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يعتبر نظام محاسبة المسؤولية أداة مهمة لمساعدة اإلدارة باعتباره احد أساليب المحاسبة اإلدارية حيث 

يجعل البيانات والمعلومات المالية واإلحصائية أكثر صالحية في إعداد الميزانيات التخطيطية على 

أن نجاح وفاعلية نظام محاسبة المسؤولية مرتبط إلى المستويات اإلشرافية واإلدارية المختلفة ، إال 

درجة كبيرة بالمقومات األساسية لهذا النظام والتي يعتمد عليها في التطبيق العملي ونجاح تطبيق محاسبة 

 المسؤولية يستلزم التكامل بين هذه المقومات المختلفة في تطبيق واحد. 

قتصادية الناجحة تحرص على استخدام وتطبيق تتحدد مشكلة الدراسة في إن معظم المشروعات اال

نظام محاسبة المسؤولية على أسس علمية وااللتزام بالمقومات األساسية لهذا النظام في التطبيق، وذلك 

لالستفادة منه في تحقيق الرقابة وتقييم األداء . ولتبني تطبيق هذا النظام البد من توافر جميع مقوماته 

وجود بعض مقومات نظام محاسبة المسؤولية وغياب البعض اآلخر ال يساعد األساسية وااللتزام بها ف

على تبني تطبيق هذا النظام في أي مؤسسة . حيث أن أهمية وأهداف الدراسة ترجع إلى الدور الذي 

تقوم به شركة ليبيا للتأمين في المجتمع باعتبارها من المؤسسات المالية التي تمثل دعامة من دعائم 

لوطني، حيث تقدم خدماتها للقطاعات المختلفة باإلضافة إلى مساهمتها في تحقيق التنمية االقتصاد ا

االقتصادية واالجتماعية في الجماهيرية ، وبالتالي فإن هذه الشركة تحتاج إلى التخطيط السليم والرقابة 

ظام استخدام نالفعالة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية و يمكن أن يتحقق هذا من خالل 

محاسبة المسؤولية ، وهدفت الدراسة إلي التعرف على مدى توافر المقومات األساسية لنظام محاسبة 

مدى "  حيث أعتمدت الدراسة على فرضية رئيسية مفادها:.المسؤولية في شركة ليبيا للتأمين وفروعها

 للتأمين وفروعها ". توافر المقومات األساسية لتطبيق نظام محاسبة المسؤولية بشركة ليبيا

ولتجميع البيانات المتعلقة بالمشكلة موضوع الدراسة من الواقع العملي تم استخدام صحيفة االستبيان 

كوسيلة لجمع البيانات ، وتم تفريغ البيانات وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية ممثال في اختبار ذي 

التحليل اإلحصائي تم التوصل إلى االستنتاجات  الحدين  واختبار ولكوكسن حول المتوسط . من خالل

 التالية:  

 يوجد هيكل تنظيمي واضح يحدد مراكز المسؤولية في شركة ليبيا للتأمين . -1

يتم تبويب التكاليف واإليرادات حسب إمكانية التحكم فيها من قبل مراكز المسؤولية في شركة ليبيا  -2

 للتأمين وفروعها.

 اليف المعيارية لمراكز المسؤولية في شركة ليبيا للتأمين. ال يوجد نظام للتك -3

 توجد ميزانيات تقديرية لمراكز المسؤولية في شركة ليبيا للتأمين . -4

 تتم عملية قياس األداء الفعلي ومقارنته باألداء المخطط لمراكز المسؤولية في شركة ليبيا للتأمين . -5

 الفعلي واألداء المخطط بمراكز المسؤولية في شركة ليبيا للتأمين .يتم تحليل االنحرافات بين األداء  -6

 يوجد نظام تقارير متكامل طبقا لمراكز المسؤولية في شركة ليبيا للتأمين. -7

وبناء عليه ال يمكن تطبيق نظام محاسبة المسؤولية بشركة ليبيا للتامين على الرغم من توفر أغلب 

 توصي الباحثة الشركة  م مهم إال وهو نظام التكاليف المعيارية.المقومات لتطبيقه وذلك لغياب مقو

بأتباع نظام التكاليف المعيارية واستخدامه في تخطيط التكاليف لمراكز المسؤولية وإشراك العاملين 

بهذه المراكز في إعداد هذه المعايير، وضرورة التأكيد على توفر الدقة في المعايير الصناعية المعدة 



 
 

 

العمل على توفير كافة المقومات األساسية لنظام محاسبة المسؤولية وااللتزام بها حتى تتمكن مقدما ، وب

 .الشركة من استخدامه في التخطيط والرقابة وتقييم األداء 


