معايير المحاسبة الدولية فـي   هذه الدراسة يعتقدون أن هناك أسبابا منطقية تجعل من عملية تبني
  ليبيا أمرا مبررا.  

 ) األهمية النسبية للمبررات التي تؤيد مالئمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة الليبية6جدول (

 الفقرة  الفقرات
 الوسط 
حالمرج  

 الوزن 
 المئوي

وتعظـيم   العمل على رفع كفاءة العمل المحاسبي من قياس وتقيـيم وإفصـاح  
  .الفائدة من البيانات المالية

8  4.24  84.88  

  83.44  4.17  7  .المساعدة في تطوير سوق األوراق المالية
المساعدة في عملية اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة مما سيترتب 

  .صول علي معلومات مناسبة وموثوقة يمكن فهمها من قبل المهتمينعليه الح
9  4.10  81.92  

  80.80  4.04  2  .زيادة كفاءة البيانات المالية وقدرتها على اإلسهام في ترشيد القرارات
  79.60  3.98  6  .المساعدة في تسهيل عمل الدوائر المالية والضريبية

لية للشركات وتحسين مستوى التحليـل  تسهيل عملية المقارنة بين التقارير الما
  .المالي والحد من التعقيدات المصاحبة للقيام به

5  3.94  78.80  

  78.72  3.94  1  .تعزز الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة
  78.56  3.93  12  .تؤدي إلي زيادة جودة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها

  77.20  3.86  11  .تؤدي إلي سهولة قياس االستثمارات
  76.16  3.81  13  .تؤدي إلي سهولة تصنيف االستثمارات

  74.80  3.74  10  تؤدي إلي توفير الجهد واألموال الالزمة لوضع معايير محاسبية محلية.
  74.48  3.72  4  .تسهيل أعمال الشركات متعددة الجنسيات

 74.40  3.72  3  .تؤدي إلي تشجيع وتسهيل التجارة الدولية واالستثمارات الخارجية
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وجهات النظر المؤيدة لتبنـي معـايير المحاسـبة     الذي استهدف قياس )7أما الجدول (
جميع الفقرات التي تعبر عن هـذه  ب الخاصةدمج إجابات المستهدفين  بعدالدولية في البيئة الليبية 

، فيتبين من خاللـه أن  تأييدذلك المقياس يعبر بشكل مجمل عن درجة الحصول على  بغيةاآلراء 
%) من المستهدفين يؤيدون مالئمة معايير المحاسبة الدولية للتطبيـق فـي البيئـة    5.6ما نسبته (

%) بدرجة متوسـطة مالئمـة معـايير    22.4نسبته ( الليبية ولكن بدرجة ضعيفة، بينما يؤيد ما
 %) فيؤيدون وبدرجة قويـة مالئمـة  72المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئة الليبية، أما ما نسبته (

 معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئة الليبية.

  .لبيئة الليبيةلمعايير المحاسبة الدولية  لمالئمة ) التوصيف اإلحصائي لوجهات النظر المؤيدة7جدول (
 %  التكرار الواقعي  الدرجة النظرية  درجة التأييد

  5.6  14  38 – 13  ضعيفة
  22.4  56  46 – 39  متوسطة
  72  180  65 - 47  قوية

  100  250  المجموع
الوسط 
  الفعلي

الوسط 
  النظري

  الوسيط
االنحراف 
  المعياري

  أعلى درجة  اقل درجة  التفرطح  االلتواء

51.19  39  52  8.751  0.087 -  0.818  13  65  

  
وباستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت تبين أن قيمة المتوسط الحسابي لوجهـات  

المؤيدة لتبنـي معـايير المحاسـبة    تعبر عن وجهات النظر  التي نظر المشاركين حسب الفقرات
قيمـة  باإلشارة إلـى أن  )، و52( بلغت قيمة الوسيطأن ) و51.19(بلغت الدولية في البيئة الليبية 

االلتواء  و ،)8.751االنحراف المعياري (أن قيم قريبة من قيمة المتوسط الحسابي وتعد  الوسيط
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، فإن ذلك يعني أن هذه البيانات تقترب في ةضتبر قيما منخفتع )0.818التفرطح ( ، و)-0.087(
 داللة على تجانسها وصدق نتائجها. في ذلكتوزيعها من التوزيع الطبيعي، و

  :لتبني معايير المحاسبة الدولية  آراء ووجهات النظر المعارضة -ـ ج
ـ   اركينيختص هذا الجزء بعرض نتائج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من المش

    وجهات النظر المعارضة لتبني معايير المحاسبة الدولية.ل وفقافي الدراسة 
عنـد   -) قد حازت 1يتبين أن الفقرة رقم () 8جدول رقم (الالبيانات الواردة بومن خالل 

على أعلى نسبة من بين الفقرات التي تمثـل   -ستخدم المستوى (ال أوافق بشدة) على المقياس الم
% من مجمـوع  20لنظر المعارضة لتبني معايير محاسبية الدولية، حيث بلغت (آراء ووجهات ا

) أوال عندما تحصلت على نسبة 1الفقرة رقم ( (ال أوافق) فجاءت المشاركين). أما عند المستوى
) التي تقدمت علـى  2)، و (13)، و (12%). وكذلك الحال بالنسبة للفقرات (20مقدارها أيضا (

نسـبا مقـدارها    بتحقيقهالمستويات (محايد)، و (أوافق)، و (أوافق بشدة) الفقرات األخرى عند ا
  %) على التوالي.%44.8)، (35.2 %)،39.2(

  لبيئة الليبيةلمعايير المحاسبة الدولية غير المؤيدة لمالئمة  ) وجهات النظر8جدول (

 الفقرات

 وجهات النظر

ال أوافق 
  بشدة

ال 
  أوافق

  أوافق  محايد
أوافق 
  بشدة

المستثمرون قادرون على مقارنـة المعلومـات    -1
الواردة بالتقارير المالية بغض النظر عـن المعـايير   
المحاسبية المستخدمة وبالتالي فاليمكن الجـزم بـأن   
عدم تبني المعايير الدولية سـيعيق اسـتقطاب رأس   

 .المال األجنبي

 16  49  85  50  50 ك

% 20 20  34  19.6  6.4 
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 الفقرات

 وجهات النظر

ال أوافق 
  بشدة

ال 
  أوافق

  أوافق  محايد
أوافق 
  بشدة

ارة الدولية يحتاج إلي إن إن تطوير وتسهيل التج -2
تكون المعلومات المحاسبية واضحة ويمكن فهمها عن 
طريق كافة المستخدمين، ويمكن أن يتم تحقيق ذلـك  
ـ    اعن طريق إيجاد معايير محلية تأخذ فـي اعتباره

    .الظروف االقتصادية واالجتماعية للبلد

 112  67  37  21  13 ك

% 5.2 8.4  14.8  26.8  44.8 

ول المتقدمة علـى عمليـة إصـدار    سيطرة الد -3
المعايير الدوليـة وتكييفهـا بمـا يخـدم مصـالحها      

  .االقتصادية

  68  52  67  23  40 ك

% 16 9.2  26.8  20.8  27.2 

المعــايير المحاســبية الدوليــة يــتم إصــدارها  -4
  .وتطويرها دون وجود دور للدول النامية فيها

  91  42 46  40  31 ك
% 12.4  16  18.4 16.8  36.4 

يمكن أن يؤدي تبني وتطبيق المعايير الدولية إلي  -5
أحداث إضرار باقتصاديات الدول حيث تـؤثر سـلبا   
وتكمن خطورتها في إنها تركز علي شركات القطاع 
الخاص فقط في حين إن حاجة األطـراف االخـري   

  .(الحكومة، العمال، والمجتمع ككل ) قد تم تجاهلها

  44  62 71  36  37 ك

% 14.8  14.4  28.4 24.8  17.6 

اختالف الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة     -6
التي تضـع   والسياسية بين الدول النامية وبين الدول

    .وتطور المعايير

  90  70 46  32  12 ك

% 4.8 12.8  18.4 28 36 

التفاوت في السلوكيات والقيم السائدة والفـروق   -7 
  الثقافية والحضارية  

  60  72 62  32  24 ك
% 9.6 12.8  24.8 28.8  24 

  58  53 84  19  36 ك  .اختالف التشريعات والقوانين -8
% 14.4  7.6  33.6  21.2  23.2  

التفاوت في تأثير مهنة المحاسبة على التطبيقـات   -9
    المحاسبية.

  48  77 82  30  13 ك
% 5.2 12  32.8 30.8  19.2 
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 الفقرات

 وجهات النظر

ال أوافق 
  بشدة

ال 
  أوافق

  أوافق  محايد
أوافق 
  بشدة

اختالف متطلبات أسواق األوراق الماليـة فـي    -10
مع متطلباتها في مثيالتها من الدول التي  الدول النامية

  .تؤثر في عملية إصدار وتطوير المعايير الدولية

  60  79 56  32  23 ك

% 9.2 12.8  22.4  31.6  24 

االختالف الكبير بين الـدول الناميـة والـدول     -11
المتقدمة في تأثير قانون الشركات علـى المحاسـبة   

  .المالية

  94  68 58  18  12 ك

% 4.8 7.2  23.2 27.2  37.6 

االختالفات فـي مـدي مشـاركة السـلطات      -12
  .المركزية (الدولة) في االقتصاد

  54  52 98  26  20 ك
% 8 10.4  39.2 20.8  21.6 

االختالفات فـي الوضـع النسـبي لمصـادر      -13
  .التمويل

  49  88 68  28  17 ك
% 6.8 11.2  27.2 35.2  19.6 

روف االستثمار عدم مالئمة المعايير الدولية لظ -14
  في الدول النامية  

 61  64 62 4  23 ك

% 9.2 16 24.8 25.6 24.4 

عدم مالئمة معايير المحاسبة الدولية لمتطلبـات   -15
 الجهات الحكومية 

 50 54 84 34 28 ك

% 11.2 13.6 33.6 21.6 20 

هناك تعارض بين السرية كثقافة سـائدة فـي    -16
 .بات المعايير الدوليةمعظم الدول النامية و بين متطل

 68 65 69 35 13 ك

% 5.2 14 27.6 26 27.2 
إن أحد أهم أهداف المحاسـبة هـو مسـاعدة     -17

المسـتخدمين فــي اتخـاذ القــرارات االقتصــادية،   
والمعايير الدولية تساعد أولئك المسـتخدمين الـذين   
يتخذون قرارات علي المستوي الدولي، ولكن األمـر  

لـدول الناميـة فيمـا يتعلـق     ليس واضحا بالنسبة ل
بالمعلومات التي تستخدم كأساس التخـاذ القـرارات   

 .االقتصادية

 72 60 58 35 25 ك

% 10 14 13.2 24 28.8 
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 الفقرات

 وجهات النظر

ال أوافق 
  بشدة

ال 
  أوافق

  أوافق  محايد
أوافق 
  بشدة

عدم قدرة مجلس معايير المحاسبة الدولية علي  -18
 .إجبار دول العالم على تطبيق المعايير الصادرة عنه

 73 63 71 26 17 ك

% 6.8 10.4 28.4 25.2 29.2 
إن فكرة التوحيد (التي يمكن أن تتحقـق عـن    -19

طريق تبني المعايير الدولية ) في حد ذاتهـا كعـالج   
للمشكلة المتعلقة بمقارنـة التقـارير الماليـة علـي     
المستوى الدولي التحظى بقبول عـام حتـى علـي    

 .المستوى المحلي

 64  72 62 38 14 ك

% 5.6 15.2 24.8 28.8 25.6 

  250  اإلجمالي

) الذي يوضح ترتيب الفقرات التي تمثـل المبـررات المنطقيـة    9ويبرهن الجدول رقم (
لوجهات النظر المعارضة لعملية تبني معايير المحاسبة الدولية في ليبيا حسب أهميتها النسبية أن 

) قد جاءت أوال من حيث أهميتها من بين كل الفقرات بحصولها على أعلـى وزن  2الفقرة رقم (
%)، حيث تنص هذه الفقرة على أن تطوير وتسهيل التجارة الدولية يحتاج 79.52لوغه (مئوي بب

إلي إن تكون المعلومات المحاسبية واضحة ويمكن فهمها عن طريق كافة المستخدمين، ويمكـن  
أن يتم تحقيق ذلك عن طريق إيجاد معايير محلية تأخذ فـي اعتبارهـا الظـروف االقتصـادية     

كم أشارت  .Samuels and Oliga, 1982هذه أيضا تتفق مع ما أكد عليه واالجتماعية للبلد، و
كانت عاليـة األهميـة    )19 ،16 ،18 ،6 ،11المعلومات الواردة في الجدول ذاته أن الفقرات (

وتجـدر   .Ball,1995و ,Hove 1990مقارنة بالعبارات األخرى األمر الذي يؤيد ما أدلى بـه  
المسـتثمرون  " :اب هو أن الفقرة األولى التـي تـنص علـى أن   اإلشارة إلى أن ما يثير االستغر

قادرون على مقارنة المعلومات الواردة بالتقارير المالية بغض النظر عن المعـايير المحاسـبية   
المستخدمة وبالتالي فاليمكن الجزم بأن عدم تبني المعايير الدولية سيعيق استقطاب رأس المـال  
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ر من حيث األهمية، وذلك يتعارض مع ما أدلى به المشـاركون  قد احتلت الترتيب األخي "األجنبي
  ).6في الدراسة بشأن الفقرة ذاتها (الفقرة الثالثة) الواردة في الجدول رقم (

لتبنـي معـايير    وجهات النظر المعارضـة  معرفة) الذي استهدف 10ويقيس الجدول (
الخاصـة بجميـع    فـي الدراسـة   المشاركينالمحاسبة الدولية في البيئة الليبية بعد دمج إجابات 

الفقرات التي تعبر عن هذه اآلراء بغية الحصول على مقياس يعبر بشكل مجمل عن درجة تلـك  
%) من المستهدفين اليؤيـدون مالئمـة معـايير    20المعارضة، وتبين من خالله أن ما نسبته (

%) 34.8ؤيد مانسـبته ( المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئة الليبية ولكن بدرجة ضعيفة، بينما الي
بدرجة متوسطة مالئمة معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئـة الليبيـة، أمـا مـا نسـبته      

  %) فيعارضون وبدرجة قوية مالئمة معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئة الليبية.45.2(
سابي لوجهـات  وباستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت تبين أن قيمة المتوسط الح

نظر المشاركين حسب الفقرات التي تعبر عن وجهات النظر المعارضة لتبني معايير المحاسـبة  
)، وباإلشارة إلـى أن قيمـة   66) وأن قيمة الوسيط بلغت (65.73الدولية في البيئة الليبية بلغت (

، و االلتواء )8.871تعد قريبة من قيمة المتوسط الحسابي وأن قيم االنحراف المعياري ( الوسيط
ة، فإن ذلك يعني أن هذه البيانات تقترب في ض) تعتبر قيما منخف0.047)، و التفرطح (-0.424(

  داللة على تجانسها وصدق نتائجها. توزيعها من التوزيع الطبيعي، وفي ذلك
  ة.) األهمية النسبية للمبررات التي التدعم مالئمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة الليبي9جدول (

  الفقرة   الفقرات
الوسط 
  المرجح

الوزن 
  المئوي

إن تطوير وتسهيل التجارة الدولية يحتاج إلي أن تكـون المعلومـات المحاسـبية    
واضحة ويمكن فهمها عن طريق كافة المستخدمين، ويمكن أن يتم تحقيق ذلك عن 

  .طريق إيجاد معايير تأخذ في اعتبارها الظروف االقتصادية واالجتماعية للبلد
2  3.98  79.52  
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  الفقرة   الفقرات
الوسط 
  المرجح

الوزن 
  المئوي

االختالف الكبير بين الدول النامية والدول المتقدمة في تأثير قانون الشركات على 
  .المحاسبة المالية

11  3.86  77.12  

اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية بين الدول النامية وبين الدول 
  .التي تضع وتطور المعايير المحاسبية الدولية

6  3.78  75.52  

عدم قدرة مجلس معايير المحاسبة الدولية علي إجبار دول العالم على تطبيق 
  71.92  3.60  18  .المعايير الصادرة عنه

هناك تعارض بين السرية كثقافة سائدة في معظم الدول النامية و بـين متطلبـات   
  71.20  3.56  16  .المعايير الدولية

تبني المعايير الدولية ) في حـد  (التي يمكن أن تتحقق عن طريق  إن فكرة التوحيد
ذاتها كعالج للمشكلة المتعلقة بمقارنة التقارير الماليـة علـي المسـتوى الـدولي     

  .التحظى بقبول عام المستوى المحلي
19  3.54  70.72  

  69.92  3.50  13  .االختالفات في الوضع النسبي لمصادر التمويل
دون وجود دور للدول الناميـة   المعايير المحاسبية الدولية يتم إصدارها وتطويرها

  .فيها
4  3.49  69.76  

اختالف متطلبات أسواق األوراق المالية في الدول النامية مع متطلباتها في مثيالتها 
  .من الدول التي تؤثر في عملية إصدار وتطوير المعايير الدولية

10  3.48  69.68  

القـرارات   إن أحد أهم أهداف المحاسبة هو مسـاعدة المسـتخدمين فـي اتخـاذ    
االقتصادية، والمعايير الدولية تساعد اؤلئك المستخدمين الذين يتخذون قرارات علي 
المستوى الدولي، ولكن األمر ليس واضحا بالنسبة للـدول الناميـة فيمـا يتعلـق     

  .بالمعلومات التي تستخدم كأساس التخاذ القرارات االقتصادية

17  3.48  69.52  

  69.36  3.47  9  .سبة على التطبيقات المحاسبيةالتفاوت في تأثير مهنة المحا
  68.96  3.45  7  .التفاوت في السلوكيات والقيم السائدة والفروق الثقافية والحضارية
  68.00  3.40  14  .عدم مالئمة المعايير الدولية لظروف االستثمار في الدول النامية
  67.52  3.38  12  .تصاداالختالفات في مدى مشاركة السلطات المركزية (الدولة) في االق
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  الفقرة   الفقرات
الوسط 
  المرجح

الوزن 
  المئوي

سيطرة الدول المتقدمة على عملية إصدار المعايير الدولية وتكييفهـا بمـا يخـدم    
  .مصالحها االقتصادية

3  3.34  66.80  

  66.24  3.31  8  .اختالف التشريعات والقوانين
  65.12  3.26  15  .عدم مالئمة معايير المحاسبة الدولية لمتطلبات الجهات الحكومية

ي تبني وتطبيق المعايير الدولية إلي إحداث أضرار باقتصاديات الدول يمكن أن يؤد
النامية حيث تؤثر سلبا وتكمن خطورتها في أنها تركز علـي شـركات القطـاع    
الخاص فقط في حين أن حاجة األطراف االخري (الحكومة، العمـال، والمجتمـع   

  .ككل ) قد تم تجاهلها

5  3.16  63.20  

ارنة المعلومات الواردة بالتقارير المالية بغض النظر المستثمرون قادرون على مق
عن المعايير المحاسبية المستخدمة وبالتالي فاليمكن الجزم بان عدم تبني المعايير 

  .الدولية سيعيق استقطاب رأس المال األجنبي
1  2.72  54.48 

  بة الدولية للبيئة الليبيةالتوصيف اإلحصائي لوجهات النظر التي ال تدعم مالئمة معايير المحاس) 10جدول (
  %  التكرار الواقعي  الدرجة النظرية  درجة المعارضة

 20  50  56 – 30  ضعيفة

  34.8  87  67 – 57  متوسطة
  45.2  113  89 - 68  قوية

  100  250  المجموع
الوسط 
  الفعلي

الوسط 
االنحراف   الوسيط  النظري

  أعلى درجة  أقل درجة  التفرطح  االلتواء  المعياري

65.73  57  66  8.871  0.424-  0.047-  30  89  

  :الدراسة وضاختبار فر
الدراسة وقد استخدم لهذا الغرض اختبـار "تحليـل    وضصص هذا الجزء الختبار فرخٌ

  )" ابتغاء معرفة الفروق بين أكثر من متوسطين.Fالتباين األحادي (
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 :اختبار الفرضية األولى  
فيما يتعلق بالمبررات في الدراسة ين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المشارك"

  ."النظر المؤيدة لتبني معايير المحاسبة الدولية في البيئة الليبية اتوجهالتي تعبر عن 
ظِّف لمعرفة الفـروق بـين   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الذي و) 11يوضح الجدول رقم (

وقد تبـين  تبنى معايير المحاسبة الدولية وفقا لوجهة النظر المؤيدة لفي الدراسة آراء المشاركين 
عنـد مسـتوى داللـة     -هذه القيمة  وتعتبر )،0.542المحسوبة قد بلغت ( Fقيمة أن ه من خالل

) هو أكبر من 0.705غير معنوية، حيث تبين أن مستوى المعنوية المشاهد الذي بلغ ( -) 0.05(
ين آراء المشاركين فيمـا يتعلـق   يدل علي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب )، مما0.05(

بالمبررات التي تدعم مالئمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة الليبية، وذلك يعنـي أن المشـاركين   
 هم حول مالئمة تلك المعايير للبيئة الليبية.  ؤباختالف وظائفهم متفقين والتختلف آرا

آراء المشاركين وفقا لوجهة النظر ) اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين 11جدول (
  المؤيدة لتبنى معايير المحاسبة الدولية.

  القيمة االحتمالية  )Fقيمة (  متوسط المربعات  د ح  مجموع المربعات  مصدر التباين

 41.798 4 167.192  بين المجموعات 

 77.155 245 18902.972  داخل المجموعات 7050. 5420.

  249 19070.164  الكلي

  ختبار الفرضية الثانية:ا
فيمـا يتعلـق    فـي الدراسـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء المشاركين"

لتبني معايير المحاسبة الدوليـة فـي البيئـة    المعارضة بالمبررات التي تعبر عن وجهات النظر 
  ."الليبية
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روق بـين آراء  اختبار تحليل التباين األحادي وظِّف لمعرفة الف )12يوضح الجدول رقم (
وقـد  ، المشاركين فيما يتعلق بالمبررات التي ال تدعم مالئمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة الليبية

عنـد   -هـذه القيمـة معنويـة     وتعتبر )،2.126المحسوبة قد بلغت ( Fتبين من خالله أن قيمة 
) أصغر مـن  0.048حيث تبين أن مستوى المعنوية المشاهد الذي بلغ ( -) 0.05مستوى داللة (

فيمـا   في الدراسة يدل علي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المشاركين )، مما0.05(
يتعلق بالمبررات التي ال تدعم مالئمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة الليبيـة، وذلـك يعنـي أن    

لمعـايير للبيئـة   المشاركين باختالف وظائفهم يحملون آراء متضاربة فيما يتعلق بمالئمة تلـك ا 
  الليبية.

) اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين آراء المشاركين فيما يتعلق 12جدول (
  بالمبررات التي ال تدعم مالئمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة الليبية

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

  د ح
متوسط 
  المربعات

  القيمة االحتمالية  قيمة (ف)

 294.326 4 1177.305  المجموعاتبين 

 138.425 245 33914.199  داخل المجموعات 0.048 2.126

  249 35091.504  الكلي
  

 فيمـا يتعلـق   في الدراسـة  مقارنة بين آراء المشاركينفيتضمن ) 13أما الجدول رقم (
ابتغاء معرفة أقل فرق بالمبررات التي ال تؤيد مالئمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة الليبية وذلك 

  معنوي، وقد تبين ما يلي:
تبين وجود فرق بين متوسط آراء المحاسبين و المـراجعين التـابعين لـديوان المحاسـبة      .1

ومتوسط آراء أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما يتعلق بالمبررات التي ال تؤيد مالئمة معايير 
) دال 6.92133-( لمتوسـطين البـالغ  المحاسبة الدولية للبيئة الليبية، ويعتبر الفـرق بـين ا  
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) ولصالح أعضاء هيئة التدريس، بمعنى أن أعضاء هيئـة  0.05إحصائيا عند مستوى داللة (
التدريس يوافقون وبدرجة أكبر من درجة موافقة المحاسبين والمراجعين التـابعين لـديوان   

 لدولية للبيئة الليبية.المحاسبة فيما يتعلق بالمبررات التي ال تدعم مالئمة معايير المحاسبة ا

تبين وجود فرق بين متوسط آراء المحاسبين و المـراجعين التـابعين لـديوان المحاسـبة       .2
ومتوسط آراء المحاسبين بمصلحة الضرائب وذلك فيما يتعلق بـالمبررات التـي ال تؤيـد    

-( معايير المحاسبة الدولية للبيئة الليبية، ويعتبر الفـرق بـين المتوسـطين البـالغ     ةمالئم
) ولصالح المحاسبين بمصلحة الضرائب، 0.05) دال إحصائيا عند مستوى داللة (5.54221

بمعنى أن المحاسبين بمصلحة الضرائب يوافقون وبدرجة أكبر من درجة موافقة المحاسـبين  
والمراجعين التابعين لديوان المحاسبة فيما يتعلق بالمبررات التي ال تدعم مالئمـة معـايير   

 لية للبيئة الليبية.المحاسبة الدو
 

التي حسب المبررات في الدراسة ) بين آراء المشاركين  L.S.D) اختبار أقل فرق معنوي ( 13جدول (
  ال تدعم مالئمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة الليبية

 )I (  
  المشاركون

 )J (  
  المشاركون

متوسط الفروق بين 
 )I – J (  

 مستوى الداللة الخطأ المعياري

  
بديوان  أو مراجع اسبمح

  المحاسبة

 009. 2.61854 6.92133- تدريس هيئة عضو

بمصلحة  محاسب
 الضرائب

-5.54221 2.58197 .033 

  اختبار الفرضية الثالثة:
التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين الليبيين حول مدى مالئمة معايير "

  لبيئة الليبية"للية المحاسبة الدو
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بين المتوسط الفرق  إليجاد One Sample Testللعينة األحادية  tخدام االختبار تم است
) 14يوضـح الجـدول (   و ،لغرض اختبار هذه الفرضيةالحسابي والمتوسط النظري "الفرضي" 

ويتضح من خالله أن المتوسط الحسابي لوجهات نظـر المشـاركين فـي     ،نتيجة ذلك االختبار
) 116.92مة معايير المحاسبة الدولية للبيئـة الليبيـة قـد بلـغ (    يتعلق بمدى مالئ فيما الدراسة

) وبدرجات حريـة  19.350المحسوبة فبلغت ( tقيمة  )، أما17.091وبانحراف معياري مقداره (
)، وهي أصغر مـن  P-value=(  0.000بلغت قيمة مستوى المعنوية المشاهد  )، في حين249(

الجدولية، فإن ذلك يعنـي   tالمحسوبة أكبر من قيمة  t)، وبما أن قيمة = (0.05α مستوى الداللة
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المحاسبين الليبيين فيما يتعلق بمالئمـة معـايير   

  المحاسبة الدولية للبيئة الليبية.  
مالئمة معايير لبيان الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري فيما يتعلق مدى  t) اختبار  14الجدول (

  )μ=96المحاسبة الدولية للبيئة الليبية (

  عدد الحاالت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

-p مستوى المعنوية المشاهد df درجات الحرية t قيمة
value 

250  116.92 17.091  19.350 249 0.000 

  النقاط التالية:ن تلخيص النتائج التى تم التوصل إليها في كيمو
   .للدول النامية معايير المحاسبة الدوليةمع االتجاه المؤيد لمالئمة لمحاسبون الليبيون ا يتفق .1

ساعد في توفير المعلومـات  تن معايير المحاسبة الدولية يمكن أن يعتقد المحاسبون الليبيون بأ .2
ـ في تاألمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير المحاسبية المالئمة  ل اطوير أسواق رأس الم

كما أنها ستسهم في المسـاعدة   ،ل اكتساب ثقة المستثمرين وتقليل مخاطر عدم التأكدمن خال
مـع  ، وتتفق هـذه النتيجـة   على دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل تدفقات رأس المال

 .Moulin and Solomon (1989) و Collins (1989) الطرح الذي قدمه كل من
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رفع كفاءة العمل المحاسـبي مـن    في تسهممعايير الدولية اليتفق المحاسبون الليبيون علي إن   .3
معلومـات   تـوفير  تسهم في ها، كما أنقياس وتقييم وإفصاح وتعظيم الفائدة من البيانات المالية

 ات رشيدة، وتتفق هذه النتيجة مع ماتساعد بشكل كبير متخذي القرارت في اتخاذ قرارجديدة 
 Larson (1993)و Livingstone, (1990)و  Mueller et al. (1991) أكد عليه كل مـن 

 .Chamisa (2000)و 

يتفق المحاسبون الليبيون علي إن هناك ايجابيات يمكن تحقيقها من خالل تطبيق معايير  .4
توفير الجهد والوقت واألموال الالزمة لوضع معايير محلية وزيادة  أهمهاالمحاسبة الدولية 

على اإلسهام في ترشيد القرارات ومساعدة الشركات كفاءة البيانات المالية وزيادة قدرتها 
ورد  وتتفق هذه النتيجة مع ما ،متعددة الجنسية في تصميم نظم متكاملة للمعلومات و الكبيرة

 ).2005( صيامفي دراسة 

ن اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية أالمحاسبون الليبيون  يرى .5
ي تضع هذه المعايير وتتبناها والتفاوت في المفاهيم والسلوكيات والقيم بين ليبيا والدول الت

تعتبر من العوامل التي يجب ذات العالقة السائدة، وكذلك اختالف القوانين والتشريعات 
مجلس معايير المحاسبة  أخذها بعين االعتبار قبل التفكير في تبني المعايير المنبثقة عن

 أنوتجدر اإلشارة إلي  .د من أهم معوقات تبني تلك المعاييرن تلك العوامل تعالدولية، وأ
) وكذلك مع ما أكد عليه كل 2002( توصلت إليه دراسة غليليب هذه النتيجة تتفق مع ما

  Hove(1990) و Kirby (2001).و Ball (1995)من
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