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شهد العقد األخير من القرن العشرين حدوث تغيرات متالحقة في البيئة المحيطة بالشركات الصناعية  

وقد شملت تلك التغيرات نظم اإلنتاج ، باإلضافة إلى التغيرات التي كانت بمثابة ثورة في نظم المعلومات 

ة ونظم االتصاالت ، وظهور أساليب جديدة للمحاسبة اإلدارية والتقدم الكبير في نظم الحاسبات اآللي

تنسجم وتتالءم مع تلك التغيرات التي حدثت في تلك البيئة . وتمثل أساليب المحاسبة اإلدارية المتقدمة 

أحد العناصر األساسية التي تساعد اإلدارة في أداء وظائفها المتعددة ، من أجل البقاء في عالم المنافسة 

نجاحها وتعظيم أرباحها ، وتحقيق التفوق والتميز في التكلفة والمنتجات ، بهدف تدعيم المركز وضمان 

التنافسي للوحدة االقتصادية. وحتى تستطيع الشركات الصناعية الليبية تخفيض تكاليفها وتحسين جودة 

لتأثير لمستخدمة لمنتجاتها في ظل انفتاح األسواق العالمية ، فإن عليها النظر في الطرق واألساليب ا

على العمالء الحاليين والمرتقبين ، وتحقيق التفوق والتميز في السوق ، والتفاعل مع البيئة المحيطة 

ومواكبة التطور التكنولوجي لكي تستطيع أن تستمر في مزاولة نشاطها ، وعليه فإنه البد لها من التوجه 

ن كنها من تحقيق السيادة في األسواق وتستطيع مإلى تبنى أساليب المحاسبة اإلدارية الجديدة والتي تم

ً من الفوز بأكبر نصيب من السوق ومن ثم إرضاء العمالء  خاللها المنافسة والبقاء ، وتمكنها أيضا

وكسب رضائهم .وتهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى استخدام الشركات الصناعية الليبية ألساليب 

ديد أهم الفوائد التي تحققها هذه الشركات من جراء استخدامها لتلك المحاسبة اإلدارية المتقدمة ، وتح

و ة ن تطبيق تلك األساليب المتقدماألساليب ، باإلضافة إلى التعرف على أهم المعوقات التي تحول دو

لتحقيق هذه األهداف ، فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلي لجمع البيانات والمعلومات 

الالزمة للدراسة الميدانية من خالل استخدام  أسلوب االستبانة كأداة رئيسية  لجمع البيانات المتعلقة 

فرضيات  ساعد على اختباربموضوع الدراسة ، حيث تم تصميم االستبانة للحصول على البيانات التي ت

 وتتمثل  لتحليل البيانات التي تم جمعها. SPSSالدراسة ، واستخدم الباحث حزمة البرمجيات الجاهزة 

بيئة الدراسة في الشركات الصناعية الليبية التابعة لقطاع الصناعة واالقتصاد والتجارة 

ع في واالجتماعي ، والتي تقوالشركات الصناعية الليبية التابعة لصندوق اإلنماء االقتصادي 

نطاق مدينة طرابلس ، أما مجتمع الدراسة فيتمثل في مديري اإلدارات ورؤساء األقسام باإلدارة 

المالية في الشركات الصناعية في مدينة طرابلس. ومن خالل ذلك توصلت الدراسة إلى جملة 

تتمتع باستخدام واسع النطاق . إن أساليب المحاسبة اإلدارية المتقدمة ال 1من النتائج وأهمها :

من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس ، وأن هناك ضعف وقلة في استخدام هذه 

. إن أساليب المحاسبة اإلدارية المتقدمة والمستخدمة من 2األساليب في اغلب هذه الشركات .

ين الجودة ، سقبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس لها فائدة في تخفيض التكاليف ، وتح

مع وجود فائدة قليلة في تحسين الربحية وتوفير معلومات أكثر مالءمة ووقتية لإلدارة وتحسين 

. وجود بعض المعوقات التي تحول دون استخدام أساليب 3الوضع التنافسي وتخفيض المخزون .

وافر عدم تالمحاسبة اإلدارية المتقدمة من قبل الشركات الصناعية ، وتتمثل هذه المعوقات في 

الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً  وفي بعض األحيان عدم رغبة اإلدارة بالتغيير .وبناء على 

اعية ضرورة اهتمام الشركات الصن -النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات اآلتية :



 
 

 

ه األساليب ال تطبق هذالليبية بتطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية المتقدمة وحفز الشركات التي 

على ضرورة تطبيقها ، حتى يمكنها من التصدي للمنافسة العالمية والمحلية .ضرورة حرص 

ت التي تواجه تطبيق هذه اإلدارات في الشركات الصناعية الليبية للقضاء على الصعوبا

ً لتطبيق أسااألساليب ً وعمليا المتقدمة  ةليب المحاسبة اإلداري. توفير الكفاءات المؤهلة علميا

العمل على تطوير و تنمية المهارات اإلدارية والمحاسبية للعاملين ورفع مستواهم وإشراكهم 

في دورات تدريبية لتنمية وتجديد مهاراتهم .العمل على تطوير برامج حاسوبية جاهزة تساعد 

اعة نفي تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية المتقدمة مع مراعاة تصميمها بما يالئم طبيعة ص

 الشركة .
 


