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 األخرى  الدول بعض تجارب الشركات: أداء على الخصخصة برنامج تطبيق أثر

THE IMPACT OF APPLYING OF PRIVATIZATION PROGRAM ON COMPANIES' 

PERFORMANCE: THE EXPERIENCES OF OTHER COUNTRIES 

 

 2د. خالد عبد الواحد النخاط                1د. أكرم علي زوبي
 الملخص

هذه الدراسة إلي مناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات التطبيقية و التي تضمنت تجارب بعض الدول في تهدف 
قارات العالم الست بعد انجاز برنامج الخصخصة, حيث تم إجراء مسح نقدي للدراسات التي اهتمت بدراسة تقييم األداء 

الرفع  ,الربحيةتم استخدام بعض المؤشرات المالية مثل  انه حيث تبينالمالي و غير المالي قبل و بعد الخصخصة. 
 ,العمليات المتعلقة باإلنتاجفي حين تم استخدام  ,في عملية تقييم األداء المالي المصروفات الرأسمالية االستثمارية ,المالي

ست التغير في األداء بعد معظم الدراسات التي در كمؤشرات لقياس األداء غير المالي.  ,العاملين ,الكفاءة التشغيلية
في المقابل كان  ,و المصروفات الرأسمالية االستثمارية قد زادت ,الربحية و ,تشغيليةكفاءة الالن أالخصخصة أكدت ب

للخصخصة علي سلبي ثر أن هناك أهناك انخفاض في الرفع المالي. باإلضافة إلي ذلك لم تؤيد معظم الدراسات ب
ن هناك تحسن مستمر في أداء الشركات إجماال بعد الخصخصة و ذلك باستخدام أالقول بمستويات العمالة. عموما يمكن 
 البيانات المالية و غير المالية.  

 

Abstract 

This paper aims to discuss the most important findings of the empirical studies, which 

included some experiences from different countries over the world after an achievement of 

privatization program, where the literature review was carried out, which focused on financial 

and non-financial performance measures before and after privatization. They use some 

financial indicators such as profitability, leverage and capital investment spending as a 

financial performance measures. Also, they use production-related operations, operational 

efficiency, employment, customers' satisfaction as indicators of non-financial performance 

measures. The majority of the studies have examined the performance change after 

privatization confirm that the operational efficiency, profitability, and capital investment 

spending increase after privatization, in contrast, there is a reduction in financial leverage. In 

addition, the most part of the studies have not supported that there is an impact of 

privatization on employment levels. Generally, it can be considered that there is continuous 

improvement in privatized companies' performance after privatization. 
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 مقدمة:ال .1
عدد من دول العالم و ال تزال تعاني من تردي أوضاع األداء المالي و غير المالي لشركات القطاع عانت 

الشركات ترتب علي هذه األوضاع استفحال الخسائر التي منيت بها تلك مما  ,العام أو المشاريع الحكومية
 ,روافد و دعائم الميزانية العامة للدول  حدأ المشاريعهذه الشركات و بدال من أن تكون  و ,المشاريعو 

تردي أوضاع  السبب في يرجعو  ,لدولك التأصبحت  تمثل عبئًا و ثقاًل إضافيًا علي الموازنات العامة ل
أهمها المركزية في  ,إلي العديد من المسببات  ,المشاريعلهذه الشركات و  األداء المالي و غير المالي

و كبر حجم المشروعات و اتساع رقعتها الجغرافية و  ألجهزة الرقابيةم الثالث و ضعف ابعض دول العال
 .(1998 ,)شتا في بعض الدول األخرى  انتشار فروعها و قلة الخبرات الفنية و المالية و اإلدارية

 
وجدت بعض  حيث ,القطاع العام شركاتفشل  ةلمشكلالمناسبة ل لو حإيجاد الحاولت العديد من الدول لقد 

مع نهاية عقد في بريطانيا طبقت  أن عدبا في سياسة الخصخصة التي أثبتت نجاحها الدول ضالته
السبعينيات و بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي و منذ ذاك الحين أصبحت الخصخصة ظاهرة 

لخفض اإلنفاق العام و  إلنعاش هذه الشركات علي أنها العالج الناجع هاو أصبح ينظر إلي ,عالمية
الدول نحو جهة أخري توجيه جهود  من و ,المصروفات في الموازنات العامة للدول هذا من جهةتقليص 

 Jia et)مسؤوليات أهم مثل إنشاء البني التحتية و غيرها من المشاريع التي تعود بالفائدة علي المجتمع 
al., 2005).  

 
التي تناولت تجارب و الدراسات  العديد من فقد ناقشت ,ببرنامج الخصخصة في ليبيااهتم الباحثون  لقد

( 2013فقد ركزت دراسة الزائدي و الدليمي ) ,جل االستفادة منهاأمن  الدول األخرى في الخصخصة
طرقت دراسة كما ت ,فيما يتعلق بمعالجة أوضاع العاملين بعد الخصخصة 1علي تجارب الدول األخرى 

حيث تمحورت دراستهم علي أعداد  ,2تجارب بعض الدول العربية إلي( 2013عليش و الجروشي )
ن دراستي أفضال عن  ,الشركات التي تمت خصخصتها و حصيلة اإليرادات التي تم جنيها في كل دولة

عض و ب ( استعرضتا تجارب الخصخصة في بعض الدول العربية النفطية20053,20134الفارسي )
 و ,عة في تلك الدولـتبـة المـخصـصـراءات الخــاليب و إجــات و أســركيز علي آليــحيث تم الت ,الدول النامية
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اإلجراءات التي اتخذتها بعض ب( بعض التفاصيل الخاصة 2013قدمت دراسة ابوحبيل ) ,في السياق ذاته
       لتنفيذ عمليات الخصخصة.  1الدول

 
التي السابقة و االطالع علي غيرها من الدراسات إن معظم الدراسات من خالل سرد الدراسات يالحظ 

تناولت الخصخصة بجوانبها النظرية و الفكرية و الفلسفية و البعض األخر ناقش تجارب بعض الدول في 
و عدم وجود دراسة اهتمت بتقييم  ,الخصخصة من حيث اإلجراءات و األساليب و الدروس المستفادة منها

و في هذا السياق فقد أكد الزائدي و  ,بعد الخصخصة و مقارنتها بأدائها قبل الخصخصة أداء الشركات
 ( على: 9: 2013الدليمي )

نه يجب أن ال يقتصر االهتمام بالخصخصة و دورها في االرتقاء بمستوي األداء االقتصادي على أ"
ليمس الجوانب التطبيقية و المتمثلة في و إنما يتعداها  ,الدراسات المتعلقة بالنواحي الفكرية و الفلسفية فقط

  االنعكاسات الفعلية قبل و بعد تنفيذ برامح الخصخصة سواء متغيرات بيئة العمل و أداء المنظمات".
 

دراسة تجارب الدول األخرى في بتحليل و "بضرورة ( 26: 2013) و النخاط زوبي أوصت دراسةو قد 
ة منها في التغلب علي بعض كلي ومحاولة االستفادالخصخصة علي المستوي االقتصادي الجزئي وال

  . "الصعاب
 

و  -باللغة العربية  -و بالتالي تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها من الدراسات األولية و االستكشافية 
 الخصخصة يم أداء الشركات بعدالتي اهتمت بتجميع األدبيات المتعلقة بالخصخصة بصفة عامة و تقي

لمساهمة في سد الفجوة الموجودة في تلك األدبيات و المتمثلة و ذلك ل ,قبل الخصخصةا بأدائها ومقارنته
  .أداء الشركات على تنفيذ برنامج الخصخصةأثر باهتمت  - غة العربيةلبال -عدم وجود دراسة في 
 

م و ذلك إلي عرض أهم نتائج تطبيق سياسة الخصخصة في بعض بلدان العالهذه الدراسة و أخيرا تهدف 
و أثرها على األداء المالي و غير المالي للشركات التي تمت  لي المستوي االقتصادي الجزئي فقطع

 .خصخصتها
 

باإلضافة إلي إعطاء نبذه مختصرة عن مفهوم و أهداف  ,تم تقديم منهج و أسئلة الدراسةسي الجزءهذا في 
يمها ــعض الدول و التي تم تقسأداء الشركات من خالل تجارب بأثر الخصخصة على  و ,الخصخصة

                                                           
 تشيلي. ،فرنسا ،ماليزيا ،المكسيك. البرازيل ،بريطانيا 1 
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 ,أسيا أوروبا و وسط  ,ريقيا جنوب الصحراءــأف ,ريقياــال أفــوهي الشرق األوسط و شم ,اليمــإلي خمسة أق
و خيرا جنوب و شرق أسيا و منطقة شمال المحيط الهادي. باإلضافة  ,أمريكا الالتينية و منطقة الكاريبي

وهي  ,حسب القطاعات و التي قسمت إلي ثالث قطاعات إلي أثر الخصخصة على أداء الشركات
 االتصاالت و الخدمات المالية و النبي التحتية. 

 
 منهج الدراسة: .2

استعراض نتائج و  ,دراسة تجارب الدول األخرى و تبنت هذه الدراسة المنهج االستقرائي من خالل تحليل 
بالتالي تقدم هذه و  ,ذ برنامج الخصخصةنتفي مقارنته بأدائها قبلو تقييم أداء الشركات بعد الخصخصة 

مليات المتعلق بعو اإلداري و المالي و الورقة بحثا وصفيا لما تم اعتماده من قبل األدب المحاسبي 
 . قارات العالم من الخصخصة في دول مختلفة

    
 أسئلة الدراسة: .3
 :لتاليا وصياغة التساؤالت الرئيسية علي النح لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم 

  غير المالي لشركات القطاع العام التي تمت خصخصتها في و ما هي نتائج تقييم األداء المالي
 العالم؟ دولبعض 

  هل أداء هذه الشركات بعد الخصخصة كان أفضل من أداءها قبل ذلك؟ 
 

 مفهوم الخصخصة: .4
لقطاع الخاص تعرف بأنها بيع المشاريع والشركات الحكومية لحيث  ,مفاهيم للخصخصة ةهناك عد

(Parker, 1995). تشير الخصخصة إلي انتقال الملكية في مشاريع القطاع العام إلي  ,عالوة علي ذلك
ولة المشاريع المملوكة للدو الشركات جزء من  وبمعني أخر يقصد بالخصخصة بيع كل أ ,القطاع الخاص

الخصخصة تمثل عملية ن أباإلضافة إلي . (Go¨Nenc and Rehber, 2007)إلي القطاع الخاص
 ,.Johnson et al)-من القطاع العام إلي القطاع الخاص  -االنتقال من وضع مؤسساتي إلي أخر 

تقديم الخدمات و  نتاج السلعإاالنتقال من  وبمفهوم أوسع الخصخصة تعتبر المرادف للتغيير و/أو  ,(2000
 ,Forster and Mouly)سطة القطاع الخاصتقديم الخدمات بواو نتاج السلع إبواسطة القطاع العام إلي 

2006). 
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  :أهداف الخصخصة .5
يكمن في زيادة الكفاءة واإلنتاجية وخفض تكلفة اإلنتاج.  الهدف العام من وراء تبني سياسة الخصخصة 

مما ُيمكن من زيادة كال  ,أيضا من أهداف الخصخصة تقديم بيئة قانونية وهيكلية لعمل القطاع الخاص
التشغيلية واإلنتاجية والقيمة االقتصادية المضافة والتحسين المستمر لمقدرة اإلدارة  من الربحية والكفاءة

االنتقال من المسئوليات االجتماعية  بالتالي فان أهداف المشاريع التي تمت خصخصتها هوو  والتنظيم.
 .  (Krueger, 1990)والسياسية إلي المسئوليات االقتصادية والتجارية وتحقيق الحد األقصى من األرباح 

 
 نتائج تطبيق الخصخصة في بعض الدول:و تجارب  .6

 حيث تم تقسيم هذه ,تجارب تطبيق الخصخصة في بعض دول العالم و  تم تحليل نتائج جزءفي هذا ال
سيتم استعراض نتائج فيما يلي  و ,1رقم المبينة في الشكل و الدول إلي خمس مناطق متعارف عليها دوليا 

 هي كاألتي:و تطبيق الخصخصة في كل إقليم من األقاليم الخمس 
 ( الخصخصة حسب االقاليم1شكل رقم )

 
 (Kikeri and Nellis, 2004: 91:)بتصرف المصدر         

 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 1.6

اق ــقلة اإلنف -مثل البنية التحتية العامة  -يوجد في المنطقة العربية ضعف في الخدمات األساسية العامة 
طية جميع تلك المتطلبات غتو بية ـطاع العام عن تلـعجز القو اص ـطاع الخـبل القـاري من قـمـثـتـاالس

(Abed and Davoodi, 2003) وبالتالي ظهرت الحاجة إلي بعض اإلصالحات التي تهدف إلي .
مثل خصخصة  ,والتي إذا ما نفذت بشكل صحيح ستساعد علي تحسين األداء ,تنمية  القطاع الخاص
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باإلضافة إلي تحسين الرقابة التنظيمية واإلصالح  ,ت السلكية والالسلكية وقطاعات البنية التحتيةاالتصاال
 هذه اإلصالحات يمكن أن تعمل مجتمعة علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص. ,التنظيمي

 
ء ثر الخصخصة علي األداأ( األداء المالي للشركات األردنية من حيث 2010حللت دراسة الشرقطلي )

علي من نسب السيولة بعد أ حيث خلصت الدراسة إلي أن نسب السيولة قبل الخصخصة كانت  ,المالي
 أيضاالنشاط ونسب السوق بعد الخصخصة. تطور في نسب وجودالدراسة  أوضحتكما  ,الخصخصة 

الكفاءة التشغيلية و أن كال من الربحية (1) في مصرو  (04aOmran, 2004b, 20) دراستا استنتجت
في المقابل  ,السيولة قد زادت بعد الخصخصةو التوزيعات النقدية لألرباح و النفقات الرأسمالية االستثمارية و 

( 2007أكدت دراسة الشواورة ) ,بينما في سوريا المخاطر المالية.و العمالة و لوحظ تراجع التمويل بالديون 
كفاءة قرارات االستثمار  والربحية أ ولخصخصة لم يكن لها أي اثر ايجابي سوء علي السيولة أن اأب
 التمويل.و 
 

ثر الخصخصة علي كفاءة الشركات المخصخصة أقياس (2) في تركيا الدراسات التي أجريت أستهدفت
سعر البيع و حدة من اإلنتاج نتائج هذه الدراسات إلي انخفاض تكلفة الوحدة الوا وأشارت ,اختياراتها التقنيةو 

نتاجية العاملينو كما إن الخصخصة زادت من اإلنتاج  ,بشكل ملحوظ الدراسات بان توصلت هذه أيضا  ,ا 
 Okten and)اختيارات التقنية كان لهما الدور االيجابي في تحسين الكفاءة اإلنتاجية و الخصخصة 

Arin, 2002, 2003, 2006). 
 

 أفريقيا جنوب الصحراء: 2.6
أداء الشركات في ساحل العاج بعد و ن عمل أإلي  (3)(Jones et al., 1998)خلصت دراسة 

  يجابي علىإكما أن الخصخصة ساهمت بشكل  ,أداءها قبل ذلكو الخصخصة أصبح أفضل من عملها 
 

                                                           
. فــي حــين أجريــت دراســة 1998-1994شــركة فــي مصــر تمــت خصخصــتها خــالل الفتــرة مــا بــين  69  (Omran, 2004a)غطــت دراســة  -1

(Omran, 2004b)  شــركة تمــت خصخصــتها  16شــركة تمــت خصخصــتها بالكامــل  38شــركة عامــة  54شــركة فــي مصــر منهــا  108علــي عــدد
 جزئيا.

شـركة اسـمنت فـي تركيـا تمـت خصخصـتها خـالل الفتـرة  22تتكـون مـن عـدد  (Okten and Arin, 2002, 2003, 2006) اتفـي دراسـالعينة  -2
 م.1983-1999

عيـة أجريت الدراسة  في ساحل العاج علي قطاعات الكهرباء والبنية التحتية وشـركات أخـرى تعمـل فـي بيئـة تنافسـية مثـل الزراعـة والصـناعات الزرا  -3
 .والخدمات
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بتأثير الخصخصة في مالوي  (1)(Chirwa, 2004)اهتمت دراسة و  مستوى الرفاهية االقتصادية للمجتمع.
 .الفنية يجابية للخصخصة علي الكفاءةإوقد توصلت الدراسة إلي وجود أثار  ,علي الكفاءة الفنية

 
وبعد فحصت تجربة تنزانيا لتقييم أداء بعض الشركات قبل  (Temu and Due, 1998)دراسة 

كما زادت  ,ن أهم نتائج الخصخصة تتمثل في زيادة اإليرادات الحكوميةأوخلصت إلي  ,الخصخصة
بعض مواطن الضعف في األطر  و في المقابل أوضحت ,االستثمار و اإلنتاج و مشاركة القطاع الخاص 

 .(Temu and Due, 2000)التنظيمية لمنع التجاوزات والفساد
 

بعض دول العالم الثالث التي أجريت علي  (2) ( and Megginson, 1999D’souza)ة ــــــــــــدراس أثبتت
بأن هناك زيادة بشكل ملحوظ في كاًل من الربحية والمبيعات الفعلية  ,الخصخصة بعد تنفيذ برنامج

في حين كان هناك  ,انخفاض ملحوظ في نسب التمويل بالديون و والكفاءة التشغيلية والتوزيعات النقدية 
ن هناك أحدي الدراسات إلي إتوصلت  ,و في المقابل من اإلنفاق االستثماري والعمالة. انخفاض في كالً 

على العكس تماما فقد لوحظ إن التغيرات في كال من و  ,زيادة كبيرة في اإلنفاق الرأسمالي االستثماري 
 ,Boubakri and Cosset)التمويل بالديون ال تكاد تذكر و اإلنتاج و المبيعات و الكفاءة التشغيلية و الربحية 
2000)(3).  

 
علي  ,تنزانياو بتقييم تأثير الخصخصة في كال من موزنبيق  (Andreasson, 1998)قامت دراسة 

وجدت الدراسة إن حيث  ,شركات القطاع العام الغير قادرة عن االستمرار في تأدية عملها قبل الخصخصة
من جديد  ة قد عادت لإلنتاجـصـخـعمل قبل الخصـمرار في الـركات التي عجزت عن االستــمن الش 75%

ن معدالت اإلنتاج حققت مكاسب كبيرة نظرا لتقليص العمالة بسبب أدت أيضا كما وج ,بعد الخصخصة
في كثير من الحاالت أن  إلي أنهالدراسة  كذلك أشارتبقاء القدرات الجيدة فقط من المستخدمين. 

 القيمة المضافة قد زادت بشكل ملفت للنظر بعد الخصخصة.   و االستثمارات و اإلنتاج و المبيعات 
 

زيادة و الخصخصة في غانا نجاحا محدودا في تحقيق بعض األهداف مثل تعزيز الكفاءة  حققت
حللت دراسة  ,في نفس السياقو  ,(Appiah-Kubi, 2001)االستثمارات في القطاع الخاص 

                                                           
قطاعـات صـناعية  3شـركات خاصـة( فـي  6 -شـركات عامـة 3 –شـركات مخصخصـة  6شركة كبري في مالوي ) 15أجريت هذه الدراسة علي  -1

 هي الصناعات التحويلية وتجهيز األغذية والمنتجات الكيماوية.
 .م الثالث من بينها دوال افريقية شركة من شركات دول العال 85أجريت علي عدد  -2
 ,شـركات مـن نيجيريـا 4 ,شـركات مـن المغـرب 5 ,دول افريقيـة وهـي: شـركة واحـدة مـن غانـا 5شـركة موزعـة علـى  16الدراسـة علـى عـدد أجريت  -3

 شركات من تونس. 5 ,شركة واحدة من السنغال
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(Tsamenyi et al., 2010) أسلوب  باستخدام -شركتان من الشركات المخصخصة في غانا  أداء
رضا  ,المالية األبعاد ما يخصفي –ن األداء العام لشركتان الدرسة إلي أحيث خلصت  -دراسة الحالة 

الباحث نفس أكد  ,في الوقت ذاتهو قد تحسن بشكل ملحوظ .  -التعلم  و والنم ,العمليات الداخلية ,العميل
 كانت هناك بعض اإلخفاقات.و لخصخصة في غانا لم تكن في مجملها ناجحة ن جميع برامج اأب
 

 أوروبا ووسط أسيا:  3.6
 Dewenter and)بدأ برنامج الخصخصة في فرنسا في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي 

Malatesta, 1997; Dewenter and Malatesta, 2001), علي حزمة من إجراءات  فعل كرد
في المملكة و . (Wright, 1994)التأميم التي قامت بها الحكومة في وقت مبكر من نفس الحقبة 

من  خاصة بصفةو بتحسينات في األداء ت ارتبط المرافق العامة خصخصة هناك إشارة إلى أن المتحدة
 (Parker, 2003).إنتاجية العمل حيث زيادة

 
إلي  االنتقال عملية الخصخصة في أوكرانيا دور في (Dean and Andreyeva, 2001)قيمت دراسة 

ن نقل أنتائج الدراسة أوضحت أوضحت . الشركةأداء على  هيكل الملكية تأثير وحللت ,القطاع الخاص
وفي هذا  . أداء الشركاتو ثر علي كال من هيكل الملكية أمن القطاع العام إلي القطاع الخاص له ملكية ال

 - توسيع قاعدة المساهمة -ملكية القطاع الخاص  بين وجود عالقة إيجابيةتوصلت الدراسة إلي , الصدد
من قبل  للشركات أداء أفضل تتوقع التيو  حوكمة الشركات نظريةتوافق مع النتيجة ت هذه .أداء الشركاتو 

 .حوكمة الشركات نظامفعالية نظرا ل طائفة كبيرة من المساهمين
 

 ,Harper)مباشرة  أوروبا الشرقية بشكل ملحوظ بعد الخصخصة انخفضت الكفاءة والربحية في دول
ثر أحيث ملكية األجانب لها  ,التي تعتمد علي نوع الملكيةو للخصخصة آثار مختلفة ن أكما  ,(1)(2001

 خفض التكاليفولكن ليس لها أثر علي  ,خاصةكبير علي األداء بصفة عامة وعلي المبيعات بصفة 
(Frydman et al., 1999)(2), علي عائدات ايجابية في بولندا  المستثمرينحصلوا  نأ باالضافة إلي

 جمهورية التشيك. و في المجر لما حدث للمستثمرين علي العكس تماما 
 

                                                           
 .1994 - 1989خالل الفترة  -من جمهورية التشيك  -شركة  178العينة تتكون من  -1
 . 1994وزعة على ثالث دول من أوروبا الشرقية وهي جمهورية التشيك والمجر وبولندا خالل عام شركة م 506العينة تتكون من  -2
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 أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي:  4.6
ن هناك زيادة قوية في اإلنتاج أي تشيلي ف (1)(Macquieira and Zurita, 1996)وجدت دراسة 

السوق  التوزيعات النقدية المدفوعة بعد الخصخصة. لكن بعد ضبط حركةو االستثمار و الربحية و المبيعات و 
في المقابل هناك زيادة ملحوظة في التمويل  ,السيولة لم تعد ذات أهميةو العمالة و ن تغيرات في اإلنتاج إف

 Hachette and) ةـــــــــــدت دراســــــــــــــــــأك ,في تشيلي أيضاو  ,مافي سياق مختلف تما ,بالديون 
Schwarzenberg, 1993)(2)  والخاصة و بأنه ال توجد أي اختالفات جوهرية بين الشركات العامة 

 التي تعمل في نفس بيئة األعمال.و  ةالمخصخص
 

وتحسن طفيف في  ,برنامج الخصخصة في األرجنتين كان له أثار إيجابية بالنسبة لشركات االتصاالت
 ,Ramamurti). وقد أوضحت دراسة (Ramamurti, 2000)اإلنتاجية في شركات الطيران والطرق 

فإن الحل يكمن في الشراكة بين القطاع العام  بأنه في حالة وجود فشل حكومي وفشل سوق  (1997
الملكية التامة للقطاع العام. كما أن هذه الدراسات خلصت إلي أن  ووالخاص وليس للخصخصة الكاملة أ

 الخصخصة ليست حاًل سحريًا خاصة عندما يتعلق األمر بالتفاعل مع اإلخفاقات التنظيمية. وقد أوضحت
خصة كان هناك تحسن في إنتاجية العمال مع انخفاض كبير في أعداد الدراسات أيضا بأنه مع الخص هذه

 القوي العاملة.
 

حيث أدت إلي  ,أن الخصخصة في األرجنتين قد نجحت إلي حد ما (Estache, 2002)أكدت دراسة 
 الكفاءة التشغيليةو . الربحية زيادة إيرادات الدولة مع زيادة كفاءة التشغيل وارتفاع مستوي الخدمات

 ,اإلنتاجية قد زادت بعد الخصخصة في المؤسسات غير المالية في حين إن إعداد العمالة قد انخفضتو 
 .(Galiani et al., 2001)د زيادة في الكفاءة التشغيلية لدي المؤسسات المالية في المقابل ال توج

 
هناك زيادة في كال من  ,ففي المكسيك ,في بعض دول أمريكا الالتينية على سبيل المثال ال الحصر

اإلنتاجية والكفاءة التشغيلية والربحية للشركات التي تم خصخصتها مع انخفاض حجم العمالة إلي النصف 
أفادت  ,في كولومبياو   ,(3)(Silanes, 1999-De-La Porta and López)  األجور ارتفاع معدل

                                                           
 .1989إلي  1984قبل وبعد الخصخصة والتي تمت من  -من تشيلي  -شركة  22قارنت الدراسة أداء  -1
الخـاص والشـركات التـي تمـت خصخصـتها خـالل تتكون من كـال مـن شـركات القطـاع العـام وشـركات القطـاع   -من تشيلي  -شركة  144العينة  -2

 .1987-1974الفترة 
 .1992 -1983تمت خصخصتها بين عامي  -من المكسيك  -شركة  236أجريت الدراسة علي عدد  -3
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بأن الخصخصة كان لها دور ايجابي فقد أدت إلي زيادة  (1)(Pombo and Ramírez, 2003)راسة د
اإلنتاجية بعد الخصخصة و الكفاءة التشغيلية و زادت الربحية  ,في بيرو و ,الربحيةو كال من اإلنتاجية 

(Torero, 2003) . خفضت من و  ,الكفاءة التشغيليةو حسنت الخصخصة من الربحية  ,في البرازيلو
 .(2)(Neto and De Desarrollo, 2003-Anuatti)تكاليف االستثمارو  و الواحدة تكاليف الوحدة

 
 جنوب وشرق أسيا ومنطقة شمال المحيط الهادي:  5.6

 , (Dewenter and Malatesta, 1997)م 1979بدأت جهود الخصخصة في كندا بشكل كبير في 
 Stanbury)م 1988وي ماياإلقليمي فو تم االنتهاء من إجراءات الخصخصة علي المستويين الفيدرالي و 

et al., 1988) . ن ملكية الحكومة لبعض الشركات لم تعد أم 1984أكدت وزارة المالية الكندية سنة و
كما كانت أهم نتائجها  ,كانت أهداف الخصخصة أكثر تحديداً  ,منذ ذاك الحينو  ,تخدم المصلحة العامة

في توسيع قاعدة ملكية و أكثر كفاءة في إدارة األصول و ن أسواقها أصبحت أكثر تنافسية تتمثل في أ
 .(Dewenter and Malatesta, 1997)ألسهم ا
 

نها ساهمت في  تخفيض أ إال ,كان للخصخصة في بنغالديش أثار ال تكاد تذكر علي اإلنتاجية والربحية
 ,Bhaskar and Khan)لم يكن لها تأثير علي العمالة اإلنتاجية و  ,عدد الوظائف اإلدارية بشكل ملحوظ

في عدم تحسن قدرة الشركات البنغالدشية علي سداد  (3)(Akram, 2000)وتمثلت نتائج دراسة  ,(1995
هذه  وبالتالي فإن الخصخصة فشلت في تحسين قدرة ,القروض التي كانت موجودة قبل الخصخصة

الخصخصة  أنتوصلت إلي  (4)(Gupta, 2005)دراسة  أن الشركات في سداد قروضها. في حين
نتاجية العمال.و ة كان لها أثار إيجابية في زيادة المبيعات واألرباح الجزئية للشركات الهندي  ا 

 
بعد الخصخصة لعدد من و التشغيلي قبل و األداء المالي  (Sun and Tong, 2002)قارنت دراسة 

الشركات بعد الخصخصة زادت من مستويات أرباحها  أنتوصلت الدراسة إلي و  ,(5) الشركات الماليزية
 عليو  ,حوكمة الشركات و  الملكية بين   في الروابط  هناك زيادة  أنكما   ,توزيعاتها النقدية و مبيعاتها و 
   

                                                           
شـــركة توليـــد طاقـــة تمـــت خصخصـــتها خـــالل أعـــوام  33شـــركة صـــناعية كبـــرى و 30تتكـــون مـــن  -مـــن كولومبيـــا  -الدراســـة أجريـــت علـــى عينـــة  -1

1993-1998 . 
 .2000إلي  1987والبيانات شملت مؤشرات تقييم األداء الفترة من  ,شركة متداولة أسهمها 102تشمل العينة على عدد  -2
 .الشركات التي تمت خصخصتها 128دد أجريت في بنغالديش علي ع -3
 .شركة هندية التي تمت خصخصتها 38 أجريت علي عدد -4
 .1997كات الماليزية والتي كان شركات عامة ثم تمت خصخصتها عام شكة من الشر  24العينة تتكون من  -5
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الشركات  أنلم يكن هناك أي دليل على  إلي أنه (1)(Feng et al., 2004)دراسة  توصلت ,النقيض
 ,قل ربحية من الشركات التي ليست لها صلة بالحكومةأ -في سنغافورة  -ذات الصلة بالحكومة 

ا بمدي سيطرتها على حصة في تي تعمل في بيئة احتكارية ارتبطت ربحيتهالمؤسسات ال أنباإلضافة إلي 
وبالتالي يمكن القول . (2)(Domney et al., 2005)ولكن ال يوجد أي تحسن في الكفاءة الفنية  ,السوق 
 ثر بمعزل عن المنافسة. أالخصخصة ليس لها أي  بأن
 

 لعامان الخصخصة عن طريق االكتتاب أفي الصين ب (3)(Fong and Lam, 2004)وجدت دراسة 
ثر علي ألكن ليس لديها أي و  ,يجابي بسيط علي أداء الشركات في الصناعات التحويليةإلديها فقط تأثير 

يجابي إن الخصخصة ليس لها أثر أاألمر الذي يشير إلي  ,اإلطالق في شركات الصناعات األولية
ن أداء الشركات أب ,(4)(2005et al.,  Jia)أظهرت دراسة  ,مختلففي سياق و  ,بمعزل عن المنافسة

أن ة أيضا وارتبط ايجابيًا بالملكية الخاصة والملكية األجنبية. وقد بينت الدراس ,ارتبط سلبيًا بملكية الدولة
في المقابل كان هناك تحسن غير  ,اإلنفاق الرأسماليو صخصة أدت إلي زيادة المبيعات الفعلية الخ

 وال يوجد تحسن في نسب الربحية. ,ملحوظ في نسب التغطية المالية 
 
 نتائج تطبيق الخصخصة في بعض القطاعات:و تجارب  .7

 ,صخصة في بعض الدول نتائج تطبيق برنامج الخو بعد أن تم التطرق بشي من اإلسهاب إلي تجارب 
نتائج تطبيق سياسة الخصخصة في بعض القطاعات مثل و حتى تكتمل الصورة ال بد من تناول تجارب و 

الخصخصة في دول العالم  ( 2رقم ) يوضح الشكل و  ,البني التحتيةو االتصاالت  ,الخدمات المالية
البني التحتية في و تصاالت االو حيث تم التركيز علي القطاعات مثل المصارف  ,مقسمة حسب القطاعات

حين إن باقي القطاعات لم يتم التطرق لها نظرًا لتغطية بعضا منها في معرض تحليل تجارب 
بعض التفاصيل عن  وفيما يلي ,الخصخصة على أساس األقاليم حيث تم تناول القطاع الصناعي

 النتائج الخاصة بتلك القطاعات:و التجارب 
 
 
 

                                                           
 شركة خاصة. 30شركة حكومية  30العينة تتكون من  -1
 مطارات في استراليا ومطاران في نيوزيلندا خالل فترة أواخر التسعينيات من القرن الماضي. 4العينة تتكون من مؤسسات احتكارية وهي  -2
شـركة  62شركة مـن شـركات الصـناعات التحويليـة الكبـرى فـي الصـين والقـادرة علـي المنافسـة و 96عان من الصناعة هما أجريت الدراسة علي نو  -3

 من الشركات العاملة في صناعة المواد األولية وهي صناعة محمية من قبل الحكومة المركزية .
 م . 2002-1993مالية خالل الفترة شركة صينية كانت مقيدة في سوق هونغ كونغ لألوراق ال 53أجريت علي عدد  -4
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 اليم( الخصخصة حسب االق1شكل رقم )

 
 (Kikeri and Nellis, 2004: 90)المصدر بتصرف:      

 
 قطاع االتصاالت: 1.7

التشغيلي في شركات االتصاالت بعد الخصخصة. فعلى سبيل و اهتمت بعض الدراسات باألداء المالي 
تأثير إصالح السياسات في مجال االتصاالت على  (1)(Fink et al., 2002)حللت دراسة المثال 
دعم هيئة تنظيمية مستقلة للرقابة, و ن برنامج اإلصالح الشامل الذي يشمل إنشاء أأكدت الدراسة بو  ,األداء

  نأب –الح ـل اإلصـسائـل مـلسـتس –ام ـمتـر لالهـيـثـمـالو  .ةـالـعمـة الـيــاجـتـادة إنـثل زيــيرة مــبـب كـكاسـت مــتجـأن
 ,امن جانبه. المخاطر الرئيسية أقل إذا ما تم إدخال المنافسة بعد الخصخصة , وليس في نفس الوقت

التشغيلي باستخدام بعض المؤشرات و األداء المالي  (2) (Bortolotti et al., 2002)اختبرت دراسة 
ن هناك تغييرات تنظيمية أالحظت الدراسة ب ,عالوة علي ذلك بعد الخصخصة.و التشغيلية قبل و المالية 

 مصاحبة للتغييرات في هيكل الملكية. 

التوسعات في شبكات االتصاالت و ثر الخصخصة علي المنافسة أ (Ros, 1999)اختبرت دراسة 
الخصخصة كان لهما األثر االيجابي علي و حيث توصلت دراسته إلي إن كال من المنافسة  ,كفاءتهاو 

 ,Wallsten)تساع في الشبكات. بينما اختبرت دراسة ألثر علي األكن المنافسة لم يكن لها و  ,الكفاءة
 وكانت خالصة هذه الدراسة  ,التنظيم علي أداء قطاع االتصاالت و المنافسة و ثر الخصخصة أ (2001

المنافسة و  ,وجود هيئة تنظيمية مستقلة للرقابةو المنافسة بن الخصخصة وحدها ال تكفي إال إذا اقترنت أب
ثر أ تحديد (Boylaud and Nicoletti, 2000)دراسة استهدفت ارتبطت بتخفيض التكلفة. في حين 

                                                           
-1985دولــة مـن البلــدان الناميــة فــي أفريقيـا وآســيا والشــرق األوسـط وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحـر الكــاريبي خــالل الفتــرة  86اسـتخدمت بيانــات  -1

1999. 
ع العــام وانتقلــت ملكيتهــا إلــي القطــاع الخــاص هــذه الشــركات كانــت تابعــة للقطــا ,دولــة 25شــركة اتصــاالت وطنيــة فــي  31العينــة تتكــون مــن عــدد  -2

 .سواء كليا أوجزئيا من خالل طرح حصة الجمهور لالكتتاب العام وباستخدام بعض المؤشرات المالية والتشغيلية قبل وبعد الخصخصة
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ثر أنه ال يوجد أحيث تبين من هذه الدراسة  ,األسعار و الجودة و المنافسة علي اإلنتاجية و الخصخصة 
وكانت سببًا في  ,جودةالو ن المنافسة ساهمت في زيادة كال من اإلنتاجية أفي حين  ,واضح للخصخصة

 انخفاض األسعار في قطاع االتصاالت.
 

 :قطاع الخدمات المالية  2.7
 Clarke)حيث خلصت دراسة  ,بعد الخصخصةو اهتمت العديد من الدراسات بتقييم أداء المصارف قبل 

et al., 2005) كفاءة  من نها تزيدأو  ,أداء المصارف كان أفضل بعد الخصخصة عنها قبلها إلي أن
 ,.Boehmer et al)دراسة  توصلتكما  ,المصارف االقتصادية عندما يتم خصخصة المصارف بالكامل

 ,العوامل االقتصادية والسياسية تؤثر علي خصخصة المصارف في الدول النامية إلي أن (2005
 . (Haber, 2005)ن الخصخصة أدت إلي ازدهار الصناعة المصرفية في المكسيك أباإلضافة إلي 

 
نه بمجرد اإلعالن عن الخصخصة سيؤدي إلي عائدات سلبية بأ (Otchere, 2005)في المقابل أفاد 

بأن الخصخصة لها تأثير  (1)(Beck et al., 2005)بالنسبة للمصارف المتنافسة. بينما أكدت دراسة 
ولكن يختلف تمامًا عندما  ,كامل عن سيطرتها عن المصارفإيجابي خاصة عندما تتخلي الدولة بال

حيث لوحظ وجود أثار سلبية ناجمة عن استمرار ملكية الحكومة النيجيرية  ,بحق أقلية وتحتفظ الدولة ول
ن الخصخصة تحسن من أداء المصارف في أفي حين  ,لحقوق األقلية في المصارف علي أداءها

 Nakane and)تزيد من إنتاجية المصارف في البرازيل و  (Berger et al., 2005)األرجنتين
Weintraub, 2005). 

 
أكدت علي وجود تحسن ضئيل  (2) (Verbrugge et al., 1999)فإن دراسة  ,علي النقيض من ذلك

اإليرادات من دون الفوائد و ويل بالديون انخفاض التمو الكفاءة التشغيلية و جدًا في كاًل من ربحية المصارف 
كانت  التيالمصارف الكبرى  إلي أنتوصلت  (Megginson, 2005)ن دراسة أكما  ,بعد الخصخصة

 ,قل كفاءة من المصارف المنشأة أصاًل من القطاع الخاصأ ,تمت خصخصتهاو مملوكة للحكومات 
خصخصة المصارف ال تحسن الكفاءة االقتصادية  إلي أن (3)(Clarke et al., 2005)خلصت دراسة و 

 كامل عنها. و تحقق مكاسب أكثر عندما تتخلي الحكومات بشكل نهائي  بل ,فقط
 

                                                           
 . 2001-1990مصارف نيجيرية تمت خصخصتها خالل الفترة  9العينة تتمثل في عدد  -1
 دولة من الدول المتقدمة والنامية. 25والتي تمت خصخصتها كليًا أوجزئيًا في  مصرفاً  65اختبار عدد  -2
 استخدمت الدراسة دراسات حالة من المصارف التي تمت خصخصتها في كال من األرجنتين والمكسيك. -3
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أشارت  ,التشغيلي لعينة من المصارف المصريةو األداء المالي  (1)(Omran, 2007)اختبرت دراسة 
لكن و  ,بشكل ملحوظ الربحية في المصارف المخصخصة قد تراجعتو ن نسب السيولة أنتائج الدراسة إلي 

ن أداء المصارف أن نتائج دراسته أشارت إلي إبشكل مغاير تمامًا فو   ,مقاييس األداء األخرى لم تتغير
ملكية الدولة و المخصخصة كان أفضل من أداء المصارف ذات الملكية المختلطة بين الملكية الخاصة 

كال الملكية األخرى مثل الملكية قل من أشألكن المصارف المخصخصة كان أدائها و  ,ذات األغلبية
 الملكية الخاصة المختلطة ذات األغلبية الخاصة.و الملكية الخاصة و العامة 

 
ن المصارف التي وقع أ: أهمها النتائجمجموعة من إلي  (2) (Boubakri et al., 2005)توصلت دراسة 

كفاءة اقتصادية من المصارف التي أبقيت تحت تصرف و مالءة قل أعليها االختيار للخصخصة هي 
ترتب عليها تحسينات في الكفاءة  و ,زادت ربحية المصارف في الفترة ما بعد الخصخصة كما ,الحكومات

لوحظ أن المصارف التي تمت خصخصتها  ,أخيرا ,محاولة تجنب التعرض للمخاطرو االقتصادية 
 بالتالي أصبحت أكثر عرضه لمخاطر االئتمان.  و  عليها بعض التجمعات المحلية سيطرت

 
 قطاع البني التحتية: 3.7

دولة من  25التي أجريت علي عدد  (3) (Zhang et al., 2005)دراسة  توصلت ,في قطاع الكهرباء
بإنشاء هيئة  ارتبط ,والتوليد العالي للكهرباءن ارتفاع القدرة علي توليد الكهرباء أإلي  ,دول العالم الثالث
دخال المنافسةو تنظيمية مستقلة  في حالة إدخال المنافسة قبل الخصخصة سيتم تحسين استخدام  هنأو  ,ا 

تأثير بعض اإلصالحات علي  تحديد (4)(Zhang et al., 2008)دراسة  كذلك استهدفترأس المال. 
ن أالنتائج الرئيسية للدراسة أكدت  ,االستفادة من القدرات في قطاع الكهرباء و توليد الطاقة و إنتاجية العمل 

 ,بالرغم من وجود بعض االيجابيات ,الخصخصة ال تؤدي إلي مكاسب واضحة في األداء االقتصادي
 .تحفيز األداء االقتصاديو سة ذا فاعلية في تحسين إدخال المناف وعلي النقيض من ذلك ال يبدو 
 

 ون نسبة نمأالمملكة المتحدة إلي  في (5) (Jones, 1996-Price and Weyman)توصلت دراسة 
مع  ,سنويًا  %6-5ة إلي  ما بين وارتفعت هذه النسب  ,سنوياً  %3اإلنتاجية قبل الخصخصة كانت 

                                                           
 .1999-1994مصرفًا مصريًا تمت خصخصتها بين عامي  12تتكون العينة من  -1
 دولة من دول العالم الثالث. 22مصرفًا في  81ر األداء بعد الخصخصة لعدد في هذه الدراسة تم اختبا -2
 2001إلي  1985دولة من دول العالم الثالث خالل القترة من  25استخدمت الدراسة بيانات من  -3
إلـي  1985ليديـة خـالل الفتـرة مـن دولة من الـدول الناميـة والتق 36لعدد  Panel dataاستخدمت الدراسة األسلوب المقطعي مع السالسل الزمنية  -4

 م. 2001
 دراسة اإلنتاجية في صناعة الغاز في المملكة المتحدة 5
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 Newbery)كما أفضت دراسة  ,بين المناطق نيةمالحظة وجود اختالفات الزالت قائمة في الكفاءة الف
and Pollitt, 1997)  ف في توليد الكهرباء وانخفاض في ن إنتاجية العمل زادت بمعدل الضعأإلي

ن هناك زيادة في إنتاجية أ اتوصلت بعض الدراسات إلي نتائج مفاده ,التكاليف الفعلية. بصفة عامة
 ;Haskel and Szymanski, 1993)بعد الخصخصة  -في المملكة المتحدة  -شركات الكهرباء 

Burns and Weyman-Jones, 1994; Parker, 1995). 
 

التي أجريت علي  (Shaoul, 1997)توصلت دراسة  ,في المملكة المتحدة أيضاو  ,علي النقيض من ذلك
دث زيادة في الكفاءة وخفض التكاليف. نه بعد الخصخصة لم يحأإلي  ,شركات المياه والصرف الصحي

الكفاءة ى ثر للخصخصة علأليس هناك أي  هبأن (Parker, 1999)وجدت دراسة  ,عالوة علي ذلك
شركات  10لي التي أجريت ع (1)(Saal and Parker, 2001)دراسة  عن ذلك توصلتالفنية. فضال 

ارتبطت بالدرجة األولي بتنظيم  أداء هذه الشركاتن التحسينات في إلي أ ,في المملكة المتحدةمياه 
 األسعار بدال من الخصخصة في حد ذاتها.

 
 الخاتمة: .8
يكمن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة في التعرف على أثر تنفيذ برامج الخصخصة على أداء الشركات  

أدت إلي  ن الخصخصةبأ أفضت معظمها وقد ,تطرق إلي نتائج تطبيقها في بعض دول العالممن خالل ال
أكدت علي  بمعني أخر ,تحسين األداء التشغيلي و األداء المالي في المنظمات التي تمت خصخصتها 

اءة التشغيلية و الكف ,اإليرادات  ,السيولة  ,التوزيعات النقدية  ,اإلنفاق الرأسمالي  ,زيادة كال من )الربحية 
مستوي التمويل بالديون(. إال أن عددًا محددًا  ,األسعار  ,اإلنتاج( و انخفاض كال من )التكاليف  ,الفنية 

و أن برامج الخصخصة لم تكن ناجحة  ,أظهرت نتائج مختلفة تماما عن هذا االتجاه من هذه الدراسات
 بشكل مطلق و كانت هناك بعض اإلخفاقات منها:

الشركات  في مواطن الضعف في األطر التنظيمية لمنع التجاوزات و الفسادوجود بعض  (1
 المخصصة في تنزانيا.

في الشركات  انخفاض االتفاق الرأسمالي و العمالة و تحقيق مكاسب على حساب تقليص العمالة (2
 المخصصة في موزمبيق.

ر و جمهورية انخفاض الكفاءة و الربحية بشكل ملحوظ في بعض دول أوروبا الشرقية )المج (3
 التشيك( بعد الخصخصة.

 في تشيلي. عدم وجود اختالفات جوهرية بين الشركات العامة و الخاصة و المخصخصة (4
                                                           

 في المملكة المتحدة شركات من شركات المياه والصرف الصحي 10أجريت علي  1
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تمت معالجتها عن طريق تبني سياسة الشراكة بين  ,إن حاالت الفشل الحكومي في األرجنتين (5
 القطاعين العام و الخاص.

 علي سداد قروضها. عدم قدرة الشركات التي تم خصخصتها في بنغالديش (6
 في سنغافورة. ال توجد اختالفات في الربحية بين الشركات العامة و الخاصة (7
 

 إلي النتائج التالية: الدراسات التي أجريت علي خصخصة قطاع االتصاالتبينما خلصت معظم 
 االرتقاء باألداء المالي و التشغيلي و إنتاجية العمال بعد الخصخصة. (1
 سية تتمثل في إدخال المنافسة بعد الخصخصة.المخاطر األسا (2
 وجود تغييرات تنظيمية مصاحبة للتغيير في هيكل الملكية. (3
كل من المنافسة و الخصخصة كان لهما األثر االيجابي على الكفاءة خاصة إذا أضيف لهما  (4

 إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للرقابة.
أثر علي اإلنتاجية و الجودة و أي  -بمفردها  -ال يوجد للخصخصة  ,في بعض الحاالت (5

 األسعار.
 

 أما في قطاع الخدمات المالية فقد أكدت بعض الدراسات على:
المصارف التي تمت خصخصتها أقل مالءة و كفاءة اقتصادية من المصارف التي بقيت تحت  (1

 تصرف الحكومات في بعض دول العالم الثالث.
ء و زيادة ربحية في بعض المصارف خالل الفترة ما ازدهار الصناعة المصرفية و تحسين األدا (2

 بعد الخصخصة.
بعض المصارف التي تمت خصخصتها أكثر عرضه لمخاطر االئتمان نتيجة السيطرة عليها من  (3

 بعض المجمعات المحلية.
تزيد الكفاءة االقتصادية للمصارف عندما يتم خصخصتها بالكامل و تتخلي  ,في بعض الحاالت (4

 ها عليها.الدولة عن سيطرت
 تراجعت نسب السيولة و الربحية بشكل ملحوظ بعد الخصخصة.  ,في مصر (5
 

 فقد أشارت بعض الدراسات التي أجريت على هذا القطاع إلي: ,بينما قطاع البني التحتية
ارتفاع القدرة على التوليد العالي للكهرباء و تحسين استخدام رأس المال في حالة إدخال المنافسة  (1

 الخصخصة.قبل 
 بعض الحاالت أكدت بأن الخصخصة قد ال تؤدي إلي مكاسب واضحة في األداء االقتصادي. (2
الخصخصة أدت إلي ارتفاع نسبة نمو اإلنتاجية في صناعة الغاز و زيادة إنتاجية العمل بمعدل  (3

 الضعف في توليد الكهرباء.
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التكاليف بعد  في شركات المياه و الصرف الصحي لم تحدث زيادة في الكفاءة و خفض (4
 كما أن التحسينات في األداء ارتبطت باألسعار بدال من الخصخصة.  ,الخصخصة

 
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات األولية التي قامت بعملية مسح جزئي لتجارب الدول األخرى فيما يتعلق 

ة هذه الدراسة في المعرفة ن مساهمأبعد تطبيق برنامج الخصخصة. كما و بمقارنة تقييم أداء الشركات قبل 
هذا فضال عن تتبع نتائج تطبيق  ,تكمن في تقصي نتائج الخصخصة في بعض الدول في أقاليم مختلفة
 البني التحتية. و االتصاالت و الخصخصة في بعض القطاعات االقتصادية المختلفة مثل المصارف 

 
ات من خالل االطالع علي تجارب ثر تطبيق برنامج الخصخصة على أداء الشركأتناولت هذه الدراسة 

بحوث غطت موضوع الدراسة. في حين لم يتمكن الباحثان من و التي أجريت عليها دراسات و بعض الدول 
بعض و االطالع على تجارب الخصخصة في البعض األخر من الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية 

سة تناولت بعض القطاعات مثل الخدمات المالية ن هذه الدراأ. كما (1)الدول العربية خاصة الخليجية منها
دراسات عن قطاعات أخري مثل و لم تتوفر بيانات و االتصاالت و القطاع الصناعي و البني التحتية و 

 القطاعات األخرى.و القطاعات األولية 
 

جل معرفة أهم نتائج تقييم أاقتصرت هذه الدراسة في إجراء مسح ألدبيات الخصخصة التي أجريت من 
التي تم تحويلها إلي القطاع و المؤسسات الحكومية و المصارف و التشغيلي لبعض الشركات و داء المالي األ

بالتالي يمكن أن تغطي الدراسات المستقبلية تجارب الدول األخرى علي المستوي االقتصادي و  ,الخاص
ة ميدانية مبنية علي كما انه يمكن إجراء دراس ,ن هذه الدراسة غطت المستوي الجزئيأالكلي علي اعتبار 

المؤسسات المالية الليبية التي تممت خصخصتها و غير مالية من بعض الشركات و تجميع بيانات مالية 
ن الخصخصة أهذا فضال علي  ,بعد الخصخصةو المؤسسات المالية قبل و مقارنة أداء تلك الشركات و 

هي و  ,ة للتغيرات في الهياكل الماليةالتي عادة ما تكون مالزمو عادة ما تصاحب بظاهرة التغيير التنظيمي 
 االثنان معا.  واألنظمة اإلدارية أ والبحث سواء في األنظمة المحاسبية أو ظاهرة تستحق الدراسة 

                                                           
رنتــه قبــل وبعــد تطبيــق سياســـة هــذه الــدول أجريــت عليهــا دراســات تناولــت الخصخصــة كمفهــوم عامـــة دون التطــرق إلــي تقيــيم أداء الشــركات ومقا -1

 الخصخصة.
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 االقتصادية و المالية البحوث مجلة
  

خصصة في المجاالت المحاسبية والمالية واإلدارية واالقتصادية مجلة علمية الكترونية محكمة مت
 بجامعة بنغازي تصدرعن قسم المحاسبة بكلية االقتصاد

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وراقاأل  بسوق  المسجلة الشركات أسهم أسعار على األرباح إدارة ممارسات أثر

"تحليلية "دراسة الليبي: المالية  
THE IMPACT OF EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES ON PRICES OF THE 

LISTED COMPANIES' SHARES IN THE LIBYAN SECURITIES AND EXCHANGE 

MARKET: "AN ANALYTICAL STUDY" 

                 1كبالن علي معتز عبدالحميدد. 
 الملخص

تقوم  الدراسة على هدف التعرف على أثر ممارسة إدارة األرباح من قبل الشركات المسجلة في سوق األوراق المالية الليبي 
ت إدارة األرباح، والتي يعتمد على التسعير العادل ألسهمها المتداولة بالسوق. وحددت الدراسة أربعة مؤشرات ترتبط بممارسا

عليها المستثمرون أو من ينوب عنهم في إتخاذ قراراتهم االستثمارية، وهي صافي الربح بعد الضرائب، وعائد الكوبون، 
والعائد على حقوق الملكية، وربحية السهم الواحد. وبعد جمع البيانات من عينة الدراسة عبر وسائل جمع البيانات التي تم 

عليها، وتحليل هذه البيانات إحصائيًا، تمكنت الدراسة باإلقرار بأن الشركات المسجلة بسوق األوراق المالية الليبي  االعتماد
تقوم بممارسات إدارة االرباح في صورة المؤشرات سالفة الذكر، وقد قدمت الدراسة دلياًل علميًا أن كافة هذه المؤشرات 

بالسلب على التسعير العادل لألسهم المتداولة خالل السوق، مما يضر ضررًا بالغًا  باستثناء عائد الكوبون لها تأثير مباشر
 بكفاءة السوق.

 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of earnings management practices by the listed 

companies in the Libyan securities and exchange market on the fair pricing of their current 

shares. The study stated four indicators that related earnings management practices, which 

relied by the investors or their vices to make their invested decisions. The four ones are the 

profitability after taxation – the return on voucher – the return on ownership – the profitability 

of share. Consequently, after the data collection of the sample by our tools, and the statistical 

analysis of data, the study became able to present a satisfied and scientific evidence to 

recognize that the listed companies in the Libyan securities and exchange market act the 

earnings management practices through the previous indicators. In addition, all the four 

indicators except the return on voucher affect directly and negatively on the fair pricing of 

current shares, resulting in harm strongly on the efficiency of market. 

                                                           
 بنغازي جامعـة - االقتصاد كلية -  المحاسبة بقسم محاضر 1
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 مقدمــة:  .1
بدايةةًة يمكةةةن القةةول أن تأسةةةيا سةةوق األوراق الماليةةةة الليبةةةى كةةان بهةةةدف نقةةل االقتصةةةاد الليبةةي مةةةن  بيعةةةة 

والةةذي يعتمةةد فةةى تمويةةل اسةةتثمارتا علةةى الموا نةةة العامةةة للدولةةة كمةةورد رئيسةةى  ،االقتصةةاد المخ ةةط مرك يةةاً 
إن إنشةاء سةوق المنافسةة الكاملةة.  هية  رةروفوأساسي إلى اقتصاد ُيرسي مبادئ وآليةات السةوق الحةر، وي

األوراق المالية فى ليبيا عالوًة على ما سبق ذكره فإنا يهدف حالا حةال أ  سةوق أوراق ماليةة إلةى التوجيةا 
األمثةةةل للمةةةوارد االقتصةةةادية المتاحةةةة مةةةن قبةةةل المسةةةتثمرين إلةةةى القنةةةوات االسةةةتثمارية المتاحةةةة خاللةةةا والتةةةى 

مكنا من التسةعير العةادل لألسةهم المتداولةة خاللةا، ويكةون عنةدها بمثابةة تحتاج إلى تمويل، األمر الذي سي
المرآة العاكسة ل بيعة المنافسة خاللا، وهو األمر الذ  ال يتأتى إال بعد أن تنأي الشركات المسجلة  رف 
السوق بنفسها عن عديد الممارسةات السةلبية التةي مةن شةأنها اإلضةرار بهةذا الهةدف، ولعةل أهمهةا مةا يعةرف 

 ".  Earnings Managementبراهرة ممارسات إدارة األرباح "
 

  مشكلة الدراسـة:   .2
يمكةن القةول أنةا مةن المعةروف أن المعلومةات الةةواردة بالتقةارير الماليةة تلعةب دورًا أساسةيًا فةى تحقيةق كفةةاءة 

وبالتبعيةة  ،"The Efficiency of Securities and Exchange Market"سةوق األوراق الماليةة 
شةةجيع االسةةتثمار خاللةةا، ويرجةةع ذلةةن إلةةى إمكانيةةة اسةةتخدام هةةذه المعلومةةات فةةى التقيةةيم العةةادل للشةةركات ت

 , Saunders and Carnetالمسجلة بالسوق، وبالتالي تحديد السعر المناسةب ألسةهمها المتداولةة خاللةا  
2009 .) 

 
ذ القرار االستثماري، فالمستثمرين ويضيف  رح آخر أن توفر تلن المعلومات يمثل عاماًل حاسمًا عند اتخا

فةةةةى حاجةةةةة إلةةةةى اإلفصةةةةاح عةةةةن المعلومةةةةات لتوجيةةةةا اسةةةةتثماراتهم فةةةةى االتجةةةةاه األفضةةةةل، فةةةةإذا لةةةةم يسةةةةت يع 
 تالمستثمرون التفرقة بةين المشةروعات الجيةدة والسةيئة فةإنهم سةينررون إلةى كةل المشةروعات أو االسةتثمارا

ات الجيةةدة أهميةةة أقةةل ممةةا يجةةب، وارع ةةاء المشةةروعات علةةى أنهةةا متوسةة ة، وبالتةةالى يةةتم إع ةةاء المشةةروع
 (. 2011السيئة أهمية أكثر مما يجب  عبدالحميد،

 
ومن جهتا يري الباحث أن الرةاهرة أو السةمة سةالفة الةذكر مةن شةأنها أن تضةر ضةررًا بالغةًا علةى التسةعير 

تةةةدرن أهميةةةة المعلومةةةات العةةةادل لألسةةةهم المتداولةةةة خةةةالل السةةةوق، وألن إدارات الشةةةركات المسةةةجلة بالسةةةوق 
الُمفصح عنها فإنها قد تعمل على التأثير على وتوجيا تلن القرارات من خةالل اسةتخدام متغيةرات محاسةبية 

 وعمليات حقيقية للوصول إلى رقم معين يمثل نتائج األرباح، وهو ما يعرف بممارسة إدارة األرباح. 
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 لسؤال الرئيسي التالى:فإن مشكلة الدراسة تتمثل فى ا قوتأسيسًا على ما سب
 

ما تأثير ممارسة الشركات المسججلة بسجوا اروراا الماليجة الليبجا إلدارر ارربجا  علجا اسجعار ارسج م 

 المتداولة لتلك الشركات بالسوا ؟

  

وبعد اإل الع على عديد الدراسات السابقة "والتي سنتناولها الحقًا في اإل ار النرر " ذات  ويعتقد الباحث
أن ممارسةةة إدارة األربةةاح تةةنعكا علةةى مجموعةةة مةةن المؤشةةرات شةةبا الُمجمةةع عليهةةا، والتةةى يعتمةةد  العالقةةة

عليها المستثمرون "أو مةن ينةوب عةنهم" فةى اتخةاذ قةراراتهم تجةاه اسةتثماراتهم الحاليةة أو المتوقعةة، كصةافي 
، ومن ذلن ُأشتقت األسئلة أرباح المنشأة، وعائد الكوبون، والعائد على حقوق الملكية، وربحية السهم الواحد

الفرعية التالية، والتي ُت رح في صورة اإلقرار بوجود إدارة أرباح من قبةل الشةركات المسةجلة بسةوق األوراق 
 المالية:

  هةةل هنةةان عالقةةة بةةين صةةافى أربةةاح المنشةةأة أو الشةةركة و أسةةعار األسةةهم المتداولةةة فةةى سةةوق األوراق
 المالية الليبى؟ 

 ائد الكوبون و أسعار األسهم المتداولة فى سوق األوراق المالية الليبى؟ هل هنان عالقة بين ع 

  هةةل هنةةان عالقةةة بةةين العائةةد علةةى حقةةوق الملكيةةة و أسةةعار األسةةهم المتداولةةة فةةى سةةوق األوراق الماليةةة
 الليبى؟ 

 يبى؟ هل هنان عالقة بين ربحية السهم الواحد و أسعار األسهم المتداولة فى سوق األوراق المالية الل 

 
 الهدف من الدراسـة:  .3

تهدف الدراسة بشكل أساسةي إلةى توضةيح أثةر ممارسةة إدارة األربةاح علةى أسةعار أسةهم الشةركات المسةجلة 
 بسوق األوراق المالية الليبى. 

 
 أهميـة الدراسـة:  .4

 تتجلى أهمية الدراسة فى اآلتى: 
 رف علةةةى أثةةةر ممارسةةةات إدارة األربةةةاح علةةةى تعتبةةةر الدراسةةةة مةةةن الدراسةةةات األوائةةةل الالئةةةي تبحةةةثن للتعةةة

 أسعار األسهم الشركات المسجلة بسوق األوراق المالية الليبى. 

  التعرف على أثر اتباع ممارسةات إدارة األربةاح علةى قةرارات المسةتثمرين الحةاليين والمةرتقبين فةى سةوق
 األوراق المالية الليبى. 
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 : الدراسـة فـرضيات .5
 راسة الرئيسية على اآلتي: تقوم فرضية الد

 
توجججد عةقججة دات داللججة معنويججة بججين تبنججي ادارات الشججركات المسجججلة بسججوا اروراا الماليججة الليبججي "

 لممارسات ادارر ارربا  و اسعار اس م ا المتداولة فا السوا ".

 
 ولغرض اختبار هذه الفرضية فإن الباحث قد اشتق الفرضيات الفرعية التالية: 

توجةد عالقةة ذات داللةة معنويةة بةين صةافى ربةح الشةركة و أسةعار األسةهم المتداولةة فةى  ولجا الفرضية ار
 سوق األوراق المالية الليبى. 

توجةد عالقةة ذات داللةة معنويةة بةين عائةد الكوبةون و أسةعار األسةهم المتداولةة فةى سةوق  الفرضية الثانية 
 األوراق المالية الليبى. 

ة ذات داللة معنوية بين العائد على حقوق الملكية و أسةعار األسةهم المتداولةة توجد عالق الفرضية الثالثة 
 فى سوق األوراق المالية الليبى. 

توجةةد عالقةة ذات داللةةة معنويةة بةةين ربحيةة السةةهم الواحةد وأسةةعار األسةهم المتداولةةة فةةى  :الفرضجية الرابعججة
 سوق األوراق المالية الليبى. 

 
  ( اإلطار النظري للدراسة:6) 

ويتنةةةاول الباحةةةث خاللةةةا التعريةةةف بسةةةوق األوراق الماليةةةة الليبةةةي وأهدافةةةا، والتعريةةةف بمفهةةةوم إدارة األربةةةاح، 
ودوافع تبنةي اإلدارة لممارسةات إدارة األربةاح فةى الشةركات المسةجلة فةى سةوق األوراق الماليةة، وماهيةة تلةن 

 الممارسات، وأثر ذلن على أسعار األسهم.
 
 المالية الليبى: سوق األوراق (1.6)

ةةةا سةةةوق األوراق الماليةةةة فةةةى ليبيةةةا ليلبةةةى الحاجةةةة السةةةتق اب التمويةةةل  ويةةةل األجةةةل للمشةةةروعات  لقةةةد ُأسس
االنتاجيةةة، ومشةةاريع البنيةةة التحتيةةة التةةى خرجةةت مةةن تحةةت عبةةاءة الدولةةة وانتقلةةت إلةةى دنيةةا الق ةةاع الخةةا  

 سعينيات من القرن الماضى. بعد ت بيق برامج خصخصة متتالية ان لقت باكورتها منتصف الت
 

ولتحقيق تلن الغاية وفرت الجهات المشرفة على السوق أنرمة إلكترونية للتداول والرقابة والتسةوية وتحويةل 
األوراق المالية تكفل السرعة والدقة فى انجا  صةفقات البيةع والشةراء، وسةالمة التعامةل فةى األوراق الماليةة، 
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واإلفصاح عن المعلومات بصورة تضةمن العدالةة والتسةاو  بةين جميةع وقد قام السوق بوضع أسا للتداول 
المتعاملين باألوراق المالية، بغض النرر عن موقعهم الجغرافى أو حجم تعاملهم أو عالقةتهم مةع الشةركات 
المسةجلة، ممةةا يةوفر لجميةةع المسةتثمرين فةةر  متكاملةةة فةى الةةربح والمخةا رة  دليةةل االكتتةاب العةةام وال ةةرح 

 (. 2008الخا  ، 
 
 ( أهداف سوق األوراق المالية الليبى: 1.1.6) 

يهدف سوق األوراق المالية الليبى لتحقيق عديةدة األهةداف، أهمهةا مةا يلةى  دليةل اإلدراج فةى سةوق األوراق 
 (: 2012 نشرة المؤشر االقتصاد ، (، و2008(، و  دليل المستثمر،2006المالية الليبي،

خةةالل ت بيةةق معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة المتبعةةة فةةى أسةةواق المةةال  العمةةل علةةى رفةةع كفةةاءة السةةوق مةةن .1
 العالمية. 

تةةوفير منةةاس يتسةةم باألمةةان واالسةةتقرار للمسةةتثمرين، للتفاعةةل مةةع السةةوق مةةن خةةالل السةةرية المفروضةةة  .2
 على المعلومات الخاصة بهم وعدم قبول أ  أوامر غير رسمية أو موثوقة. 

وتحويل ونقل ملكية األوراق المالية ب ةرق تكفةل السةرعة والدقةة فةى توفير أنرمة تداول ورقابة وتسوية  .3
 إنجا  الصفقات المختلفة. 

تةوفير أكبةر قةدر مةن االسةتقرار فةى حركةة األسةعار، مةع حمايةة المسةتثمرين مةن كافةة أشةكال التالعةب  .4
 واالحتيال. 

والخبةرات فةى هةذا  ت وير خدمات وفاعلية السةوق مةن خةالل اسةتق اب المعلومةات واالبتكةارات التقنيةة .5
 المجال. 

العمل على ت وير اإل ار التشريعى والتنريمى للسةوق بشةكل مسةتمر يواكةب المسةتجدات والمت لبةات  .6
 المالية واالقتصادية المتالحقة. 

 

 مفهوم إدارة األرباح:  (2.6) 
ات فةةى الةةدخل ( إدارة األربةةاح بأنهةا "سةةعي اإلدارة إلةةى تقليةةل حجةم التقلبةة413: 1999يعةرف  عبةةد الحميةةد، 

عما هو متوقع أو غير عادي أو مماثل فى الوحدات االقتصادية المثيلة إلى أقل حد ممكن، وتسلن اإلدارة 
( أن إدارة Ashari,1994:215فةةةى سةةةبيل تحقيةةةق ذلةةةن أسةةةاليب محاسةةةبية وعمليةةةات حقيقيةةةة". بينمةةةا رأي  

ح باسةتخدام أدوات محاسةبية محةددة". األرباح هى "عمةل إراد  مةن جانةب إدارة الشةركة لقليةل تقلبةات األربةا
ويضيف آخر أن تمهيد الدخل هو سلون متعمد من قبل اإلدارة، لمعالجةة التقلبةات التةي قةد تحةدث فةى رقةم 
الةةربح عةةن ذلةةن الةةذي يعتبةةر  بيعةةي مةةن وجهةةة نرةةر الوحةةدة االقتصةةادية، رغبةةًة منهةةا فةةى تدنيةةة االنحرافةةات 
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اختيةةار سياسةةات محاسةةبية معينةةة ضةةمن مجموعةةة المبةةادئ غيةةر العاديةةة فةةى رقةةم الةةربح، وذلةةن مةةن خةةالل 
 (.  Wallace, 1991المحاسبية المتعارف عليها  

ومن جهتا الباحث ينرر إلى إدارة األربةاح علةى أنهةا محاولةة اإلدارة التالعةب فةي نتةائج األربةاح أو الةدخل 
ة مثةةةل "توقعةةةات المحللةةةين عمومةةةًا بصةةةورة متعمةةةدة ومتحايلةةةة، لتحقيةةةق أفكةةةار مقدمةةةة عةةةن األربةةةاح المتوقعةةة

 الماليين، أو التقديرات المستقبلية لإلدارة عن األرباح، أو استمرار تحقيق بعض اتجاهات األرباح".

 (: 2004ويهدف تحقيق التقديرات أو التوقعات المحددة لألرباح إلى  حماد،  
 تشجيع المستثمرين على شراء األوراق المالية للوحدة االقتصادية.  .1
 قيمة السوقية للوحدة االقتصادية فى المدي ال ويل.  يادة ال .2

  يادة مكافأة وحواف  اإلدارة.  .3

 
 طرق ممارسة إدارة األرباح فى الشركات المسجلة فى سوق األوراق المالية:  (3.6)
 (:2004تناول  األدب المحاسبي عديد ال رق إلدارة األرباح، لعل أكثرها ممارسًة ما يلي  حماد، 
 الستحقاقات: . إدارة ا1

أ  تغييةةةر احتمةةةاالت وتقةةةديرات تحقةةةق اإليةةةرادات والمصةةةروفات المسةةةتحقة، مثةةةل تغييةةةر العمةةةر االفتراضةةةي 
لألصول أو احتمال سداد المدينين، بغرض التحكم فى مقةدار اإليةرادات والمصةروفات التةى ترهةر فةى فتةرة 

 مالية معينة.
 
 مية: . اختيار توقيت مالئم لتطبيق سياسة محاسبية إلزا2

عندما يصدر معيار محاسبى جديةد، فإنةا يةتم تحديةد موعةد الحةق لصةدوره كبدايةة للت بيةق، ومةع ذلةن فإنةا 
عةةةادًة مةةةا تسةةةمح المعةةةايير المحاسةةةبية بةةةالت بيق المبكةةةر أل  معيةةةار عةةةن الموعةةةد المحةةةدد، فيتةةةاح للوحةةةدات 

 محدد للت بيق. االقتصادية الفرصة ألن تقوم بالت بيق المبكر أو االنترار حتى الموعد ال
 
 . التغيرات المحاسبية االختيارية: 3

وتتضةةمن التحةةول مةةن  ريقةةة محاسةةبية إلةةى  ريقةةة محاسةةبية أخةةري مثةةل التحةةول مةةن  ريقةةة الةةوارد أخيةةرًا 
". ويجةةةب أن يتسةةةةم األسةةةلوب المحاسةةةةبي FIFO" إلةةةى  ريقةةةةة الةةةوارد أواًل صةةةةادر أواًل "LIFOصةةةادر أواًل "

 (:1999الخصائ  التالية  عبد الحميد،المستخدم فى إدارة األرباح ب
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  أن يحقةةق األسةةلوب المسةةتخدم تعةةدياًل فةةى رقةةم الةةدخل دون أن يةة ج الوحةةدة االقتصةةادية فةةى أعمةةال غيةةر
 مرغوبة فى المستقبل. 

  .أن ال يحتاج األسلوب المستخدم إلى القيام بعمليات فعلية مع أ راف خارجية أخري 

 المحاسبية المتعارف عليها.  أن يتفق األسلوب المستخدم مع المبادئ 

  أن تسةةتمر الوحةةدة االقتصةةادية فةةى اسةةتخدامها للممارسةةات المحاسةةبية دون تغييةةر خةةالل مجموعةةة مةةن
 الفترات المتتابعة. 

 
( أدلة على أن المديرين يفضلون منح خصم سعر ل يادة المبيعات بصورة Chowdhury,2006وقد قدم  

اعةةة مةةن خةةالل  يةةادة المخةة ون، باإلضةةافة إلةةى خفةةض نفقةةاتهم مؤقتةةة وكةةذلن لخفةةض تكلفةةة البضةةاعة المب
( فحصت العوامل المهمة التي Graham and et al,2005  المقدرة لتحسين صافى اإلرباح. بينما دراسة

مةدير  " 400تؤثر فى صافى األربةاح وقةرارات اإلفصةاح، وقةد أجةرت الدراسةة مسةحًا ومقةابالت ألكثةر مةن "
" منهم يفضلون إدارة األرباح من خالل أخذ أعمال اقتصادية أكثةر منهةا مةن %78تنفيذ ، ثم أرهرت أن "

 بادئ المحاسبية المتعارف عليها. خالل أحد أعمال الخيارات المحاسبية المتوافقة مع الم
 
 دوافع اإلدارة لتبني سياسة إدارة األرباح:  (4.6) 

 على ممارسات إدارة األرباح، من أهمها ما يلي: هنان العديد من الدوافع التي تجعل اإلدارة ُتقدم

 . تحقيق منافع ذاتية: 1
( حيةةث Hothouse,1995أن مةةن أهةةم الدراسةةات التةةي أجريةةت فةةى هةةذا الصةةدد هةةي دراسةةة  يمكةةن القةةول 

أرهةةرت تلةةن الدراسةةة وجةةود أدلةةة تجريبيةةة مؤيةةدة لفرضةةية أن الوحةةدات االقتصةةادية التةةي تقةةع تحةةت سةةي رة 
لمحتمل أن تتخذ قرارات خاصة بالسياسةات المحاسةبية، والتةى يكةون مةن شةأنها تمهيةد الةدخل المديرين من ا

أكثةةر مةةن الوحةةدات االقتصةةادية التةةي يسةةي ر عليهةةا المةةالن، وقةةد يرجةةع السةةبب فةةى ذلةةن إلةةى أن أكثةةر مةةن 
 نصف خ ط الحواف  تستخدم الدخل قبل الضريبة كأساا لقياا األداء. 

 
 . تخفيض ضريبة الدخل: 2
ن مةةن أهةةم دوافةةع المةةديرين إلدارة اإلربةةاح دافةةع ضةةريبة الةةدخل، وذلةةن مةةن خةةالل اختيةةار المةةديرين لل ةةرق إ

المحاسبية التى تقلل من القيمة الحالية المتوقعةة لمةدفوعات الضةرائب، ومةن إحةدي تلةن ال ةرق المسةتخدمة 
سةبيل المثةال عنةد ، فعلى "FIFO & LIFO"لتحقيق ذلن الغرض  ريقة تقييم المخ ون السلعى وخاصة 

" ذلةةةةن سةةةةيؤد  إلةةةةى تغييةةةةرات فةةةةى حقيقيةةةةة فةةةةي دخةةةةول الوحةةةةدات LIFOأو  FIFOاختيةةةةار المةةةةديرين لةةةةة "



 (2016-2014السنة ) -االصدار االول - 45-28( 2رقم )المقالة               ةقتصاديالا مجلة البحوث المالية و
 

35   
 

االقتصةةادية، نتيجةةة لتةةأثير  ةةرق المخةة ون علةةى اإلربةةاح الخاضةةعة للضةةريبة. فالوحةةدات االقتصةةادية عةةادًة 
اليةةة، والةةذي سةةيؤد  إلةةى  يةةادة " عنةةد  يةةادة األسةةعار ل يةةادة الةةدخل الرةةاهر فةةى القةةوائم المFIFOتسةةتخدم "

" قةد تسةتخدم لتخفةيض الةدخل الرةاهر LIFOالضرائب وانخفةاض فةى التةدفقات النقديةة، وفةى المقابةل فةإن "
فةى القةوائم الماليةة، ممةا يةؤد  إلةةى انخفةاض فةى الضةرائب و يةادة فةةي الةدخل، لةذلن ُيةري أن دافةع الضةةريبة 

يةةؤثر علةةى قةةرارات المةةديرين لت بيةةق سياسةةات محاسةةبة لتعرةةيم قيمةةة الوحةةدة االقتصةةادية هةةو دافةةع رئيسةةي 
 المخ ون السلعي. 

 
وهنةةان العديةةد مةةن الدراسةةات التةةى تناولةةت محاولةةة الوحةةدات االقتصةةادية تفةةاد  الضةةرائب مةةن خةةالل بعةةض 

( إدراة األربةةاح Porcano,1997الممارسةةات المحاسةةبية التةةى تسةةاعد فةةى تحقيةةق ذلةةن، فقةةد تناولةةت دراسةةة  
ئب المفروضةةةة علةةةى األربةةةاح الرأسةةةمالية، وذلةةةن مةةةن خةةةالل فحةةة  مةةةدي اسةةةتجابة الوحةةةدات لتفةةةاد  الضةةةرا

االقتصةةادية للتغيةةرات فةةةى اسةةعار الضةةرائب علةةةى األربةةاح الرأسةةةمالية الصةةافية فةةى الواليةةةات المتحةةدة والتةةةى 
"، وقد خلصت الدراسة إلةى أن اسةتجابات الوحةدات 1996"، حتى سنة "1974" مرات منذ سنة "4تكررت "

القتصةةةادية للتغيةةةرات األربةةةع فةةةى أسةةةعار الضةةةريبية كةةةان تتغيةةةر بهةةةدف تعةةةديل مةةةا حصةةةلت عليةةةا الوحةةةدة ا
 االقتصادية من خالل أرباح رأسمالية، من أجل تعريم التدفقات النقدية بعد الضريبة. 

 
 . تفادي التكاليف السياسية: 3

حجةةم، نتيجةةة القةةوانين واألنرمةةة التةةي تتمثةةل تلةةن التكةةاليف فةةى األعبةةاء التةةي قةةد تتحملهةةا الشةةركات كبيةةرة ال
تفرضةةها الدولةةة، مثةةل: قةةوانين  يةةادة معةةدالت الضةةرائب أو تحميةةل الوحةةدات االقتصةةادية بأعبةةاء اجتماعيةةة 
مرتفعةةةة، لةةةذلن قةةةد تلجةةةأ إدارات الشةةةركات إلةةةى تبنةةةى إدارة األربةةةاح واختيةةةار سياسةةةات محاسةةةبية تةةةؤد  إلةةةى 

 (. Watts,1977ف  تخفيض الربح، وذلن لتجنب مثل تلن التكالي
 

( أنةةا قةةد تسةةتخدم األرقةةام القياسةةية فةةى تبريةةر أفعةةال إدارات الشةةركت فةةى البيئةةات 2001،  ويةةري   ةةاحون 
المنرمة سياسيًا، فعلى سبيل المثال تهدف قوانين تحديد األسعار فى أستراليا والواليات المتحةدة إلةى إجبةار 

التسعير، مع  يادة االهتمام بالت اماتهةا تجةاه جمةاهير الشركات "خاصة الكبري منها" على االهتمام بسياسة 
المسةةتهلكين، ويمكةةن الحكةةم علةةى مةةدي التةة ام الشةةركات فةةى ذلةةن الصةةدد، بمقارنةةة ربحيتهةةا بمتوسةةط ربحيةةة 
الصةةناعة، لةةذلن اذا أرهةةرت إدارات الشةةركات كبيةةرة الحجةةم فةةى تقاريرهةةا أرباحةةًا مرتفعةةة، ومةةن ثةةم معةةدالت 

أو على حقوق الملكية، وعليا فإن تقارير الربحية الخاصة بهةا تكةون أكثةر ألن  عائد مرتفعة على األصول
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تلفت أنرار واضعي القوانين والجهات الحكومية التى تسعى إلعادة تو يع الموارد داخل حدود المجتمع فى 
 مثل تلن الرروف. 

 
مسـجلة فـى سـوق األوراق أثر تبني اإلدارة لممارسات إدارة األرباح على أسعار أسـهم الشـركات ال (5.6)

 المالية: 
هنان العديد من المؤشرات التى تستخدم لتقييم األداء وتكون محةل اهتمةام المسةتثمرين والمحلللةين المةاليين، 
فمنهم من يهتم بمستوي الدخل الذي يمكن أن يتوقع مستقباًل وليا المحقق اآلن من صافى الدخل، ومنهم 

والذي يعكا مدي التقدم فى أداء الوحدة االقتصادية، ومنهم من يهتم من يهتم بمؤشر ربحية السهم الواحد 
بالمستوي الفعلةى للنقديةة التةى تو عهةا الوحةدة االقتصةادية علةى حملةة األسةهم. لةذا فةإن أهةم المؤشةرات التةى 

 (: 1999يمكن أن يعتمد عليها المستثمرون فى تحديد اختياراتهم من األسهم تتمثل فى  عبد الحميد، 
 

 افى الربح بعد الضريبة: . ص1
يمثل صافى الربح بعد الضريبة مؤشرًا أساسيًا لمدي فاعليةة إدارة أمةوال الوحةدة االقتصةادية، كمةا يةؤثر رقةم 
صافى الربح فى حجم ال لب على أسهم الوحدة االقتصادية، ممةا قةد يةدفع المسةاهمين الحةاليين إلةى رفةض 

ذلةةن علةةى وجةةود عالقةةة مةةا بةةين مسةةتوي صةةافى الةةربح وبةةين  بيةةع أسةةهمهم إال إذا كةةان السةةعر مغريةةًا، ويةةدلل
 (. 1996سعر األسهم المتداولة فى سوق األوراق المالية  سويلم،

 
 . عائد الكوبون: 2

هو نسبة األرباح التى يحصل عليها السهم إلى ما دفعا مالن السهم فى سبيل الحصول علةى ذلةن السةهم، 
مو عةةة "صةةافى الكوبةةون" علةةى السةةعر السةةوقي ن األربةةاح الويحسةةب بقسةةمة نصةةيب السةةهم العةةادي الواحةةد مةة

للسهم على أساا سعر اإلقفال فةى نهايةة العةام، أو المتوسةط المةرجح للسةعر السةوقى خةالل العةام، ويمكةن 
قيةةاا نصةةيب السةةهم العةةادي الواحةةد مةةن األربةةاح المو عةةة علةةى أسةةاا قسةةمة األربةةاح المعةةدة للتو يةةع علةةى 

 (.2002سهم المكتتب فيها فى نهاية ذلن العام  محمد،المساهمين فى نهاية سنة ما على عدد األ
 

كمةةا أن هنةةان عالقةةة عكسةةية بةةين عائةةد الكوبةةون والقيمةةة السةةوقية للسةةهم، فةةإذا  ادت القيمةةة السةةوقية للسةةهم، 
قلةةت قيمةةةة عائةةةد الكوبةةةون "عائةةةد السةةةهم" والعكةةةا صةةةحيح، والسةةةبب هةةةو أن القيمةةةة السةةةوقية يحةةةددها عامةةةل 

وتتمي  تلن القيمة بعدم االستقرار، لتقلبها خالل التعامل اليومي، مما يةؤد  إلةى السوق "العرض وال لب"، 
 (:1994 عباا، 
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  إعةةةةادة تقيةةةةيم الوحةةةةدة االقتصةةةةادية ومرك هةةةةا المةةةةالى مةةةةن خةةةةالل توقعةةةةات المسةةةةتثمرين لنتةةةةائج اإلعمةةةةال
لإلشةةاعات  التشةةغيلية، واألربةةاح التةةى سةةتو عها ونرةةرًا الخةةتالف التوقعةةات بةةين المسةةتثمرين فقةةد يكةةون 

فرصةةة لتضةةخيم التوقعةةات التةةى تخةةةدم مصةةالح بعضةةهم، ممةةا يةةؤد  إلةةةى التةةأثير علةةى ارتفةةاع أسةةةعار 
 األسهم أو نقصانها بصورة مبالغ فيها. 

  تتأثر القيمة السوقية بالحالةة االقتصةادية التةى يمةر بهةا السةوق، ففةى حالةة الكسةاد يةؤثر التضةخم علةى
 أسعار األسهم. 

 
 الملكية: . العائد على حقوق 3

يةتم حسةاب معةدل العائةةد علةى حقةوق الملكيةةة بقسةمة صةافى الةةربح بعةد الضةريبة علةةى حقةوق الملكيةة، ألنةةا 
يقةةيا معةةدل العائةةد علةةى األمةةوال المسةةتثمرة بواسةة ة المةةالن، وألن معةةدل العائةةد علةةى حقةةوق الملكيةةة هةةو 

األصةةول وربحيةةة هيكةةل رأا المةةال. المعيةةار األكثةةر شةةمواًل لقيةةاا فاعليةةة اإلدارة، وذلةةن ألنةةا يقةةيا ربحيةةة 
بعبارة أخري يعتبر معدل العائةد علةى حقةوق الملكيةة مقياسةًا لربحيةة كةل قةرارات االسةتثمار وقةرارات التمويةل 

(، كما تعود أهمية ذلن المؤشر إلى أن ارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية يجذب أموااًل 1991 هند ،
ممةةةا يمكنهةةةا مةةةن تحقيةةةق الم يةةةد مةةةن اإلربةةةاح وبالتةةةالى ي يةةةد مةةةن  إضةةةافية مةةةن خةةةارج الوحةةةدة االقتصةةةادية،
 (. 1995احتماالت  يادة تو يعات األرباح  صبح،

 
 . ربحية السهم: 4

يقيا هذا المؤشر حصة السهم العادي الواحد من األرباح سواء أكان ذلن الربح المو ع علةى شةكل كوبةون 
تم اسةةتخراجا بقسةةمة صةةافى الةةربح السةةنو  بعةةد أم محتجةة  علةةى شةةكل احتيا يةةات أربةةاح غيةةر مو عةةة. ويةة
 (. 2002خصم الضريبة على عدد األسهم المكتتب فيها  محمد،

 
ويل م استبعاد الحص  التى ال تخ  المساهمين من صافى الربح مثل حص  العاملين ومكافأة مجلا 

محتجةة  علةةى اإلدارة والحصةة  األخةةري، بحيةةث يقتصةةر علةةى الةةربح السةةنو  المةةو ع علةةى المسةةاهمين، وال
 شكل احتيا يات وأرباح محتج ة.
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 منهج الدراسـة: ( 7)

، والةذ  ينتقةل مةن العةام إلةى الخةا  أو مةن الكةل "Deduction"تعتمد الدراسةة علةى المةنهج االسةتنبا ي 
إلى الج ء، حيث يقوم االستنتاج من أفكار محددة مسبقًا، والتي اعتمدتها الدراسة من دراسات سابقة، حيث 

لدراسةةة بنةةاًء علةةى ذلةةن وجةةود عالقةةة ذات داللةة معنويةةة بةةين المتغيةةرات األربعةةة المسةةتقلة للدراسةةة افترضةت ا
ربحيةةة السةةهم الواحةةد"،  -العائةةد علةةى حقةةوق الملكيةةة  -عائةةد الكوبةةون  -وهةةي "صةةافي الةةربح بعةةد الضةةريبة 

ومةن ثةم  لماليةة الليبةي،والمتغير التابع الوحيد للدراسة وهةو أسةعار أسةهم الشةركات المسةجلة بسةوق األوراق ا
سةةتقوم الدراسةةة علةةى أسةةاا اختبةةار الفرضةةيات الفرعيةةة األربةةع احصةةائيًا والوصةةول لنتةةائج الدراسةةة، وعليةةا 

 استنتاج وجود العالقة المفترضة من عدمها، وبالتالي تقديم توصياتها في ضوء ذلن.

 
 ( الدراسة العملية: 8) 

ارة األربةاح علةى أسةعار أسةهم الشةركات المسةجلة بسةوق األوراق تهدف الدراسة إلى توضةيح أثةر ممارسةة إد
 ولتحقيق هذا الهدف فإن الجانب الميداني سيتناول اآلتي:  المالية الليبى.
 

 ( مجتمع وعينة الدراسة:1.8)
يتمثةل مجتمةع الدراسةةة فةى مجموعةةة الشةركات التةةى يةتم تةةداول أسةهمها فةةى سةوق األوراق الماليةةة الليبةي فةةى 

"، وقةةةد تةةةم اختيةةةار جميةةةع الشةةةركات "الوحةةةدات" المدرجةةةة 2014" حتةةةى نهايةةةة "2009ة مةةةا بةةةين  بدايةةةة "الفتةةةر 
" شركة، باإلضافة إلى شركتين 14بجدول السوق الرئيسي، والممثلة لمؤشر السوق الرئيسي والبالغ عددها "

نضةةمام للشةةركات مةدرجتين فةةي الجةةدول الفرعةةي للسةةوق ومرشةةحة "وفةةق لجنةة مراقبةةة السةةوق"  قبةةل غيرهةةا لال
". ثةةةم تةةةم تقسةةةيم تلةةةن 16الممثلةةةة لمؤشةةةر السةةةوق الرئيسةةةي، وعليةةةا يصةةةبح العةةةدد اإلجمةةةالي لعينةةةة الدراسةةةة "

الوحةةدات إلةةى قسةةمين: أولهمةةا الشةةركات التةةي ارتفعةةت أسةةعار أسةةهمها عةةن سةةعر إصةةدارها، واألخةةري هةةي 
 ت أسعار أسهمها عن سعر إصدارها. الشركات التي انخفض
 :يهذا المجتمع ما يلومن أهم خصائ  

 عدم وجود معلومات عن خصائ  التو يع األساسي للمجتمع.  .1

المتغيرات المستقلة تأخذ قيمًا عددية، بينما المتغير التابع يأخذ صورة وصفية ممثلة فى مجموعة  .2
 أسهم ارتفعت اسعارها ومجموعة أسهم انخفضت أسعارها.

" شةركات، وهةي التةي 6همها، ويبلةغ عةددها "تنقسم عينة الدراسة إلةى شةركات انخفضةت أسةعار أسة  .3
 " شركات. 10يوجد أمامها عالمة "*"، وكذلن إلى شركات أرتفعت أسعار أسهمها، والبالغ عددها "



 (2016-2014السنة ) -االصدار االول - 45-28( 2رقم )المقالة               ةقتصاديالا مجلة البحوث المالية و
 

39   
 

وجدير بالذكر في هذا الصةدد أنةا قةد تمةت المقارنةة بةين أسةعار إصةدار أسةهم هةذه الوحةدات ألول مةرة "فةي 
، ومن ثم تةم تصةنيفها إلةى 1/10/2014فق أسعار إقفال يوم السوق األولي"، وأسعار أسهمها في السوق و 

 قسمين كما أسلفنا.
  
 ( مصادر البيانات: 2.8) 

 تم الحصول على بيانات الشركات المسجلة فى سوق األوراق المالية من خالل: 
 التقارير السنوية المنشورة للشركات المسجلة بالسوق.  .1

 الوسا ة المالية. المواقع اإللكترونية لبعض شركات السمسرة و  .2

 االتصال المباشر مع بعض المدراء الماليين للشركات المسجلة بالسوق.  .3

 (. WWW.LSM.LYالموقع اإللكتروني الرسمي لسوق األوراق المالية الليبى   .4

 

 ( األساليب اإلحصائية المستخدمة فى التحليل: 3.8)
 حصائية المالئمة لإلستخدام هي: الدراسة فإن األساليب اإل خصائ  مجتمعبناًء على 
 

 . التحليل األحادي:1
فةةى إجةةراء  square"-"Chi 2وكةةا Wallis Test"-"Kruskalوالةةيا  لتةةم اسةةتخدام اختبةةار كةةرو سةةيكا

 التحليل األحاد  حيث يعتبر ذلن االختبار من أقوي االختبارات  الالمعلمية( الخاصة بةالفرق بةين مقةاييا
الن عةةة المرك يةةة، ويسةةتخدم ذلةةن االختبةةار بترتيةةب مفةةردات مجمةةوعتين معةةًا، مةةع تمييةة  كةةل مجموعةةة عةةن 
ذا كانةةت المجموعتةةان مسةةحوبتين مةةن نفةةا المجتمةةع ولهمةةا  األخةةري، ثةةم يرتةةب كةةل مجموعةةة علةةى حةةدة، وار

لمجموعتةةان متوسةةط الرتةةب، فةةإن مجموعةةة الرتةةب لكةةل مجموعةةة سةةوف يكةةون واحةةدًا تقريبةةًا، أمةةا إذا كانةةت ا
مسةةحوبتين مةةن مجتمعةةات مختلفةةة، فةةإن مجمةةوع الرتةةب لكةةل مجموعةةة يتوقةةع أن يكةةون مختلفةةًا بدرجةةة كبيةةرة 

 نوعًا ما. 
 

ويمكةةن اسةةتخدام هةةذا األسةةلوب الختبةةار الفةةروض المتعلقةةة بمةةدي انعكةةاا مؤشةةرات صةةافى األربةةاح، وعائةةد 
ى أسعار األسهم المتداولةة فةى سةوق األوراق الكوبون، والعائد على حقوق الملكية، وربحية السهم الواحد عل

 المالية الليبى.
 
 

http://www.lsm.ly/
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 . التحليل المتعدد باستخدام التمايز:2
وقةةد تةةم إجةةراء التحليةةل باسةةتخدام التحليةةل المباشةةر، ويقصةةد بةةا إدخةةال كةةل المتغيةةرات المسةةتقلة فةةى النمةةوذج 

ليل التماي  فقد تم التعبير عن بغض النرر عن قدرتها التمي ية. وفيما يتصل بتشغيل البيانات فى حالة تح
" للتعبيةةةر عةةةن 0" للتعبيةةةر عةةةن الشةةةركات التةةةي ارتفعةةةت أسةةةعار أسةةةهمها والقيمةةةة "1المتغيةةةر التةةةابع بالقيمةةةة "

الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها. أما فيما يتصل بالمتغيرات المسةتقلة وهةى: صةافى أربةاح الشةركة، 
وربحيةةة السةهم الواحةةد، فقةد تةةم حسةاب معامةةل االخةتالف لكةةل  وعائةد الكوبةون، والعائةةد علةى حقةةوق الملكيةة،

متغير على مستوي كل شركة خالل فترة التحليل على أسةاا أن معامةل االخةتالف يعبةر عةن مةدي تشةتت 
قيمة المتغير المستقل، والمفترض أن تبني إدارة الشةركة لممارسةات إدارة األربةاح يةؤد  إلةى الثبةات النسةبي 

درجةةة التشةةتت، والةذي يمكةةن قياسةةا بمعامةةل االخةتالف لصةةافى أربةةاح الشةةركة خةةالل لألربةاح، أ  انخفةةاض 
عدة فترات، ومةن المفتةرض أن صةافى اربةاح الشةركة قةد يكةون لةا تةأثير مباشةر أو غيةر مباشةر علةى عائةد 

 الكوبون والعائد على حقوق الملكية وربحية السهم. 
 
 ( نتائج الدراسة العملية: 4.8)

فرضيات الدراسة فى رل األساليب اإلحصائية المستخدمة فى التحليل انقسةمت إلةى مةا إن نتائج اختبارات 
 يلى: 

قبةةول الفرضةةية الفرعيةةة األولةةى القائلةةة "توجةةد عالقةةة ذات داللةةة معنويةةة بةةين صةةافى ربةةح الشةةركة وبةةين  .1
 أسةةةعار األسةةةهم المتداولةةةة فةةةى سةةةوق األوراق الماليةةةة الليبةةةى"، حيةةةث بلةةةغ مسةةةتوي المعنويةةةة المحسةةةوب

-Kruskal" وفق اختبار "كةرو سةيكال والةيا 0.05" وهو أقل من مستوي المعنوية المحدد "0.024"
Wallis2" واختبار "كةا square-chi ،"والقائلةة " توجةد  وهو ما يؤيد قبول الفرضية الرئيسية للدراسة

يبةي لممارسةات عالقة ذات داللةة معنويةة بةين تبنةي إدارات الشةركات المسةجلة بسةوق األوراق الماليةة الل
 إدارة األرباح و أسعار أسهمها المتداولة فى السوق ".

 

رفض الفرضية الفرعية الثانيةة القائلةة "توجةد عالقةة ذات داللةة معنويةة بةين عائةد الكوبةون وبةين أسةعار  .2
" وهى 0.375األسهم المتداولة فى سوق األوراق المالية الليبى"، حيث بلغ مستوي المعنوية المحسوب "

 . وهو ما يؤيد رفض الفرضية الرئيسية للدراسة"، 0.05مستوي المعنوية المحدد " أكبر من
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قبةةول الفرضةةية الفرعيةةة الثالثةةة القائلةةة "توجةةد عالقةةة ذات داللةةة معنويةةة بةةين العائةةد علةةى حقةةوق الملكيةةة  .3
ب وبةين أسةعار األسةةهم المتداولةة فةةى سةوق األوراق الماليةةة الليبةى، حيةةث بلةغ مسةةتوي المعنويةة المحسةةو 

وهـــو مـــا يؤيـــد قبـــول الفرضـــية الرئيســـية "، 0.05" وهةةةو أقةةةل مةةةن مسةةةتوي المعنويةةةة المحةةةدد "0.048"
 . للدراسة أيضا  

 

قبةةول الفرضةةية الفرعيةةة الرابعةةة القائلةةة "توجةةد عالقةةة ذات داللةةة معنويةةة بةةين ربحيةةة السةةهم الواحةةد وبةةين  .4
مسةةةةتوي المعنويةةةةة المحسةةةةوب  أسةةةةعار األسةةةةهم المتداولةةةةة فةةةةى سةةةةوق األوراق الماليةةةةة الليبةةةةى، حيةةةةث بلةةةةغ

 وهــو مـــا يؤيـــد قبــول الفرضـــية الرئيســـية"، 0.05" وهةةى أقةةل مةةةن مسةةتوي المعنويةةة المحةةةدد "0.049"
 . للدراسة كذلك

 

 ومن جهته يرجع الباحث ذلك إلى ما يلى: 
وجود بعض الموانع التنريمية التي قةد تمنةع إدارة الشةركات مةن تبنةى ممارسةات إدارة األربةاح، ممةا قةد  .1

 ا على عائد الكوبون. ينعك

 
وجود بعض المستثمرين الذين يرك ون اهتمامهم على صافى الربح بعد الضريبة وربحية السهم الواحةد  .2

 والعائد على حقوق الملكية أكثر من عائد الكوبون، وذلن لتحقيق أ ماع داخلية خاصة بهم. 

 
" ترهةران wilks Lambdaليكا المبادا أما فيما يتعلق بنتائج تحليل التماي  المتعدد فإن نتائج اختبار "و 

القةوة التماي يةةة للمتغيةر المسةةتقل "صةةافى ربةح الشةةركة" هةو أكثةةر المتغيةةرات معنويةة، ويليةةا فةى ذلةةن المتغيةةر 
 المستقل "العائد على حقوق الملكية" ثم يليا المتغير المستقل "ربحية السهم الواحد". 

 
 استنتاجات الدراسة:  (9)

ى الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة واختبار لفرضةياتها فإنةا يمكةن الخةروج بناًء على ما تم بيانا ف
 باالستنتاجات التالية: 

  إن تبنةةةى إدارة الشةةةركة لسياسةةةة إدارة األربةةةاح لتحقيةةةق أهةةةدافها يةةةتم بتعةةةديل االيةةةرادات أو المصةةةروفات
وال ةةةرق المحاسةةةبية المرتب ةةةة المتوقعةةةة وذلةةةن بقةةةرارات إداريةةةة تتعلةةةق بالنشةةةاا، أو باختبةةةار السياسةةةات 

 بالقياا والتبويب، وذلن للتأثير على صافى أرباح الوحدة االقتصادية فى نهاية فترة نشا ها. 
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  إن تبنةةى إدارة الشةةركة لسياسةةة إدارة األربةةاح لةةا تةةأثير علةةى أسةةعار األسةةهم المتداولةةة فةةى سةةوق األوراق
داللةةةة معنويةةةة بةةةين صةةةافى أربةةةاح الشةةةركة،  الماليةةةة الليبةةةى، وذلةةةن ألن تحليةةةل مةةةدي وجةةةود عالقةةةة ذات

وربحيةةة السةةهم الواحةةد، والعائةةد علةةى حقةةوق الملكيةةة وبةةين أسةةعار األسةةهم المتداولةةة فةةى سةةوق األوراق 
المالية الليبي أرهر معنوية تلن العالقة، ومن المعروف كمةا أسةلفنا تةأثر هةذه المؤشةرات بتبنةي اإلدارة 

الدراسةةةة أيضةةةًا أن إدارة الشةةةركة قةةةد تلجةةةأ إلةةةى اسةةةتراتيجية إدارة  السةةةتراتيجية إدارة األربةةةاح، وقةةةد بينةةةت
األرباح باتباع سياسةات محاسةبية لهةا تةأثير علةى اسةتقرار الةدخل وذلةن للعديةد مةن الةدوافع التةي أهمهةا 

لى دوافع المصالح الضريبية وتفادي التكاليف السياسية.   مصلحة ذاتية لإلدارة، وار

 

 اسةةةة إدارة األربةةةاح قةةةد يكةةةون لةةةا انعكةةةاا مباشةةةر أو غيةةةر مباشةةةر علةةةى إن لجةةةوء اإلدارة إلةةةى تبنةةةى سي
المؤشةةرات التةةي قةةد يهةةتم بهةةا المسةةتثمرون الحةةاليون أو المرتقبةةون فةةى تحديةةد القيمةةة السةةوقية للشةةركة، 

 وبالتالي قد يكون لذلن االنعكاا تأثير مباشر على أسعار األسهم المتداولة فى السوق. 

 

 ن يركةة ون اهتمةةامهم علةةى صةةافى أربةةاح الشةةركة، ربحيةةة السةةهم الواحةةد، وجةةود بعةةض المسةةتثمرين الةةذي
العائةةد علةةى حقةةوق الملكيةةة، وذلةةن لتحقيةةق أ مةةاع مسةةتقبلية هامةةة، ألن هةةذه المؤشةةرات مةةن مؤشةةرات 

 الربحية الهامة بالنسبة للمساهمين أكثر من تركي هم على عائد الكوبون. 

 

 الشةةركة لهةةا تةةأثير علةةى القةةرارات االسةةتثمارية التةةي تتخةةذها  إن سياسةةة إدارة األربةةاح التةةي تنتهجهةةا إدارة
 تلن اإلدارة، وذلن نتيجة لتأثر أسعار أسهم تلن الشركة بسياسة إدارة األرباح.

  
  ال تةةةوفر شةةةركات السمسةةةرة والوسةةةا ة الماليةةةة معلومةةةات وتحلةةةيالت ماليةةةة للمسةةةتثمرين تسةةةاهم بتحقيةةةق

 التسعير العادل لألسهم المتداولة.

 

 ئحة الوفاء بمت لبات حوكمة الشركات التي أقرتها هيئة الرقابة واالشراف على السوق تمكةن مةن إن ال
نشةةةر تقةةةارير ماليةةةة موثوقةةةة تحةةةرم االدارة مةةةن التالعةةةب فةةةي نتةةةائج االعمةةةال والمركةةة  المةةةالي للشةةةركات 

حة والتقيد المسجلة بالسوق، ولكن حسب ردود عينة البحث أن عدم االل ام بالوفاء بمت لبات هذه الالئ
 بشرو ها قد أثر بالسلب على جودة واعتمادية المعلومات المفصح عنها من قبل هذه الشركات.  
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 توصيات الدراسة: (10)

 بناء على نتائج واستنتاجات الدراسة سالفة الذكر فإن الباحث بإمكانا أن يوصي باآلتي: 

 ليبةي بوضةع عقوبةات رادعةة علةى يوصي الباحث هيأة  الرقابة واإلشراف علةى سةوق األوراق الماليةة ال
 الشركات التي يثبت قيامها بإدارة أرباحها تصل لدرجة ش ب التسجيل بالسوق.

 

  العمل على نشر الوعى العلمي والفكر  لدي األفراد وأصةحاب الشةركات المسةجلة بالسةوق، وذلةن عةن
عةةةالم المرئيةةةة  ريةةةق عقةةةد النةةةدوات فةةةى النقابةةةات ومراكةةة  األعةةةالم واإلعةةةالن المسةةةتمر فةةةى وسةةةائل اإل

والمسموعة عن سوق األوراق الماليةة الليبةى، وعةن الفائةدة االقتصةادية التةي سةوف تعةود علةى كةل مةن 
 المستثمر الصغير "المدخر" والدولة في حالة الحد من راهرة إدارة األرباح. 

 

  ف يوصةةي الباحةةث علةةى العمةةل علةةى إصةةدار قةةوانين وتشةةريعات جديةةدة مةةن قبةةل هيةةأة الرقابةةة واإلشةةرا
على سةوق األوراق الماليةة الليبةي تسةمح بإدخةال مجموعةة مةن اآلليةات واألدوات الجديةدة التةي لةم تكةن 
موجةةةودة فةةةى سةةةوق األوراق الماليةةةة الليبةةةى مةةةن قبةةةل مثةةةل: صةةةناديق االسةةةتثمار، مؤسسةةةات السمسةةةرة، 

تقيةةيم  مؤسسةةات مختصةةة فةةى إدارة محةةاف  األسةةواق الماليةةة، مؤسسةةات تحليةةل وتقيةةيم األوراق الماليةةة،
محةةةةاف  األوراق الماليةةةةة، مؤسسةةةةات تغ يةةةةة المخةةةةةا ر، التةةةةأجير التمةةةةويلي، بيةةةةوت القبةةةةول والخصةةةةةم، 
ومؤسسات صانعي السوق، وذلن من خالل عقد المؤتمرات وورش العمل التي تبين مدي الحاجة إلةى 

 تلن األدوات، مع حث الجهات المختصة إلصدار القوانين الخاصة بذلن. 

 

  الرقابة واالشراف على سوق األوراق المالية الليبي بأن تنقل كاًل من دليةل ت بيةق يوصي الباحث هيأة
معةةةايير المحاسةةةبة الدوليةةةة والئحةةةة اإلدارة الرشةةةيدة مةةةةن مسةةةتوي اإلرشةةةاد إلةةةى مسةةةتوي اإللةةة ام بالنسةةةةبة 
للشةةركات المقيةةدة بالسةةوق، وذلةةن لتحقيةةق مسةةتوي مقبةةول مةةن اإلفصةةاح  والشةةفافية فةةي التقةةارير الماليةةة 
وفةةق مت لبةةات اإلفصةةاح العةةادل يواكةةب متغيةةرات تةةدويل وتكامةةل األسةةواق الماليةةة حةةول العةةالم، األمةةر 
الذي ي يد مةن درجةة الموثوقيةة بهةذه التقةارير، وبالتةالي يسةاعد علةى جةذب رؤوا األمةوال إلةى السةوق 

 الليبي وتنشي ا.
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 االقتصادية و المالية البحوث مجلة
  

لمالية واإلدارية واالقتصادية مجلة علمية الكترونية محكمة متخصصة في المجاالت المحاسبية وا
 بجامعة بنغازي تصدرعن قسم المحاسبة بكلية االقتصاد

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
مدى توافر مقومات تطبيق مدخل التكلفة على أساس النشاط  في المصارف 

 التجارية العامة الليبية
 

THE AVAILABILITY OF IMPLEMENTATION CONSTITUENTS OF ACTIVITY-

BASED COSTING (ABC) IN LIBYAN PUBLIC COMMERCIAL BANKS 

 

                            2ـوري ادة الفيتأ. غ                     1س عبد الحميد الشريفإدريد. 
 الملخص

تقوم المصارف التجارية العامة الليبية بدور هام  يتمثل في تقديم العديد من الخدمات التي تساهم في دفع عجلة النشاط 
يتناسب وطبيعة  االقتصادي، األمر الذي يستلزم تسعير هذه الخدمات واحتساب تكلفتها من خالل تطبيق نظام تكاليف

 العمل المصرفي، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر مقومات تطبيق مدخل التكلفة على أساس النشاط
Activity-Based Costing (ABC)   بالمصارف التجارية العامة الليبية، باعتبار أن هذا المدخل من أكثر أنظمة

 مات والمؤسسات الخدمية، وقد تم تجميع البيانات باستخدام صحيفة االستبيانالتكاليف مالئمة الحتساب التكاليف في المنظ
واستخدام كل من اإلحصاء الوصفي واالستداللي في تحليل البيانات، ووفرت الدراسة دليل علمي على توافر المقومات 

 الالزمة لتطبيق مدخل التكلفة على أساس النشاط بالمصارف التجارية العامة الليبية. 

 

Abstract 

Libyan public commercial banks play an important role in economic activity, its services, 

therefore, required to be priced and cost calculated through applying a cost system 

proportional to the nature of banking business. Thus, the present study aims to recognise the 

implementation constituents of Activity-Based Costing (ABC) introduction in Libyan public 

commercial banks as ABC is the most appropriate cost system for computing costs in service 

organisations. A   questionnaire was  utilised  as an  instrument  of  collecting required data, 

the data was analysed  by descriptive and inferential statistics.  The study provided a scientific 

evidence for the availability of required components to apply the ABC in Libyan public 

commercial banks. 

 

 

                                                           
 نغازيب جامعـة - االقتصاد كلية -  المحاسبة بقسم مساعد أستاذ 1
 بنغازي جامعـة - االقتصاد كلية -أستاذ متعاون بقسم المحاسبة  2
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   :للدراســـة العـــــام إلطـــــــارامقدمة :  .1
 اإلنتاجيدددة الوحددددات كافدددة فدددي المطبقدددة المحاسدددبية الدددنظم أهدددم مدددن الحاضدددر وقتندددا فدددي التكددداليف نظدددم تعدددد

 الفكدددر شددد لت التدددي القضدددايا أهدددم مدددن التكددداليف بياندددات فدددي الدقدددة فددد ن وعليددد  سدددواء، حدددد علدددى والخدميدددة
 نظددم لتطددوير السددعي ضددرور  واألكدداديميين المهنيددين مددن تطلددب امدد الماضدديين، العقدددين خددالل المحاسددبي
 مدددن والرفدددع التكددداليف، نظدددم تطدددوير فدددي تسددداعد محاسدددبية وأدوات أسددداليب اسدددتحدا  خدددالل مدددن التكددداليف،
 هدددذه أهدددم ومدددن ،(2004 الجبدددالي،) أدق بشدددكل الالزمدددة البياندددات تدددوفير لهدددا يكفدددل الدددذي بالشدددكل كفاءتهدددا
 فكددددر  علددددى يقددددوم والددددذي النشدددداط أسدددداس علددددى التكلفددددة تخصددددي  أسددددلوب بيةالمحاسدددد واألدوات األسدددداليب
     النهائيدددددة للمنتجدددددات وفقددددداا  التخصدددددي  مدددددن بددددددالا  لحددددددوثها  المسدددددببة األنشدددددطة حسدددددب التكلفدددددة تخصدددددي 

 اسدتخدام وتكلفدة األداء ألنشدطة الكمدي للقيداس أسدلوباا  يمثل كون  إلى باإلضافة(  1996 والجبالي، الوابل)
 غيدر التكداليف جميدع تمثدل التدي األنشدطة أكثدر وتحديدد بدقدة، األنشدطة هدذه تكلفدة تحديد خالل من الموارد

 التكداليف تحميدل وسيلة تعد والتي  التكاليف محركات واختيار األنشطة، لمراكز التكاليف تتبع ثم المباشر ،
 .(2003 رمزي،) المنتجات إلى األنشطة مراكز من
 

 علدى تطدرأ التدي الت يدرات حجدم معرفدة لدددار  النشداط أسداس علدى التكلفدة ي تخص مدخل استخدام ويتيح
 إجدراء أو اإلنتاجيدة العمليدات علدى تحسدينات إدخدال مثدل معيندة، قدرارات التخاذ نتيجة معين نشاط خدمات
 الالزمددة والمددوارد األنشددطة تحديددد إلددى باإلضددافة حديثددة، تقنيددة أسدداليب إتبددا  أو المنددت ، تصددميم فددي تعددديل
 اتخددداذ علدددى اإلدار  وتسددداعد بالموضدددوعية تتصدددف دقدددة أكثدددر تكددداليف سياسدددات وتدددوفير األنشدددطة، لتحقيدددق
 .(2000 عطية،) أفضل قرارات

 
 المدوارد بدين الدرط  فدي يتمثل رئيسي مبدأ على يقوم النشاط أساس على التكلفة تخصي  مدخل أن وحي 

 النهائي والمنت  األنشطة تكاليف بين الرط  ثم الموارد، تلك تستهلك أو تستخدم التي واألنشطة المستخدمة،
 عيسددددى،) المختلفددددة األنشددددطة مددددن الخدددددمات أو المنتجددددات تلددددك احتياجددددات عددددن تعبددددر مقدددداييس باسددددتخدام
 المقومدات أو العناصدر مدن مجموعدة علدى يقدوم النشاط أساس على التكلفة تخصي  مدخل ف ن ،(1997
 :التالي في المقومات هذه تلخي  ويمكن تطبيق  على تساعد أن شأنها من التي
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 :المـــــــــــوارد
 مصددر تمثل وهي النشاط، مخرجات لتوليد النشاط بواسطة استخدامها يتم التي اإلنتاج عوامل هي الموارد
  التقنيدددة، البشدددري  العنصدددر المدددواد،: فدددي المدددوارد وتتمثدددل المدددوارد، هدددذه اسدددتخدام نتيجدددة تنشدددأ التدددي التكلفدددة

 الخددددمات أو المدددوارد علدددى تشدددتمل والتدددي النشددداط، دعدددم فدددي المسدددتخدمة األخدددرى  الخددددمات أو لتسدددهيالتا
 .(2002 صالح،)  والقانونية المحاسبية والخدمات اإلعالن مثل المنظمة، خارج من المشترا 

 
 :األنشطـــــــــة

 هددديكس،"  )األعمدددال تنفيدددذ إتمدددام إلدددى تدددؤدي التددي اإلجدددراءات أو العمليدددات مدددن مجموعدددة"  بالنشددداط يقصددد
 مدنه  يقدوم حيد  النشاط، أساس على التكلفة تخصي  مدخل أساس هي األنشطة وتعتبر(. 43: 1998
 .معينة خدمة أو معين، منت  إلنتاج الالزمة الموارد تستهلك التي األنشطة جميع تحديد على المدخل هذا
 
 :المخرجــــــــــــات 

 الوحدددات هددذه كانددت سددواء المختلفددة األنشددطة خدددمات تسددتهلك التددي التكلفددة حددداتو  عددن المخرجددات وتعبددر
 مسدببات اسدتخدام خدالل مدن المختلفدة المخرجدات علدى األنشدطة تكداليف تحميدل ويدتم خدمات، أو منتجات
  .(2002 صالح،) األنشطة تكاليف

 
 :التكلفـــــة مسببـــات
 حجدددم أو لمسدددتوى  األساسدددي السدددبب هدددو أو التكلفدددة، دو حددد فدددي تسدددبب الدددذي العامدددل هدددو التكلفدددة مسدددبب
 أفضددل لتحديددد اإلحصددائية المقدداييس اسددتخدام نشدداط لكددل التكلفددة مسددبب اختيددار عمليددة وتتطلددب النشدداط،
 مجموعة تجميع حالة وفي نشاط، بكل الخاصة التكاليف سلوك عن للتعبير استخدام  يمكن للتكلفة مسبب
 وحيدد تكلفدة مسدبب اسدتخدام الصدعب مدن سيصدبح ف ن  واحد، تكلفة عمجم في األنشطة من متجانسة غير
 تطبيددق ويتطلددب الخدددمات أو المنتجددات علددى المباشددر  غيددر التكدداليف تحميددل فددي قصددوراا  يسددبب ممددا  لهددا

 تسبب الذي النشاط نشوء إلى أدت التي للعوامل وتحديداا  فهماا  النشاط أساس على التكلفة تخصي  مدخل
 .(2002 صالح،) التكلفة حدو  في
 

 :التكلفـــــة مجمعــــات
 هدف لتحقيق النشاط وحد  داخل تؤدى التي المتجانسة األعمال مجموعة تجميع التكلفة بمجمعات ويقصد
(. 2002 صدالح،) النهائيدة والمنتجدات المنظمدة موارد بين الوصل حلقة يمثل واحد، تكلفة مجمع في محدد
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 وبحيد  يؤدي  الذي الدور حسب للنشاط تكلفة مجمع بكل المباشر  غير التكاليف عناصر تجميع يتم حي 
 مدددع طرديددداا  التكددداليف هدددذه تتناسدددب وأن متجانسدددة، بأعمدددال القيدددام نتيجدددة هدددي مجمدددع بكدددل التكددداليف تكدددون 

 التددي األنشددطة بحسددب الخدددمات أو اإلنتدداج علددى المجمعددات هددذه تكدداليف توزيددع ذلددك بعددد ويددتم األنشددطة،
  .(1997 عيسى،) زهاإنجا في استخدمت

 
 : النشـاط أساس على التكلفـة مدخـل تصميم مراحـل
 بهددا، القيددام يددتم التددي األنشددطة فهددم فددي يتمثددل النشدداط أسدداس علددى التكلفددة لمدددخل األساسددي الهدددف أن بمددا

 ىعلد التكلفدة تخصدي  نظدام وتنفيذ تصميم المنظمات على يجب ف ن  بتنفيذها، المرتبطة التكاليف وتقدير
 التكلفددة تخصددي  نظددام وتنفيددذ تصددميم مراحددل فدد ن وعليدد  أهدددافها، تحقيددق لهددا يكفددل بشددكل النشدداط أسدداس
 : اآلتية الخطوات في تتلخ  النشاط أساس على

 .وتعريفهدا المالئمة األنشطدة تحدديد .1

 .األنشطدة مراكدز تحدديد .2

 .األنشطدة لمراكدز التكاليف تتبدع .3

 .دةالتكلف( مسببات) محركات اختيدار .4

 .المخرجدات على األنشطدة تكاليف تحميدل .5

 المنظمدات فدي األمر بادئ في أستخدم قد النشاط أساس على التكلفة تخصي  مدخل أن من الرغم وعلى
 فددي ملحوظداا  انخفاضداا  الماليددة المؤسسدات واجهدت المدديالدي، العشدرين القدرن  نهايددة ومدع أند  إال الصدناعية،
 أرطاحهدا، وتحسدين األساسدية تكاليفهدا وخفد  إلدار  جديدد  وأسداليب طدرق  عدن للبحد  دفعهدا ممدا أرطاحهدا،

 علدى التكلفة تحديد نظام أن المؤسسات هذه من العديد وترى  أعمالها، أنشطة على سلباا  ذلك يؤثر أن دون 
 .(2004 مابرلي،) األهداف هذه لتحقيق مالئمة األكثر األسلوب هو النشاط أساس

 
 تنميددة فددي فعددال بشددكل تسددهم والتددي للددرطح، الهادفددة الماليددة المؤسسددات مددن تعددد التجاريددة المصددارف وكددون 

 ومتنوعدة عديدد  خددمات مدن تقدمد  مدا خدالل مدن األفدراد، رفاهيدة تحقيق في والمساهمة الدول، اقتصاديات
 معظدددم شدددمل الدددذي التقندددي التقددددم أن إال حيددداتهم، مجددداالت جميدددع وفدددي المجتمدددع، أفدددراد كافدددة منهدددا يسدددتفيد
 العامددة التجاريددة المصددارف تقدددمها التددي المصددرفية الخدددمات وتنددو  زيدداد  فددي سدداهم االقتصددادية، األنشددطة
 الخددمات، هدذه تقدديم سدبيل فدي المصدارف هدذه تتكبدها التي التش يل تكاليف لذلك تبعاا  وارتفعت لعمالئها،
  .(1983 معقصة،) عليها الرقابة وتحقيق وتسعيرها الخدمات هذه تكلفة تحديد ضرور  تطلب الذي األمر
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 وعددم واختالفهدا، تنوعهدا حيد  مدن لعمالئها، العامة التجارية المصارف تقدمها التي الخدمات لتميز ونظراا 
 الحاجة ف ن بها، المحيطة االقتصادية بالحالة وتأثرها الخدمات هذه انتشار إلى باإلضافة للتخزين، قابليتها
 مددن التجاريددة المصددارف بددين الحدداد للتنددافس نظددراا  بال ددة، أهميددة يمثددل المصددرفية الخدددمات تكلفددة قيدداس إلددى

 التقندددي والتطدددور المصددرفي الدددوعي زيددداد  نتيجددة المصدددرفية، الخدددمات علدددى المسدددتمر الطلددب وزيددداد  جهددة،
  .(2003 علوان،) أخرى  جهة من القطا  لهذا المستمر والتوسع

 
 لتحديددد مالئمددة واألكثددر المناسددب األسددلوب هددو النشدداط أسدداس علددى تكلفددةال تحديددد نظددام يكددون  فقددد وعليدد ،
 .النظام هذا لتطبيق الالزمة المقومات توفرت إذا المصرفية، الخدمات تكلفة
 

 التجاريددة المصددارف فددي النشدداط أسدداس علددى التكلفددة نظددام تطبيددق إمكانيددة دراسددة فددان تقدددم، مددا علددى وطندداء
 القطددا ، هدذا فددي حاليداا  القائمددة والتطدورات الت يددرات ظدل فدي خصوصدداا  أهميتهدا لهددا تكدون  قددد الليبيدة العامدة

نشدددداء الليبيددددة العامددددة التجاريددددة المصددددارف بعدددد  خصخصددددة نحددددو باالتجدددداه  ممددددا الماليددددة لددددقوراق سددددوق  وا 
 هددو الدراسددة هدددف فدد ن وعليدد  تقدددمها، التددي المصددرفية الخدددمات تكلفددة وخفدد  احتسدداب ضددرور  يسددتوجب
 العامدة التجاريدة المصدارف فدي النشداط أسداس علدى التكلفة مدخل تطبيق مقومات توافر مدى ىعل التعرف
  .الليبية

 
 :الدراســـة فرضيــــات   .2

 :كالتالي الرئيسية الدراسة فرضية صياغة تم
 "الليبية العامة التجارية بالمصارف النشاط أساس على التكلفة مدخل تطبيق مقومات توافر عدم"

 :كالتالي فرعية فرضيات سبع عدد صياغة تم الفرضية ههذ والختبار
 :األولى الفرعية الفرضية

 "الليبية العامة التجارية بالمصارف واضحة تنظيمية هياكل توافر عدم"
 :الثانية الفرعية الفرضية

 "الليبية العامة التجارية بالمصارف متكاملة محاسبية نظم توافر عدم"
 :الثالثة الفرعية الفرضية

 "بدقة الليبية العامة التجارية بالمصارف أداؤها يتم التي األنشطة تحديد إمكانية معد"
 :الرابعة الفرعية الفرضية
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ــة عــدم" ــد إمكاني ــ  تحدي ــي المــوارد جمي ــد تســتخدم الت ــة بالمصــارف نشــاط كــل أداء عن ــة التجاري  العام
  "الليبية

 :الخامسة الفرعية الفرضية
 "الليبية العامة التجارية بالمصارف أداؤها يتم التي لألنشطة فةالتكل مسببات تحديد إمكانية عدم"

 :السادسة الفرعية الفرضية
ــة عــدم" ــ  إمكاني ــتم التــي المتشــاب ة األنشــطة تجمي ــة بالمصــارف أداؤهــا ي ــة العامــة التجاري ــي الليبي  ف

 "للتكلفة مجمعات
 :السابعة الفرعية الفرضية

 التجاريــة بالمصــارف أداؤهــا يــتم التــي األنشــطة مــ  نشــاط لكــل المباشــرة التكلفــة تحميــل إمكانيــة عــدم"
 "الليبية العامة

 
 :الدراســـــة من جيــــة .3
 مددن يمكددن والتددي بدراسددت ، قيامدد  عنددد الباحدد  تواجدد  التددي المواضدديع أهددم مددن الدراسددة منهجيددة تحديددد يعددد 

 (Process) اإلجدراءات حيد  مدن اسةالدر  هذه تصنيف تم فقد علي  وطناء وتحليلها، البيانات جمع خاللها

 حيد  مدن أمدا (Qualitative) نوعيدة منهدا أكثدر (Quantitative) كميدة دراسدة باعتبارهدا تتبعهدا التدي
 معينة، ظاهر  وصف إلى تهدف ،(Descriptive) وصفية دراسة إلى الدراسة هذه تصنيف فيمكن الهدف
 علددى التكلفدة مددخل تطبيدق مقومدات تدوافر مددى بوصدف قيامهدا خدالل مدن واضدح، بشدكل معالمهدا وتحديدد
 .الليبية العامة التجارية بالمصارف  ABC النشاط أساس

 
ن الظداهر، المدادي بدالوجود تتسدم لتجميعهدا الدراسدة هدذه تسعى التي الحقائق وكون   بهدا المتعلقدة المعرفدة وا 
 Functionalist)الددددد ضددددمن كبيدددر حددددد إلددددى تقددددع الدراسدددة هددددذه فدددد ن األفددددراد، عدددن مسددددتقلة معرفددددة هدددي

Paradigm)  يعدرف مدا هدي الدراسدة هدذه فدي المتبعدة المنهجيدة ستكون  علي  وطناءا  الوظيفي، النموذج أي 
 .الطبيعية المنهجية أي (Nomothetic Methodology)بد
 
 :الدراســة  وعينـــة  مجتمــ  .4

 ليبيدا مصدرف يمتلدك التدي المصدارف كتلد وهدي الليبية، العامة التجارية المصارف في الدراسة مجتمع تمثل
 :التالية المصارف في المصارف هذه وتتمثل مالها، رأس كامل أو معظم المركزي 
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 .الوحد  مصرف .أ

 .الجمهورية مصرف .ب

 .األمة مصرف .ج

 .الصحاري  مصرف .د

 .الوطني التجاري  المصرف .ه

 العامدة الحسدابات إدارات دراءبمد ممثلدة العامدة، اإلدارات مسدتوى  علدى بالكامدل المجتمدع الدراسة شملت وقد
 الرئيسدية الفدرو  الدراسة عينة شملت حين في. اإلدارات بهذه الميزانية وحدات ورؤساء عنهم، ينوب من أو

 أقسددام ورؤسداء عدنهم، يندوب مددن أو الفدرو  بمددراء ممثلدة الليبيدة العامددة التجاريدة للمصدارف الرئيسدية وغيدر
 هددف مع تمشياا    الحجم متوسطة أو كبير  الفرو  هذه تكون  أن اطاشتر  مع الفرو ، بهذه العامة الحسابات
 فددي منتشددر  فرعدداا ( 258) عدددها والبددال  الليبيددة العامدة التجاريددة المصددارف فددرو  عددد لكثددر  ونظددراا  الدراسدة،
 عددددها بلدد  عينددة اختيددار تددم فقددد الدراسددة فددي جميعدداا  ت طيتهددا إمكانيددة عدددم وبالتددالي الليبيددة المدددن مختلددف

 يوضدددح(  1) رقدددم والجددددول المصدددرفية، الفدددرو  عددددد إجمدددالي مدددن( %23.25) يقدددارب مدددا أي فرعددداا،( 60)
 :الدراسة في المشاركة للفرو  الج رافي التوزيع

 (1) جـدول رقـم     
 لرئيسية وغير الرئيسية المشاركة في الدراسةاالتوزي  الجغرافي للفروع 

 

 اإلجمالي مصراتة لسطراب درنة البيضاء المرج بن ازي  المدينة

 60 5 21 5 5 4 20 عدد الفرو 

 يوضح هذا الجدول التوزيع الج رافي للفرو  الرئيسية وغير الرئيسية المشاركة في الدراسة.      
 

 :البيانـــــات  تجميـــ  .5
 تدم حيد  رئيسدية كدأدا  االسدتبيان اسدتمار  علدى باالعتمداد الالزمدة البياندات تجميدع تدم الدراسة هدف لتحقيق
 حددين فددي الليبيددة العامددة التجاريددة للمصددارف العامددة اإلدارات إلددى األولددى أرسددلت: اسددتبيان اسددتمارتي إعددداد
 اسدتمارات توزيدع تدم الدراسدة عيندة تحديدد وبعدد الليبيدة، العامدة التجارية المصارف فرو  إلى األخرى  أرسلت

 االسدتمارات عددد فبلد  البريدد طريدق وعدن معداونين وبمسداعد  مباشدر، بشكل العينة مفردات على االستبيان
 لكددل اسددتمار ( 2) بمعددل اسددتمارات( 10) الليبيدة العامددة التجاريدة للمصددارف العامدة اإلدارات علددى الموزعدة
 بدذات الميزانيدة قسدم ورئديس عند  ينوب من أو العامة الحسابات إدار  مدير قبل من عليها اإلجابة تم إدار ،
 التجاريددة للمصددارف الرئيسددية وغيددر الرئيسددية الفددرو  علددى الموزعددة االسددتمارات عدددد  بلدد حددين فددي اإلدار ،
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 مدن أو الفدر  مددير قبدل مدن عليهدا اإلجابدة تم فر ، لكل استمار ( 2) بمعدل استمار ،( 120) الليبية العامة
 .بالفر  العامة الحسابات قسم ورئيس عن  ينوب
 
 :البيانـــــــات  تحليــــــل .6

 اإلحصددائية الحددزم  مجموعددة اسددتخدام تددم الدراسددة فرضدديات الختبددار تجميعهددا تددم التددي البيانددات لتحليددل

(Minitab)  وكذلك (SPSS) دخالها وترميزها، البيانات هذه مراجعة بعد وذلك  ومن اآللي الحاسب إلى وا 
 :اآلتية اإلحصائية االختبارات باستخدام تحليلها ثم

 :Reliability Analysis  والثبـــــات دقالصــــ اختبــار: أوالا 

 وفدي وثباتهدا، اإلجابدات موثوقيدة ومددى االسدتبيان، أسدئلة تدراب  مددى مدن للتأكدد االختبدار هدذا استخدم وقد
 باسدددتخدام حدددده علدددى فرعيدددة فرضدددية بكدددل المتعلقدددة لقسدددئلة" كرونبدددا  ألفدددا" اختبدددار إجدددراء تدددم الدراسدددة هدددذه

 ، إحصدائيا مقبولدة عليهدا الحصدول تدم التدي الثبدات معدامالت جميدع وكاندت (SPSS) اإلحصدائي البرندام 
 عليهدا المتحصدل اإلجابدات وأن حدده، علدى فرعية فرضية بكل المتعلقة األسئلة بين تراب  وجود على وتدل
 :ذلك يوضح(  2) رقم والجدول إحصائيا، مقبولة ثبات نسب حققت قد

 (2جـدول رقـم )
    ــاتاختبـار الصـدق والثب

 التـعليـق ALPHAقيمــة  البيـــا  م

 مقبولة إحصائيا 0.795 الفرضية الفرعية األولى 1

 مقبولة إحصائيا 0.751 الفرضية الفرعية الثانية 2

 مقبولة إحصائيا 0.871 الفرضية الفرعية الرابعة 3

 مقبولة إحصائيا 0.955 الفرضية الفرعية الخامسة 4

 مقبولة إحصائيا 0.870 ابعةالفرضية الفرعية الس 5
 

 يوضح هذا الجدول نتائ  اختبار الصدق والثبات لفرضيات الدراسة الفرعية.         

 هدذا إجدراء وعددم فق  فرعية فرضيات خمس لعدد كرونبا  ألفا اختبار إجراء تم قد بأن  الجدول من يالحظ
 قدد الفرضديتين هداتين مدن فرضدية كدل أن ذلك السادسة، الفرعية والفرضية الثالثة الفرعية للفرضية االختبار

 .منهما كل   على لدجابة فق  واحد سؤال تخصي  تم
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 :Descriptive  Analysis  الوصفـــــــي التحليــــل: ثانيـــاا 

 بهددددف ال دددر  لهدددذا تجميعهدددا تدددم التدددي البياندددات ووصدددف لتحليدددل الوصدددفي التحليدددل أسدددلوب اسدددتخدام تدددم 
 معظدددم أن  تبدددين التحليدددل خدددالل ومدددن  ووصدددفها، الدراسدددة عيندددة ومعدددالم خصدددائ  بعددد  علدددى فالتعدددر 

 المصددارف فددي نسددبياا  طويلددة خبددر  وذوي  هامددة، وظيفيددة مراكددز يشدد لون  ممددن هددم الدراسددة فددي المشدداركين
 رتددواف إلددى باإلضددافة عليهددا المتحصددل اإلجابددات فددي الثقددة مددن معقددوالا  قدددراا  يعطددي الددذي األمددر التجاريددة،
 يسددهل الددذي األمددر الدراسددة، عينددة المصددارف داخددل العليددا العلميددة والمددؤهالت المتخصصددة البشددرية المددوارد
 لتددددريب كبيدددر  أهميدددة تعطدددي المصدددارف أن يتضدددح كمدددا الدراسدددة، محدددل النظدددام وفهدددم اسدددتيعاب عمليدددة مدددن

 علدى بالضدرور  يدنعكس يالذ األمر وتأهيلهم لتطويرهم فرصة يعطي مما خارجياا، أم داخلياا  سواءا  موظفيها
 والمسددتجدات للتطددورات ومواكبتهددا متابعتهددا حيدد  مددن المصددارف هددذه أداء تحسددين وبالتددالي أدائهددم مسددتوى 
 تدوافر حدال فدي النشاط أساس على التكلفة لنظام تطبيقها إمكانية ذلك في بما المالية، الوظيفة صعيد على

 عيندددة أفدددادت المصدددرفية، الخددددمات تكلفدددة تحديدددد نيدددةإمكا بمددددى يتعلدددق وفيمدددا لتطبيقددد ، الالزمدددة المتطلبدددات
 والمعلومدددات البياندددات تدددوفير تكفدددل بالمصدددروفات خاصدددة تحليليدددة وسدددجالت بددددفاتر تحدددتفظ بأنهدددا الدراسدددة

 ألسددس وفقدداا  مصددروفاتها عناصددر بتصددنيف  تقددوم وبأنهددا المختلفددة، المصددروفات عناصددر حددول التفصدديلية
 الخدددددمات تكلفددددة احتسدددداب إمكانيددددة وبالتددددالي التكلفددددة تحديددددد عمليددددة مددددن يسددددهل ممددددا المختلفددددة، التصددددنيف
 مسداعد ، وأخدرى  رئيسدية مراكدز إلدى( أقسدامهم) إداراتهدم تقسديم إمكانيدة إلدى باإلضدافة وتسعيرها، المصرفية

 الدراسدددة فددي المشدداركين أن إلددى باإلضددافة هددذا عليهددا، والرقابددة التكدداليف تخطددي  إمكانيددة مددن يسددهل ممددا
دراك بددوعي يتمتعددون   تطددوير فددي األكيددد  الرغبددة ولددديهم النشدداط أسدداس علددى التكلفددة نظددام بأهميددة كبيددر وا 
 تكلفدة واحتساب تحديد على يساعد جديد نظام استحدا  خالل من بمصارفهم، المطبقة المصرفية األنظمة
 فدي النظدام، اسدتيعاب علدى القدادر  المؤهلدة والكدوادر الكافيدة الخبدرات تدوافر عن فضالا  المصرفية، الخدمات

 .الدراسة محل العامة التجارية بالمصارف تطبيق  تم حال
 

 :Inferential  Analysis  االستداللـــــي التحلـيـــل: ثـالثــاا 
 الدراسدة، فرضديات اختبار بهدف تجميعها تم التي البيانات تحليل في االستداللي التحليل على االعتماد تم

"  معنويدة مسدتوى  عندد " One Sample T-Test " اختبدار باسدتخدام وذلدك ا،حولهد المالئدم القدرار واتخداذ
0.05 = α" والفرضدديات الرئيسددية الفرضددية اختبددار عنددد إتباعهددا تددم التددي للخطددوات توضدديح يلددي وفيمددا 
 :للدراسة الفرعية
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 فرعيدة فرضية بكل والخاصة   الواحد  الفقر  ذات األسئلة من سؤال لكل اإلحصائي االختبار إجراء تم .أ
 قبدول يدتم فلن وبالتالي(  %70) نسبة عند وذلك لها التابعة للفرضية جزئية فرضيات أنها اعتبار على
 مددن أكبددر تكددون  إجابددة أيددة قبددول سدديتم المقابددل وفددي ،(%70) تسدداوي  أو مددن أصدد ر تكددون  إجابددة أيددة
 لهددذه (H1)  البديلددة والفرضددية (H0) الصددفرية الفرضددية صددياغة تددم فقددد ذلددك علددى وطندداء( 70%)

 :التالي النحو على األسئلة من المجموعة

H0 : µ ≤ 0.7 

H1 : µ > 0.7 

 أنهدا أسداس علدى لهدا اإلحصدائي االختبدار إجدراء تدم فقدد فقرات، عد  على تحتوي  التي لقسئلة بالنسبة .ب
 ضدرب طريدق عن احتسابها تم مختلفة نسب عند وذلك تشملها، التي الفرعية للفرضية جزئية فرضيات

 تددددم الددددذي النددددات  عنددددد عليهددددا المتحصددددل اإلجابددددات اختبددددار ثددددم ومددددن ،(%70) نسددددبة×  قددددراتالف عدددددد
 عليد  المتحصدل الندات  من أكبر تكون  التي اإلجابات جميع وقبول الضرب، عملية من علي  الحصول

 عليد  المتحصدل الندات  تسداوي  أو مدن أص ر تكون  التي اإلجابات جميع ورف  حده، على سؤال لكل
 هددذه مددن سددؤال لكددل اإلجابددة متوسدد  احتسدداب لكيفيددة توضدديح يلددي وفيمددا حددده، علددى السددؤ  لكددل أيضددا
 :األسئلة

 (3جـدول رقـم )
 احتساب متوسط اإلجابة لألسئلة ذات الفقرات المتعددة

 

 H1الفرضية البديلة  H0الفرضية الصفرية  %70 × عدد الفقرات عدد فقرات السؤال

5 5×0.7  =3.5 H0: µ ≤ 3.5 H1: µ > 3.5 

4 4×0.7  =2.8 H0: µ ≤ 2.8 H1: µ > 2.8 

 يوضح هذا الجدول كيفية احتساب متوس  اإلجابة لقسئلة ذات الفقرات المتعدد .
 

 اإلحصدائي االختبدار إجدراء تدم الدذي (α) المعنويدة مسدتوى  مدع للمقارندة (P-value) قيمدة اسدتخدام تدم .ج
 رفد  يدتم ف ند P-value)  ≤ 0.05)  يمدةق كاندت فد ذا ،(α= 0.05) وهدي عنددها، الجزئيدة للفرضيات
 قيمددة كانددت إذا أمددا لهددا، (H1) البديلددة الفرضددية وقبددول الجزئيددة للفرضددية (H0) الصددفرية الفرضددية

(0.05 <  (P-value الصفرية الفرضية قبول يتم ف ن (H0) البديلة الفرضية ورف  الجزئية للفرضية 

 (H1) لها. 
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   األسدددددئلة علدددددى أجريدددددت التدددددي االختبدددددارات نتدددددائ  علدددددى اءبنددددد الفرعيدددددة الفرضدددددية رفددددد  أو قبدددددول يدددددتم .د
 :اآلتية للحاالت وفقاا  وذلك الفرضية، بهذه المتعلقة( الجزئية الفرضيات)

 قبولها تم التي الصفرية الفرضيات عدد من أكثر رفضها تم التي الصفرية الفرضيات عدد كان إذا -1
 الحالددة هددذه فددي ف ند  االختبددار، محددل يدةالفرع بالفرضددية الخاصددة الجزئيدة للفرضدديات بالنسددبة وذلدك
 .لها (H1) البديلة الفرضية وقبول الفرعية، للفرضية (H0) الصفرية الفرضية رف  يتم

 قبولهدا تم التي الصفرية الفرضيات عدد من أقل رفضها تم التي الصفرية الفرضيات عدد كان إذا  -2
 الحالددة هددذه فددي ف ند  االختبددار، حددلم الفرعيدة بالفرضددية الخاصددة الجزئيدة للفرضدديات بالنسددبة وذلدك
 .لها (H1) البديلة الفرضية ورف  الفرعية، للفرضية (H0) الصفرية الفرضية قبول يتم

 رفضدها تدم التدي الصدفرية والفرضديات قبولهدا تم التي الصفرية الفرضيات عدد تساوي  حالة في أما -3
 الحالددة هددذه فددي ف ند  ختبددار،اال محددل الفرعيدة بالفرضددية الخاصددة الجزئيدة للفرضدديات بالنسددبة وذلدك
 التخدداذ االختبددار محددل الفرعيددة الفرضددية أسددئلة لمجمددو  المددرجح الحسددابي المتوسدد  اسددتخدام يددتم

 .حولها المالئم القرار

 التدي الفرعيدة للفرضديات الصدفرية الفرضديات عددد بدين المقارندة خدالل من الرئيسية الفرضية اختبار تم .ه
 الفرضددديات عدددد كددان فدد ذا رفضددها تددم التددي الفرعيددة للفرضدديات الصددفرية الفرضدديات وعدددد قبولهددا، تددم

 التدي الفرعيدة للفرضيات الصفرية الفرضيات عدد من أكثر رفضها تم التي الفرعية للفرضيات الصفرية
 لهدا (H1) البديلدة الفرضدية وقبول الرئيسية للفرضية (H0) الصفرية الفرضية رف  يتم فان  قبولها، تم

 الليبية، العامة التجارية بالمصارف النشاط أساس على التكلفة مدخل تطبيق وماتمق تتوافر أن  بمعنى
 الفرضددديات عددددد مدددن أقدددل رفضدددها تدددم التدددي الفرعيدددة للفرضددديات الصدددفرية الفرضددديات عددددد كدددان إذا أمدددا

 (H0) الصدفرية الفرضدية قبدول يدتم الحالدة هدذه فدي ف ند  قبولهدا، تدم التدي الفرعيدة للفرضديات الصدفرية

 مدددخل تطبيددق مقومددات تتددوافر ال اندد  بمعنددى لهددا، (H1) البديلددة الفرضددية ورفدد  الرئيسددية، للفرضددية
 اختبددار فددي السددابقة الخطددوات وط تبددا  الليبيددة، العامددة التجاريددة بالمصددارف النشدداط أسدداس علددى التكلفددة

 ولالجدد فدي الفرضديات هدذه اختبدار نتدائ  تلخدي  يمكدن الرئيسدية والفرضدية الفرعيدة الدراسدة فرضيات
  :التالي

 

 



 (2016-2014السنة ) -لاالصدار االو - 61-46( 3المقالة رقم )              ةقتصاديالا مجلة البحوث المالية و
 

57   
 

 (4جـدول رقـم )
 فرضيات الدراسةملخص نتائج اختبار 

رقم 
 الفرضية

الفرضية الصفرية 
(H0)1 

 2ألسئلة الفرضية  Meanقيم  
ألسئلة الفرضية مقارنة   P-Valueقيم 

 (α= 0.05)مع مستوى المعنوية 
 القرار المتخذ

1 H0:µ≤0.7 0.81  ،0.82  ،0.78 0.003  ،0.002   ،0.029 رف  H0 

2 3
 

H0:µ≤0.7 
0.86 ،0.89 ،0.91 ،0.85 ،0.87 ،

0.85 0.84 ،0.72 

0.000 ،0.000 ،0.000 ،0.000 
0.000 ،0.000 ،0.000 ،0.329 

 H0 رف 

H0:µ≤3.5 4.21 0.000  رف H0 

H0:µ≤2.8 3.68 ،2.80 ،3.55  0.000 ،0.487 ،0.000  رف H0 

3 H0:µ≤0.7 0.82 0.001  رف H0 

4 H0:µ≤ 2 2.98 ،2.90 ،2.62 ،2.40 0.000 ،0.000 ،0.000 ،0.005  رف H0 

5 H0:µ≤ 2 
2.70 ،2.58 ،2.52 ،2.64 ،2.28 ،

2.50 2.48،2.12 

0.000،0.000 ،0.000 ،0.000 0.021 ،
0.000 ،0.001 ،0.025 

 H0 رف 

6 H0:µ≤0.7 0.81 0.021  رف H0 

7 H0:µ≤0.7 0.75 ،0.76 0.127 ،0.023  رفH0 4  

 .فرضيات الدراسةجدول ملخ  نتائ  اختبار يوضح هذا ال

 :يلي ما استنتاج يمكن السابق الجدول خالل من

 الفرضددديات جميدددع رفددد  تدددم قدددد بأنددد  يتضدددح األولدددى الفرعيدددة بالفرضدددية المتعلقدددة األسدددئلة باختبدددار -1
 الفرضدددددية رفددددد  ثدددددم ومدددددن لهدددددا، البديلدددددة الفرضددددديات وقبدددددول األسدددددئلة، بهدددددذه الخاصدددددة الصدددددفرية
 هياكدل تتدوافر إند  أي لهدا، (H1) البديلدة الفرضية وقبول األولى، الفرعية فرضيةلل  (H0)الصفرية
 مقومددات أحددد تددوافر وبالتددالي الدراسددة، محددل الليبيددة العامددة التجاريددة بالمصددارف واضددحة تنظيميددة
 .المصارف هذه في النشاط أساس على التكلفة مدخل تطبيق

                                                           
  تم صياغة هذه الفرضيات وفقاا لمقياس اإلجابة المحدد لكل سؤال من أسئلة االستبيان.   -1

فرضية  تمثل كل قيمة من هذه القيم المتوس  الحسابي الذي تم التوصل إلي  والخا  بكل سؤال من األسئلة المخصصة لكل - 2
 ( أسئلة تم تخصيصها لتحقيق هذه الفرضية(. 3( متوسطات حسابية تخ  عدد )3فرعية )مثال: الفرضية األولى أمامها عدد )

( سؤال ذات مقاييس إجابة مختلفة، األمر الذي تطلب صياغة أكثر من فرضية صفرية واحد  12تتكون هذه الفرضية من عدد )  -3
 لتحقيقها.

رف   ومن ثم فقد تم  Value-P (0.089)( في حين بل ت قيمة 0.075وس  الحسابي المرجح لهذه الفرضية )بل ت قيمة المت  -4
 (.α= 0.10)عند مستوى معنوية  للفرضية الفرعية السابعةالفرضية الصفرية 
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 هددذه بأسددئلة تتعلددق صددفرية فرضدديات عشددر عدددد رفدد  تددم قددد فقددد الثانيددة الفرعيددة للفرضددية بالنسددبة -2
 للفرضددية (H0) الصددفرية الفرضددية رفدد  يعنددي ممددا فقدد ، صددفريتين فرضدديتين وقبددول الفرضددية
 بالمصارف متكاملة محاسبية نظم تتوافر إن  أي لها، (H1) البديلة الفرضية وقبول الثانية، الفرعية
 التكلفددة مددخل لتطبيدق الالزمدة العناصدر أحدد تدوافر علددى جيدد مؤشدر وهدو الليبيدة، العامدة التجاريدة
 .المصارف بهذه النشاط أساس على

 (H0) الصدفرية الفرضدية رفد  تدم بأند  يتضدح الثالثدة الفرعيدة بالفرضدية المتعلدق السدؤال باختبار -3

 يدتم التدي األنشدطة تحديدد يمكن إن  أي لها، (H1) البديلة الفرضية وقبول الثالثة، الفرعية للفرضية
 .بدقة العامة التجارية المصارفب أداؤها

 بأسدئلة الخاصدة الصدفرية الفرضديات جميدع رفد  علدى الرابعة الفرعية الفرضية اختبار نتائ  دلت -4
 للفرضدية  (H0) الصدفرية الفرضدية رفد  وبالتدالي لهدا، البديلدة الفرضديات وقبدول الفرضدية، هدذه

 تسدتخدم التي الموارد جميع تحديد مكني أن  أي لها، (H1) البديلة الفرضية وقبول الرابعة، الفرعية
 الالزمدة المقومدات مدن آخدر مقوم توافر أي الليبية، العامة التجارية بالمصارف نشاط كل أداء عند

 .النشاط أساس على التكلفة مدخل لتطبيق

 وقبدول األسدئلة، لهدذه الصدفرية الفرضديات جميع رف  تم الخامسة الفرعية الفرضية أسئلة باختبار -5
 وقبدول الخامسدة، الفرعيدة للفرضدية (H0) الصدفرية الفرضدية رفد  ثدم ومدن لها، البديلة الفرضيات
 أداؤهدددا يدددتم التدددي لقنشدددطة التكلفدددة مسدددببات تحديدددد يمكدددن أنددد  أي لهدددا، (H1) البديلدددة الفرضدددية

 مدددخل تطبيددق مقومددات مددن آخددر مقددوم تددوافر علددى دليددل وهددو الليبيددة، العامددة التجاريددة بالمصددارف
 .الدراسة عينة بالمصارف النظام هذا تطبيق يتيح مما النشاط، ساسأ على التكلفة

 الصفرية الفرضية رف  تم أن االختبار نتيجة كانت فقد السادسة الفرعية بالفرضية يتعلق فيما أما -6
 الفرضدددية رفددد  عليددد  ترتدددب الدددذي األمدددر لددد ، البديلدددة الفرضدددية وقبدددول لهدددا، المخصددد  للسدددؤال
 أكبر تكاليف تجميع يمكن أن  أي لها، (H1) البديلة الفرضية قبولو  الفرضية لهذه (H0) الصفرية

 مجمعدددات فدددي الليبيدددة العامدددة التجاريدددة بالمصدددارف أداؤهدددا يدددتم التدددي المتشدددابهة األنشدددطة مدددن قددددر
 .للتكلفة

 الفرضددية قبددول تددم قددد أندد  إلددى نتوصددل السددابعة، الفرعيددة الفرضددية أسددئلة اختبددار نتددائ  علددى بندداء -7
 المتوس  احتساب تطلب ما وهذا الثاني، للسؤال الصفرية الفرضية ورف  ألول،ا للسؤال الصفرية
 هدددذا نتيجدددة وكاندددت السدددابعة، الفرعيدددة الفرضدددية حدددول المناسدددب القدددرار التخددداذ المدددرجح، الحسدددابي
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 (H1) البديلدة الفرضدية وقبدول السدابعة للفرعيدة للفرضدية (H0) الصدفرية الفرضدية رف  االختبار

 بالمصدارف أداؤهدا يدتم التي األنشطة من نشاط لكل المباشر  التكلفة تحميل نيةإمكا يعني مما لها،
  .الليبية العامة التجارية

 
 للدراسدة، الفرعيدة للفرضديات (H0) الصدفرية الفرضديات  جميدع رفد  تم قد بأن  يتضح سبق ما خالل من

  (H0) الصفرية الفرضية رف  منطقياا  علي  ترتب الذي األمر لها، (H1) البديلة الفرضيات جميع وقبول

 مددخل تطبيدق مقومدات تتدوافر  إند  أي لهدا، (H1) البديلدة الفرضدية وقبدول الدراسدة، لهذه الرئيسية للفرضية
 هدذا تطبيدق إمكانيدة علدى يشجع الذي األمر الليبية، العامة التجارية بالمصارف النشاط أساس على التكلفة
 علدى والمسدتجدات التطدورات مواكبدة إلى المصارف هذه سعي ظل وفي المقومات، هذه ظل في بها النظام
 .المالية الوظيفة صعيد

   
 :الدراســـــــــــة نتائــــــــج .7

 :اآلتي النحو على الدراسة هذه في إليها التوصل تم التي النتائ  تلخي  يمكن

 خاللهددا مددن يمكددن واضددحة نظيميددةت هياكددل لددديها تتددوافر الليبيددة العامددة التجاريددة المصددارف معظددم إن .أ
 يسداعد مما المصرف، داخل واألقسام اإلدارات كل وتوضيح المسؤوليات، وتحديد التخصصات، فصل
 المدوارد تحديدد وبالتدالي وواضدح، دقيدق بشدكل قسدم أو إدار  كدل بهدا تقوم التي األنشطة كل تحديد على

 سددهولة ثددم ومددن األنشددطة، هددذه مددن طنشددا بكددل الخاصددة التكلفددة ومسددببات  نشدداط كددل ألداء الالزمددة
 بعد  تدوافر علدى يددل وهدام جيدد مؤشر وهذا للتكلفة، مجمعات في المتشابهة األنشطة تكاليف تجميع

 .النشاط أساس على التكلفة نظام لتطبيق الالزمة المقومات

 كافدددة تددوفير يكفدددل متكامددل، محاسددبي نظدددام لددديها يتدددوافر الليبيددة العامددة التجاريدددة المصددارف جميددع إن .ب
 بالددفاتر احتفاظها خالل من وذلك تقدمها، التي الخدمات تكلفة الحتساب الالزمة والمعلومات البيانات

 واألسددس التكلفددة عناصددر عدن تفصدديلية معلومددات تددوفر والتدي والتحليليددة، العامددة المحاسددبية والسدجالت
 كافددة واثبددات لتسددجيل اآللددي الحاسددب علددى المصددارف هددذه اعتمدداد إلددى باإلضددافة لتصددنيفها، المختلفددة
 فددي واسددتخدامها العمليددات، بهددذه الخاصددة البيانددات علددى الحصددول وسددرعة سددهولة وبالتددالي عملياتهددا،
 مسدار تتبدع خاللهدا مدن يمكدن متكاملدة، مسدتندية مجموعة المصارف بهذه تتوافر كما التكلفة، احتساب
 مدن نشداط لكدل المباشدر  التكلفدة لتحميد سدهولة وبالتدالي بهدا تقدوم التدي األنشدطة مدن نشداط لكل التكلفة
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 بهدددذه النشددداط أسددداس علدددى التكلفدددة مددددخل لتطبيدددق الالزمدددة المقومدددات مدددن يعدددد وهدددذا األنشدددطة، هدددذه
 .المصارف

 علدى التكلفدة مددخل لتطبيدق الالزمدة المقومدات لدديها تتدوافر الليبية العامة التجارية المصارف جميع إن .ج
 فدددي الكافيدددة الخبدددر  وذات والمتخصصدددة، المؤهلدددة ظيفيدددةالو  الكدددوادر تدددوافر جاندددب إلدددى النشددداط، أسددداس
 .المصارف بهذه المدخل هذا تطبيق إمكانية من ويسهل يدعم مما المصرفي، العمل مجال

 
 :الدراســـــــة محـــــــددات .8

 تجميددع وسددائل مددن أخددرى  وسدديلة وكددأي االسددتبيان، وسدديلة علددى بياناتهددا تجميددع فددي الدراسددة هددذه اعتمدددت
 :(1995 عقيل،) التالي في تتمثل القصور أوج  بع  لالستبيان ف ن ناتالبيا

 .االستمار  في الوارد  والعبارات المفاهيم المشاركين بع  يستوعب ال قد .1

 علدى يدؤثر قدد ممدا االسدتمار ، أسدئلة علدى اإلجابة في بآخرين المشاركين بع  يستعين قد .2
 .عليها المتحصل المعلومات مصداقية

 .البريد طريق عن المرسل االستبيان حالة في عليها المتحصل اإلجابات قلة .3

 قدد مدثالا  الحالدة كدراسدة ومختلفدة متعددد  بياندات تجميدع لوسدائل أخدرى  بحدو  اسدتخدام ف ن وبالتالي       
 .الدراسة موضو  حول أكثر معرفة توفير في ايجابية مساهمة ذو يكون 
 
 :والتوصيــــــات الخالصــــــة   .9

 الهيكدددل فدددي النظدددر إعددداد  بضدددرور  توصدددي الدراسدددة هدددذه فددد ن إليهدددا، التوصدددل تدددم التدددي النتدددائ  علدددى بنددداء
نشددداء الليبيدددة العامدددة التجاريدددة للمصدددارف التنظيمدددي  بدددالكوادر مدعومدددة للتكددداليف مسدددتقلة وأقسدددام إدارات وا 
 أن إلدى باإلضدافة المصدارف بهدذه النظدام هدذا تطبيدق يتطلبها التي األساسية المقومات لتوافر نظراا  البشرية

 ضدرور  المصدارف هدذه مدن تتطلدب اليدوم المصدرفي القطدا  يشهدها التي المتالحقة والمستجدات التطورات
 حددول واألبحددا  الدراسددات مددن المزيددد إجددراء إلددى باإلضددافة تقدددمها، التددي الخدددمات تكلفددة وتحديددد احتسدداب
 بصددور  وفهمدد  الموضددو ، لهددذا المختلفددة لجوانددبا حددول المعرفددة لزيدداد  النشدداط أسدداس علددى التكلفددة مدددخل
 مدن يسدهل الدذي األمدر التكداليف نظدام بتطبيدق تتميدز التي الصناعية القطاعات في خاصة وبصفة أعمق،
 النشددداط أسددداس علدددى التكلفدددة نظدددام وطدددين القطاعدددات، هدددذه فدددي المطبدددق التكددداليف نظدددام بدددين مقارندددة إجدددراء

 .النشاط أساس على التكلفة مدخل بها يتسم التي العديد  المزايا من االستفاد  ومحاولة
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 ليبيا في التنمية خدمة في المحاسبية المعلومات لنظم الحالي الدور
THE CURRENT ROLE OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN 

SERVING THE DEVELOPMENT IN LIBYA 

 

                 1بوبكر فرج شريعةد. 
 

 الملخص
 في الدول النامية بشكل عام و في  في خدمة التنمية االقتصادية ابراز اهمية المغلومات المحاسبية  إلى ةهذه الورق تهدف
على  استندتهذه الدراسِة  إن .والقانونية واالجتماعية يةعلى العوامل االقتصادية والسياس التركيز، مع بشكل خاص ليبيا

بعض التقارير الدورية  دراسةوالتي  اشتملت على  األخرى الوسائل  ببعضوتم تعزيزها  السابق،مراجعة األدِب المحاسبي 
تم استخدام نظرية العولمة  ولقد لبعض الجهات الرقابية في الدولة كديوان المحاسبة والهيئة العامة للتوثيق واإلحصاء.

استخدام  إن دراسةال هذه أوضحت. خصوصفي هذا ال إليهنظريات التنمية االقتصادية وذلك لتفسير ما تم التوصل  كإحدى
التي توالت على  اإلدارية الهياكلالسياسية التي تمت في تركيِب وعدِد  لتغيرات  ية تم تحديده وفقًا  لالمعلوماِت المحاسب

 المعلوماتونتيجًة لذلك، أصبح تأثير  ،مما ينفي الدور األساسي للمحاسبة كنظام للمعلومات ،الدولة المختلفة قطاعات
 .دامحدو المحاسبية على تشجيع التنمية االقتصادية في ليبيا 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to highlights the importance of accounting information in the 

economic development of developing countries, with a particular focus on the nation of 

Libya. It demonstrates that the use of accounting information to achieve economic 

development goals is determined largely by the political/ideological setting in which it is 

generated. The study is based on a literature review and archival research, reinforced by a 

qualitative case study comprised of interviews, attendance at meetings and a study of internal 

documents. The globalization as a Theories of economic development has been used to 

interpretive the results of the study. A study of The Libyan case as a developing country 

revealed that frequent politically driven changes in the structure and number of popular 

congresses and committees severely limited the use of accounting information, relegating it to 

a formal role. In consequence, accounting information had little effect on stimulating 

economic development in Libya.  
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 مقدمة:ال .1

 يشكو كبيرة، حيث مشاكل يواجه النامية، البلدان من غيرها في وكذلك ليبيا، في المعلومات قطاع إن
من عدم حصولهم على المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب عالوة على الزيادة  القرار صناع

أن هذه المعلومات ال  لورقة،هذه ا في الحقا موضح هو كما ويقولون، المضطردة للحاجة لهذه المعلومات
تتوفر فيها الصفات الكمية والنوعية المطلوبة لكي تكون مفيدة في اتخاذ القرار هذا من ناحية، ومن ناحية 

أيضا من عملية تكرار طلب نفس المعلومات من قبل نفس  يشتكون  المعلومات معدي هذه أخرى فان
 على نفس الحصول وتكرارا مرارا تطلب الحكومية والهيئات الوكاالت من العديد أن يقولون  الجهات و

 مستخدمي وال المعلومات المطلوبة نوع على جيد بشكل عدم التعرف مشكلة إلى باإلضافة معلومات، هذا
   المعلومات. هذه
 
 هدف الدراسة: .2

 جاتاحتيا مساعدة في لنظم المعلومات المحاسبية الحالي الدور تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على
 أثر العالمية للمؤثرات يستجيب الذي الموحد المحاسبي للنظام يمكن أن يكون  ليبيا، حيث في التنمية
 أحد المناسب تعتبر الوقت وفي دقيقة معلومات توفير االقتصادية، على اعتبار أن التنمية على إيجابي
 الصناعية ثيث في كافة المجاالتاالقتصادية والتقدم الح التنمية تطوير في تساعد التي الرئيسية العوامل

 منتج أكبر تكون  أن إدارة التنمية سوف ويعتقد التكنولوجيا، وخاصة في ظل التطور الهائل في والخدمية 
 هو الورقة هذه من الرئيسي إن الهدف .الشاملة التنمية لتحقيق أساسي محفز وكذلك للمعلومات، ومستهلك

 ليبيا في التنمية احتياجات تلبية في المحاسبية المعلومات والمحتمل لنظم الحالي الدور التعرف على
 أهداف وتحديد المعلومات معنى المحاسبية، وذلك من خالل مناقشة االحتياجات على الثقافة تأثير ودراسة
 خدمة احتياجات ومتطلبات التنمية في ليبيا. في المحاسبية النظم

 
 أهمية الدراسة .3

 القرارات، من العديد عليها تعتمد التي االقتصادية األنشطة في حيويا ة دوراتلعب المعلومات المحاسبي
ألولئك  المعلومات لتوفير كبيرا جهدا تنفق يفسر أن المؤسسات والوحدات االقتصادية المختلفة ما وهذا

 وهناك القرارات، التخاذ هذه عن توفير هذه المعلومات لمسؤوليتها وذلك نظرا المدراء ) متخذي القرارات(
 باتخاذ الصلة ذات البيانات" بأنها المعلومات توصف ، حيث"البيانات" و" المعلومات" بين مهم تمييز

البيانات، فهي تحتاج إلى معالجة إضافية لكي تصبح معلومات مفيدة لمتخذي القرارات  القرار، أما
(McNeill, 1974).  إن وجود بدائل يجعل المديرين في حاجة ماسة لتقييم هذه البدائل الختيار البديل

 المعلومات قد تكون  المناسب وان هذا لن يتأتى إال بتوفر المعلومات المناسبة في هذا الخصوص، و
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 مجال في الرئيسية المشاكل آخر، وهذه إحدى بقرار صلة ذات غير واحد لقرار( الصلة ذات البيانات)
 عند القرارات وبالتالي السعي إلى توفيرها التخاذ مهمة التي ستكون  المعلومات أي تحديد عمال وهياأل

 المفيدة وفي الوقت المناسب المعلومات توفير في المحاسبية للمعلومات الرئيسية المهمة وتتمثل الحاجة،
 البيانات: رئيسيتين هما فئتين في  تقارير شكل في المعلومات هذه توفير يتم لمتخذي القرارات، حيث

 حول معلومات توفر فالمحاسبة ،(Romney and Steinbart, 2003)اإلدارية  والتقارير المالية
المالية، وعلى الرغم من  غير بعض المعلومات تقديم للوحدة االقتصادية باإلضافة إلى  المالية الجوانب

 إال أن ذلك فيما يتعلق بالمعلومات غير المالية، من أكثر أن البعض يرى ضرورة أن تقدم المحاسبة
 المعلومات هذه توفير يتم المالية، حيث المعلومات توقير كانت المحاسبة لوظيفة األساسية الخدمة

 والموظفين، واإلدارة، المستثمرين،: باألعمال مثل المتعلقة القرارات يتخذون  الذين أولئك جميع الستخدام
 .والحكومة

 
 :منهجية الدراسة .4

ذلك لتفسير نظريات التنمية االقتصادية و  كإحدىاستخدام نظرية العولمة لغرض تحقيق أهداف الدراسة تم 
على العوامل االجتماعية والثقافية لتفسير الحالة  التركيزمع  خصوص،في هذا ال إليهما تم التوصل 

في عولمة مهنة  ومساهمتهافي عالم العولمة وكذلك التقنية  وأهميتهاودور االتصاالت  القتصاديةا
 .المحاسبة

 
الوسائل  ببعضوتم تعزيزها  السابق،بي على مراجعة األدِب المحاس استندتهذه الدراسِة  إن       

بعض التقارير الدورية لبعض الجهات الرقابية في الدولة كديوان  دراسةوالتي  اشتملت على  األخرى 
 المحاسبة والهيئة العامة للتوثيق واإلحصاء.

 
 االقتصادية التنمية لخدمة تطويرها وكيفية المحاسبية، المعلومات أهمية   .5

 الذي المجتمع في المحيطة بيئيةال بالظروف تتأثر فإنها االجتماعية، وبالتالي لعلوما هي إحدى المحاسبة
 وتلخيص وتصنيف تسجيل على ينطوي  كفن المحاسبة وصف ويمكن وتتطور تبعا لتطوره، فيه، تعمل

د النق فرض ثبات وحدة أساس على منطقية بطريقة مؤسسة في إنجازها يتم التي المالية والتقارير العمليات
(Hoggett, Edwards et al., 2006) أيضا يمكن النتائج، كما وتحليل تفسير على ينطوي  ، حيث 
 االقتصادية للوحدات المالية، الخصائص ذات الكمية، المعلومات يوفر الذي النشاط بأنها توصف أن

 تاحةالم والخيارات البدائل بين المفاضلة في تساعد المعلومات القرارات، هذه اتخاذ ألغراض الالزمة



 (2016-2014السنة ) -االولاالصدار  - 83-62( 4المقالة رقم )              ةقتصاديالا مجلة البحوث المالية و

65    
 

 وحدات إلى المعلومات لنقل الوسائل الهامة أنها إحدى والتنفيذ، أي لإلنجاز المقترحة األساليب وكذلك بين
ذلك، فان  على ، وبناء(Belkaoui, 1985)عام  بشكل االقتصادي والى النشاط محددة اقتصادية
والتي  القرارات، واتخاذ والرقابة للتخطيط الالزمة بالمعلومات الفئات جميع تزويد في هام دور للمحاسبة

 .بلد أي في التنمية عمليات ية منمراحل أي عمل تمثل
 

 أهم هذه إن إحدى تساؤالت مثل، لماذا مسيرة التنمية في ليبيا تأتي في مرتبة متأخرة، عدة تبرز هنا وقد
 مثل الثقافية االقتصادية، غير العوامل إلى الظاهرة هذه جذور تعزى  أن يمكن أنه هي التفسيرات

 معدل في الهائل االنخفاض مثل اقتصادية عوامل إلى اآلخر البعض والسياسية، فحيث يشير واالجتماعية
 أمام الحواجز وضعت التي و بعض الصعوبات األخرى  اإلنتاج، أساليب تطور وعدم المال، رأس تراكم
 لظاهرة الرئيسية األسباب استخالص يمكن التفسيرات، هذه االقتصادي في البلدان النامية، ومن التقدم

 :(Bait El-Mal, 1990a)لتشمل  التخلف
 الطبيعية؛ الموارد وندرة الحار المناخ •
 التقدم؛ في وفشلها التقليدية االجتماعية البيئة •
 وما بعده؛ االستعمار مرحلة •
 و القتصادي،ا التقدم تعترض التي العقبات •
 .الخارجية التجارة •
 

 حالة إلى التخلف حالة من الوطني االقتصاد في التحول عملية هي االقتصادية التنمية عملية تعتبر
 التي اإلنتاج وعالقات اإلنتاج قوى ) المستخدمة اإلنتاج تقنيات في جذريا تغييرا يتطلب التحول هذا التقدم،
 التنمية وتعتبر التقنيات، مع هذه يتناسب الذي الثقافي الوسط إلى والتحول ،( التقدم مرحلة مع تتناسب

 أن يعني وهذا( والبشرية المادية) االجتماعي اإلنتاج قوى  في و تنمية مستمرة زيادة عملية االقتصادية
 حتصب االقتصادية للتنمية الحاجة إن الوضع، مع هذا لتتناسب اإلنتاج عالقات في للتغيير حاجة هناك

ما  وهذا التطوير، مرحلة دخل قد الوطني االقتصاد بأن القول يمكن لذلك للمجتمع، أمر ضروري وطبيعي
 على الوطني االقتصاد ووضع العقبات، كل على التغلب على قادرة المجتمع يعني تكوين مقومات داخل 

 .والتقدم التنمية طريق
 

 كان إذا ما الغربية من خالل معرفة، الحضارة مفهومو  الغربي االقتصاد بين المفاضلة إجراء ويمكن
 االقتصاد تحقق في أن يحقق لنا ما يمكن الحالة هذه في الغربية، الحضارة خصائص بعض اكتساب
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 للسلع مجتمعا مستهلكا ليصبح بالمجتمع يؤدي سوف وهذا الغربية، الحضارة الحصول على دون  الغربي،
 األهداف االقتصادية قدم وليس منتجا لها، و لكي تحقق التنميةوالخدمات الموجودة في المجتمع المت

  التالية بشكل محدد وصريح: األسئلة على يجب أن تتم اإلجابة  المرجوة،
 التنمية؟ في المتوقع ودورها مصدرها هو وما المتاحة، الموارد حجم هو ما •
 الموارد؟ لهذه مالئمة واألكثر للتطبيق المتاحة الوسائل هي ما •
 الموارد؟ لهذه األمثل االستخدام لتحقيق الالزمة المحاسبية المعلومات طبيعة هي ما •
 

 من نامية، دولة والتخطيط في أي والمعلومات والمحاسبة احتياجات التنمية بين المتبادلة إن فهم العالقة
 فعاليتها وتقييم خطط،ال تلك وتنفيذ ووضع االقتصادية، للتنمية خطة إلى يحتاج اقتصادها، تطوير أجل
االقتصادية،  التنمية الحتياجات  يجب أن تستجيب المحاسبية فالمعلومات مستمر، وبالتالي نحو على

 خطط تحقيق أجل من القرار صنع عملية في الستخدامها المعلومات وتحسين وتقييم تقديم وتقوم بمهمة
 .االقتصادية التنمية

 
 االقتصادية ةالتنمي في المحاسبية المعلومات دور  .6

حصاءات ومعلومات بيانات وجود عدم هو ليبيا في المعلومات المحاسبية لنظم إحدى أهم االنتقادات  وا 
 في كبيرة مسؤولية يفرض والذي المحدد، الوقت في يتم الحصول عليه ال متوفر هو ما دقيقة، حيث أن

 الالزمة القرارات صنع لعملية دمفي أمر وهو المحاسبية، المعلومات لتوفير المحاسبين على الحق وقت
 المحاسبية المعلومات في النظر يعاد و قد االقتصادية، التنمية في المساهمة أجل من ليبيا، في لالقتصاد
 .محددة وذلك حسب التغذية العكسية المتحصل عليها من متخذي القرارات قرارات في للشروع الالزمة
 آثار رصد تتضمن والتي منهجية، عملية نتاج االقتصادية يةالتنم مجال في المحاسبية المعلومات وتعتبر
 للتنمية ضرورية بأنها اآلن به المسلم ومن المحاسبية، المعلومات هذه ونقل النقدي، التدفق ونتائج

أن يتم توفيرها  ينبغي التي المحاسبية فالمعلومات ،(Bait El-Mal, 1990a)بلد  كل في االقتصادية
ميزة  لديها أن يكون  معينة، حيث يجب خصائص تتضمن أن لخدمة احتياجات التنمية في ليبيا يجب

 المناسب الوقت في تتوفر أن ويجب محاسبين، الغير الموظفين من يفهمها الكل حتى بحيث  الوضوح
 االقتصادية الوحدة مستوى  على القرارات متخذي الحتياجات مناسبة تكون  أن ويجب موثوق، وبشكل
ويمكن التمييز  األوقات جميع في الوحدات بين المقارنة و يجب أن تكون قابلة الوطني، المستوى  وعلى

 .منها للتحقق امكانية هناك تكون  بينها وان 
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 بطريقة االقتصادية للتنمية المحاسبية للمعلومات النسبية ئدةالفا في زيادة كدولة نامية تحتاج إلى ليبيا
 السياسات استخدام تتضمن لكي ليبيا في مهنة المحاسبة تطوير يجب السابقة، وبذلك الخصائص تضمن

 الحصول يتم التي للنتائج تسمح أن شأنها من بطريقة الرئيسية القطاعات مستوى  على الموحدة المحاسبية
 ويمكن أخرى، جهة من الوطنية المحاسبة احتياجات مع وترتبط جهة، من للمقارنة بلةقا أن تكون  عليها
 في األنشطة للشركات المالية البيانات واستمارات للمحاسبة واحد دليل إنشاء خالل من هذا يبدأ أن

 نع فضال من القطاعات المختلفة، قطاع بكل المتصلة القضايا بفهم تسمح التي المرونة مع المماثلة،
 القطاعين من كل في االستثمارية المشاريع لتقييم تطويرها يتم أن يجب فالمعايير جديدة، تطورات أي تلبية
المتاحة،  الموارد استخدام في والفعالية الكفاءة بشأن عادلة أحكام إصدار في للمساعدة والخاص العام

 تحتاج الدخل و كذلك بيانات ياالجتماع األداء لقياس  محاسبية وكذلك هناك حاجة إلى صدور معايير
 تغطي ال المالية فالقياسات األنشطة، فعالية عن التعبير القياس هو في القصور أوجه من ألن تطوير إلى
 في السائدة األسعار بين الفرق  بينها من عدة، لعوامل نتيجة النقص هذا يكون  قد األنشطة و جميع حاليا
 أن حين في أنه الكتاب إلى بعض أشار وقد المجال، هذا فياألصول  لتقييم الفعلية واألسعار الدولة

إال أن التطور في  ،(الدفاتر و مسك المزدوج القيد اختراع منذ) سنة 500 حوالي انتظام المحاسبة كان منذ
نسبيا، وان كان التطور الذي حدث لها كان سريعا إال  حديث ال يزال  المحاسبة عن المسئولية االجتماعية

 هناك سيكون  و لذلك، ،(Ralph, 1973) لتحقيق المزيد في هذا المجال طويل طريق أمامها ليزا ال انه
 االقتصادية اآلثار مع بالمقارنة المحاسبي القياس يتضمن حيث المحاسبية الممارسات على واضح تأثير

 قادرة تكون  أن االقتصادية وعلى الوحدة المالية، اآلثار على تقتصر أن من بدال لألنشطة واالجتماعية
 .معين نشاط أو برنامج إقرار عند ككل، الدولة تمثيل على
 

 للدولة المالية اإلدارة في الحديثة التوجهات مع التعامل أجل من للدولة النظام المالي النظر في عادةإ  يجب
 ذلك في أن تجلى وقد الدولة، بنشاط المرتبطة التقارير ذلك في بما ليبيا، في االقتصادية التنمية وخدمة
 اإلدارة ألغراض كافية غير النامية انالبلد من العديد في المالية كأداة لتوصيل المعلومات التقارير  نظم

 الوقت وفي منتظم أساس على الصلة ذات بالمعلومات السياسات صانعي تزويد في فشلت ألنها المالية،
 مجال في أفضل قرارات ذاته حد في يضمن ال المعلومات نظام أن حقيقة من الرغم المناسب ، على

توفير  خالل من الفعالة غير القرارات صنع إمكانية نم يقلل إال انه والمالية، االقتصادية السياسات
 .المالية السياسة لصانعي المعلومات المحاسبية المناسبة
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توفير  إطار في للقطاعات المختلفة الحكومية والمحاسبة المحاسبة بين ارتباط هناك يكون  أن يجب
 مثل النامية البلدان في المحاسبة أن ادةالع جرت ولقد األداء، هذا وتقييم للتخطيط المركزية االحتياجات

 كان وال يزال  األعمال فقطاع األعمال، بقطاع بالمقارنة العام القطاع في أفضل نحو على وضعت ليبيا
 االقتصادية، التنمية تحقيق في المساهمة في االقتصادية من القطاع العام الناحية من أهمية وأقل أصغر
 في بما مجاالت عدة ستتناول" االقتصادية للتنمية فالمحاسبة" مفيدا، سيكون  المحاسبة فروع  كل ودمج
 توليد إلى يؤدي ما وهو الكلي، االقتصاد ومستويات القطاع على مستوى  التنمية أجل من التخطيط ذلك
 للتنمية بالمحاسبة االعتراف تم فلقد المحاسبة، من الفرع هذا وبشأن التنمية، وتمويل المال رأس

 ,Enthoven)االقتصادي  بالنمو صلة ذات تكون  قد التي المتخصصة المحاسبة كأحد حقول االقتصادية
1973). 

 
 في الرئيسية بالقطاعات المرتبطة الفروع من مجموعة بحيث تشمل المحاسبية للمعلومات مركز إن إنشاء
 من المستخدمين احتياجات تلبي التي األشكال من عدد إلى المركز هذا خالل من مصنفة الدولة،

 قاعدة ثوتحدي إنشاء بعد الوجود حيز إلى المركز سوف يظهر هذا فإن الحال وبطبيعة المعلومات،
مكانية التكلفة االعتبار في األخذ مع المحاسبية، البيانات  سيكون  المجال، هذا وفي والمرونة، التفاوض وا 

 ودراسة للمعلومات، النسبية واألهمية المعلومات، من االحتياجات طبيعة: يلي ما تحديد الضروري  من
 .(Davis, 1983)به  االرتقاء ثم نوم النظام، واختبار وتصميم بتحليل والتعهد والمنافع، التكاليف

 في الدور هذا تلعب لم فهي القرار، وصنع التخطيط في المحاسبية ظمالن بدور االعتراف من الرغم على
 تحول التي والعقبات القيود وجود بسبب وذلك المستقبل القريب، في حتى تلعبه ال وقد الماضي في ليبيا
 :ما يلي والعقبات القيود هذه بين ومن ذلك، دون 
 القواعد من العديد إرساء بسبب وذلك المؤكدة، غير الظروف على والسيطرة التنبؤ صعوبة •

 الجدوى؛ دراسات إجراء دون  واللوائح
 ؛(ديوان المحاسبة) العامة الهيئة إلى المراجعة ممارسة من األكبر الجزء نقل •
 المهنية؛ سلطته في مواكبة زيادة بدون  المراجع الخارجي مسؤولية في زيادة •
  القانونية، لمهنة المحاسبة والمراجعة المخصصة الرعاية مستوى  في انخفاض •
 .المجال هذا في العلمي والبحث المحاسبي التعليم وتطوير الكفاءة وجود عدم •
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 الوطني االقتصادي والتخطيط المحاسبة .7

 شيء كل ترك من بدال اقتصادياتها لتطوير التخطيط على النامية البلدان في الحكومات من العديد حثت
 النمو تحقيق إلى تهدف التي االقتصادية التنمية خطط خالل من هذا ويتحقق السوق، لقوى  أو للصدفة

تؤديه  هام دور لها والمحاسبة الحكومي، النشاط من المجال أي في والتنمية والمستدام السريع االقتصادي
 التنمية اتجاهات تحديد أجل من المحاسبية بالمعلومات االقتصاديين المخططين من خالل تزويد
 الجارية االقتصادية المشاريع ورصد والخطط للمشاريع جدوى  دراسات جراءوإل الماضي، االقتصادية في

 الخطط. وتنقيح السيطرة تسهيل أجل من
 
  المحاسبية المعلومات   ودور   االقتصادية التنمية نظرية .8

 كل أن حيث ،المحاسبية للنظم الوطنيِ  الدورِ  لت وضح ظهرت قد االقتصادية للتنميةِ  البديلة النظريات إن
 في المحاسبية المعلوماتِ  ألهميةِ  مختلفة نتائج   منها لكل وأيضاً  مختلفِة، وفرضيات حجج تستخدم منها

 تبعية،ال تحديث،وتتمثل في ال أربعةهي  للتنميةِ  الرئيسيةِ  النظرياتِ  أن حيث، القراراتِ  اتخاذ عملية
هودِ   وترجمة لتطوير ت ست خدم   وهي ئيسيةالر  النظرية تفسر بأنها   تمّيزت ،وقد عولمةالو  عالميةال نظمةاأل  الج 

 المال رأس قلة أن تعتبر دوليةِ  تنمية نظرية   هي التحديثِ  نظرية، ف الناميةِ  الدول في خصوصاً  المنفذة،
 االقتصادي التخلف أو النمو لنقص الرئيسي السبب هي المجتمع في الصناعيةِ  التنمية وقلة   التقني

(Martinussen, 1997; Chase-Dunn, 2000; Reyes, 2001a) أن تفترض التبعيةِ  نظرية  ، أما 
 ;Muuka, 1997) االستعمارية للهيمنةِ  نتيجة   هي البلدانِ  بين ت وِجد   التي المرغوبة غير اإلنتاجِ  عالقات  

Haque, 1999) بالتغييرِ   وت هتم عالمية، نظر وجهة على ترتكز العالميةِ  األنظمةِ  نظرية ، في حين أن 
 ;Wallerstein, 1974) االقتصادية للتنمية ضروري  كمساهم باعتباره والثقافيِ  االجتماعي

Wallerstein, 1979; Szymanski, 1982; Reyes, 2001b) العولمةِ  نظرية، وأخيرا وليس آخرا 
دث   الذي التكاملِ  ِمن   أعظم مستوى  إلى تشير  هذا ِبأ ن   وتصّرح العالِم، ِمن   المختلفةِ  المناطقِ  بين ي ح 

 وانتشار االتصال تحسين خالل من االجتماعية والمؤشراتِ  االقتصادي النمو على مهم   تأثير   ل ه   لتكاملِ ا
 المنظورِ  تبني، إن (Reyes, 2001a; Reyes, 2001b; Zineldin, 2002) العالميةِ  التقنياتِ 
مح   العولمةِ  لنظريةِ  النظريِ   و واالجتماعي، االقتصادي منظوِرها في ووضعها المفاهيم   بتوضيح لنا ي س 
 . االجتماعية السياساتِ  ناحية من التوصياتِ  ت مييز أيضاً 

 
 يتم أن يعني يأ األمة، في اجتماعي شرط بأنه فهمه تم" التنمية" تعبير أو مصطلح ،ورقةال هذه في

 وهذا ،التنمية وأنظمةِ  الطبيعية للموارد والمستمرِ  العقالنيِ  باالستخدام للسكانِ  األساسية الحاجات إشباع
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 للتنميةِ  العامِّ  التعريفِ  هذا ي تضّمن   ، والبلد لسكانِ  الثقافي الميّزات   ت حترم   التي التقنيةِ  على يستند االستخدام
 اإلسكان، التعليِم، مثل األساسية الخدمات منظماتِ  مع تتعامل التي االجتماعية الفئات مواصفات  
 اإلطارِ  ضمن وتقاليدهم ثقافاتهم احترام يتم أن يجب ذلك قبل ولكن والتغذية، الصحية، الخدمات

 .للبلد االجتماعي
 

 لتوفير بلد،أي  لسكانِ  عمل فرص هناك يكون  أنإلى التعريِف، هذا ي شير   االقتصادية، الناحية ومن
 الناحية ومن ،الوطنيةِ  الثروةِ  توزيع إعادةِ  ِمن   جيدة نسبة وتحقيق ، األقل على األساسيةِ  الحاجات
 أيضاً  إنما ،يةالقانونِ  ناحيةال من فقط ل يس شرعية   ل ها الحكوميةِ  األنظمةِ  بأنّ  التعريفِ  هذا ي ؤّكد   السياسية،

 ِمن   العديد في الم عاصر التركيزِ  ِمن   الرغم على، فاالجتماعية عبالمناف السكانِ  أغلبيةِ  ت زويد ناحية من
 بقلة نندهش، فإننا تجريبية كمسألة الناميِة، الدول في المحاسبية النظم قدرةِ  ت حسين على التنميةِ  دوائر

 Clark and Knowles, 2003; Graham and) والتنمية المحاسبية النظم بين العالقةِ  حول المعرفة
Neu, 2003)ع ة، ف  نظرياتِ  تفسيرِ  خالل من تمفان ذلك ي التنميِة، ونظرياتِ  المحاسبي األدبِ  بم ر اج 

 التنمية واحتياجات المحاسبية النظم بين العالقةِ  دراسةِ  إلى الم عطى   اماالهتم قلة استنتاجوبالتالي  التنميةِ 
(Graham and Neu, 2003; Shareia, 2004)، على أكد بالمحاسبة االهتمام في النقص وهذا 

 إن حيث، البحث جوهر هو وهذا االقتصادية، التنمية نظرياتِ   أهملتها التي الجوانب في النظر أهمية
 و والموارد التنميِة، ومرحلةِ  السياسية والنظم الدولة ردو  ، الدين الثقافِة، بتأثير   يهتم التنميةِ  نظرية استخدام
 . العالمِ  في البلد ومكان تاريخ

 
 الناميِة، و المتطورةِ  الدول بين التفاعلِ  على ركزت االقتصادية لتنميةِ ا كأحد نظريات العولمةِ  نظرية إن

م ومالئمة مفيدة طريقة وهي  االجتماعية بالعوامل   تهتم أنها كما يداني،الم العمل ِمن   جمع ها تم بياناتِ  لف ه 
 التقنيةِ  إلى باإلضافة العالمي،وذلك المستوى  على التقنيةِ  والوحدةِ  العالميِ  االتصال بانتشارو  والثقافية ،
، (Enthoven, 1973; Barker, 1982; Mirghani, 1982; Belkaoui, 1994) المحاسبية
 البلداِن الغربيةِ ب الخاصة المحاسبية األنظمة   الناميةِ  الدول ِمن   العديد ت بّنت   ، العولمة لتأثير وكنتيجة
ل ق على األنظمةِ  هذه قدرةِ  االعتبار في تأخذ أن بدون  ، المتطورةِ   للتخطيط الالزمة المعلوماتِ  خ 

 .(Mir and Rahaman, 2005; Shareia, 2005) الفّعالِ  الوطنيِ  االقتصادي
 
 ميزهات حيث  البريطانية األنظمة كانت واألكثر. األمريكية المحاسبية األنظمة تبني تم األحوال اغلب فيف

 الثقافي والتبادل األجنبية البلدان في مهنية لمؤهالت عروض وتوفير ،عن غيرها االنجليزية اللغة
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ذ   أن   يجب ذلك، من الرغم وعلى، والبريطانيين األمريكان من المباشرة والمساعدة  هذه بأنّ  االعتبار في ي ؤ خ 
تحتاج   وأّنها غربيه، واقتصادية وسياسية اجتماعية بيئة في نشأت األنظمة  حاجاتِ  لت ل ِبية كبير   لتعديل س 

 الشركاتِ  أنّ   النظام هذا يفترض األول المركز ففي ،  (Briston, 1990))من البلدان النامية  بلد أي
م لةِ  ِقبل ِمن تمويلها تم التي  معظم بتنفيذ تقوم المحليّ  المالية األوراق سوق  في الخاص للقطاع األسهم ح 

 المعايير عن تختلف معايير له العاِم، القطاع شركاتِ  في االستثمار معظم أن   حيث ،االقتصادي النشاط
 في موجود هو عما يرااختالفا كب واالقتصادي السياسي النظام يختلف أن   أيضاً  ويمكن ،للتطور الضرورية
 أيضًا،تبعا لهذا االختالف،  أيضا مختلفة ت ك ون   االقتصادية اإلدارةِ  أهداف وبالتالي المّتحدِة، الواليات

 ، أخيراً  ، واالقتصادية المالِية التقارير على هامّ  تأثير من ل ه   وما الدين، حيث من العربيِ  العالمِ  خصوصية
 األهدافِ  االعتبار في األخذ يجب المحاسبة تطبيق في التوسع عندف االقتصاد، طبيعة كانت مهما و

  لها ستكون  المحاسبة أن مراعاة ،يجب ذلك من األهم لكن و المختلفِة، والسياسيةِ  واالقتصادية الدينيةِ 
 للحسابات، داخليةال مراجعةوال القراراِت، التخاذ الالزمة المعلوماتِ  لتوفر توجيهها تم إذا أقوى  مساهمة

 وذلك، فعالً  انجازها تم التي لألنشطة الخارجية الحسابات مراجعة هدفها يكون  أ ن   ِمن   بدالً  أداِء، مقياسكو 
 ،البالدِ  لحاجاتِ  الالزمة المعلومات   توفير وهو   االقتصادية التنمية في حيوي  دورا للمحاسبة يكون  حتى
بدون ادني شك  سيئ   تخطيط هو وق فيهاوموث كافيةِ  محاسبية معلوماتِ  بدون  الحكومي التخطيط أن حيث

(Seidler, 1967) ،المخّططون   ي حتاج   و.الحكومي التخطيط في هاماً  دوراً  تلعب فالمحاسبة 
 في للمساعدة وذلك ماضيِة،ال قتصاديةاال تنميةال اتجاهات توضح معلوماتِ  لتوفير للمحاسبة االقتصاديون 

، الخطط ومراجعة مراقبة لتسّهيل   و مستمرةِ  أخرى  مشاريعِ  ولم ر اق ب ة المشاريعِ  لخطط الجدوى  ساتدرا ت نفيذ
   حيث أشار سيدلر بأنه مازال هناك نوع من عدم اإلدراك لدور األنظمة المحاسبية حيث قال:

 الذين قتصادييناال شعور أساسه[ االقتصادية التنمية عمليةِ  في المحاسبة ألهميةِ ] اإلهمالِ  هذاأن  
مل ون   قادر الخاص   القطاع   بأنّ  ي فت رض   ألنه فقط ل يس   ،فقطِ  للقطاع العام االقتصادية التنمية مجال في ي ع 
 الت أثير في للمحاسبة الشامل   الدور   إلهمال أيضا لكن و المجال، هذا في الخاصةِ  حاجاِته إر ضاء على
 ي عتبران الوطنية والسيطرة االقتصادي التخطيطوبالتالي فان  ،الحكومي التطوير و التخطيط عمليات   على
 التي تتبنى نظام  المتقدمة الدول حكومات وحتى ،الناميةِ  الدول أكثر أعمال جدولِ  في األنشطة أهم من

. وماليةِ  نقديةِ  سياسات خالل من اقتصادياتها على الرقابةِ  من قدر عادة ت مارس   السوق  اقتصاديات
 الواقع تعكس التي المعلومات يوفر الذي المحاسبة نظام إلى تحتاج النامية الدول فإن ، وبالتالي

 الوطنِية االقتصادية التنمية تخطيط في تساعده مفيدة   معلومات   يوفر والذي ، للدولة االقتصادي
(Mirghani, 1982)، على الحكومة قدرة من تحد غير الموثوق بها أ و متوفرة الغير المعلومات إن حيث 

 االقتصادية للحالة بالنسبة واقعياً  ليس تنمية نموذج اختيار يعني ذلك الن االقتصادية أهدافها تحقيق
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 المتناقضة   أ و المتقطعة   المعلومات و، (Mirghani, 1982) خطِطها إن جاز على البالد   ولقدرةِ  الحاليةِ 
ِكن    المعلومات   لتوفر وذلك غيرها، دون  االقتصاد أقسامِ  ب ع ض  ت خدم  اقتصادية خطة إلى ت ؤّدي أ ن   ي م 
 للقطاعات" متبادلِ  اعتماد حول المعلوماتِ  ندرة إن أي ،(Mirghani, 1982) القطاعِ  ذلك عن

ي ؤّدي الطريقة، بنفس ،"الرئيسية االقتصادية  عدمالى  وكذلك االقتصادية، للتنمية غير رشيدة  خطةِ  إلى س 
جراء ،" التنمية أجل من المتاحة للموارد النسبية الندرة" عن معلومات وجود  تم الذي للتقدم دقيق تقييم وا 
 .(Mirghani, 1982) االقتصادية األهداف تحقيق نحو هانجاز 

 
 االقتصادية والتنمية واالقتصاديين المحاسبين  .9

 كامل استغالل على القادرين واالقتصاديين المحاسبين من جدا قليل عدد لديها النامية البلدان معظم
 تؤثر أن يمكن التي السياسات واضعي االقتصادية، إن للتنمية المحاسبية المعلومات توفر التي اإلمكانات

 للتنمية المحاسبة تقدم أن يمكن يدركون ماذا  ال األحيان من كثير في نفسهم هم المحاسبة تطور على
 المحاسبية النظم لتطوير الشحيحة مواردهم من الكثير استخدام في مترددون  فهم وبالتالي االقتصادية،

 من ميةالنا البلدان في االقتصادية التنمية في المحاسبة أهمية إدراك في الفشل يضاعف ومما الصلة، ذات
ال  وبالتالي مشتركة، أرضية تخصصاتهم تغطي أن يدركون  ال واالقتصاديين المحاسبين أن حقيقة خالل

 في ، المحاسبين المؤسسة مع أنشطة رئيسي بشكل وترتبط يجب، وكما وثيق بشكل يوجد تعاون بينهم
 ندرة أكثر الموارد حيث ية،النام البلدان في العام، و والقطاع للحكومة المخططين االقتصاديين يعتبر حين
 لتحديد واالقتصاديين المحاسبين ملحة للتعاون بين حاجة هناك المتقدمة، البلدان في عليه هي مما بكثير

محاسبي  نظام بناء أجل من االقتصاديين، وذلك المخططين المطلوبة من المعلومات من االحتياجات
 .مناسب للبالد

 
أنهم  يبدو ال اإلحصائيين، أو االقتصاديين يكون من ما عادة الذين يناالقتصادي الحكومة إن مخططي
 سواء االقتصادي، التخطيط المحاسبة في عملية تقدمه أن يمكن الذي الكبير اإلسهام يدركون مدى

 فان ذلك، ومع الجارية، االقتصادية الخطط فعالية حول المرتدة التغذية وآلية للخطط للمعلومات كمصدر
 وصياغة تقييم في الدقيقة المحاسبة على منها، جزء في األقل على القتصاديين ال يعتمدون،ا المخططين

 من بانتظام الدقيقة المحاسبية البيانات جمع فإن الواقع، في الوطنية، و االقتصادية الخطط ورصد
 علوماتالم ستقدم ربما المؤسسة أن الحتمال غير مدركة سواء، حد على والعام الخاص القطاع مؤسسات
 إقرار هو االحتماالت هذا  مباشرة، واحد احتياجاتهم تخدم أن يمكن التي الطريقة هذه مثل في المحاسبية

 التي المعايير ضمن تقع التي المؤسسات جميع الخطط من هذه مثل تتطلب موحدة، محاسبية خطط
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 وفقا المنشورة المالية اناتهابي إلعداد والمحاسبية المالية سجالتها بإمساك سواء حد على الحكومة وضعتها
 من الجزئية الحسابات بناء تيسير في الخطة أهداف و احد الخطة، في عليها المنصوص الموحدة للقواعد
 تحقيق فإن ذلك، ، ومع(Bait El-Mal, 1990a)الفردية  للمؤسسات موحدة حسابات تجميع خالل
 تجانس هناك يكون  عندما حتى أبدا، سهلة ليست  والكلي الجزئي بين المحاسبة على المستوى  التوافق
 مؤسسات الدولة  وكان بين ليبي مشترك عمل فريق أكد للمؤسسة، فلقد المحاسبي النظام داخل كبير

 المالية  المحاسبة بين العالقة مناقشة في ،(Abusneina, 1993) القومية بالحسابات المعني بإعداد
 مع تتعارض أنها حيث االقتصادية للنظرية تعطى أن يجب األولوية أن و أكدوا االقتصادية، والنظرية

 االستهالك، قياس مثل مسائل في المالية التقارير إعداد ممارسة كفاية عدم بسبب المحاسبية الممارسات
 في) البديلة الفرصة تكاليف وتحديد لألسعار في المستوى العام التغير عم التعامل إلى البيانات وتعديل
 في مناقشتها سيتم والتي ليبيا، في المحاسبة مهنة دور في النظر إلى يقودنا هذا(. التاريخية التكلفة مقابل
 .التالي القسم

 
 ليبيا في المحاسبة مهنة  .10

 عالية مستويات لديها ،(Hofstede, 1984)ربية ع كدولة هوفستيد حسب ما رأى تصنيفها ليبيا، وكما تم
وعدم االستقرار األمر الذي اثر على مهنة المحاسبة على الرغم من أنها غير متطورة بالدرجة  الطاقة من

 ,El-Sharif, 1980; Bengharbia, 1989; Selway) المطلوبة لتلبية احتياجات متخذي القرارات
 مهنة المحاسبة في ليبيا قد تأثرت باألنظمة المحاسبية في كل من المملكة أن اعتقاد و هناك ،(2000
 تمثل مجتمعات هي المتحدة والواليات المتحدة إن المملكة ،(Kilani, 1988)المتحدة  والواليات  المتحدة
 المتوقع أن من حيث جماعي مجتمع هي ليبيا بينما التأكد عدم من منخفضة مستويات مع فردية

 قد" الليبية المحاسبية في المؤسسات النظم أن المتوقع من فإنه ولذلك، الية،ع تكون  التأكد عدم مستويات
 .على المستوى االقتصادي الكلي الحكومة قبل من الالزمة والمطلوبة المعلومات توفر ال
 

 أوائل فمنذ ليبيا، في المحاسبة لمهنة تأسيس تم أول ومتى كيف بالضبط حيث ال توجد سجالت توضح
 مثل عدة، عوامل بفعل الكبير بالتأثر الليبية المحاسبة مهنة تطوير تم ت من القرن الماضي،الخمسينيا

 شركات وخبرة العالمية، الشركات وتأثير بعض للمحاسبة، األكاديميين من والتدريس التعليم، نظام
لى الدولية المحاسبة  والسياسية قتصاديةواال االجتماعية الليبية البيئة في السريعة التغيرات على ما، حد وا 

 سلكته الذي الدرب الليبية نفس المحاسبة مهنة الغربية في أن تسلك التأثيرات تسببت والقانونية، ولقد
 الغربية، المحاسبة مهنة مع مقارنة لذلك، ،(Kilani, 1988)  المتحدة والواليات بريطانيا في نظيراتها
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الزمان، فالمحاسبة في ليبيا تعتبر حديثة نسبيا ونقابة  من قرن  من أكثر منذ موجودة كانت والتي
المحاسبين القانونيين في ليبيا تعتبر جسم ال يزال في المهد حيث لم يتجاوز عمرها األربعين عاما بعد 

 1973 لسنة 116 رقم القانون  بموجب 1973 عام في رسميا قانونيةالمحاسبة ال نظام بدء وذلك منذ 
(Libya State, 1974)، أصبحت ذلك، على وعالوة رسمية، أكثر المهنة أصبحت التاريخ هذا بعد 

 الجامعة في والتجارة االقتصاد كلية تأسيس تم عندما ،1957 عام من العلوم التي تدرس منذ المحاسبة
 مصادر أهم المتحدة والواليات المتحدة المملكة في والجامعات المهنية الهيئات كانت ليبيا، حيث في الليبية

 كان ، ولقد(Bakar and Russell, 2003) الليبيين لطلبة المحاسبة والتدريب التعليم وتوفير التأثير،
 الجامعات في دراستهم الستكمال الليبيين  من الطلبة العديدالمتحدة من قبل  للواليات واضح هناك تفضيل

 اقتصادية قوة أيضا المتحدة الواليات وكانت ،(Kilani, 1988)سبعينيات القرن الماضي  خالل األمريكية
 ذلك في المتحدة الواليات مع جيدة عالقة والتعليم المحاسبي، وكانت لليبيا المحاسبية ةالممارس في ورائدة
 .الوقت

 
نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين قد تأسست منذ قرابة األربعين عاما كما ذكرنا إال  من أن الرغم وعلى
السلوك المهني  لقواعد الئحة تنشئ ولم يبيال في كمهنة للمحاسبة نظرية قاعدة أي لبناء شيئا تفعل لم أنها،

 النقابة أن إلى يشير هذا ،(Bakar and Russell, 2003)الواجب إتباعها من قبل أعضاء المهنة 
 تحقق لم ذلك، على عالوة العامة والمجتمع، المصلحة تجاه بالتزامها واالعتراف نفسها تنظيم في فشلت
 والتعليم الدراسية، والحلقات والمؤتمرات، البحوث مثل العديد من األنشطة تعزيز األخرى مثل  أهدافها

 مهنة وضع أن إلى تشير العوامل هذه كل ،(Shareia, 1994)المهنة  وضع لتحسين والتدريب المستمر
 .جدا ضعيف في ليبيا المحاسبة

 
 المهني، للفحص متطلبات يوجد ال كما انه  الحسابات مراجعة لتقرير صيغة موحدة وأيضا النقابة لم تحدد

، (Kilani, 1988)الجامعي  التعليم استه فيما تم در  على أساسا ممارساتهم هؤالء المحاسبين ويبنى
 المتحدة المملكة في الموجودة تلك نفسها هي ليبيا في المحاسبة مهنة وأهداف تعريف وبذلك نجد أن

تلك  عن كثيرا تختلف ليبيا البيئية في العوامل فإن ذلك، ومع ،(Kilani, 1988) المتحدة والواليات
المحاسبة حاليا في ليبيا تضع نفسها في حدود  فمهنة ، المتحدة الواليات أو المتحدة المملكة في الموجودة

-Bait El-Mal, Smith et al., 1973; El)الخارجية  والمراجعة الخارجية المالية التقارير إعداد
Sharif, 1978; Kilani, 1988; Bakar, 1998). 
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 النقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين .11

 ليبيا، في المهنية المحاسبة الوحيدة المسئولة عن الهيئة ليست ن،إن نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيي
 هي الجهة كانت ديوان المحاسبة أو ما كان يعرف بجهاز المراجعة المالية ، حيث أن هذه  أيضا هناك

حين أن المحاسبين التابعين للنقابة والعاملين في المكاتب الخاصة  في العام مراجعة القطاع عن المسئولة
األحيان يتم االستعانة بهم من قبل ديوان  بعض في أيضا، الخاص، القطاع سئولين عن مراجعةهم الم

العام عندما ال تتوافر اإلمكانيات لديوان المحاسبة ألداء هذا  للقطاع المالية القوائم لمراجعة المحاسبة
  العمل من خالل المحاسبين المتوفرين لديه. 

 
تنظيم مهنة المحاسبة الصادر  لقانون   وفقا 1973 عام ن والمراجعين الليبيينلقد تأسست نقابة المحاسبي

مجلس  في المهنة، وكذلك بين القانون أن األعضاء دخول ، حيث أوضح هذا القانون مؤهالت1973 عام
 األشخاص مؤهالت وتحديد للمحاسبين، سجل على والحفاظ المحاسبين، تسجيل عن المسئول هو النقابة

 التأديبية، وشروط والمسائل السلوك المهني  بقواعد االلتزام وكذلك ضمان قانونيين، محاسبينك للتسجيل
حيث نص على أن تتوفر فيمن   القانون  من 24ما تم إيضاحه في المادة  قانوني حسب كمحاسب التأهل

 :يرغب أن يكون محاسبا قانونيا الشروط التالية
 ليبيا؛ مواطنا يكون  أن •
 المحاسبة؛ في البكالوريوس درجة على األقل صل علىأن يكون متح  •
 الخلق؛ حسن يكون  أن •
  أن يكون حسن السيرة والسلوك •
 .(Libya State, 1974)أن يستوفي أية متطلبات أخرى يتم إقرارها من المجلس النقابي  •
 

جامعة  أي من جعةالمرا أو المحاسبة في الدكتوراه درجة مثل أيضا يتم االعتراف بأية مؤهالت أخرى،
 المحاسبين معهد يتم االعتراف بشهادة  المحاسبين و أيضا مجلس قبل من معترف بها في ليبيا،

 .القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد أو وويلز إنجلترا في القانونيين
 

 المتقدم يكون  أن والمراجعين الليبيين، يجب للمحاسبين العام االتحاد في قبول على الحصول  ولغرض
 في احد مكاتب الصلة بالمحاسبة، ذات العملي التدريب من سنوات وخمس ثالث بين حاصال على مدة ما

قانون تنظيم مهنة  صدور و مع. والتجارة الصناعة أو العام القطاع في منظمة أي في أو المحاسبة
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 محاسب" مهنة مصطلحال أعضاء جميع على ، أصبح يطلق1973 عام المحاسبة والمراجعة في ليبيا
 ".قانوني معتمد

 
 عن المسؤولية تعطى والتي قانونا العامة الهيئة تنظيم خالل من إما المحاسبية الممارسات إنجاز ويتم
نفاذ ورصد تنفيذ  الذاتي للمهنة،  التنظيم على يعتمد الذي الطوعي النهج خالل من أو المحاسبية المعايير وا 

 ومراقبة وضع عن المسئولة ة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين هي الجهةالنقاب كانت فنظريا،
 لم عمليا ولكن ،(1973 لعام 116 رقم المحاسبة مهنة قانون ) ليبيا في المحاسبية والممارسات المعايير
و موجود الليبية حتى اآلن، وبالتالي فان ما يحكم المهنة في ليبيا هو ما ه المحاسبية المعايير هذه تصدر

االتحاد  ضعف أدى وقد من التشريعات مثل القانون التجاري أو غيره من اللوائح ذات العالقة بالموضوع.
 منظمة من خالل ديوان المحاسبة.  الواقع، القانونية في المحاسبة تكون  أن الليبيين إلى للمحاسبين العام
 

 المحاسبي في ليبيا التعليم .12

التعليم  المحاسبة و على (المتحدة والواليات المتحدة المملكة من خاصة) لغربيةهيمنت مناهج المحاسبة ا
 هيئة وأعضاء الطالب، من يتألف تخصص، أي مثل المحاسبي التعليم فنظام ليبيا، في المحاسبي
 واالبتكارات، المالية والموارد ومرافق، والحواسيب، مكتبة،) والموارد الدراسية، والمناهج التدريس،

 ,Bakar)معين  لمجتمع التعليمية االحتياجات لتلبية وكفاءة مثالي بشكل ترتبط التي( كنولوجياوالت
 في التعليم من أوسع نظام من جزء ذاته حد في المحاسبي التعليم نظام فإن ذلك، إلى باإلضافة ،(1998
 والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية البيئات على أيضا ويؤثر التعليمي العام بالنظام ويتأثر البالد،
 الوطنية االحتياجات يلبي التعليم بحيث نظام تصميم ينبغي ذلك، على وبناء فيه، يعمل الذي للبلد

 .الشاملة
 

 بأن يؤكد موقف خلق أجل من السائد المحاسبي نظام التعليم في تغييرات تتطلب االقتصادية تنميةإن ال
استيفاء  على بحيث تكون قادرة المحاسبي التعليم وأساليب المناهج في للتغيير حيوية حاجة هناك

  المحاسبي التعليم نظام  بد أن يكون  ال و أيضا، احتياجات التنمية والتعايش مع الظروف البيئية المحيطة،
التنمية، لكي تكلل  تحتاجها خطط التي والتنظيمية، التقنية القدرات وتطوير المهارات قادر على خلق

 احد  والتنظيمية، إن ألداء المهام اإلدارية المهرة الموظفين من كاف عدد هناك يكون  أن و يجب بالنجاح،
 النامية، هي قلة توفر الكوادر اإلدارية والمالية لدانالب في التنمية عملية تواجه التي الرئيسية المشاكل
 .(Mohidin, 1972)البلدان  هذه في اإلدارة سوء وبالتالي الموارد، استخدام لسوء انتقادات ترافقها
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 متطلبات مع متوافقة غير المجال، هذا في العلمي والبحث المحاسبي التعليم سياسات أن الواضح فمن

 هذا الخصوص، وجه لىع وليبيا، العربي العالم وفي عام، بشكل النامية للبلدان االقتصادية التنمية
 القصور أوجه إلى و التعليم المحاسبي والبحث العلمي يرجع االقتصادية التنمية متطلبات بين التعارض

 االقتصادية التنمية عجلة دفع في حاسم أمر هو المهن هذه دور والمعلمين وذلك الن المحاسبين دور في
 االقتصاد في المتوقع التعليم هيكل بتغير علقيت فيما المحاسبة من قبل الحق وقت في االستجابة وسرعة

  المجتمع. يخدم لتطوير التعليم المحاسبي بما الجامعة األمر يلقي بالمسئولية على  هذا الوطني،
بحيث يتم   العلمي والبحث والتعليم المحاسبي الوطني االقتصاد بين االتصال الهدف هو فإن وأخيرا،

 علمي بدرجة تخدم احتياجات التنمية. تطوير التعليم المحاسبي والبحث ال
 

 للممارسة الرئيسية المشاكل ، إن(Bait El-Mal, 1990b) 1985  عام في أجريت دراسة لقد أكدت
 تحديد تم وقد المحاسبي، التعليم بسبب كبير حد إلى كانت النامية، البلدان في المحاسبي والتعليم العلمية

 :فيما يلي المشاكل هذه أهم
 المحاسبية؛ المجاالت جميع وفي المستويات جميع على المؤهلين المحاسبين في نقص •
 تخذي القرارات.عدم توفر الصفات الكمية والنوعية في المعلومات المحاسبية المقدمة لم •
 الداخلية؛ اإلدارة ألغراض بالقدر المطلوب المحاسبية المعلومات عدم استخدام •
 المالئمة؛ المراجعة معايير وجود عدم •
 الوطنية؛ للمحاسبة نظم وجود عدم •
 العامة؛ والشركات الدولة سلطات داخل المالئمة المحاسبة وجود عدم •
 مراجعة؛وال بالمحاسبة المرتبطة التشريعات وجود عدم •
 ضريبة دفع من في التهرب لمساعدتها األول المقام في للمحاسبة الوحدات االقتصادية استخدام •

 الدخل؛
 تطبيق نظم محاسبية معدة لبيئات تختلف في ظروفها االقتصادية والثقافية والسياسية  •
 والمعاهد؛ الكليات في المحاسبة موضوعات تدريس في التعليمية المعايير توافق عدم •
  والمعاهد، الكليات في األخرى  والمراجع المحاسبة كتب في صنق •
 .والمعاهد الكليات في المؤهلين المحاضرين في نقص •
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 والمعلومات عامة، بصفة المحاسبة لنظم الرئيسي الدور إلى ينظر أن يمكن سبق، خالل ما من
 ونقل إنتاج مجال في التقدم نأل مهم أمر  الخصوص، بأنه وجه على النظم هذه تنتجها التي المحاسبية

 النامية والبلدان المتقدمة البلدان في االقتصادية التنمية أهداف أصبح عنصرا حيويا لتحقيق المعلومات هذه
 من االقتصادية، وبالتالي  التنمية إنجاز تتوقع هي احد هذه البلدان التي  ليبيا سواء، و حد على

المحاسبية  المعلومات توفير التي تضمن المحاسبية النظملتطوير  اهتمامها تكرس أن الضروري لها 
 . المناسبة والالزمة لخطط التنمية االقتصادية

 
 الخالصة .13

يمكن لنظم المعلومات المحاسبية تلبية االحتياجات الضرورية إلدارة التنمية  كيف ركزت على  الورقةِ  هذه
 تم السابقِة، الم ناقشاتِ  على ب ناءً ف شكل خاص،االقتصادية في الدول النامية بشكل عام وفي ليبيا ب

 هذا على االنعكاسي والتأثيرِ  االقتصادية التنمية في المحاسبية المعلومات نظم دور من، كالً  في التحقيق
 التنمية تحقيق ، إنوالقانونيةِ  واالقتصادية والدينيةِ  والسياسيةِ  واالجتماعية الثقافيةِ  الظروف في الدورِ 

 تنتج التي ةيالمحاسبالمعلومات   ن ظم وجود بأهمية االعتراف على يدل النامية البلدان في االقتصادية
 للبلدان االتصاالت نظ م دور ، إنالعالمي المستوى  على وصالحة المناسب الوقت وفي مالئمة معلومات
 على الغرب تقنيات تأثير فيها يتحتم التي العالمية البيئة في الدول تلك عملت أن منذ جدا مهم ، النامية

 .المحلية الوطنية الظروف
  

 تم وقد ،الناميةِ  للدول واالجتماعية االقتصادية الخطط في الم حاسبية الن ظم دورِ  مع الورقة   هذه ت عاملت  لقد 
 من المقدمة المحاسبية والمعلومات البيانات لعبته الذي الدور دراسة خالل من الليبي السياق في ذلك
 .الحكومية السلطات إلى في الجهات المختلفة ةيمحاسبال نظمال
 

 الناميِة، الدول في العامِ  القطاع بين التشابه لكن السكان، كامل نظر وجهة الدراسةهذه  تعكس ال وقد
 والسياسية االجتماعية الظروف باألخذ في االعتبار المتعلقو   خاص، بشكل ليبيا، وفي ع مومًا،

ن واالقتصادية عل   ية،الم ع  ة الن تاِئج   ي ج  عم   مفيد   الرغم الليبي،على المثال فان لذلكي، و المحاسب األدب   وت د 
 الحرص وبالتالي يجب ،فقط واحدة لحالة دراسة   فهو قّيمة، معلومات ويقدم أخرى  ِدراسات   ي ؤّكد   انه من
 .أخرى  نامية بلدان في جنتائال هذه تطبيق عند
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، وبالتالي فان استخدام أي نظرية الدراسةِ  لهذه كإطار العولمةِ  نظريةِ باستخدام  يتعلق ،للدراسةِ  اآلخر القيد
ِكن  أخرى أو مدخل آخر   .أ خرى  نتائج ظهور إلى يؤدي مما البياناِت، ِمن   مختلفة تفسيرات عنه ينتج   أ ن   ي م 

 
ِكن   الدراسةِ  هذه ومقترحات مالحظات إن ر  ت ست عمل   أ ن   ي م  البلدان النامية  باقي على أخرى  ِدراساتِ  اءإلج 

 . منهجية مختلفة طرقِ  بت بّني أ و هذه البلدان في الدراسةِ  هذه بتكرار أّما ،والتي لها نفس الظروف
  
 والتخطيط القراراتِ  اتخاذ في المحاسبة أنظمةِ  دورِ  عن مختلفة مفاهيم توفير على دراسةال عملت قد

 في القرارات اتخاذ في المحاسبة دور مفهوم مدى اكتشاف على األخرى  البحوث ملتع وقد ،ِوالرقابة
 هناك يزال الفانه  المحاسبة، أنظمةِ  دورِ  أهمية   ع رضت   الدراسةِ  أن من بالرغم و، ليبيا في المنظماتِ 

ئة نظم المحاسبة العالمية على المحاسبة في البي وتأثير دور على الضوء إللقاء أخرى  ثو لبح حاجة
م تتضّمن   ق د   التأثيرات وهذهالداخلية،   ذلك مثال ،المحاسبة نظم بدور وتعلقه المجتمع وضع كيفية ف ه 

 .  التشريعات بتغيير الحكومة واهتمام المحاسبة، مهنةِ  وضع سياسي، النظام الدين،
 
 عتقاداال هو المعلومات أنظمة واستعمال ت طوير في ،(ليبيا مثل) الناميِة، الدول الذي تواجهه تحديال إنّ 

استخدام األنظمة المحاسبية في الدول المتقدمة سوف يؤدي إلى تلبية االحتياجات المطلوبة  بأن السائد
 تحدييعتبر  هذا ودون األخذ في االعتبار العوامل الثقافية والسياسية واالقتصادية للبيئة المحاسبية، 

 من ،وغيرهم لمحاسبةلمهنة ا م متهنينال،و  الحكومية ، السلطات   من المشتركِ  الجهد يستحقّ  ضخم،
وذلك لكي يصبح للمحاسبة دور فعال في تلبية احتياجات  واألكاديميين المحاسبية المعلومات مستخدمي

 .التنمية االقتصادية في البالد
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