
 
 

 

 

 تطوره لاإلفصاح المحاسبي في ليبيا ومراح
  منى الطاهر محمد ابوسهمين :ةاسم الطالب

 ميلود أحمد خليفة. د :اشراف 

 االقتصاد والعلوم السياسية كلية - المحاســبة قسم

 2007 –ماجستير 

 دورا هاما في إثراء قيمة ة الهامة التي تلعبيالمحاسب  المحاسبي من المبادئ  اإلفصاح  يعتبر مبدأ

إلغراض   دمالمالية والتي تستخوالتقارير القوائم  يتظهر فومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي 

ل الموارد ة بتشغي، وأيضا القرارات المرتبطوحدة االقتصادية في ال ناالستثمار واالئتما اتخاذ قرارات

الل وكفاءة تحقيق فعالية استغ  اإلفصاح المحاسبي يساهم في إنوبالتالي ف ، وحدة االقتصاديةالمتاحة لل

ومي وبالتالي على المستوى الق وحدة االقتصاديةتخصيص الموارد االقتصادية المتاحة على مستوى ال

 بليةالليبي وبالنظر إلى التوجهات المستق في ظل الظروف التي يمر بها االقتصادو  . لالقتصاد الوطني

والتغيرات العالمية الجديدة كان البد من دراسة تأثيرات هذه الظاهرة على اإلفصاح المحاسبي في البيئة 

الليبية حيث ارتكزت هذه الدراسة على مجموعة من االفتراضات وهي كاألتي :توجد عالقة بين 

وتطور اإلفصاح المحاسبي في ليبيا  .زيادة مستوى اإلفصاح  التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة

المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة باإلفصاح المحاسبي في ليبيا.القوانين والتشريعات 

لبيئة صاح المحاسبي في االتي تناولت اإلفصاح المحاسبي  بوضعها الحالي ال تساعد على  تطور اإلف

لهدف من الدراسة هو اإلطالع على المفاهيم واألسس المتعلقة باإلفصاح المحاسبي وكان ا الليبية.

والعولمة.وتحديد تأثيرات العولمة السلبية وااليجابية على اإلفصاح المحاسبي .وبيان واقع اإلفصاح 

نهج مولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام ال االقتصادية  في البيئة الليبية .المحاسبي في الوحدات 

االستقرائي في تجميع المادة العلمية لهذه الدراسة واستقراء ما كتب  في األدب المحاسبي حول موضوع 

، تم  االستقرائي واالستنباطي نالدراسة ، والقيام بدراسة ميدانية تم االعتماد فيها على كال من المنهجي

رضية تم إثبات الفى النحو التالي :كن عرض أهمها علبيان النتائج التي انتهت إليها الدراسة التي يم

األولى والتي تنص على إنه توجد عالقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور اإلفصاح 

المحاسبي في ليبيا  .تم رفض الفرضية الثانية للدراسة والتي تنص على إن زيادة مستوى اإلفصاح 

رضية تعلقة باإلفصاح المحاسبي في ليبيا . تم إثبات الفالمحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين الم

والتي تنص على  أن القوانين والتشريعات التي تناولت اإلفصاح المحاسبي  بوضعها الحالي ال  ةالثالث

تساعد على  تطور اإلفصاح المحاسبي في البيئة الليبية .أوضحت الدراسة إن من أسباب انخفاض 

ير معايونشر على تبني  تعمل ليبيا هو غياب وجود جهة مختصةمستوى اإلفصاح المحاسبي في 

من خالل و معايير محاسبية معينة مع األخذ في االعتبار االختالفات البيئية محاسبية وطنية أو أتباع 

العمل على إنشاء جهة مختصة مجموعة من التوصيات ومن  أهمها: هده النتائج توصلت الدراسة إلى

 معايير محاسبية معينة مع األخذ في االعتبار ايير محاسبية وطنية أو أتباع معونشر تبني تعمل على 

المزيد من االهتمام بسن القوانين والتشريعات المتعلقة باإلفصاح المحاسبي والعمل  االختالفات البيئية

على تطويرها  وذلك حتى تتماشى مع التغيرات العالمية الجديدة  وتساعد اإلفصاح المحاسبي على 

 تطور بما يتالءم والبيئة الليبية  .ال


