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شهدت السنوات األخيرة توسعاً كبيراً في مجاالت التبادل التجاري العالمي واالستثمارات الدولية، األمر 

الذي إلى ظهور أسواق األوراق المالية على حيز الوجود، حيث ساهمت هذه األسواق في خلق اقتصاد 

والمالية من جزء معين من العالم، إلى جزء آخر بكل عالمي شامل تنتقل فيه الموارد الطبيعية والبشرية 

سهولة وكفاءة، وكنتيجة لذلك ظهر فرع جديد لعلم المحاسبة أطلق عليه اسم ) المحاسبة الدولية ( ليوفر 

المعلومات المالئمة لمتخذي القرار في ظل ذلك االقتصاد العلمي، من خالل قوائم وتقارير مالية يقودها 

ً لذلك ظهرت معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، كأداة من مبدأ التوحيد والتن سيق المحاسبي، وتبعا

أدوات ذالك الفرع الجديد، لتحقق التجانس في الممارسات المحاسبية بين دول العالم .وفي ظل هذا 

ايير عاإلطار تناولت هذه الدراسة االعتبارات العلمية والعملية التي يجب أن يعتمد عليها أسلوب بناء الم

في الدولة، كأساس لتنظيم الممارسات والسياسات المحاسبية، ومن منطلق تلك االعتبارات استهدفت 

هذه الدراسة قرار تبني مجلس إدارة سوق األوراق المالية الليبي لمعايير المحاسبة الدولية، وإلزام 

لمعايير، في اختيار تلك ا الشركات المدرجة بتطبيقها من حيث تقييم األسلوب و المنهجية التي اُعتمدت

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج االستقرائي وذلك باستقراء الموضوعات ذات العالقة 

ضت من قريب أو بعيد  بالدراسة من خالل الدراسات واألبحاث السابقة والكتب والدوريات التي تعرَّ

ة، ستنباطي لتفسير الوض  القائم للمشكللموضوع هذه الدراسة، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي اال

من خالل الفرضيات التالية :الفرضية الصفرية األولى : إن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل 

سوق األوراق المالية الليبي لم يكن متوافقاً م  االعتبارات العلمية والمنطقية الالزمة لتحقيق االختيار 

يلة األخرى .الفرضية البديلة: اختيار معايير المحاسبة الدولية كان متوافقاً الرشيد من بين المعايير البد

م  االعتبارات العلمية والمنطقية .الفرضية الصفرية الثانية : إن إلزام الشركات المدرجة بسوق األوراق 

ضمان ل المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لم يدعم بالمقومات واإلجراءات الترتيبية الكافية،

التشغيل الكفء لتلك المعايير .الفرضية البديلة: إلزام الشركات المدرجة بسوق األوراق المالية دُّعم 

بمقومات وإجراءات ترتيبية كافية .الفرضية الصفرية الثالثة : إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

فرضية ال .لمالية الليبي كان محدوداعلى التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق األوراق ا

البديلة: إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق 

األوراق المالية الليبي كان كبيراً.والختبار الفرضيات السابقة تم االستعانة بأسلوبين لتحليل البيانات، 

صاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، باإلضافة إلى األسلوب األول باستخدام اإلح

والذي تضمن استخدام اختبار ذي الحدين، واختبار  SPSSاستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ولكوكسن حول المتوسط، أما األسلوب الثاني فكان من خالل تحليل محتوى القوائم المالية للشركات 

للوقوف على مدى التغير في مستوى  2008 – 2005سوق، وذلك خالل الفترة ما بين سنة المدرجة بال

اإلفصاح في القوائم المالية لتلك الشركات في الفترة قبل وبعد الدخول للسوق .ومن خالل ذلك أظهرت 

ياراً تنتائج الدراسة أن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق األوراق المالية الليبي كان اخ

عشوائياً دون أن يسنده أساس علمي يبرر مالئمة تلك المعايير الحتياجات ومتطلبات البيئة الليبية، وهذا 

ما انعكس سلباً على فهم، ومن ثم توفير المقومات واإلجراءات الالزمة لتهيئة تطبيق معايير المحاسبة 

عايير ر الذي طرأ عليه جّراء اإللزام بتطبيق مالدولية في ليبيا، وأخيراً على محتوى القوائم المالية والتغي

المحاسبة الدولية، حيث أظهرت الدراسة أن ذلك التغير كان محدوداً .وبناءاً على تلك النتائج فإن الباحث 

أن يولي سوق األوراق المالية الليبي اهتماما كبيراً بوض  خطة يوصي من خالل هذه الدراسة بما يلي :



 
 

 

ة التطبيقات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية م  القوانين واللوائح المالية التي تنفيذية متكاملة لتهيئ

تحكم عمل مهنة المحاسبة في ليبيا: كقانون الضرائب والقانون التجاري، وقانون الشركات، وشرح 

و حالطرق الممكنة لمعالجة االختالفات بين كالهما .أن يكون لسوق األوراق المالية الليبي توجه جاد ن

تنظيم مهنة المراجعة في ليبيا من خالل توفير مرجعية معتمدة لها من معايير وآداب وقواعد تضبط 

عمل المراجعين في ليبيا .أْن يساهم سوق األوراق المالية الليبي، في إنشاء هيئة أو مؤسسة تتحمل 

صي الباحث بأن ا .كما يومسؤولية تبني المعايير الدولية في ليبيا وتوفير المتطلبات الالزمة لتطبيقاته

تبني معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، يجب أنال يكون بشكل فردي لشركات، بل يجب أن يكون من 

خالل قرار سيادي ملزم بكل مؤسسات وشركات الدولة أنه على سوق األوراق المالية الليبي، القيام 

لبات ارسين للمهنة في ليبيا في ظل متطبدراسة للتعرف على المستوى لعلمي والمهني للمحاسبين والمم

التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية.أّن سوق األوراق المالية الليبي يجب أن يهتم بالجانب اإلعالمي، من 

خالل نشر الوعي لذا كل الفئات المتأثرة بمهنة المحاسبة في ليبيا، وخاصة المحاسبين و المستثمرين، 

يوصي وفي توفير المعلومات المالئمة التخاذ القرارات االقتصادية . بأهمية التنظيم المحاسبي ودوره 

ً من خالل هذه الدراسة، بأن يهتم سوق األوراق المالية بال دورات العلمية المتعمقة في الباحث أيضا

المعايير الدولية، وأن يلزم الشركات بخطة تدريبية سنوية من أجل تأهيل المحاسبين في الشركات للتأقلم 

ممارسات التي تفرضها تلك المعايير .وأخيراً يوصي الباحث، بأن سوق األوراق المالية الليبي م  ال

لكي تقوم تجربته على أساس علمي، فيجب عليه األخذ بالتوصيات والمقترحات التي أبدت بها الدراسات 

ر الدولية في عاييواألبحاث العلمية التي أجريت في البيئة الليبية، حول إيجابيات ومعوقات استخدام الم

 بناء تنظيم محاسبي مالئم في ليبيا .


