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 داءـــــــــاإله

 

 (23قال تعالى: " َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساْنًا " ) اإلسراء 

حسانًا.  إليهما أهدي هذه الرسالة وأضيفهما برًا وا 

ْن أَهِلي َهاُروَن َأِخي " ) طه   (29،30وقال تعالى: " َواْجَعل ِلي َوِزيرًا مِ 

لى كل فرٍد من أهلي وأزيدهم محبًة واعتزازًا.  وا 

 (40: " ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحَبِه اَل َتْحَزْن ِإن هللُا َمَعَنا " ) التوبة  وقال تعالى

لى كل أصدقائي ولهم مني كل احترام وتقدير.  وا 

 (66وقال تعالى : " َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلََّمِن ِممَّا ُعلِ ْمَت ُرْشدًا " )الكهف 

 إلى كل من علمني ِعلمًا أو عماًل.

 

 خليفةالبدوي 
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 رارــــــــقإ

 

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان:

 )اثر التغيير في السياسات المحاسبية للشركات على الدخل القومي(

دارة مصلحة الضرائب  " دراسة ميدانية عن الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية الليبي وا 

 العامة )طرابلس("

 

عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة  أقرا بأن ما اشتملت

إليه حيثما ورد، وان هذه الرسالة ككل أو إي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي  

 أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

 التوقيع.................................
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 وتقدير شكر

 

اكِريَن" )آل عمران، اآلية   (144قال تعالى " َوَسَيْجِزي هللُا الشَّ

ذا رضي وبعد  بعد أن منَّ هللا عليَّ بإتمام رسالتي هذه فله الحمد وله الشكر حتى يرضى وا 

 الرضا.

كما يشرفني ويسعدني أن أقدم خالص الشكر واالمتنان إلى الدكتور: عبد الحفيظ محمد كريم 

 ف على هذه الرسالة وساعدني في إخراجها بهذه الصورة.الذي أشر 

كما ال يفوتني أن أشكر كل دكتور وُأستاذ وطالب استشرته فأشار عليَّ ولم يبخل بما عنده من 

 معلومات وكل من أعانني بإعطائي كتب أو بحوث.

ي عامة وختامًا ال املك إال شكر كل من: أبي وعمْي عثمان وعبدالسالم وأخي سعد خاصة، وأهل

 على مساعدتي في كل مراحل البحث.

 الباحث
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 الدراسة ملخص

ظهارو  "تطبيقها ومجاالت مفهومها" المحاسبية السياسات وتوضيح دراسة الى الدراسة هدفت      ا 
 للشركات المحاسبية السياسات في التغيير أثر وأختبار دراسةو  للشركات هاتطبيق في الثبات هميةأ 

 المجال هذا في السابقة الدراسات لبعض وتحليل فحص جراءإ وتم .القومي الدخل على
 إدارات تحفز التي اْلسباب من العديد هناك أن إلى بعضها وأشار( المحاسبية السياسات)

 تجعل أو تساعد التي العوامل من بالعديد باالستعانة وذلك المحاسبية سياساتها لتغيير الشركات
 القوائم مصداقية على يؤثر الذي اْلمر. تطبقها التي المحاسبية السياسات يريبتغ تقوم الشركات
 مشكلة كانتو  .2008 عام في حدث كما المالية اْلزمات بعض حدوث في يسبب قدو   المالية
 السياسات في التغيير بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل: التالي السؤال في تتمثل الدراسة

 ؟ الليبي القومي الدخل في التغييرو  المساهمة للشركات المحاسبية

 ,تطبيقها ومجاالت مفهومها المحاسبية للسياسات نظرية بدراسة الباحث قام ذلك ولتحقيق    
 المحاسبية السياسات بعض درَس  كما ،المحاسبي العرف في الموجودة المحاسبية السياسات أهمو 

 في المدرجة الشركات بعض ىعل ةيتطبيق دراسة جراءإ تم ذلك وبعد. ةالليبي والبيئة التشريع في
 خالل من وذلك ،(طرابلس العامة االدارة ) الليبية الضرائب مصلحةو  الليبي المالية اْلوراق سوق

 بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك تكان ما ذاإ على للتعرف االستبيان سلوبأ استخدام
 وذلك ؟ الليبي القومي الدخل في التغييرو  المساهمة للشركات المحاسبية السياسات في التغيير

 .الفرضيات الختبار( One sample T-test)اختبار استخدام خالل من

 التغيير بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود: أهمها النتائج من جملة إلى الدراسة وتوصلت     
 بين إحصائية داللة ذات عالقة وجودو  الليبية، البيئة في الشركات ودخل المحاسبية السياسات في
لى. الليبية البيئة في القومي والدخل الشركات دخل  المحاسبية السياسات في للتغيير ثرأ وجود وا 

 .الليبي القومي الدخل على للشركات
 اختيار الشركات مديري على: همهاأ  كان التوصيات من مجموعة الدراسة قدمت كما   

 التغيير عدم و الشركة، عمل وطبيعة المحاسبي البند طبيعة تناسب التي المحاسبية السياسات
 السياسات بإتباع المماثلة الشركات تقوم وأن  الضرورة، عند إال المحاسبية سياساتها في

 .بينها فيما والمقارنة يمالتقو  عملية تسهلل نفسها المحاسبية
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This study targets to study and to demonstrate the accounting policies its concept 

and its application fields and to demonstrate the importance of stability in 

applying it to companies and studying and choosing the impact of change in the 

companies on national income. The former studies were analyses and examined 

in this field ( The accounting policies) some of it indicated that there are several 

reasons which motimate companies managements to change its accounting 

policies that with the assistance by several factors which help or make the 

companies to change the accounting policies which are applied by it and this 

thing affects the credibility of financial statements and it might cause some 

financial crisis as what happened in 2008 the study problem represents in the 

following question : is there relationship that has statistical indicating between into 

accounting policies of companies and the change into the Libyan national 

income? 

To fulfill this the researcher studied the theory of accounting policies its concept 

its application areas and the most important accounting policies which present in 

the accounting tradition also he studied some accounting policies in the Libyan 

acts and environment after that an applied study was conducted on some 

companies listed into Libyan stock exchange and the facility of taxes (general 

management Tripoli) and that through using questionnaire sty to recognize 

whether there is relationship that has statistical indication between change into 

accounting policies of companies and change into Libyan national income? 

That by using (one sample T-test) to test assumptions the study reached to group 

of results the most important. 

Presence of relationship that has statistical indication between change into 

accounting policies and the income of companies in Libyan environment and 

there is relationship that has statistical indication between companies income and 

national income in Libyan environment and there is an impact in the accounting 

policies of the companies on the Libya national income also the study submitted 

group of recommendations. 

Managers of companies must choose the suitable accounting policies for nature 

of accounting item and nature of the work of the company and not to change in its 

accounting policies only when it is necessary and the similar companies should 

follow the same accounting policies to facilitate the operation of evaluation and 

comparison between them. 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل

 للدراسة العام اإلطار
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   :المقدمة: 1/1

. المحاسبة معايير صدارإ خالل من المحاسبية السياسة بتنظيم العالم دول من الكثير تهتم"   
 اتاالسياس تنظيم ان منطلق من الهام الوطني المجال بهذا – عامة بصفة – االهتمام هذا ويتزايد

 عاما نفعا تحقق بحيث المحاسبية الممارسات تنظيم ىلإ ؤديي المجتمع ىمستو  ىعل المحاسبية
 ريرالتقا في الموجودة المحاسبية فالمعلومات ،("93ص ،1991وقادوس، توفيق) للمجتمع

 المنافسة والشركات والمالك ةالشرك دارةإ :منها المجتمع في طرافاْل من العديد تفيد المحاسبية
 ذهه نْلو  باستثماراتهم، المتعلقة القرارات التخاذ المحاسبية المعلومات هميةْل وذلك لمستثمرينوا

 دخلها مصدر يكون التي الدول كتل خاصةبو  الدولة في الضرائب لمصلحة مهمة المعلومات
 سياسات تختار الدول هذه مثل نأ نجد لذلك الضرائب، من العادة في( القومي الدخل) ساسياْل

 وذلك لها مناسب دخل للدولة يضمن بما الشركات من الدولة داخل تطبيقها ليتم ينةمع محاسبية
 قيمة من يزيد الذي الدخل أو الصحيح الشركات دخل تبين التي السياسات فرض طريق عن

 التهرب) الدخل من تقلل التي السياسات تفضل الشركات أن نجد أخرى جهه ومن الضريبة،
 بيةالمحاس السياسات تطبيق حال في الشركة على أكبر ضريبة فرض سيتم كان إذا( الضريبي
 .الضرائب مصلحة في لةالمتمث الدولة من المفروضة

 تفرضها التي نفسها السياسات بتطبيق تمت الشركات من المنشورة المالية التقارير تكون وقد    
 تعد الشركات تلك إدارات ْلن تختلف وقد( الضرائب قانون في عليها المنصوص) الدولة

    .الضرائب لمصلحة وأخرى الداخلي ستخداماال أو النشر لغرض إحداها التقارير من مجموعتين

 تلك سبابأ همأ  منو  الشركات بعض انهارت( م 2008سنة) اْلخيرة المالية زمةاْل وفي   
 كالتغيير) طئةمخ ومحاسبية مالية إجراءات إلى المالية المؤسسات داراتإ لجوء هي االنهيارات

 أهم من و بها يعملون التي الشركة منفعة أو منفعتها لتعظيم سعياً ( المحاسبية السياسات في
 السياسات في التغيير أو التالعب هو ذلك في عليها يعتمدون التي المحاسبية الممارسات
 اتنهيار اإل هو التالعب هذا ثارأ ومن ،الختامية المالية التقارير نتائج لتغيير المحاسبية

 من الشركة عمالأ  نتائج في دارةاإل تالعب نَّ إ القول يمكن ولهذا ،(مالية زماتأ) ديةقتصااال
 . للدولة القومي قتصاداالب يضر قد المتبعة المحاسبية السياسات في التغيير خالل
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 وأهمية المحاسبية السياسات على الوقوف إلى الدراسة هذه خالل من يسعى الباحث فإن عليه  
 محاولة وذلك القومي، الدخل على فيها للتغير أثر هناك كان إذا ما ومعرفة تطبيقها، في الثبات
 بنتائج العالقة ذات خرىاْل طرافواْل المهنيين المحاسبين لدى اسبيالمح الوعي لزيادة منه جادة

 فيما المستجدات حدثأ على واطالعهم الضرائب ةحومصل المستثمرين خاصةبو  الشركات عمالأ 
 .الدراسة بموضوع يتعلق

 :السابقة الدراسات: 1/2

 أم نظرية كانت سواءً  بالدراسة المحاسبية السياسات تناولت التي الدراسات من العديد هناك  
 :منها تحليلية

 :المحاسبية السياسات في التغيير أسباب تناولت دراسات : 1/2/1

 المحاسبي الدخل قياس عند لإلدارة اْلخالقي السلوك: بعنوان ،(م2006 إبراهيم،)  دراسة -
 بالسياسات التالعب في اإلدارة دوافع وتحليل دراسة إلى هدفتو  ،اْلعمال بمنظمات
 من للحد اْلخالقي المنهج استخدام ىمد تقويمو . المحاسبي الدخل قياس ْلغراض المحاسبية

 إلى البحث توصل قد و. المالية القوائم ىعل وأثره المحاسبي القياس في عبالتال صور
 المحاسبية الممارسات بفعل المكاسب في التالعب حدة تفاقم أهمها النتائج من مجموعة

 ولذلك ,الممارسة هذه يتبن في اإلدارة لمجلس هام دور جديو  حيث اإلبداعية و طئةمخال
 في والثبات المحاسبي العمل ممارسة في اْلخالقية المبادئ تفعيل بضرورة الباحث يوصي
 اإلفصاح الواجب اْلرباح حقيقة في للتحكم المالئمة المحاسبية والطرق السياسات استخدام
 .محاسبياً  عنها

 :المحاسبية سياساتها وتغير تختار اإلدارة تجعل التي العوامل تناولت دراسات: 1/2/2 

 في االيجابي المدخل تفسير لمدى اختبارية دراسة :بعنوان ،(1991،وقادوس توفيق) دراسة -
 في االيجابي المدخل تفسير لمدى اختبارية دراسة أول البحث هذا تناول" المعايير، بناء

 المساهمة الشركات في المستخدمة المحاسبية السياسات اختيار لقرارات المحاسبة نظرية
 البيئية العوامل أن الدراسة هذه أظهرت وقد. القرارات هذه في المؤثرة والعوامل السعودية
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 قرارات في تأثيرا العوامل أكثر شكلت التحفظ ودرجة الحسابات مراقب رأي في المتمثلة
 ."المحاسبية لسياساتها السعودية الشركات اختيار

 موضوعية على وأثرها المحاسبية السياسات اختيار: بعنوان ،(م2005 بلعيد،) دراسة -
 العالقة ذات المختلفة والمواضيع لجوانبا وتحليل دراسة إلى وهدفت المحاسبية، المخرجات

 السائدة البيئية العوامل بين العالقة طبيعة على والتعرف المحاسبية، السياسات اختيار بقضية
 وتوصلت. الدراسة محل التجارية المصارف في المحاسبية السياسات واختيار ليبيا في

 المعلومات وموضوعية جودة على سلباً  أثر ليبيا في المحاسبي التنظيم غياب أن إلى الدراسة
 التحفظ خالل من الثقافية بالخصائص المحاسبية السياسات تأثر إلى إضافة. المحاسبية
 ةالمتمثل التمويل ومصادر ليبيا في السائدة االقتصادية الخصائص من بكل ٍ  تأثرها و والسرية،

 وتوحيد متكامل محاسبي مانظ إيجاد على العملب وأوصت. المركزي ليبيا مصرف في
  .   المصارف في المحاسبية المعالجات

 االستقطاعات اختيار قرار في االيجابية النظرية دور: بعنوان ،(م2006 ليلى، أبو) دراسة -
 التعرف إلى الدراسة هذه هدفتو " اْلردنية، العامة المساهمة الصناعية الشركات في النسبية
 في النظرية هذه دور تقويمو  المحاسبية السياسات ارياخت قرار في االيجابية النظرية ردو  على
 اختالف أن إلى الدراسة هذه توصلت وقد .السياسات تلك اختيار قرار وآثار دواعي تحليل
 والعوامل الدراسة محل العينة في المحاسبية السياسات لبعض المحاسبية المعالجة أساليب

 ".اْلردن في المحاسبية السياسات اختيار في تؤثر والبيئية االقتصادية

 عـــن المحاسبيـــــة للسياسات االقتصاديــــــــــة الدوافــــــــــع: بعنـــــــــوان ،(م2007 حسونة،) دراسة -
 التي المحددات أو الدوافع ماهية وتحليل دراسة إلى هدفتو  واستهالكاتها، الثابتة اْلصول
 لألصول  المحاسبة بدائل بين االختيار عند االقتصادية بالوحدات العليا اإلدارة سلوك تحكم
 منفعة تعظيم هي المحاسبية السياسات اختيار دوافع من أن إلى الدراسة وتوصلت. الثابتة
 التكاليف تجنب يكون قد الدافع أن إلى باإلضافة حوافزها، زيادة خالل من الذاتية اإلدارة

 أو الضرائب كزيادة العالية اْلرباح ذات االقتصادية الوحدة على تفرض قد التي السياسية
 السياسات (الدراسة محل المؤسسات) البعض يفضل قد كما اجتماعية، بأعباء تحميلها
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 السياسات من الكم في التوسع بعدم الدراسة وأوصت. اكبر الربح تجعل التي المحاسبية
 .البديلة المحاسبية

 :بالدراسة محددة محاسبية سياسة تناولت دراسات :1/2/3 

 الدراسة هدفت الليبية، الشركات في الدخل تمهيد سلوك: بعنوان ،(م2006 شلبي،) دراسة -
 خالل استثماراته تقويم في المصرف طبقهاي التي المحاسبية للسياسات يميةو تق مراجعه إلى

 سعارأ تذبذب مشكلة تعالج محاسبية سياسات اقتراح إلى باإلضافة ،اْلخيرة سنوات السبع
 السياسات عن باإلفصاح يقوم المصرف أن إلى الدراسة توصلتو . الليبي للدينار الصرف

 المحاسبية بالسياسات المتعلقة تعليماته في النظر بإعادة المصرف قيامب وأوصت. المحاسبية
 .اْلجنبية بالعمالت اْلرصدة تقويم إلعادة

 علة المكاسب إلدارة المحاسبية السياسات أثر: بعنوان ،(2009 وعابد، الداعور) دراسة -
 هذه هدفت المالية، لألوراق فلسطين سوق في المتداولة، االقتصادية الوحدات أسهم أسعار
 تعرض التي االقتصادية الوحدات في المكاسب إدارة سياسة على التعرف إلى الدراسة
 العاملة االقتصادية الوحدات من السياسة هذه تبني وأسباب المالية اْلوراق سوق في أسهمها

 إلدارة المحاسبية السياسات أثر توضيح إلى هدفت كما ، المالية لألوراق فلسطين سوق في
 هذه اختيار سبب أن إلى الدراسة هذه توصلتو  .الوحدات لهذه اْلسهم أسعار على المكاسب
 على تأثير اله المكاسب إدارة سياسة أن كما اْلرباح، على التأثير بغرض هو السياسة
 .الدخل استقرار على تأثير الهو   ،المتداولة اْلسهم أسعار

 :المالية القوائم مصداقية على المحاسبية السياسات في التغيير أثر تناولت دراسات: 1/2/4
 سعر مع للتعامل المطبقة المحاسبية السياسات: بعنوان ،(م2008 ،األحمر) دراسة  -

 تحديد إمكانية مدى إلى الدراسة هذه هدفتو  الخارجي، االستثمار تقييم على وأثره الصرف
 وتوصلت. الليبية الصناعية للشركات المحاسبي التطبيق في الدخل تمهيد سلوك وجود

 الشركات أن كما الدخل، تمهيد سلوك على الشركة لربحية أثر يوجد ال أنه إلى الدراسة
 المحاسبي، التطبيق في الدخل تمهيد سلوك تمارس ال الصناعة مجال في العاملة الليبية

 .  الموضوع هذا في الدراسات إجراء بزيادة أيضا وأوصت
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 في االقتصادية الوحدات إلدارات السلوكية اْلبعاد دور: بعنوان ،(م2009 المومني،) دراسة -
 اْلبعاد دور معرفة إلى الدراسة هذه هدفتو  المالية، اْلزمات حدوث في المحاسبي القياس

 اْلزمات حدوث في المحاسبي واإلفصاح القياس في االقتصادية الوحدات إلدارات السلوكية
 أن :ةــالدراس هذه نتائج من وكان .2008خريف في العالمي االقتصاد واجهت التي المالية
 اْلرقام على خاللها من تؤثر محاسبية قياس أساليب تستخدم االقتصادية الوحدات إدارات

 في هميس مما االقتصادية بالوحدة العالقة ذات اْلطراف خداع ثمَّ  منو  المعلنة المحاسبية
 اعتمدتها طئةمخ سياسات تراكم نتاج كانت المالية اْلزمة أن كما المالية، اْلزمات حدوث
 على تأثيرال إلى تأد المحاسبي، واإلفصاح القياس عمليات في الكبرى الشركات إدارات

 .فادحة خسائر المستثمرين وتكبد الدول اقتصاديات

 :المحاسبية السياسات في التالعب عن الكشف كيفية أظهرت دراسات: 1/2/5
 إدارة ممارسات على الرقابة في الخارجي المراجع دور: بعنوان ،(م2003 مبارك،) ةدراس -

 الخارجي المراجع دور على المؤثرة العوامل ودراسة تحديد إلى الدراسة هذه هدفتو الربح،
 اْلرباح صافي رقم خاصةبو  عنها التقرير يتم التي المحاسبية اْلرقام جودة على الرقابة في

 أنه إلى الباحث وتوصل .العربية مصر جمهورية في المهني الوسط من ميداني دليل وتقديم
 فحص طريق عن اْلرباح رقم في بالتالعب الخاصة اإلدارة ممارسات عن الكشف يمكن

 رقم على المحاسبية السياسات تغيير أثر مراجعة و بتكوينها اإلدارة تقوم التي المخصصات
 .اْلرباح

 :اْلتي نستنتج سابقاً  إليها المشار للدراسات المختصر العرض خالل من
 للشركات المحاسبية السياسات في يريالتغ أثر تناولت دراسة توجد بأنه الدراسات تلك تشر لم -

 .القومي الدخل على

 :الدراسة مشكلة: 1/3

 الحسابات في النتائج فإن ْلخرى فترة من المحاسبية سياساتها بتغيير الشركة تقوم عندما   
 المالية التقارير أن كما أخرى، سياسة تطبيق حالة في تختلف سوف اْلخرى هي الختامية
 فقد الثبات، بمبدأ تلتزم لم الشركة ْلن السابقة الفترات  في مثيالتها مع مقارنتها يمكن ال الختامية
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 تقويموال للقياس مختلفة بدائل وجود مع( 810ص ،2009 وعابد، الداعور)" دراسة في جاء
 البدائل تلك بين االختيار في دارةاإل وحرية المحاسبية، والطرق اساتالسي وتعدد المحاسبي
 تغييرها؛ مكانيةا  و  اإلدارة ورؤية يتناسب بما المحاسبية والطرق السياسات بين واالختيار المختلفة،

 السياسات في الثبات عدم مجرد نأ كما ،"الشك من بنوع المالية للقوائم النظر إلى دىأ ذلك كل
 نهاأ ذلك في البعض ويرى صحتها في مؤكد غير المالية القوائم من يجعل المحاسبية والطرق
 السياسات في التغيير اليعني فهذا الدول قتصاداتا تطورت ومهما القرارات، التخاذ صالحة غير

 الثبات مبدأ إن (226ص ،2004 المحمود،)" دراسة في جاء فلقد ،رمبر  غير من المحاسبية
 الحديثة االقتصادية التطورات ظل وفي للمقارنات، موضوعية دالالت إعطاء من يحققه وما

 بقاءإلا يصبح ثم ومن والمرتقبين، الحاليين للمستثمرين خاصةب أهمية أكثر المقارنات تكون سوف
 أن يعني هذا "(االقتصادية كالعولمة) االقتصادية المتغيرات تلك ظل في ضرورياً  المبدأ هذا على
 . الثبات مبدأ أهمية من تغير ال الحديثة االقتصادية تطوراتال

 أن يظهر كيل إما :هو المحاسبية سياساتها تغير الشركات يجعل الذي السبب يكون وربما    
 دراسة أوضحت فلقد" أسهمها، اسعار زيادة أجل من( الدخل بتمهيد) ماُيعرف أو مستقر دخلها

 التي حاسبيةالم السياسات هي المحاسبية التقديرات :(Kaplan ,s .& Reckersl AS) من ل ٍ كُ 
 في الستخدامها المحاسبية الطرق اختيار ولإلدارة المالية القوائم إعداد عند ةأالمنش إدارة تنتهجها
 الطرق استخدام في المرونة وهذه. (المالية التقارير في التسجيل طرق) ةالمالي العمليات معالجة

 ، م2005 ،جربوع) المالية القوائم على التأثير من ةأالمنش إدارة مكنت التي هي حاسبيةالم
 ."(7ص

 إظهار إلى المحاسبية السياسات اتباع في التغيير هذا خالل من ستسعى الشركات نأ كما  
 اإلدارة تدخل إن حيث" يمكن، ما أقل إلى الضرائب مصروف لتقليل وذلك دخلها في إنخفاض

 مستهدفاً  يكون قد (الدخل تمهيد) االبتكاريه المحاسبة أساليب إلى واللجوء المالية القوائم إعداد في
 أوضاع في سياسياً  الحكومة تدخل منع أو( الضريبي التهرب) الضريبية اْلعباء تفادي منه

 تصدرها التي القوائم لهذه المستخدمين من كثير فإن وعليه ،"(5ص ،2006 إبراهيم،) الشركة
 .للةمض معلومات على معتمدة قرارات خاذات عند ضررونتي قد الشركات هذه مثل
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 في ةالمتمثل الدولة هي للشركة لماليةا القوائم بنتائج هتماماً إ  المستخدمين كثرأ من ولعل     
 مصدر الضرائب ُتَعد  "  حيث الدول لمعظم الدخل مصادر همأ  من فالضرائب الضرائب، مصلحة

 المالية السياسة عليها ترتكز التي االدوات طليعة في أيضاً  دعوتُ  العامة، االيرادات مصادر نم
 االعتماد" من البد الضريبة مقدار ولتحديد ،"(95ص ،2003 الحاج،) اهدافها تحقيق في للدولة
 المتعارف المحاسبية والطرق القواعد على باالعتماد المحاسبة توفرها التي المالية البيانات على
 من كثير نفإ عليه ،(13ص م،2007 أبوزريدة،) للضريبة الخاضع الدخل لتقدير  عليها

 ذات االقتصادية الوحدة على تفرض قد التي السياسية التكاليف تجنب" إلى تسعى قد الشركات
 ،"(100ص م،2007 حسونة،) اجتماعية بأعباء تحميلها أو الضرائب كزيادة العالية االرباح

 .ذلك في المستخدمة الوسائل أهم من المحاسبية السياسات تطبيق في التغيير د  عَ يُ و 

 والسياسة المحاسبي النظام بين قوي ارتباط يوجد الكلي االقتصاد نموذج في" فنجد    
 المحاسبي النظام مخرجات أهمية زادت فقد عليه ،"(58ص م،2005 بلعيد،) للدولة االقتصادية

 أدت"  المجاالت كافة في ةاْلخير  سنواتال في حدثت التي التطورات نأ كما ،(المالية التقارير)
 المنيف)" ككل الوطني االقتصاد على لتأثيرها المالية المحاسبة منتجات بأهمية الوعي زيادة إلى

     .("38ص ،1998 والحميد،

 للشركات المحاسبية السياسات في التغيير بين ةالمباشر  غير العالقة توضيح يمكن سبق ومما
 .العالقة هذه يبين( 1-1) رقم  والشكل للدولة القومي والدخل

 

 

  

 

 (1-1) رقم شكل
 القومي والدخل المحاسبية السياسات في التغيير بين المباشرة غير العالقة

 الباحث تصميم من:  المصدر*

   

 تمهيد) الدخل تغيير

 التهرب) أو ،(الدخل

 ( الضريبي

 

 

تغير فــــــــي الدخل 

 القومي

 

 اساتـــــــالسي تغيير

 المتبعة ةــــالمحاسبي

 حتى  الشركات، في

 التغيير هذا كان لو

 في ثبات بعد جاء

 .كثيرة مالية سنوات

 

 تؤدي تؤثر
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 الضرائب على يؤثر المحاسبية السياسات تطبيق في التغيير أن مالحظة يمكن السابق الشكل من
ن للدولة، المدفوعة  الدخل على يؤثر الدولة في الشركات من المحصل الضرائب مقدار وا 
 .القومي

 :التالي السؤال في تتمثل الدراسة مشكلة أن القول يمكن وعليه    
 المساهمة للشركات المحاسبية السياسات في يريالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل 
  ؟ ليبيا في القومي الدخل في التغييرو 

 :الدراسة أهداف: 1/4

 : التالية هدافاْل تحقيق  إلى الدراسة هذه تسعى

 ". تطبيقها ومجاالت مفهومها"  المحاسبية السياسات وتوضيح دراسة .1
 . للشركات المحاسبية السياسات تطبيق في الثبات هميةأ  إظهار .2
 .ليبيا في القومي الدخل على للشركات المحاسبية السياسات في التغيير أثر وأختبار دراسة .3

  :الدراسة فروض : 1/5

 :التالية ةالفرضي باختبار الدراسة هذا قامت
 في للشركات المحاسبية السياسات تطبيق في التغيير بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال

 :  االتية الفرعية الفرضيات تشتق ومنها. القومي والدخل الليبية البيئة

 االعتراف في المتبعة السياسة في التغيير بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال -
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل بااليراد

 االصول تقويم في المتبعة السياسة في يريالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال -
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل هالكاتهاا  و  الثابتة

 تقويمو  جرد في المتبعة السياسة في يريالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال -
( الخامات) االولية المواد – التشغيل تحت البضاعة – التامة البضاعة -: من المخزون
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل

 االيجار عقود في المتبعة السياسات في ريالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال -
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل
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 معالجة في المتبعة السياسات في ريالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال -
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل الملموسة غير االصول

 معالجة في المتبعة السياسات في يريالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال -
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل الشركة في االستثمارات

 الليبية البيئة في الشركات دخل في التغيير بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال -
 .القومي والدخل

 :الدراسة أهمية :1/6
 الدراسة فإن العلمي المستوى فعلى.  وعملية علمية فائدة من تقدمه فيما الدراسة أهمية تتمثل   
 و اوالً  لها الشركات من تطبيقها في الثبات وأهمية بيةالمحاس للسياسات نظرياً  وصفاً  تقدم

 مجال في السابقة للدراسات إمتداد د  عَ تُ  انها الى باالضافة ، كالدولة العالقة ذات لالطراف
 .االبداعية المحاسبة

 خاللها من حيث الرقابية جهزةواْل الشركات الدارة مفيدة الدراسة فهذه. العملية االهمية أما 
 مجملها في المحاسبية فالسياسات المحاسبية، السياسات تطبيق في تباثال أهمية على سيتعرفون

 ، الربح صافي على النهاية في يؤثر سوف البدائل هذه ريوتغي الممكنة البدائل من مجموعة هي
 أن المتوقع من فإنه الضريبة، مقدار أو السهم سعر تحديد في واضحاً  القيم هذه دور كان فإذا
 .القومي الدخل على للشركات المحاسبية السياسات في للتغير أثار هناك تكون

   الدراسة يةمنهج: 1/7
 :تهاوعين الدراسة مجتمع: 1/7/1

 وفقاً  المالية وراقلأل ليبيا سوق في العاملة المساهمة الشركات من الدراسة مجتمع يتكون   
 في الردود عدد فهي الدراسة عينة أما ،طرابلس الضرائب مصلحةو  المنشورة للمعلومات
( 6) من تتكون عشوائية عينة من عليها الحصول تم التي الكاملة البيانات ذات االستبانات
 ةــمدين في الضرائب ةــمصلح بـمكتو  الماليــــة، لألوراق ليبيا ســوق لـــداخ ةـــعامل شركات
 .طرابلس
 :البيانات جمع مصادر: 1/7/2
 بعد الباحث سيقوم حيث ،لتحليليا المنهج على الدراسة من النظري الجانب في الباحث أعتمد

 على مواقع او ودوريات علمية مراجع كانت سواء)  المختلفة المصادر من البيانات على حصوله
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 حيث من  المحاسبية السياسات على للتعرف محاولة في  الدراسة بموضوع الخاصة( االنترنت
 .المحاسبي اْلدب في المعروفة المحاسبية السياسات  أهم  وكذلك وأهدافها وأهميتها ماهيتها

 التالية باالساليب االستعانة مع االستقرائي المنهج على الميدانية الدراسة ستعتمد حين في    
 :البيانات لجمع

 (.  المحاسبة قسم-الداخلية المراجعة قسم) العينة في المعنيين آراء الستطالع: االستبيان -

 باالستعانة وذلك اإلحصائية اْلساليب باستخدام تحليلية دراسة بعرض الباحث قام كما -
 . (SPSS) واالجتماعية اإلحصائية بالحزمة

 مناهج البحث: : 1/7/3

 : اْلتي  بإتباع  الدراسة في الباحث قام

اغة فروض يللدراسة وصو تم استخدامه للتعرف على طبيعة المشكلة  المنهج االستنباطي: -
 البحث.

 العربية المقاالت و المجالت و الدوريات و الكتب على د باالعتما الوصفي التحليل مدخل -
 .االنترنت شبكة استخدامو

 ذات عالقة هناك كانت ما لمعرفةإذا دانيالمي االستقصاء على المعتمدة الميدانية دراسةال -
 .القومي والدخل المحاسبية السياسات في التغيير بين احصائية داللة

 .الفروض الختبار استخدامه وتم: االستقرائي المنهج -
 .النتائج استنتاج بهدف العملية الدراسة خالل استخدامه وتم: والتحليلي الوصفي المنهج -

 متغيرات الدراسة  : 1/7/4

 :االتي في الدراسة متغيرات تتمثل

 .القومي الدخل عن عبارة وهو(:  y)  التابع المتغير

 .المحاسبية للسياسات بالنسبة( y) ويكون القومي، للدخل بالنسبة( x) يكون:  وسيط متغير

 : السياسات هذه ومن المحاسبية السياسات عن عبارة وهو: (x) المستقل المتغير
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  (x1  )بااليراد االعتراف في  المتبعة السياسة. 

  (x2 )الثابتة صولاْل تقويم في المتبعة السياسة. 

 (x3 )المخزون تقويمو  جرد في المتبعة السياسة.  

 (x4 )االيجار عقود في المتبعة ةالسياس. 

 (x5 )الملموسة غير االصول معالجة في المتبعةةالسياس. 

 (x6 )الشركة في االستثمارات معالجة في المتبعة ةالسياس. 

 (2-1) رقم الشكل في الدراسة متغيرات عرض ويمكن  

 الدراسة وحدود نطاق: 1/8

 الدخل على للشركات المحاسبية السياسات في التغيير اثر بيان على الدراسة هذه تقتصر
 .الدراسة متغيرات في الموضحة  المحاسبية السياسات لبعض وتوضيح القومي،

 الليبي، المالية االوراق سوق في العاملة الشركات من عينة على التطبيقية الدراسة تقتصر كما
 (.طرابلس العامة االدارة) الضرائب ومصلحة

 الدراسة تقسيمات: 1/9

 طاراالولإل الفصل خصص حيث فصول اربعة إلى اهتقسيم تم  دفق البحث ْلهداف تحقيقاً 
 فتناول الثالث الفصل أما ،المحاسبية السياسات بعض لعرض الثاني الفصلو  للدراسة العام
 فيما ،"التطبيقي الجانب"  القومي الدخل على للشركات المحاسبية السياسات في التغيير أثر

 .والتوصيات النتائج لعرض الرابع الفصل خصص
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 المستقل المتغير

 

 

 .بااليراد االعتراف في المتبعة السياسة تغيير 

 . الثابتة صولاْل تقويم يف المتبعة السياسة تغيير 

  .المخزون تقويمو  جرد في المتبعة السياسة تغيير 

     .االيجار عقود في المتبعة السياسة تغيير 

 .الملموسة غير صولاْل معالجة في المتبعة ةالسياس تغيير 

 .                  الشركة في االستثمارات معالجة في المتبعة ةالسياس تغيير 

                                                                                                    
                                                                   التابع المتغير                   وسيط متغير

 

 

 

 (2-1) رقم شكل
 الدراسة متغيرات

 الباحث تصميم من: المصدر*
 

 ةالسياسات المحاسبيالتغيير في 

الدخل 

 القومي

تمهيد 

 الدخل

التهرب 

 الضريبي
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 : اإلجرائية التعريفات: 1/10

 من معينة بدائل اختيار عملية عن المحاسبية السياسة تعبر :المحاسبية السياسات: 1/10/1
 . اإلفصاح وأساليب القياس وأنظمة التقارير إعداد طرق

 عن عبارة وهي إدارة اْلرباح أو االحتيالية المحاسبة وتسمى: اإلبداعية المحاسبة:1/10/2
 استغالل خالل من المعد ون فيه يرغب ما إلى فعالً  عليه هي عما المالية المحاسبة أرقام تحويل

 خطوة أو إجراء  أي أو، جميعها أو/  و بعضها تجاهل أو/ و الموجودة القوانين من االستفادة أو
 .الدخل تمهيد أو اْلرباح إدارة باتجاه

 وذلك الدخل تقلبات تخفيض ْلغراض الشركة إدارة من متعمد عمل هو: الدخل مهيدت:1/10/3
 . معينة محاسبية أدوات باستخدام

 في التالعب طريق عن الضريبة دافع إليه يلجأ الذي الوضع وهو: الضريبي التهرب:1/10/4
 . المالية للقوائم المتعمد التشويه أو للضريبة، الخاضع الوعاء يضتخف بهدف اْلصلية المستندات

 مجموع بأنه ويعرف. اإلنتاج عوامل لتكلفة القومي الناتج قيمة هو: القومي الدخل:1/10/5
  .  سنة ولتكن معينة زمنية فترة خالل اإلنتاجية العملية في اشتركت التي اإلنتاج عناصر دخول

 هذه أن نجد للمجتمع االقتصادي للنشاط المكونة  االقتصادية القطاعات دخل دراسة وعند   
 أو الخارجي والقطاع الحكومي، القطاع و اْلعمال، وقطاع العائلي، القطاع) هي القطاعات
 .("194 ص ، م1998 ،سدرة أبو )(الخارجية التجارة

 – الحكومي اإلنفاق – االستثمار – االستهالك)  هي القومي الدخل محددات فإن وبالتالي  
 طريق عن اْلربعة العناصر بهذه القومي الدخل حساب يمكن وعليه ،( والواردات الصادرات
 : التالية المعادلة

 (وارداتـــــــال – ادراتــــالص+) امـــــــالع اقــــــــاإلنف+  ارــــــاالستثم+  االستهالك=  يـــــالقوم لـــــالدخ  
 .(272ص ، م2002 ،الطاهر )

 على الضرائب مقدار و الشخصي، الدخل من كالً  لدينا كان إذا القومي الدخل حساب يمكن كما
 من والتحويالت االجتماعي، الضمان واشتراكات الموزعة، غير الشركات وأرباح الشركات، أرباح
 : التالية المعادلة طرق عن وذلك اْلفراد، إلى العام القطاع
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 غير الشركات أرباح+  الشركات أرباح على الضرائب+  الشخصي الدخل=   القومي الدخل" 
 (رادــــاْلف إلى امــــالع اعـــــالقط من التحويالت) – اعيـاالجتم الضمان اشتراكات+  الموزعة

 ".  (60ص ،2004 والرفاعي، الوزني)
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 الثاني الفصل

 المحاسبية السياسات
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 مقدمة: 2/1

 الدورة من اً مهم اً جزء وُتَعد   المحاسبي العرف في محاسبيةال السياسات من العديد هناك 
 المحاسبية السياسات دراسة تم الفصل هذا وفي الدورة، هذه احللمر  مالصقة وهي المحاسبية

 منو  الليبيبة، البيئة في السياسات هذه دراسةو  التفصيل من بشيء بعضها ودراسة عام، بشكل
 :كالتالي أقسام ثالثة إلى الفصل هذا تقسيم تم ثمَّ 

 .بنائها في المؤثرة والعوامل المحاسبية السياسات -

 .المحاسبي العرف في المحاسبية السياسات همأ  -

 .  الليبية والبيئة التشريعات في المحاسبية السياسات -

 بنائها في المؤثرة والعوامل المحاسبية السياسات : 2/2

 المحاسبية اإلجراءات تطبيق كيفية لتوضيح المحاسبية السياسات وتطبيق استخدام يتم   
 .المحاسبي للنظام عامال هدفال بصفتها المحاسبية المعلومات ىعل للحصول

 إذ المحاسبية والمبادئ ةـاْلساسي ةـالمحاسبي السياسات بين خلط يحصل الحاالت بعض في"و   
 المبادئ على وقيود محددات تعتبر أي المحاسبية المبادئ من كجزء السياسات تلك تدخل

 (".82ص ،2004 النقيب،)

 :تيآلا ولاسنتن الجزء هذا وفي 

 - المحاسبية المعلومات طبيعة - يمهاظتن من السبب – المفهوم) المحاسبية السياسات: الا أو   
 أهداف -المقارنة وقابلية التوحيد - المحاسبية السياسات على السياسية االتجاهات أثر

  (.المحاسبية السياسات

- القرارات التخاذ التنبؤ على القدرة)  المحاسبية السياسات بناء في المؤثرة العوامل: ثانياا   
 أهمية - أخرى اقتصادية نتائج - واالجتماعية قتصاديةاال النتائج - القومية اْلهداف خاصية
 (.المحاسبية السياسة حياد
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 : المحاسبية السياسات: 2/2/1

 المحاسبية السياسات مفهوم :2/2/1/1

 مهنة في عليه تعارف مستقر عام رأي عن يعبر المحاسبي اْلدب في السياسة مصطلح إن"   
 اً مرشد المحاسبية السياسات وتطبيق استخدام ويتم عامة، قاعدة وأصبح والمراجعة سبةالمحا
 هدفال المحاسبية المعلومات على للحصول المحاسبية اإلجراءات تطبيق كيفية لتوضيح اً وُموجه

 (". 202ص ،2004 النقيب،) المحاسبي للنظام عامال

 التي العملية والتطبيقات واْلعراف والقواعد المبادئ تلك هي المحاسبية السياسات إن"   
 (".9ص ،2005 جربوع،) المالية القوائم وتجهيز إعداد في( الشركة) إدارة تعتمدها

 تقوم التي والممارسات والقواعد سسواْل المبادئ"  بأنها المحاسبية تالسياسا وُتعرف   
 . ("3ص ،2009 يوسف،) المالية البيانات وتقديم إعداد عند بتطبيقها( الشركة)

 التي جراءاتواإل حكاماْلو  عرافواْل والقواعد المبادئ" بأنها بيةالمحاس السياسات ُتعرف كما   
 (".  381ص ،2007الحيالي،) المالية البيانات إعداد في اإلدارة تتبعها

 هذا ويتم" معينة محاسبية بدائل بين ختياراال عملية عن المحاسبية السياسة رُتعب كما   
 منشآت تقوم وقد .اْلعمال منشآت في المالية التقارير إعداد ْلغراض  يتاح ما كل من االختيار
 المختارة للبدائل وصفا المالية القوائم تتضمن أن ويجب لها يتاح مما الخيارات ببعض معينة
 (". 2009السحيري،) اْلهمية ذات

 والقواعد المبادئ من مجموعة هي المحاسبية السياسات أن سبق مما الباحث ويستخلص    
 اإلدارة تتبعها التي والمراجعة المحاسبة مهنة في عليها المتعارف جراءاتواإل حكامواْل عرافواْل
 التقارير إعداد في والتوجيه لالرشاد ُتستخدم وأنها المحاسبية، البدائل بين اْلختيار عملية في

 .التقارير هذه في فصاحاال وأساليب القياس وأنظمة المالية
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 :المحاسبية والمبادئ والتقديرات السياسات بين العالقة :2/2/1/2

 المبادئ بينو  جهة من المحاسبية والتقديرات ةالمحاسبي السياسات بين التفرقة يجب و  
 .أخرى جهة من المحاسبية والسياسات المحاسبية

 نهأ يعني وهذا منها، تشتق أخرى حقائقل أساساً  تكون أساسية حقيقة يعني كمفهوم، فالمبادئ"   
 لحين المحاسبية المهنة في قبولها ثم ومن عليها االتفاق يجري القواعد من مجموعة هناك

 الفروض على صياغتها عند المحاسبية المبادئ وتستند. العملية الممارسات في استقرارها
 ،2007الحيالي،) المحاسبية المبادئ صياغة عند به يسترشد الذي الدليل تعتبر التي المحاسبية

 "( 66ص
( عداداإل) القياس عملية تحكم التي القواعد من مجموعة هي المحاسبية المبادئ" أن أي    

 اختالف"  وجود من بالرغم ،"(208ص ،2004 المحمود،) المالية التقارير (عرض)وتوصيل
 هي المبادئ هذه أن و سيما وال المحاسبية المبادئ تطبيق كيفية حول واالخرى الفينة بين كبير
 النظر ادةإع ويمكن جامدة، ليست المبادئ ان كما المحاسبية، الفروض على يعتمد عام إطار
  (.27 ص ،2012 واخرون، الخدش)  فيها
 في وتتمثل بالعمومية، تتميز علمية مقدمات هي ( المصادرات أحياناً  وتسمى) الفروض" أما    

 معرفية ميادين في عموماً  مقبولة بحث نتائج تمثل أو بالفعل، المعروفة الحقائق من مجموعة
 وفروع المحاسبة بين االرتباط المحاسبية الفروض وتوضح"  ، ("51ص ،2009 حلوه،)أخرى
 ،2012 الدين، بهاء) المجاالت تلك في المحاسبة جذور امتداد مدى ويتبين االخرى المعرفة

 وحدة ثبات –الدورية - االستمرارية -ةيالمحاسب الوحدة :هي المحاسبية والفروض. ("48ص
 .القياس

 القابلة وصفاته وطبيعته ماهيته الشيء مفهوم يعكس حيث: "المحاسبية لمفاهيما شأنوب  
 ،("42-41ص ص ،2012الدين، بهاء)  االخرى بالمفاهيم عالقتها إلى إضافة للقياس

 الظواهر تمثل التي العناصر من لمجموعة وتصنيفات تعريفات" هي المحاسبية والمفاهيم
 المحاسبية المفاهيم وتتضمن(". 83ص ،2009 حلوه،)المحاسبي اإلفصاحو  للقياس الخاضعة

 – المحاسبية المعلومات جودة مفهوم – المحاسبيــــــة الوحدة طبيعة مفاهيم:  مجموعات اربع
 . المالية القوائم عناصر مفاهيم - المالية القوائم مفاهيم
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 والتقديرات والمبادئ جهة من المحاسبية السياسات بين العالقة يوضح( 1-2) رقم والشكل   
 .اخرى جهة من المحاسبية

 

 

 

  

   

  

 

                                                                    

 

 

 

  

 

 
 (1-2) رقم الشكل

  المحاسبية والتقديرات والمبادئ السياسات من كل ٍ  بين العالقة
الباحث تصميم من: المصدر*  

 المحاسبية المبادئ

ة المبادئ المحاسبي

 المتعارف عليها

 الفروض المحاسبية المفاهيم المحاسبية

التقديرات   المحاسبية السياسات

 المحاسبية

 (عديلت)طرق التقدير  أسس القياس 

 اختيار

 التكلفة

 التاريخية

القيمة 

 الحالية

القيمة 

 العادلة

قيمة 

 األصول

قيمة 

 الستهالك

 -اإليراد تحقق -التكلفـــــة

  -الثبات - الموضوعيـــــة

 النسبية األهمية)الستثناء

 مقابلة( والحذر ،الحيطة

    بالمصروفات اإليرادات

 الوحدة ةعطبي مفاهيم 

 مفهوم – ةــــــالمحاسبي

 المعلومات ودةـــــــــــج

 مفاهيم – ةـــــــالمحاسبي

 مفاهيم – المالية القوائم

 . املاليـة القوائم عناصر

 

 المحاسبيـــــــــــة الوحدة
 – الستمرارية -الدورية
 القياس وحدة ثبات

 

 أنها هناك من يرى
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 تغيير هو القياس أسس في التغيير أن يعتبر (الدولية المحاسبة معايير من)(8) رقم فالمعيار") 
 التكلفة:  هذه القياس أسس مثلةأ ومن التقدير، في تغييراً  وليس المحاسبية السياسات في

 المحاسبية التقديرات في التغييرات أما .العادلة القيمة -للتحقق القابلة الحالية القيمة – التاريخية
 االستهالك قيمة تعديل أو التزام أو صلأ ْلي الدفترية القيمة تعديل: بانها المعيار فيحددها
 . ("5ص ،2009 يوسف،)  أصل ْلي الدوري
 إعداد عند  اإلدارة تنتهجها التي المحاسبية السياسات هي المحاسبية التقديرات" أن البعض ويرى
 ". (7ص ،2005 جربوع،) المالية القوائم
 الخصائص من العديد بها تكون أن يجب ةـــمحاسبي ةــــسياس والمبادئ جراءاتاإل دنع ولكي
 :منها

   -قلاْل على المحاسبية المبادئ أحد مع متفقة  - والمراجعة المحاسبة مهنة في عليها متعارف
 ههذ - المحاسبية الطرق لتطبيق موجه أو ُمرشد - المحاسبية البدائل أحد من لبديل تطبيق
 .الشروط هذه يوضح (2-2) رقم الشكل والشكل .المالية التقارير إعداد منها الغرض السياسة

 المحاسبية السياسة ميتنظ :2/2/1/3

 على شركة كل تتخذها لقرارات هاكل المحاسبية السياسات بناء ليةعم تترك أن الممكن من"   
 التي المحاسبية السياسات ستختار الحالة هذه يف اإلدارة أن إال ،(" 2007 السحيري،) حدة
 على الثبات المصلحة هذه من كان فإذا لى،و اْل بالدرجة الشركة ومصلحة صلحتهام تخدم

( المحاسبية السياسات نفس تطبيق) التطبيق في المماثلة الشركات مع التوحيد أو التطبيق
 مصلحة) المصلحة كانت حالة في والعكس المماثلة، الشركات مع والتوحيد الثبات بمبدأ فستلتزم
 .أهدافها لخدمة أخرى/بديلة محاسبية سياسات ختياراو  التغيير في( اإلدارة

 النظام مخرجات تخدم ال قد  فقط، دارةلإل المحاسبية السياسات تنظيم ليةعم تركت ولو   
 المستفيدة طرافاْل (السياسات تنظيم) تاءجر اإل هذه مثل بها التي الشركات لهذه المحاسبي

 طرافاْل هذه مصالح ْلن ذلك المخرجات، هذه مثل من...( المقرضين، الدائنين، المستثمرين،)
 .اإلدارة مصالح عن كثيراً  تختلف قد

 



22 
 

 
 

 واحد محاسبي إلجراء مثال مجرد **                                                                                     

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  

 

  

 ال 

 

 نعم     مـ عـ نـ 

 
 
 
 
 

 (2-2) رقم الشكل
 محاسبية سياسة لنعتبرها المحاسبية والمبادي االجراءات في توفرها الواجب الشروط

الباحث تصميم من: المصدر*  
 

بها هذه 

 الخصائص

  لبديل تطبيـــــق
 البدائل احد من

  .المحاسبية
 

 : بدائله*** 
 ةــبالتكلف يمالتقو
 يمالتقو إعادة أو

 احد عــــم متفقة
 ادئـــالمبــــــــــ

 ــةـــالمحاسبيــــ
 .األقل على
 

ق مع ـــــمتف***
 التكلفة التاريخية

 

 عليها متعارف
 مهنة فـــــــــــي

 المحاسبــــــــــة
 .والمراجعة

ا ***  للمعيار وفقا
 يـــــــــالمحاسب
 16 رقم الدولي

 منها الغرض السياسة هذه
 أو ةـــــالمالي التقارير إعداد

 .عنها اإلفصاح أو القياس
 

 يساعد بالتكلفة فالتسجيل***

 الثابت األصل إظهار على

 التقارير في الفعلية بقيمته

 .المالية

 هــموج أو دــــمرش
 رقـالطـ قـــــلتطبي

 .المحاسبية
 

 ةـــطريق تساعد***

 معرفة على التكلفة

 في التسجيل أساس

 . الدفاتر

ال تعد سياســــة 

 مقبولة محاسبية

 ةــــــممكن ـةـــمحاسبيـ سياســـة

 .العملي الواقع في التطبيق

 المحاسبية والمبادئ اإلجراءات

 ( بالتكلفة الثابتة األصول تقويم** ) مثال

( التكلفة )مقارنة  ***

 بالشروط
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 التطبيقات بين والتوحيد التنسيق نحو تسعى التي والمنظمات الجهات من العديد هناك"  لذلك
 عدة تضم أو حكومية رسمية، جهات( أ) :منها المختلفة، البلدان( أو الواحد البلد) في المحاسبية

 أبرزها من .المحاسبة في عالمية مهنية منظمات أو( ب...)مختلفة، بلدان من حكومية جهات
  .("25-24ص ،2009 حلوه،) الدولية المحاسبة معايير مجلس

 المحاسبية البدائل بين االختيار في تقريباً  الكاملة الحرية دارةلإل كانت المتحدة الواليات فيف   
 تحديداً  أكثر المحاسبية السياسات عن المعلنة اآلراء أصبحت( 1938) عام ومنذ الثالثينات قبل
 : المنشورة الرسمية البيانات أهم ومن أكثر بتفصيل كتبت كما متزايدة بصورةو 

 االمريكيـة ةـــالمحاسب جمعيــة (American Accounting Association) نشأة منذ" -أ
 سعى مجلسال فإن  1937 العام في( العموميين القانونيين للمحاسبين اْلمريكي للمجمع التابعة)

 من المساهمة للشركات المالي( اإلفصاح) بالعرض المتعلقة ختالفاال مجاالت لتقليص وكافح
 لجاتالمع محاسبية بحثية نشرة 51 أصدرت 1959 عام ولغاية المفضلة التطبيقات إلغاء خالل

 ".   ( 175ص ،2009 ،هللا العبد – Belkkaoui) والصفقات البنود لمختلف محاسبية

 .أراء مجلس مبادئ المحاسبة  -ب

 . ف1973 عام منذ المالية المحاسبة معايير مجلس وتفسيرات إصدارات -ت
 .سلسلة البيانات المحاسبية  -ث
 . 1934 عام منذ SEC المالية راقو اْل لو اتد لجنة طريق عن المعلنة الرسمية البيانات -ج

 : المحاسبية المعلومات طبيعة :2/2/1/4

 الحياة في اليومي االستخدام في واء..س للجدل المثيرة المفاهيم من المعلومات مفهوم يعد"  
 خلط هناك يكون ما فعادةً  ( ".7ص ،2009 الرفاعي،) المختصة دبياتاْل أو العادية اليومية
 التي والرموز بجديةاْل حرفواْل عداداْل عن عبارة" فالبيانات والمعلومات، تالبيانا مفهوم بين
 اإلنسان من ومعالجتها وترجمتها إيصالها من ُيمكن مالئم بشكل والمفاهيم الحقائق بتمثيل تقوم
 (".  20ص ،1998 قاسم،) نتائج إلى لتتحول اْلجهزة أو

 النظام مراحل وفق تشغيلها تم التي البيانات من النهائي المنتج عن عبارة هي" المعلومات أما   
 يحدد أن عليه يجب الذي معدها بين ما االتصال وأداة لغة تمثل المعلومات أن كما المحاسبي،
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 كفاءة وذات فاعلة تكون أن المعلومات تلك من يتطلب الذي مستلمها وبين بوضوح هدفها
 الدولي المحاسبي المعيار اوضح وقد ،(303ص ،2004 النقيب،) القرارات ذاتخا في ومفيدة
 بشكل العرض يكون ان اهدافه ومن ،(المحاسبية المعلومات) المالية القوائم عرض( 1) رقم

 (".169ص ص ،2006 حماد،) عادل

 التقارير) ةـــالمحاسبي والمعلومات مدخالت ـــدُتع( والرموز رقاماْل) ةـــالمحاسبي فالبيانات   
 الدورة استكمال تعني معالجة) معالجة بيانات عن عبارة هي والمعلومات مخرجات دُتع( المالية

 العداد االساسية القواعد( 30) رقم الدولي المحاسبي المعيار اوضح وقد"  (". ،(المحاسبية
 كيفية اوضح فقد ،(االخراج عملية) للبنوك المالية القوائم وتقديم( البيانات االدخال عملية)

 ،2006 حماد،)  البنك ميزانية في والخصوم االصول تبويب وكيفية للبنك الدخل قائمة عرض
 (". 1369 ص ص

 .المحاسبية والمعلومات المحاسبية البيانات بين الفرق يبين( 3-2) رقم والشكل 
 
 

 (3-2) رقم الشكل  
 المحاسبية والمعلومات المحاسبية البيانات بين الفرق

 الباحث تصميم من: المصدر*
 هي ةيالمحاسب للمعلومات المميزة الخصائص هذه ومن خصائص عدة المحاسبية وللمعلومات

 مستخدم اهم ولعل – تكلفة بدون أو بتكلفة – عليها الحصول في يرغب من لكل متاحة أنها
 المقرضين أو/و المساهمين أو/و اإلدارة يكون قد)القرار متخذ هو المعلومات هذه من ومستفيد
 توفرت التي المعلومات ومالئمة صحة مدى هي القرار باتخاذ البدء فنقطة"  ،...(أو/و والدائنين

 هذه أن نقول ولكي ،("3ص ،2009 بوشوشة،و  مبارك) الدراسة تحت لقرارا خصوصب له
 فعند صائص،الخ من مجموعة فيها تتوفر ان يجب القرار إلتخاذ  ومالئمة صحيحة المعلومات

 بعض كرذون عالية جودة ذات لدينا لمتوفرةا المعلومات أن نقول ذٍ دئعن الخصائص هذه توفر
 :كالتالي (171 ص ،2013 الحسبان،)  الخصائص هذه"

 (البيانات) المدخالت

 المحاسبية الرموز واألرقام

 (المعلومات) المخرجات

 التقارير المالية

 معالجة

 الدورة المحاسبية



25 
 

 .القرارات التخاذ مناسبة أي:  المالئمة .1
 من ةــــــــعالي ةـــــــدرج على لدينا المتوفرة المعلومات تكون أن أي: االعتماد إمكانية .2

 .صحتها
 . مفيدة تكون ال قد الماضية اْلحداث عن ماتو المعل نإِ  حيث :بالمستقبل التنبؤ .3

 كما المحاسبية، المعايير وضع عند المسئولين مساعدة إلى الخصائص هذه تحديد يؤدي"و   
 تطبيق من تنتج التي المحاسبية المعلومات يمو تق في المالية القوائم إعداد عند المسئولين تساعد
 إعداد عن للمسئولين كبيرة فائدة ذات الخصائص هذه تكون ما وعادة بديلة، محاسبية طرق

 المحاسبية ساليبواْل الطرق تطبيق عن تنتج التي اتالمعلوم نوعية يمو تق في المالية التقارير
 جودة على التاثير الشركة إدارة" تستطيع حيث(". 3ص ،2009 بوشوشة، و مبارك) البديلة

 الطرق ختيارا (أ: )تجاهاتإ ثالثة في التأثير من النوع هذا ويتبع المالية المعلومات
 ،2009 عبود،)المالي اإلفصاح حجم تقدير (جـ. )المحاسبية التقديرات تحديد (ب.)المحاسبية

 (". 17ص

 القرار، مدخالت :عناصر ةثالث إلى تقسم أنها على القرار عملية إلى ينظر" خرىأ جهة ومن   
 انتــك فإذا ،"(130ص ،2009 ، هللا عبدال - Belkkaoui ) القرار وقواعد القرار، ومخرجات

 فمن صحتها في موثوق غير أو/و جيدة غير( المحاسبية المعلومات)القرار التــــــــــــــــــمدخ
 ففي. صحيحة غير أو جيدة غير اْلخرى هي ( المختارة البدائل) المخرجات تكون أن الطبيعي

 في به الخاصة القرار عملية تكييف على قادر غير القرار صانع يكون قد معينة روفظ ظل"
 ".  (130ص  ،2009 هللا، عبدال - Belkkaoui  ) المحاسبية العملية في التغير ضوء

 السياسات في التغيير) المحاسبية ساليبواْل الطرق في التغيير أن نستنتج سبق ومما   
 اً قادر  يكون لن القرار متخذ أن إذ لجودتها، المحاسبية المعلومات فقد إلى يؤدي قد( المحاسبية

 المختلفة الشركات مستوى على سواء" المنشورة المحاسبية المعلومات بين المقارنة على
 على أم (مستقلة وحدة شركة كل لكون بعضها عن ومختلفة الصناعة في المتشابهة الشركات)

 بين ختيارفاال( الشركة لنفس خرىْل سنة من المالية القوائم مقارنة) الواحدة الشركة مستوى
مكانية اإلدارة ورؤية يتناسب بما المحاسبية والطرق السياسات  إلى أدى ذلك كل تغييرها؛ وا 

 (".  810ص ،2009 وعابد، الداعور) الشك من بنوع المالية للقوائم النظر



26 
 

 اإلفصاح) ونشرها إعدادها في تكاليف يةالمحاسب للمعلومات فإن سبق ما كل من وبالرغم    
 جانب من المالية المعلومات طلب بإعتبار" عليها الحصول في تكاليف هناك كونت وقد( عنها

 التي المعلومات مقدار في الكبير النمو يعكسه الذي مرْلا محدود، غير طلب هو المستخدمين
 ليس عنها اإلفصاحو  المالية المعلومات نتاجإ نأ الإ. والتقارير البيانات في عنها اإلفصاح يتم
 فان السبب ولهذا. حياناْل بعض في نسبيا مرتفعة تكون قد التكلفة هذه نأ بل تكلفة، بال

 المنافع كانت إذا ما عتباراإل بعين أخذت المحاسبية المعايير وضع عن المسؤولة الجهات
  المتوقعة التكاليف عن قلت أو زيدت معينة محاسبية معلومات عن اإلفصاح من المتوقعة

 (".21ص ،2005 وهبة،) المحاسبية المعلومة عن اإلفصاحو  عدادإلل

 : المحاسبية السياسات أهداف :2/2/1/5

 الهدف هذا يكون وقد إعدادها، يتم لكي المحاسبية ةالسياس من هدف هناك يكون أن يجب    
 أن القول يمكن كما ،االقتصادية الرفاهية – محاسبية لمشكة حل - المحاسبة علم تنظيم: هو

 أن يمكن " حيث المحاسبية النظريات أهداف عن يختلف ال قد المحاسبية السياسات من الهدف
 والمحاسبين اإلدارة تفضيالت مثل معينة، أهداف على العديدة المحاسبية النظريات تركز

 السياسة تأخذ أن يجب ذلك ومع. المجتمع في اْلخرى المجموعات ومصالح السوق أو واْلفراد،
 في (القومي قتصادهاا تالئم و الدولة تختارها التي المحاسبية السياسات أي) القومية المحاسبية

 المجموعات تفضيالت عتباراال في خدأت مثلما الواسع إطارها في جتماعيةاال الرفاهية عتباراال
 (". 2009 السحيري،) المجتمع في المعينة

 من العديد في المطبقة المحاسبية جراءاتلإل تنظيم هو المحاسبية السياسات من الهدفو    
  .المالية المؤسسسات

 منتجي من كل تفضيالت على محاسبيةال السياسات أهداف تركز أن يمكن وباختصار    
 . المحاسبية المعلومات (الشركة إدارةك) ومستخدمي (السياسات معدي)

 المحاسبية، السياسات ومعدي الشركات أو فراداْل تفضيالت بين التوفيق في صعوبة وهناك   
 قتصاديةاال النتائج على المحاسبية السياسة هدف تركيز هو ذلك لمواجهة البدائل حدأو 

 عناصر ختياراو  الموارد تخصيص في الممكن التحسين على البديل هذا ملتويش ، جتماعيةواال
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 وجهة من المالئمة النتائج أيضا عتباراال في يؤخذ أن يجب ولكن ، لماليةا راقو اْل محفظة
 . المعينة والجماعات واْلفراد تآالمنش نظر

 صعوبة في المحاسبية السياسات إلقامة العامة اْلهداف إرساء في الرئيسية الصعوبة وتكمن"   
 إرساء عملية تجاهأ هي والنتيجة المؤكدة، اْلدلة أو السليم البحث من أسس على تطبيقها

 اإلجراءات ثبات مثل إجرائية أهداف إلى تتراجع عندما مبسطة تكون ْلن المحاسبية السياسات
 السياسات صنع أجهزة تواجه لم ما أن على عام إجماع ظهر ولقد التقليدية، المحاسبية
 التي التقدير نظرة تغير نتيجة خسارة هناك تكون فسوف التوحيد بزيادة االنتقادات هذه المحاسبية
 سياسات نعص عملية أن كما المحاسبة، لمعلومات عامة بصفة والجمهور المستثمرون يعطيها

 السياسات وضع عملية إن أي ،الحكومي القطاع يد في لتكون كلية تتحرك سوف المحاسبة
  .("2009 السحيري،) الحكومية التشريعات بحكم ملزمة ستكون سيطبق ايها واختيار المحاسبية

  المقارنة وقابلية التوحيد :2/2/1/6

 قتصاديةا وحدة أو شركة ةأي في المالية التقارير تعد التي هي اإلدارة أن المعروف من      
 اإلدارة تستخدم وقد ؛الً أو  اإلدارة مصالح تخدم بطريقة التقارير هذه ُتعد أن البديهي فمن لذلكو 

 عام وبشكل" ذلك، لتحقيق( االبداعية المحاسبة)أو االرباح إدارة ُتسمى ساليباْل من العديد
 هي ضرراً  أقلها وأن أهدافها فبأختال المالية التقارير على التأثير في اإلدارة أساليب تختلف

 تلك وأخطرها ماً عمو  المقبولة المحاسبية المبادئ في المرونة ضمن تكون التي ساليباْل
ثبات التزوير تستخدم التي ساليبْلا  وتتجلى السيئة رباحاْل إدارة وتسمى الوهمية العمليات وا 

 بقاء على الحفاظ: لواأل  الدافع - أساسيين بدافعين الربح إدارة أساليب باستخدام اإلدارة دوافع
         دارةلإل ذاتية منافع تحقيق: انيــــثـال الدافع. المنافسة سوق في الشركة واستمرار

     ."(2009 السحيري،)

 يعبر ال التوحيد وهذا ،المختلفة الشركات في المالية التقارير توحيد في مراراً  التفكير تم"و    
 المالية القوائم عرض على ينطوي التوحيد هدف نْل ذلك ذاته، حد في مرغوب هدف عن

 وطرق والتبويب القياس ومفاهيم المحاسبية، اإلجراءات نفس ستخداماب المختلفة للشركات
 و المالي المركز قائمة الشركات كل تعد كأن) المالية والتقارير القوائم نفس تعد كما ،اإلفصاح
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 نفس عرض يتم ُأخرى جهة ومن جهة من مثاًل، المالي المركز في التغير قائمة و الدخل قائمة
 انتقاد فان ،(إليه المشار) اإلطار هذا في التوحيد استخدم ما واذا ،(مثالً  القوائم تلك في البنود
 عرض يتم أن يصعب نهْل وذلك ،("599ص ،2006 العال، عبد)  مقبوالً  يكون التوحيد مفهوم
 . المختلفة الشركات قبل من المحاسبية للبنود مماثل وعرض المالية القوائم نفس

 الطرق بنفس دةمع المالية التقارير فيها تكون التي الحالة هي للمقارنة القابلية خاصية إن  
 عند أو/و  المالية القوائم إعداد عند أو/و التسجيل طرق في أكان سواء المحاسبية جراءاتواإل

 أو/ و الشركة مستوى على المتبعة المحاسبية الطرق في التوحيد هذا ويكون ،اإلفصاحو  العرض
 من يصبح العولمة نحو تجاهاتاإل ظل وفي"  القطاع، نفس في( ثلةالمما)الشركات مستوى على

 المحلي المستوى على ليس مستخدميها بحاجات لتفي المالية التقارير إعداد يتم أن الضروري
نما  توفره وبما بها، المتعلقة المحلية القوانين تخطي من ذلك يتطلبه وما الدولي، المستوى على وا 
  .("201ص ،2004 المحمود،) معلومات من

 السياسات توحيد أهمية يرى البعض تجعل التي المبررات من أنه القول يمكن سبق مما  
 أو/و الدولة في المماثلة الشركات في أو/و( سنوات لعدة) الشركة في المتبعة المحاسبية
 : هي الدولي المستوى على المماثلة الشركات

 بين المقارنة قابلية يجعل والمقبولة المطبقة المحاسبية السياسات ختيارا في التنوع إن -أ
 . صعباً  اْلقل على أو ، مستحيالً  المختلفة المحاسبية الفترات

 بين ةالمقارن من يجعل المماثلة الشركات مستوى على المحاسبية السياسات في التغير إن -ب
 الشركات بين المفاضلة قرارات خاصةبو  القرارات إتخاذ عند مجدي غير أمر الشركات هذه
 . ستثمارواال قراضاإل عمليتي في

 لظ في مهم العالمي المستوى على المماثلة للشركات المحاسبية السياسات نفس تطبيق إن -ت
 . قتصاديةاال العولمة

 فراداْل أو الشركات أو الدول بين قتصاديةاال تفاقياتالوا التجارية المعامالت إجراء إن" -ث
 الحاسي) متشابهه الفئات تلك من المطبقة المحاسبية، اْلنظمة كانت كلما كثيراً  تسهل

 (".23ص ،2006وآخرون،
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 التقارير في الثقة من سيزيد المماثلة للشركات المحاسبية السياسات تطبيق في التوحيد إن -ج
 .الشركات هذه من المنشورة المحاسبية المالية

 المحاسبية الطرق تطبيق في التوحيد لفكرة المعارضين من هناك فإن ذلك من الرغم وعلى     
 في التغيير هنا بالمعارضة يقصد وال متعددة، فترات خالل الشركة لنفس أو/و  المماثلة للشركات
 مكن"  بل تريد، التي السياسة تختار وأن أرادت كلما اإلدارة من للشركة المحاسبية السياسات

 كالتغير) المبدأ هذا تطبيق بسبب للةضم اْلعمال نتائج كانت إذا( التباث مبدأ) المبدأ هذا زأو تج
 للةضم نتائج أو صحيحة غير نتائج أعطى إذا تغييره يمكن وهنا (لالسعار العام المستوى في
 ،2002 زريقات، و مخادمة) النتائج من للتأكد وذلك المشروع لصالح يصبح هنا يريوالتغ
 يكون فلن ثمَّ  منو  المحاسبية السياسات نفس بأتباع مماثلة شركات تستمر قد أنه إال ("28ص
 تطبيق أو المحاسبية سياساتها بتغيير تقوم التي الشركة وبين بينها التطبيق في توحيد هناك

 .المماثلة الشركات تطبقها ال سياسات

 قتصاديةاال روفظوال العوامل " بتطور تتطور إنها بل جامد علم ليست والمحاسبة    
 العقدين وفي ،("194ص ،2004 المحمود،) العصور مر على السائدة والقانونية جتماعيةواال
 ندماجباإل يعرف ما ظهر فقد المحاسبة نةمه على تأثر  التي اْلحداث بعض ظهرت خيريناْل
 تكنولوجيا في وراتوالتط الجنسية، المتعددة بالشركات يعرف ما عدد وتزايد الشركات، بين

 إليها شارةاإل السابق اْلحداث ظل وفي" ،قتصاديةاال بالعولمة يعرف بما ضافةإلبا المعلومات،
 قتصادياال بالنشاط المتعلقة أو للدولة، قتصادياال بالنشاط أوالمتعلقة الشركة، بطبيعة والمتعلقة
 مع لتتالءم المحاسبة نظرية إطار في المحاسبية الحقائق تتغير أن الحتمي من يصبح العالمي،

 (".201ص ،2004 المحمود،) اْلحداث تلك

 إدارة من المستخدمة( المحاسبية السياسات) المحاسبية الطرق يريتغ يتم أن الطبيعي فمن   
 وهذا ،مثالً  سعارلأل العام المستوى في كالتغير روفظوال اْلحداث بعض في للتغير تبعاً  الشركة

 .عليها المتفق المحاسبية المبادئ عن خروجاً  يعد ال

 سواء. المحاسبية السياسات تطبيق في للتوحيد المعارضة الحجج أو اتر المبر  من فإنه      
 : نفسها الشركة مستوى على تطبيقها في الثبات أو المماثلة الشركات مستوى على التوحيد أكان
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 .  اْلخرى العلوم بتطور تتطور أنها حين في ،اً جامد اً علم المحاسبة من يجعل قد -أ
 الالزمة التيالتعد إجراء لعدم وذلك القرار أتخاذ عملية الحاالت بعض في يعرقل قد -ب

 .   للةضم نتائج المالية القوائم فتعطي المالية، للقوائم
.اتهابواجب القيام في عليها قيد ُيكون مما ثابتة سياسات بأتباع اإلدارة يقيد -ج    

 الشركات في المطبقة المحاسبية السياسات في التباث أو/و بالتوحيد القائل الرأي ؤيدنو     
 الشركة تضطر أحداث هناك تكن لم إذا  سنوات، لعدة نفسها الشركة مستوى على أو/و المماثلة

ذا السياسات، تلك في التغيير إلى  التغيير هذا وراء السبب توضح أن فعليها للتغيير رتأض ما وا 
 .الشركة من المستخدمة المحاسبية السياسة نوع عن اإلفصاحو 

 عن المستخدمين إعالم لمقارنةا ةيقابل خاصية تتضمنه ما أهم" فإن أخرى جهة ومن    
 هذه وأثار السياسات هذه في تغيرات يةأو  القوائم، إعداد في المستخدمة المحاسبية السياسات
 المحاسبية السياسات في ختالفاتالا تحديد على قادرين نو لمستخدما يكون أن ويجب. التغيرات

( الشركات) وبين ُْلخرى فترة من اْلخرى اْلحداثو  ةالمتشابه للعمليات( الشركة) في المستخدمة
 .راءاآل هذه يلخص (4-2) رقم والشكل (".2ص ، 2009،يوسف) تلفهخالم

 المحاسبية السياسات وتطبيق بناء في المؤثرة العوامل:  2/2/2

 :منها المحاسبية السياسة تطبيق أو/و بناء على تؤثر التي العوامل من العديد هناك

 – التضخم – والسياسي االقتصادي التطور – الضرائب – القانوني النظام – السياسي النظام"
 ،("2006 العوامي،) الثقافة – جنبياْل االستثمار نطاق – كاديمياْل أثيرالت – التعليم مستوى
 :كالتالي عوامل ةثالث إلى تقسيمها ويمكن

     السياسية االتجاهات :2/2/2/1

 راً تأث أثرتت بلد أي في الموجودة والمحاسبية المالية اْلنظمة وشكل سبةاالمح مهنة أن الشك"   
 أنه نجد مثالً  االقطار بعض  ففي .البلد ذلك في المطبقة والسياسية القانونية بالنواحي مباشراً 
 وتوفير معينة محاسبية بدائل اتباع على الشركات تجبر التي) الضرائب قانون متطلبات لوال

  (ةـــــــــــالمالي القوائم وتقديم عرض طريق عن وذلك الضرائب لفرض الزمةلا المحاسبية المعلومات
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 (4-2) رقم الشكل
  المحاسبية السياسات إستخدام في التوحيد
 الباحث تصميم من:  المصدر*

 

 المحاسبية السياسات استخدام في التوحيد

 ( المماثلة الشركات أو للشركة)

 نعم ال

 : املماثلة للشركات احملاسبية السياسات نفس تطبيق إن
 اإلقتصادية العوملة لظ يف مهم العاملي املستوى على -

 . اجلنسيات متعددة الشركات وتعدد

 واالتفاقيات التجارية مالتااملع إجراء من تسهل  -
 .االفراد أو الشركات أو الدول بني اإلقتصادية

 املالية التقارير يف الثقة من سيزيد املماثلة للشركات   -
 .الشركات هذه قبل من املنشورة احملاسبية

 

 احملاسبية السياسات نفس تطبيق إن 
 : املماثلة للشركات

 جامد، علم احملاسبة من جيعل قد -
 العلوم بتطور تتطور أهنا حني يف

 .  األخرى

 عملية احلاالت بعض يف يعرقل قد -
 إجراء لعدم وذلك القرار أختاذ
 املالية، للقوائم الالزمة التيالتعد

 .   مضللة نتائج املالية القوائم فتعطي

 ثابتة سياسات بأتباع اإلدارة يقيد -
 القيام يف عليها قيد ُيكون مما

 .بواجباهتا

   

 

 واملقبولة املطبقة احملاسبية السياسات إختيار يف التنوع إن 
 :جيعل

 ،مستحيالا  املختلفة احملاسبية اتالفت  بني املقارنة قابلية -
 صعباا  األقل على أو

 إختاذ عند جمدي غري أمر الشركات هذه بني ةاملقارن  -
   القرارات

 

مؤيد

 ل
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 تحدد" ( ".18ص ،2005 وآخرون، الحاسي) طالقإلا على المحاسبة مهنة وجدت لما
 ان الشركات على يجب حيث الدول من العديد في المحاسبة معايير الضريبية التشريعات

 "2006)  العوامي،) الضريبية غراضلأل الخاصة السجالت في ومصروفاتها ايراداتها تسجل

 محاسبية راءاتإج تباعإ الشركات على تفرض الدولة في المتبعة الضرائب سياسة أن أي  
 إلدارة قيام وراء الهامة الدوافع من الضريبي التهرب دعيُ و  ،القومي قتصادهاا لخدمة وذلك معينة

 ذلك يقــــــــــــــــــتحق ويتم ذلك، أمكن كلما الضرائب لتجنب (بداعيةإلا المحاسبة)بالدخل بالتالعب
 يجب التي المحاسبية الطرق بتحديد الدول بعض وتقوم المحاسبية، السياسات تغيير طريق عن
 .الدخل قياس عند اتباعها بها العاملة الشركات على

 وذلك دولة كل داخل المطبقة المحاسبية السياسات نوع في دور السياسية لألتجاهات أن كما
 بين المحاسبية االنظمة بين االختالف"  هذا زاد وما ، دولة لكل االقتصادي النظام الختالف
 باعتبارها عليها االجابة المحاسبة من والمنتظر عنها المعبر الوطنية االحتياجات طبيعة الدول،
   (. 115ص ، 2006بلغيث،)  اقتصادي ضبظ أداة

 : قتصاديةاال النتائج : 2/2/2/2

ذا , قتصاديةا نتائج المحاسبية بالسياسات المرتبطة القرارات لكل يكون أن يجب     تترتب لم وا 
 الواقع هذا مع تتالءم التي البيانات توفير على يساعد الذي وبالشكل" النتائج، تلك مثل عليها

 هناك نيكو  فلن ،منها المتوقع االقتصادية النتائج معه تتحقق الذي وبالقدر الجديد، االقتصادي
 نظرية إطار على المباشر هاأثر  لها االقتصادية المتغيرات إن حيث ،القرارات هذه من ْلي سبب

 اإلطار هذا في النظر إعادة يستدعي المتغيرات تلك في جوهري تطور أي فإن المحاسبة،
 ذلك اْلمر تطلب إذا تغييره حتى أو لتطويره جادة لةاو مح في ذلك منها، يتكون التي والعناصر

 باتباع بها العاملة الشركات تلزم الدول معظم أن نجد لذلك  ("195ص ،2004 ،المحمود)
 من تزيد التي المحاسبية السياسات أكانت سواء القومي، اقتصادها تخدم محاسبية سياسات
 قتصاديةاال العوامل من العديد وهناك .المستثمرين عةفمن بزيادة تسمح التي أو الضرائب، مقدار
 شتيوي،") دراسة قامت فلقد( تغيير أو ثبات) المحاسبية السياسات ختيارا على تؤثر التي

 الممارسات على تأثيرها جوهرية مدى تحديد بهدف ،قتصاديةاال العوامل بدراسة (2009
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 (5-2) رقم والشكل ،(اْلرباح لضبط المحاسبية بالسياسات التالعب) اْلرباح إدارةب المتعلقة
 المحاسبي االستحقاق أثر في والتغاير قتصاديةاال العوامل بين للعالقة اً نموذج يوضح

  ".اْلرباح إدارة وممارسات

 إدارة ممارسات على تؤثر قد التي العوامل لكل شاملة غير الدراسة محل العوامل قائمة وتعتبر"
 .("2009 شتيوي،) رباحاْل

 

 

 

     
 (5-2) رقم شكل

 االرباح إدارة وممارسات المحاسبي االستحقاق أثر في والتغاير قتصاديةاال العوامل بين العالقة
 2009. شتيوي،: المصدر*

 سياساتها تغير الشركة من تجعل التي العوامل من العديد وجود نالحظ السالق الشكل من
 التغيير) المحاسبي االستحقاق أثر في التغاير طريق عن وذلك االرباح ادارة أجل من المحاسبية

 نواعأ على( االقتصادي العامل) العامل هذا يؤثر" خرىأ جهة من(. المحاسبية االجراءات في
 المحاسبية والقضايا والمشاكل مالتاالمع نواعأ تحدد حيث االقتصاد في تتم التي المعامالت

 في اإلهالك وتسجيل الثابتة اْلصول يمتقو  وقضايا مشاكل أصبحت كذلك مواجهتها، يجب التي
 (" 2006 العوامي،) هميةأ  قلأ ناْل الصناعية البيئة

 المكسيك مثل الدول بعض ففي" المحاسبية السياسة نوع ختيارإ في رثيؤ  التضخم ان كما
 الحسابات في سعاراْل تغيرات دمج في الدولة رغبة لىع يؤثر الالتينية امريكا دول من وغيرها
 اخرأو  وفي خم،ضللت معاناتهم بسبب سعارلأل العام المستوى معتاد بشكل تستخدم لذلك
 سعاراْل في التغيير ثارآ تبين تقارير عدادإب مريكيةاْل المتحدة الواليات قامت بعيناتالس
    (". 2006 العوامي،) المعتادة غير العالية التضخم معدالت مع بأو للتج

 حجم الشركة -
 معدل الرفع المالي -
 دورة عمليات الشركة -
 األصولمعدل النمو في  -
 و التوزيعات النقدية -األرباح -
 نوع الصناعة -
 قيد الشركة بالبورصة -

 سعر السهم     -

 

 

ــــــــــاير في أثر التغ

 لمحاسبياالستحقاق ا

 

 

ـــــات          ــــــــممارس

 األرباح إدارة
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  أخرى عوامل :2/2/2/3

 المحاسبة، مهنة طبيعة منها الدول في المحاسبة تطور على ثيرهاأت لها خرىأ عوامل وهناك"
 واجبة كالقانون وتعد والمراجعة المحاسبية معايير تضع مؤسسات بها التي أي) القانون دول ففي

 وفي وزنها لها قوية مهنه المحاسبة مهنة دعتُ  وكندا مريكيةاْل المتحدة الواليات مثل( التطبيق
 وضع في كبير دور لها التي المؤسسات طريق عن ذاتيا المحاسبة مهنة تنظم الدول هذه مثل

 ثيرأت لها التي العوامل من دعيُ  إذ التعليم مستوى إلى ضافةباإل. والمراجعة المحاسبة معايير
 لم ذاإ فائدة ذات وغير التعقيد شديدة المحاسبة معايير دعتُ  حيث الدول، في المحاسبة على
 المحاسبة في تؤثر التي العوامل من كاديمياْل ثيرأالت دعيُ  كما. ستخدامهاا أو فهمها يحسن
 ممارسي أو المؤسسات بعض تواجه التي المشاكل لحل العلمية البحوث تقديم خالل من وذلك
 (". 2006 العوامي،) العملية الحياة في المهنة

 السياسات وتطبيق ءبنا في المؤثرة العوامل (6-2) رقم الشكل يوضح ان يمكن سبق مما
 .المحاسبية
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 (6-2) رقم شكل

 المحاسبية بالسياسات وتتأثر تؤثر التي العوامل
 الباحث تصميم من:  المصدر* 

 

السياسات 

 المحاسبية 

 ةـتجاهات السياسياال

  االقتصاديةالنتائج  عوامل أخرى

 القتصادي النظام طبيعة 
 . الدولة في

  حجم الشـــــــركات في
 .الدولة

 من الشــــــــركات نوع 
 وغير مساهمــــــــة حيث

 .مساهمة

 التضخم 

 طبيعة مهنة المحاسبة 

 مستوى التعليم 

 التأثير األكاديمي 

 

  

 النظام السياسي 

 الضرائب. 

 النظام القانوني 

 وتتأثر تؤثر التي المحاسبية السياسات عن الشكل هذا يعبر             
 .المحيطة بالبيئة              

  واختيـــار بناء في تؤثر التي العوامل عن يعبر الشكل هذا             
 .السياسة المحاسبية             
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 المحاسبية السياسة  أهمية : 2/2/3
 : التالي الشكل في المحاسبية السياسات هميةأ  تلخيص يمكن

 
 

 (7-2) رقم شكل
  المحاسبية السياسة  أهمية

 .الباحث تصميم من: المصدر*

 لها والمستخدم لها الواضع من لكل مهمة المحاسبية السياسات أن نالحظ السابق الشكل من
 (.الدولة) لتطبيقها والمختار والمراقب(والمؤسسات الشركات)

.بنائها في المؤثرة والعوامل المحاسبية للسياسات ملخص يوضح (1-2) رقم شكل رقم والجدول

لواضعي  ةـــــــــــــللدول ةـــــــــــللشرك

 السياسات

 احملاسبية السياسة يف الثبات 
 .للمقارنة القابلية يف يساعد

 حرية للشركة تعطي ان ميكن 
 يف مثال احلاالت بعض يف التغيري

 العام املستوى يف التغري االتح
 .راسعلأل

 

  عدالة حتديد يف تساعد 
 مقارنتها خالل من املالية القوائم

 حيث من السابقة السنوات مع
 نفس تطبيق يف الثبات

 .السياسات
 الدولة اختيار يف تساعد 

 تتمشى اليت احملاسبية للسياسات
 . الدولة واقتصاد

  

  

 

 ختدم احملاسبية السياسات كانت اذا 
 السياسة فان والدولة الشركة من كال

 الثقة زيادة وبالتايل هبا مرحب احملاسبية
 .احملاسبية السياسات واضعي يف
 جتعل احملاسبية السياسات كانت اذا 

 قبل من املنشورة املالية القوائم من
 املايل الوضع فعال تعكس الشركات

 اجملتمع يف املختلفة الفئات فان للشركة
... ( ومالك، ودائنني، مستثمرين،)

 احملاسبية السياسات يف ثقة سيزدادون
 المحاسبية السياسات خالل من السياسات واضعي يف يثقون فهم وبالتايل

 نتائج إظهار الشركة تستطيع

 فيه المرغوب بالشكل أعمالها

 . عملها تقويم ويمكن

 المحاسبية السياسات طريق عن

 تقارير تنظيم الدولة تستطيع

 فرض خالل من المحاسبية الشركات

 .معينة محاسبية سياسات
 في الثقة تزيد الجيدة المحاسبية السياسات

 .السياسات هذه واضعي

 السياسات المحاسبية أهمية
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 (  2-1)   رقم الجدول

 بنائها في المؤثرة والعوامل المحاسبية السياسات

 مالحظة أمثلة عليها هـــــــــــــــــــــــــي المفهوم

 السياسات المحاسبية

 واإلجراءات واألحكام واألعراف والقواعد المبادئ من مجموعة هي
 في اإلدارة تتبعها والتي والمراجعة المحاسبة مهنة في عليها المتعارف

 في وموجه كمرشد تستخدم وأنها المحاسبيـــة البدائل بين الختيار عملية
 التقارير هذه في اإلفصاح وأساليب المالية التقارير إعداد

  اإليراد لتحقق أساس البيع أتمام نقطة اختيار
 أخرى تعريفات هناك

  المحاسبية للسياسات
  والعديد من السياسات  األصول لقياس أساس التكلفة اختيار
   األصول إهالك لقياس أساس الثابت القسط اختيار
   المخزون لتقييم أساس أول صادر أول الوارد طرقة اختيار

 مقابلة - الستثناء - الثبات - الموضوعية - اإليراد تحقق - التكلفة المالية التقارير وعرض إعداد عملية تحكم التي القواعد من مجموعة هي المبادئ المحاسبية
 بالمصروفات اإليرادات

  

  

 الفروض المحاسبية
 مقبولة بحوث نتائج وتمثل بالفعل المعروفة الحقائق من مجموعه هي

ا   المحاسبة ميدان في عموما
 القياس وحدة ثبات - الستمرارية - الدورية - المحاسبية الوحدة

  

  

  

 الخاضعة الظواهر تمثل التي العناصر من لمجموعة وتصنيفات تعريفات المفاهيم المحاسبية
 المحاسبي واإلفصاح للقياس

 القوائم عناصر مفاهيم - المالية القوائم مفاهيم - المحاسبية الوحدة مفاهيم
 المحاسبية المعلومات جودة - المالية

  

  

 المعلومات المحاسبية

 مراحل وفق تشغيلها تم التي البيانات من النهائي المنتج عن عبارة هي
 الدخل قائمة - المالي المركز قائمة المحاسبي النظام

  

  

 التوحيد والقابلية للمقارنة

 كل في المخزون لتقييم أساس أول صادر أول الوارد طرقة اختيار المماثلة الشركات في المحاسبية السياسات نفس استخدام هو التوحيد
 تغييرها وعدم سنة كل في السابقة الطريقة اختيار أو المقاولت، شركات

  
   سنة كل الواحدة للشركة المحاسبية السياسات نفس استخدام هو التبات
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 مالحظة أمثلة عليها هـــــــــــــــــــــــــي المفهوم

 أهداف السياسات المحاسبية

   تنظيم علم المحاسبة
 أهداف هناك تكون قد

  أخرى
 ..................................... حل لمشكلة محاسبية

   القتصاديالرفاهية 

 السياسات بناء في المؤثرة العوامل
 المحاسبية

 معينه محاسبية سياسة إتباع تفرض الدولة في الضرائب سياسة التجاهات السياسية 
 عوامل هناك تكون قد

   أخرى
 القومي اقتصادها تخدم سياسات اتباع الشركات تلزم الدول بعض النتائج القتصادية والجتماعية

 معينة سياسة اختيار على الشركة تجبر قد الشركة ضد شعبي فعل رد نتائج اقتصادية اخرى

 لتقييم الشركة أعمال نتائج إظهار - الدولة في للشركات التقارير تنظيم السياسة وواضعي والشركة للدولة أهميتها أهمية السياسات المحاسبية
   السياسة واضعي في الثقة زيادة - المالي وضعها

 لماذا تنظم السياسات المحاسبية
 التقارير من تستفيد التي الطراف كل مصالح بين التوازن لخلق تنظم

  المالية

 لها المالي الوضع على التعرف في منها الشركة تستفيد

 استثماراتهم في ثقتهم من تزيد أنها في منها المستثمرين يستفيد  

 أموالهم على الطمئنان في منها المقرضين يستفيد

 

)الباحث تصميم من الجدول)
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 المحاسبي العرف في ةالمحاسبيـ السياسات أهــم: 2/3

 المحاسبية للمبادئ اْلساسية الجوانب المحاسبة في اْلساسية والمفاهيم الفروض تكون    
 واإليرادات النفقات تحدد أنها إلى إضافة والنقاش، للجدل مجاالً  تمثل أنها كما عليها، المتعارف

 .المالية للفترة

 االقتصادية اْلحداث تفسير أو تبرير في تستخدم منهج أو مذهب هي المحاسبية والسياسة   
 هذه تطبيق عدم أو تطبيق في الحرية له فالمحاسب الصدد هذا وفي المشروع، في تحدث التي

 .التطبيق الواجبة المحاسبية المبادئ بعكس وهذا السياسات

 :يلي ما المحاسبية السياسات هذه أهم ومن

 .بااليراد االعتراف في  المتبعة السياسة -

هالكاتها الثابتة اْلصول تقويم في المتبعة السياسة -  .وا 

 تحت البضاعة – التامة البضاعة -: من المخزون تقويمو  جرد في المتبعة السياسة -

 (الخامات) اْلولية المواد – التشغيل

 .اإليجار عقود تقويم في المتبعة السياسات -

 .الملموسة غير اْلصول معالجة في المتبعة السياسات -

 .الشركة في االستثمارات معالجة في المتبعة السياسات -

  بااليراد االعتراف في  المتبعة السياسة :2/3/1

 االقتصادية الوحدة قبـــــــل من المباعـــة والخدمات للبضائع التبادليـــــة القيمـــة" بأنه االيراد يعرف
 (".160ص ،2001أحمد،)

 حول المحاسبي اْلدب في الخلط من كبير قدر هناك ظل " فقد باإليراد عترافلال بالنسبة أما   
 العملية هو باإليراد فاالعتراف, اإليراد وتحقق, باإليراد االعتراف: للمصطلحين الدقيق المعنى
 تحويل عملية هو اإليراد تحقيق أن حين في,  معين حدث أو معينة عملية لتسجيل الرسمية
 متى تحديد على بناءً  المحاسبة في باإليراد ويعترف, نقدية إلى الحقوق أو النقدية غير اْلصول
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 اإليرادات تسجيل العملي غير من أنه (ترى المحاسبية النظر وجهة نأ أي) ،اإليراد هذا تحقق
 منتج إنتاج أو الخام المواد حيازة تاريخ اإليراد حدوث نقطة تكون الشركات فبعض حدوتها فور

 ضمانات مثل لبيعل الالحقة اْلنشطة استكمال أو النقدي التحصيل أو المنتج بيع أو الشركة
 (.187ص ،2006 آخرون، و شرويد) المنتج

 تقـديم وعـن السـلع بيع عن الناتج باإليراد االعتراف( 18) رقم الدولي المحاسبي المعيار ويتناول" 
 النقاط أو واْلحداث. وعوائد أسهم وأرباح الغير، بواسطة المنشاة اْلصول استخدام وعن الخدمات
 تحصيل عند البيع، وقت اإلنتاج، اكتمال عند اإلنتاج، أثناء:  كالتالي باإليراد االعتراف لـ الزمنية
 ( "671ص ص ،2006 حماد،) مستقبلي حدث وقوع حتى النقدية،

 .باإليراد االعتراف و اإليراد تحقق بين الفرق يوضح( 8-2) رقم والشكل 

 اْلنشــطة بعــض طبيعــة تكانــ وان هاثحــدو  فــور اإليــرادات تســجيل بعــدم القائــل الــرأي نؤيــدو      
 الشـــركات بعـــض مثــال اإلنتاجيـــة العمليـــة فــي البـــدء قبــل حتـــى اإليـــرادات لــديها تكـــون االقتصــادية

 ولكـن البئـر، مـن إيراداتهـا مقـدار تقـدر الشـركة إدارة فـان المنـتج البئـر على العثور فبمجرد النفطية
 التســجيل حالــة وفــي ْلنــه الســجالت، فــي اإليــرادات هــذه تســجل أن عليهــا الشــركة أن يعنــي ال هـذا
 الخادعـة الوسـائل مـن ْلنـه " مصـداقيتها فـي الشك من بنوع المالية قوائمها إلى النظر الممكن من

 إيـرادات خلـق أو اكتسـابه قبـل إيراد تسجيل هي حساباتها في للتالعب الشركات قبل من الممارسة
 مــن يزيــد الــذي مــراْل فعــالً  مكتســب لــيس وهــو تســجله أي ،("56ص ،2009المــومني،) صــورية
 .صورياً  الدخل قيمة

  الثابتة األصول تقويم في المتبعة السياسة: 2/3/2

 ،("57ص ،2006 وآخرون، الحاسي) المادية اْلصول على الثابتة اْلصول صطالحإ يطلق"  
 أو مباشر بشكل للمشروع االعتيادية االعمال إجراء في منها االستفادة لغرض اقتنائها يتم التي و

 أو( للمؤسسة) خدمة أو االنتاج أداء في المساعدة هو االقتناء من السبب يكون فقد. مباشر غير
 .االدارية االعمال في للمساعدة
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  تحقق نقطة تحديد في المؤثرة العوامل
 اإليراد

 

 

 

 اإليراد تحقق

 

 

 

 

 المحاسبية العملية

 

 يراد الاب االعتراف

 

 (8-2) رقم الشكل
 بااليراد واالعتراف االيراد تحقق نقطة بين الفرق

 .الباحث تصميم من : المصدر 

 

 هذه استخدام مرحلة في تظهر التي "  الثابتة اْلصول قيمة لتحديد مشاكل عدة هناك أنه إال    
 (":405ص ،2006 الدويري، و مصطفى) هي ةرئيس كلامش ثالث في بلورتها يمكن اْلصول

  .الثابت اْلصل قتناءا ىعل الالحقة الرأسمالية النفقات تحديد كلامش -1

إدارة 

 الشركة

طبيعة  

 النشاط

 

 

 هي

 نقطة تحقق اإليراد

استكمال 

األنشطة 

 الالحقة

البداية 

في 

 اإلنتاج

عند إتمام 

عملية 

 البيع

 الدفاترالتسجيل في 

حيازة 

المواد 

 الخام

 االعتراف باإليراد

 معيار التسجيل

 الدفاتر يكون بعد التسجيل في
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  .اْلولي التحديد بعد الثابت لألصل الالحقة القيمة تحديد لكامش -2

 .الثابت اْلصل قيمة في االنخفاض كلامش -3

 لتحديد نموذجين مابين الوحدة تختار( 16) رقم الدولي المحاسبي المعيار لمتطلبات وفقاو "  
 (: 407ص ،2006 الدويري، و مصطفى) الثابت لألصل الالحقة القيمة

 اإلهالك مجمع منها مطروح اْلصل تكلفة أساس ىعل اْلولي التحديد بعد: التكلفة نموذج -ا
 بالقيمة عليها يطلق القيمة وهذه  اْلصل قيمة في االنخفاض عن ناتجة مجمعة خسائر وأية

 .الثابت لألصل الدفترية

 في لألصل العادلة القيمة تعكس والتي تقويمال إعادة قيمة أساس ىعل: تقويمال إعادة نموذج -ب
 عن ناتجة الحقه مجمعه خسائر وأية الحق إهالك مجمع أي منها مطروحا تقويمال إعادة تاريخ

 للتأكيد منتظمة فترات ىعل اْلصل تقويم إعادة يتم أن ويجب ,الثابت اْلصل قيمة في االنخفاض
 ."تسجيله تاريخ من العادلة هتقيم عن جوهرية بصورة تختلف ال لألصل الدفترية التكلفة أن من

 هي حساباتها في للتالعب الشركات من الممارسة الخادعة الوسائل من أنه إلى" شارةاإل وتجدر
  .("56ص ،2009المومني،) اْلصول تقويم في التالعب

 تقويمال إعادة و القاعدة هو الثابت اْلصل تسجيل في التكلفة طريق استخدام  يكون أن ويفضل
 في التنفع قد أنها إال كثر،أ واقعية نتائج يعطي التكلفة بقيمة التسجيل ْلن ذلك االستثناء، هي

 .  سعارلأل العام المستوى في كالتغير التالحا بعض

 :الثابتة األصول استهالك

 على التاريخية اْلصل لتكلفة تخصيص يمثل أنه على ستهالكاال إلى المحاسبون ينظر"   
 أن يرى المحاسب فان ساساْل هذا وعلى ،اْلصل فيها يستخدم والتي المحاسبية، الفترات

 . ("165ص ،2002 الدسوقي،) نتاجاإل تكاليف من تكلفة يعتبر ستهالكاال
 أن كما الدخل، من يستنزل ـــــاً مصروف الثابتة اْلصول استهالك دعيُ  المحاسب أن أي     
 اإلهالك مجمع نإ حيث اإلهالك، مجمع منها ناقصاً  بتكلفته الميزانية في يظهر الثابت اْلصل

 حيازة تاريخ من السابقة السنوات خالل المحسوبة اإلهالك مصروفات مجموع عن عبارة هو
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 الثابتة اْلصول تقويم طرق يوضح( 9-2) رقم والشكل المجمع، تسجيل وقت حتى اْلصل
 : الثابتة لألصول االستهالك حساب في المستخدمة الطرق تلك ومن االستهالك وطرق

 :طريقة القسط الثابت .1

 لهذه طبقاً  السنوي، اإلهالك قسط ويحسب بالوضوح، تمتاز التي السهلة الطرق من دعوتُ 
 : (407 ص ،2006 الدويري، و مصطفى) التالية المعادلة ساسأ على الطريقة

 .االنتاجي العمر(/ ةالخرد قيمة – اْلصل تكلفة= ) االستهالك قسط

 :طريقة القسط المتناقص .2

 المتبقي الرصيد من ثابتة مئوية نسبة ساسأ على الطريقة هذه وفقاً  االستهالك يحسب
 الدويري، و مصطفى) السابقة يةاالستهالك القيمة استنزال بعد اْلصل حساب في

 . ( 408ص ،2006

 الشركة قبل من ومستخدم سابق لمبدأ مخالفٍ  وغير مقبوالً  محاسبياً  مبدأ" تبنىب الشركة تقوم وقد
 : ذلك مثال

 المتسارع اإلهالك طريقة إلى الثابت القسط من كالتحول اإلهالك حساب طرق في التغيير -
 .("56ص ،2009المومني،)

 عليها الحصول بتكلفة الثابته اْلصول تسجيل للشركة فضلاْل من أنه نستخلص سبق مما     
 ستهالكإ قيمة ستنزالإ من البد كان الزمن مرور مع العطاء نفس على قدرتها تفقد اْلصول نوْل
 نوع تراعي المختارة الطريقة تكون أن ويفضل المتبعة، الطرق حدأب مالية فترة كل اْلصول هذه

 قد الركاب، نقل شركة في السيارات هالكا  في المتبعة فالطريقة الشركة، اطنش وطبيعة اْلصل
 نفس مع يتساوى قد بشكل تستخدم السيارات ْلن هالك،اال في الثابت القسط طريقة ستخداما ينفع

 نقل السيارات حساب) الحساب ولنفس أنه حين في. خرىأ سنوات في ستخداماال من المقدار
 وقد ذلك لها، المقدر العمر نهاية قبل السيارات تخرد قد مقاوالت شركة في( والمخلفات المعدات
 . الثانية وأ ولىْلا السنة في عمرها نصف استهلكت دق تكون

 جهزةأ إهالك في المتبعة الطريقه مع السيارات إهالك في المستخدمة الطريقة تنفع ال وقد     
 . لها ماليةال السنة نهاية قبل الدفترية قيمتها تفقد قد الحواسيب ْلن ذلك الحواسيب،
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 اْلصول تقويم طرق

 

 

 

 

 

 االستهالك طرق

 

 

 

 
 

 (9-2) رقم الشكل
هالكاتها الثايتة اْلصول تقويم طرق  وا 

 .الباحث تصميم من : المصدر*

 

 

 األصل الثابت

طريقة 

 التسجيل

 التقويمإعادة  التكلفة

 بالستخدام والزمن

 استهالك األصل الثابت 

طريقة 

 أخرى

طريقة 

 االستهالك

 القسط الثابت القسط المتناقص

 األصل الثابت خردة  

 بالستخدام والزمن
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 .المخزون تقويمو  جرد في المتبعة السياسة :2/3/3

 الوحدات معظم في أهمية المتداولة اْلصول أكثر من المختلفة بعناصره السلعي المخزون دعيُ "
 تقويم في خطأ حدث فلو خرى،اْل اْلصول مع بالمقارنة النسبية ْلهيته نظراً  االقتصادية
 البضاعة تكلفة عناصر حدأ صفتهوب عمومًا، اْلصول جماليإ صحة على يؤثر هذا المخزون
 عناصر أن لىإ شارةاإل وتجدر. الدخل وصافي مجمل صحة على سيؤثر الخطأ هذا فان المباعة
 عناصر أن نجد لذلك االقتصادية، الوحدة عمل طبيعة ختالفبإ تختلف السلعي المخزون
 الشركة هدف ْلن فقط، الجاهزة البضاعة من تتكون التجارية الشركات في السلعي المخزون
 (".240-239ص ص ،2007 الحيالي،) بيعها إلعادة السلع شراء هو التجارية

 الدوري، الجرد نظام: وهي المخزون جرد أنظمة سندكر المخزون تقويم طرق عن الحديث قبل 
 .المستمر الجرد ونظام

 باسمه يسمى حساب في بالمشتريات المتعلقة العمليات تسجيل يتم" الدوري الجرد نظام وفق   
 الجرد نظام في أما . الفترة خالل المشتراة البضاعة تكلفة فيه ويسجل( المشتريات حساب)

 أن على... السلعي، المخزون حساب في السلع وتكلفة والبضائع المشتريات تسجيل يتم المستمر
 الحيالي،) باسمه يسمى الفترة خالل المباعة للسلع المبيعات تكلفة لتسجيل خاص حساب فتح يتم

 ."( 240ص ،2007

 التكلفة، في المخزون لمحاسبة الرئيس االساس يتمثل( 2) رقم الدولي المحاسبي المعيار لـ وفقاً " 
 شيوعاً  االكثر المستخدمة النقدي التدفق وافتراضات التكاليف، لتدفق معيارية افتراضات ويوجد
 ص ،2006 حماد،) أوالً  يصرف أخيراً  الوارد المرجح، والمتوسط أواًل، يصرف أوالً  الوارد: هي
 التمييز طريقة"  الثالثة هذه الى باالضافة الشائعة الطرق من أن الى بالضافة ،("465ص

 (.224ص ،2009 الحيالي،) المحدد

 طريقة المتوسط المرجح -

دماجها تجميعها يتم الواحد الصنف ذات المتجانسة المواد أن الطريقة هذه مؤيدو يفترض   معا وا 
 تكلفة عن النظر بغض( تام إنتاج أو التشغيل تحت أو أولية مواد كانت سواء) الالزم لصرف
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 ويحسب. المواد هذه اقتناء أسعار بمتوسط لإلنتاج المنصرف تسعير وينبغي. منها أي اقتناء
 (":446ص ،1992 آخرون، و عمارة) التالية بالطريقة المرجح المتوسط

       بالمخزون رصيد أخر تكلفة+  الواردة الكمية تكلفة                         

      نو بالمخز  رصيد أخر كمية+  الواردة الكمية                         

 .                           مرجح متوسط آخر x المنصرفة الكمية=  المنصرفة الوحدة وتكلفة  

 :أوالا  صادر أوالا  الوارد طريقة -

 أخر فإن وبالعكس أوالً  تباع التي السلع هي أوالً  تشترى التي السلع أن الطريقة هذه تفترض"  
 (". 284ص ،2007العال، عبد) المدة أخر كبضاعة تبقى أو آخرا تباع التي هي المشتراة السلع

 :أوالا  صادر خيراا أ الوارد طريقة -

 التي هي تاريخ أخر في المشتراة السلع أن تفترض حيث السابقة الطريق عكس الطريقة هذه و"  
 المدة أخر كمخزون تبقى أو أخيراً  تباع التي هي المدة أول في المشتراة السلع وان أوال تباع
 .("286ص ،2007عبدالعال،)

 أنه إال أوالً  يصرف أوالً  الوارد طريقة هو المخزون لصرف الطبيعي الوضع أن القول ويمكن    
 نشاط طبيعة أن نقول أيضا وهنا المخزون، لصرف أخرى طريقة تفضل الشركات بعض هناك
 شركات ففي ال؟، أم أفضل أوال يصرف أوال الوارد طريقة كانت إذا توضح التي هي الشركة
 واالهم المخازن، في يتلف ال حتى ذلك ،أوالً  أوالً  الوارد صرف يتم أن البديهي من الغذائية المواد
 جرد طرق يبين (10-2) رقم والشكل ،المختارة الطريقة على الثبات هو الطريقة اختيار من
 . المخزون تقويمو 

 أو الراكدة بالبضاعة الخاصة الجرد كشوفات في التالعب طريق عن باْلرباح التالعب "يمكن و
 ،("13ص ،2009، والحلبي مطر) تقويمها أسعار في التالعب عمليات إلى ضافةباإل المتقادمة،

 تسعير طرق في التغيير أو المخزون حساب في التضخيم منها عناصر عدة خالل من أو
 طريقة إلى  Last in - First out اوالً  يصرف اخيرا الوارد  طريقة من كالتحول المخزون

  .("56ص ،2009 المومني،)  First in - First out اوالً  صادر اوالً  الوارد

 

 المرجحاملتوسط 
= 
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 (10-2) رقم الشكل

 التقييم وطرق المخزون نظام

 .الباحث تصميم من : المصدر* 

 

 

 زونخالم

 المستمر  الدوري

 زونختقويم الم 

إنتاج  مواد أولية

تحت 

 التشغيل

بضاعة 

 تامة

 زونخنظام الم

طريقة 

 تقويمال

طريقة 

 أخرى

الوارد أخيرا  

 صادر أول

الوارد أول  

 صادر أول

المتوسط 

 المرجح

 زونخقيمة الم

الخلط بين 

 الثنين

 وعاً ــشي رــــاألكث
ً ــــــــوف  لمعايير قا

 الدولية المحاسبة

 التمييز المحدد
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 .اإليجار عقود في المتبعة ةالسياس: 2/3/4

 الشركات، تستخدمها التي اْلجل طويلة اْلصول لحيازة بديلة وسيلة اإليجار عقود دعتُ "   
 المشتري تعطي الشراء عملية ان حين في الممتلكات، استخدام حق المستاجر يعطي اإليجارف

 (".  495ص ،2006 واخرون، شرويد) الملكية حق

 ثباتإب ترى االولى: الصدد بهذا نظر وجهتي توجد جر،أالمست بذمة الناشئة االلتزامات لجةاولمع"
 المركز بقائمة اْلصل ظهارإ دون الفترة دخل على يحمل كمصروف فقط السنوي اإليجار مبلغ

 يعرف ما وأ)المالي المركز بقائمة بمالحظة النوع هذا في اإليجار عقد طبيعة بيان مع...المالي،
 المؤجرة لألصول المالك بمثابة جرأالمست فتعتبر الثانية النظر وجهة ماأ(. تشغيلي جيرأت عقد

 (".312ص ،2007الحيالي،( )راسمالي جيرأت بعقد يعرف و)   المالي المركز قائمة في وتظهر

 الشركة، ستخدامال المتاحة النقدية الموجودات علىو  رباحاْل على يؤثر: التشغيلي اإليجار وعقد"
 على تكون التي لتزاماتاإل وعلى الثابتة الموجودات على يؤثر: التمويلي اإليجار عقد ماأ

 لىإ تشغيلي عقد من اإليجار عقد ةطبيع تغير حالة في واضحة ضوابط جدتو  فال. الشركة
 فعالية من تحد لتزاماتواإل والموجودات اْلرباح على كبيرة أثيراتت هناك ْلن بالعكس أو تمويلي
 (".7ص  شعبان، ابو) المقدمة البيانات وجود

 االيجارات عن المحاسبة بشان( 17) رقم الدولي المحاسبي المعيار"  لـ ترجمة اال ليس وهذا
 المماثلة، والموارد الطبيعي الغاز او البترول او المناجم استخدام او الستكشاف االيجارات: ماعدا

 والنصوص والروايات الفيديو وتسجيالت المتحركة الصور افالم مثل للبنود التراخيص اتفاقيات
 (".641 ص ص ،2006 حماد،) تشغيلية او تمويلية اما وااليجارات االختراع، تاوبراء المسجلة
 .(11-2) قم الشكل في ذلك تلخيص ويمكن

 . الملموسة غير األصول معالجة في المتبعة ةالسياس :2/3/5

 يستفيد التي المتداولة وغير المادية غير اْلصول على الملموسة غير اْلصول مصطلح يطلق"  
 الحاسي) للمشروع اْلصول هذه تقدمها التي المزايا أو متيازاتاإل خالل من المشروع منها

 على تحميلها و الملموسة غير اْلصول هذه فادناست يمكن و".  (" 58ص ،2006 وآخرون،
 سياسة لتطبيق واضح ميل وهناك,  سنة 40-5 بين نظريا يتراوح ىمد على الدورة مصروفات

  ،حنان) سنوات خمس خالل الملموسة غير اْلصول تلك ستنفادا في عمليا يظهر والحذر الحيطة
 (". 225ص ،2005
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 اإليجار عقد

 

 

 

 الدفاتر في التسجيل

 

  بعقد يعرف
   

 (11-2) رقم الشكل
 اإليجار عقود تسجيل طرق

 .الباحث تصميم من : المصدر* 

 تسمى) معقولية ةــــبدرج تميز ىــاْلول: نوعين إلى ةــــــــالملموس غير اْلصول مــــــــــتقسي ويمكن"   
 بقية عن فصلها أو تمييزها يمكن ال التي اْلصولب يتمثل الثاني و ،(محددة ملموسة غير أصول

 كتشافهاا أو بشرائها إما عادة عليه الحصول يتم اْلول لنوعفا...،(محددة غير تسمى) اْلصول
 الحالة هذه في أخر بأصل المبادلة حالة وفي ،...الشراء بتكلفة السجالت في قيده ويجري داخليًا،
 أما المجال، هذا في خبراء قيمته بتقدير يقوم ذلك تعذر حال وفي السوقية قيمتها تحديد من البد
 ،2007الحيالي،) إيرادية مصروفات عليه أنفقت التي النفقات جميع حساب فيتم الثاني لنوعا

 (". 269ص
ذا"  ضمن عليها المنصوص والقواعد اْلصول يخالف بما الملموسة غير اْلصول تقويم تم ما وا 

   الدخل قيمة على يؤثر هذا المشتراة، غير بالشهرة االعتراف مثل الدولية المحاسبة معايير
 .("12ص ،2009 والحلبي، مطر)

 لالصول المحاسبية المعالجة يصف الذي( 38) رقم الدولي المحاسبي المعيار"  في جاء ما وهذا
 معها التعامل يتم والتي الملموسة غير االصول جميع على المعيار هذا وينطبق الملموسة، غير
 – التجاري واالسم التجارية العالمة امثلثها ومن اخرى، دولية معايير بمقتضى خاصة بصفة
 ويحتاج ، التطوير تحت الملموسة غير واالصول االمتياز حق التراخيص – الحاسب برامج
 (".945ص ص ،2006 حماد،) للتحديد قابل الملموس غير االصل

 .الملموس غير اْلصل تسجيل طرق يبين( 12-2) رقم الشكلو  

العمليات 

 المحاسبية

 عقود اإليجار

كأصل في 

 الميزانية

كمصروف 

 إيرادي

تأجير 

 رأسمالي

تأجير 

 تشغيلي
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  الملموس غير اْلصل نوع 

 الشراء طريقة

 

 التسجيل طريقة

 (12-2) رقم الشكل
  الملموس غير اْلصل تسجيل طرق
 الباحث تصميم من :المصدر*

 .الشركة في االستثمارات معالجة في المتبعة ةالسياس: 2/3/6 

 ومتطلبات تلالستثمارا المحاسبية المعالجة يحدد الذي( 40) رقم الدولي المحاسبي المعيار وفي
( 25) رقم  الدولي المحاسبي للمعيار المتطلبات محل المعيار هذا ويحل بها، المرتبطة اإلفصاح
 ممتلكات بأنها االستثمارية الممتلكات وتعرف"  االستثمارات عن المحاسبة"  بعنوان كان والذي

 إيجار لعقد وفقاً  له المؤجر أو المالك) حيازة في(  كالهما أو مبنى من جزء أو -مبنى أو ارض)
 ص ص ،2006 حماد،) كالهما أو المال رأس تنمية أو إيجارات لكسب وذلك(  تمويلي
 :وهي االستثمارات من نوعان هناكو  ،(1395

 ليشير للتداول القابلة المالية اْلوراق مصطلح يستخدم حيث: اْلجل قصيرة استثمارات :األول  
 ويعتبر المساهمة، الشركات تصدرها التي واْلسهم والسندات الحكومة تصدرها التي السندات إلى

 (".273ص ،2003 عطية،) السائلة اْلصول من اْلوراق هذه في االستثمار

 الحيالي،) التالية الصور بعض أو حدأ تأخذ اْلجل قصيرة االستثمارات من أنواع عدة وهناك
 (:255ص ،2007

 .سنه عن تقل لفترة الشركة أسهم في االستثمارات  -1
 .سنه عن تقل لفترة السندات في االستثمارات -2
 .سنه عن تقل التي التوفير حسابات في المصارف لدى النقدية إيداعات -3
 .السنة تتجاوز ال قصيرة لمدة االستثمارات شهادات -4

 أصل غير ملموس

 محدد   غير محدد

 مبادلة بأصول  داخل الشركة/ نقدا 

 التكلفة السوقية خبراء مصروفات إيراديه
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 قلأ أيهما السوق أو التكلفة بسعر العمومية الميزانية في اْلجل قصيرة ستثماراتاال وتدرج
 (".225ص ،2003 عطية،)
 اْلوراق محفظة تقويم في تستخدم التي السوق أسعار في بالتالعب الدخل في التالعب ويمكن"

 العادلة القيمة إلى التكلفة مبدأ من التغيير" أن كما(". 13ص ،2009 الحلبي، و مطر) المالية
 على كبير تأثير له متالكاال أسباب في اإلدارة نية خذأ مع اْلجل قصيرة االستثمارات تقويم في
 (".7ص ،2010 ابوشعبان،) واْلرباح اْلصول قيمة

 مضافة بالتكلفة هتقويم" يتم ستثماراتاال من النوع هذا وفي: اْلجل طويلة استثمارات :الثاني   
 الهبوط بمقدار تخفيضها يتم أن على ،("255ص ،2007الحيالي،) إضافية مصاريف أية إليه
 (".226ص ،2003 عطية،)ومستمر دائم نخفاضا وجود عند السوقية القيم في

 ستثماراتاال عن المحاسبة في المتبعة اسبيةالمح الطرق في التغيير أن"  إلى اإلشارة وتجدر
 والحلبي، مطر) اْلرباح على التأثير نهشأ من ،أخرى إلى التكلفة طريقة من ،اْلجل طويلة
 .تسجيلها وطرق االستثمارات نوع يبين (13-2) رقم والشكل (".13 ،ص2009

 

 

  االستثمار نوع 

 

 

 صوره

 

 

 التسجيل طريقة

 
 (13-2) رقم الشكل

  االستثمارات تسجيل طرق
 الباحث تصميم من: المصدر*

 االستثمارات

 قصيرة األجل
 اقل من سنة

 طويلة األجل

 استثمارات

 في األسهم 

 استثمارات

 في السندات

إيداعات 

النقدية في 

 المصارف

شهادات 

 الستثمارات

 التكلفة قلأالتكلفة أو السوق أيهما 
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 المحاسبية السياسات ختيارا عند مراعاتها الواجب اتاالعتبار : 2/3/7

 هي كما المحاسبية السياسات وتطبيق اختيار عند االعتبارات بعض مراعاة اإلدارة على ويجب
 :هي االعتبارات وهذه ،(14-2) رقم الشكل في موضحة

 التام اإلفصاح مبدأ: 2/3/7/1

لزامها المساهمة الشركات بظهور اإلفصاح مبدأ ارتبط"       لتقدم دوريا، المالية قوائمها بنشر وا 
 المالي ومركزها إعمالها نتائج عن اً تقرير  ومقرضين المساهمين من مستثمريها إلى الشركات تلك

 هؤالء يتخذ حتى ، الفترة خالل حدثت التي الجوهرية المعلومات عن اإلفصاح بغرض
   (".237ص ،2005 حلوه،) اإلفصاح ذلك على بناء االقتصادية قراراتهم المستثمرون

 اإلفصاح، سياسة بتطبيق االلتزام بضرورة اْلخيرة السنوات في تزايدي االهتمام بدأ ولقد"     
 تخاذا جلأ من المالية القوائم في المصاغة المحاسبية المعلومات مستخدمي كافة لمساعدة
  (". 202ص ،2004 النقيب،) أفضل بشكل قراراتهم

 أو الجدد المستثمرون مقدمتهم وفي جهات عدة بل فقط المالكين يهم يعد لم مراْل هذا و
 بالدقة تتصف محاسبية معلومات على الحصول يهمهم أن لمستثمرين دخولهم المتوقع

 .والغموض التضليل عن بعيدا والوضوح والشمول والمالئمة والموضوعية

 إلعطاء المعلومات كافة على المحاسبية التقارير حتواءا ضرورة يقرر المبدأ وهذا"    
 المرجوة اْلهداف التقارير هذه تحقق حتى المشروع عن وصحيحة واضحة صورة مستخدميها

 (":125ص ،2004 الصالح،) خالل من ذلك ويتحقق منها،

 .هخارج ْأو هداخل من سواء بالمشروع المهتمين و المرتبطين لجميع والمنصفة المماثلة المعاملة -
 .  الخارجية ْأو الداخلية واالجتماعية االقتصادية والتقارير القوائم بيانات في المحاسبي الهدف  -
 . االجتماعية االقتصادية اْْلنشطة حقائق عن متحيزة غير بيانات تقديم -

 :عنها اإلفصاح يتغير التي .المعلومات من المالئم القدر لتحديد عدة صفات لإلفصاح تعطى"

 كامال يكون أن ينبغي المحاسبية المعلومات عن اإلفصاح بان المحاسبة في عام إجماع هناك  
 المالية القوائم وتعد تصمم أن الكامل اإلفصاح ويتطلب وعادال، ومناسبا( شامال أيضا يسمي)

 الجوهرية المالية والحقائق اْلحداث جميع بدقة يعكس بشكل المستخدمين عامة ىإل الموجهة
 (". 446ص ،2005 حلوه،) الفترة خالل المنشأة على أثرت التي
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 غير المالية القوائم جعل هدف مع يتوافق أن يجب اإلفصاح أن فيفترض الكافي اإلفصاح" أما
 ويتمثل ،عنه اإلفصاح الواجب المحاسبية المعلومات من اْلدنى الحد توفير طريق عن مضللة

 المحتملين القراء لجميع متساوية معاملة تطبيق في يتمثل أخالقي هدف على العادل اإلفصاح
 المحمود،) المعنية اْلطراف جميع باحتياجات المتوازن االهتمام خالل من المالية للقوائم

 (".217ص ،2004

 فيما تمثل التي عموما المقبولة(  والعادل والكافي الشامل) السابقة الثالثة المفاهيم جانب إلى   
 (". 446ص ،2005 حلوه،) تكاملية حالة بينها

 المحاسبة ومشاكل أخطار لمواجهة أساسية وسيلة أصبح المحاسبي باإلفصاح االلتزام إن"    
 النقيب،) الخالقة أو اإلبداعية بالمحاسبة البعض عليها يصطلح ما أو التجميلية"  الهدامة"

 (". 83ص ،2004

 على عنها المفصح المعلومات تقتصر ال"  أنه( 53ص ،2006 وآخرون، الحاسي) ويرى   
 ":مثل أخرى أمور تشمل بل الحسابات، أرصدة

 اْلصول بعض برهن وأ كبيرة مالية مبالغ بدفع تتعلق المستقبل في عقود أية عن اإلفصاح 1
 . قروض على الحصول مقابل

 خصم أو إضافية ضريبة فرض احتمال عن تنتج وهذه االحتمالية، المسؤولية عن اإلفصاح 2
 . المصارف احد لدى تجارية أوراق

 وطرق السلعي المخزون تقدير في المتبعة الطريقة مثل ، المحاسبية الطرق عن اإلفصاح 3
 .االستهالك

 . الميزانية لتاريخ التالية اْلحداث 4

 "  والحذر الحيطة"  التحفظ سياسة: 2/3/7/2

 إلى باإلضافة المحاسبي للفكر الهيكلي اإلطار ضمن مهما دورا السياسة هذه تلعب"    
 شخصية تجد التي االنجليزية المدرسة وفق خاصة اْلخرى، والسياسات والمبادئ الفروض
 المحاسبية المعلومات تجاه التحفظ على يركز إذ خصوصا والمحاسب عموما االنجليزي المواطن
 المحتملة الخسائر خذأ يستدعي مما التأكد عدم ظل في عليها االعتماد درجة ورفع ومالئمتها
 لذا" ،(" 205ص ،2004 النقيب،) تحققت قد أنها على وتعالج بالحسبان الحدوث والمتوقعة

 قيمة هبوط مخصص بتحصيلها، المشكوك الديون مخصص مثال منها مخصص لها يكون
 (". 446ص ،2005 حلوه،) وغيرها المالية اْلوراق أسعار هبوط مخصص السلعي، المخزون
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 ببعض يسمح المحاسبي القياس على قيد إال هو ما والحذر الحيطة مبدأ نأب القول ويمكن"   
 النقيب،) محدده ظروف في المحاسبية المبادئ بعض اتتطبيق بعض ىعل للخروج ستثناءاتاال

   (".83ص ،2004

ذا"     أو للمعالجة بديلة طرق عدة وهناك التأكد عدم ظروف نتيجة التقرير في شك هناك كان وا 
 قائمة" قلأ دخل صافي إلى تؤدي التي الحلول تلك تفضيل المحاسب على يجب نهأف القياس،
 فالحيطة المالية القوائم إعداد عند اقل" المالي المركز قائمة" لألصول دفترية قيمة أو " الدخل
 يمكن إذ.  الموثوقية توافرت ما إذا اْلقل، القياس بديل اختيار شائع هو كما تعني ال والحذر
 عموما المحاسب يلجا وعلية" ،("237ص ،2005 حلوه،) الحالة هذه في اْلعلى القياس اعتماد
نقاص تقليل إلى التأكد عدم لظ في  الخسائر زيادة مقابلوبال زيادتها من بدال اْلصول وا 

 (".237ص ، 2005حلوه،) والحذر الحيطة لسياسة اً تجسيد لتزاماتواال المحتملة

 اْلرباح أخذ وعدم خسارة لكل حتياطاال" يعرف بما السياسة هذه إلى تابالك من الكثير ويشير  
 (".56ص ، 2002،وآخرون الحاسي) الحسبان في المحققة غير

 ختيارال وذلك والحذر الحيطة مبدأ إلى أتلج الشركات أن القول يمكن سبق لما وكخالصة  
 :   جلأ من معها تتماشى التي اْلساليب

 : للضريبة الخاضع الدخل يللتق على العمل  ـ1

 .باإليراد االعتراف بتأجيل تقوم قد -

 . لها مبرر ال التي كالمخصصات المصروفات زيادة -

 :   الميزانية في أخرى وزيادة القيم بعض تخفيض.  2

 .اْلصولتخفيض قيمة  -

 . زيادة قيمة االلتزامات -

 قد أخرى جهة ومن جهة، من الدخل تمهيد أو الضريبي التهرب هو ذلك من السبب يكون وقد 
 .فقط والحذر الحيطة جلأ من يكون
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 النسبية األهمية: 2/3/7/3

 محدد تعريف وجود عدم رغم المحاسبة علم في هامة مكانة النسبية اْلهمية مفهوم لتيح"     
 المتخذ القرار  على يؤثر وجوده كان إذا وذلك أهمية ذا العنصر ويعتبر .المفهوم لهذا واضح

  (. 56ص ،2002 ،وآخرون الحاسي)

 القوائم إعداد يتطلب الذي الدورية مبدأ من مشتقة أنها السياسة هذه عن القول ويمكن"    
 هذه ومضمون" ،("83ص ،2004 النقيب،) سنة كل نهاية في ودوري منتظم بشكل المالية
 المسائل على التركيز يجب المحاسبية المعلومات إنتاجية اقتصادية لتحقيق أنه هو السياسة
 (".125ص ،  2004الصالح،) الجوهرية

 نحو رئيس بشكل اوعنايتهم ااهتمامهم ايوجه أن والمراجع المحاسب السياسة هذه وتدعو"   
 ،2004 النقيب،) البنود من بغيرها مقارنة  المالية القوائم تتضمنها التي المهمة والعناصر البنود
  (. 84ص

 ويرجع المعلومات، أمانة و بالمالئمة يرتبط كما اإلفصاح مع النسبية اْلهمية مفهوم ويرتبط"    
 اإلفصاح يجب الهامة المعلومات أن إلى اْلمثل باإلفصاح النسبية اْلهمية ارتباط في السبب
 فانه المالئمة مفهوم مع اإلفصاح و النسبية إلى التفاصيل في اإلفراط يؤدي ال حتى وذلك عنها
 اإلفصاح يجب وال هامة ليست المستخدم إليها يحتاج ال التي المعلومات أن إلى يرجع
  (".25ص ،2002 الدسوقي،)عنها

   الثبات سياسة: 2/3/7/4

جراءات بسياسات ْلخرى فترة من لتزاماال بالثبات يقصد"    ذلك ويزيد ، متغيرة غير أو ثابتة وا 
 المقارنة المالية البيانات وفهم تحليل تسهيل طريق عن للمستخدمين المالية القوائم منفعة من
 اإلجراءات نفس ستخداما بضرورة يقضي المبدأ وهذا(". "593ص ،2006 عبدالعال،)

جراءات ومفاهيم المحاسبية  فترة من – ببعضها المرتبطة – المالية القوائم لعناصر القياس وا 
 هذا ثرأ عن اإلفصاح ضرورة مع لذلك المنشأة رتضطأ إذا عليه الخروج يمكن أنه إال. ْلخرى
 ("  212ص ،2004 ،المحمود) فيها حدث التي الفترة في المالية القوائم على التغيير

 المنشآت إلحدى المختلفة المحاسبية بالفترات الخاصة المالية القوائم مقارنة عملية وتعتبر"    
 فإذا ة،أللمنش المالية بالحالة المتعلقة االستنتاجات بعض إلى للوصول اْلهمية منتهى في

 أن افتراض الممكن من يكون السابقة الفترة عن زائدة رباحاً أ الحالية بالفترة المالية القوائم أظهرت
 على يساعد المبدأ وهذا" ،("78ص ،2007نور،) ربحاً  أكثر كانت الحالية الفترة في العمليات
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 نتائج بين أو ،المنشأة لنفس آلخر عام من اْلعمال نتائج بين دالله ذات مقارنات عمل إمكانية
 تكون سوف الحديثة االقتصادية التطورات ظل وفي. المماثلة اْلخرى والمنشات للمنشأة اْلعمال
 هذا على اإلبقاء يصبح ثم ومن والمرتقبين، الحاليين للمستثمرين خاصةب أهمية أكثر المقارنات

 والثبات(". " 212ص ،2004 ،المحمود) االقتصادية المتغيرات تلك ظل في ضروريا المبدأ
 المبدأ هذا تطبيق بسبب مضللة اْلعمال نتائج كانت إذا المبدأ هذا تجاوز ويمكن نسبياً  يكون
 لصالح يصبح هنا والتغير مضللة نتائج أو صحيحة غير نتائج أعطى إذا تغييره يمكن وهنا

 (".28ص ،2002 زريقات، و مخادمة) النتائج من للتأكد وذلك المشروع

 .المحاسبية السياسات ملخص يبين( 14-2) رقم والشكل

 :المالية التقارير في والثبات المقارنة قابلية أهمية: 2/3/8

 هو المالية للتقارير الهامة اْلهداف حدأ أن عليها المتعارف المحاسبية المبادئ أكدت لقد"    
 جوهرها، في المماثلة المنشآت بواسطة الصادرة المالية القوائم بين المقارنة قابلية على التشجيع

 والدائنين المستثمرين بواسطة مستنيرة اقتصادية قرارات اتخاذ على للمساعدة ضروري أمر وهذا
 (".599ص ،2006 عبدالعال،) وغيرهم المشتركة والمشروعات المرتقبين والموظفين

 المراجع تقرير ينص أن ضرورة المهنية التشريعات استلزمت فقد المبدأ هذا ْلهمية ونظراً "  
 المراجع تقرير في المبدأ هذا إلى اإلشارة ونجد.  المبدأ بهذا المنشأة أو الشركة التزام مدى على
 (".  57 ص ،2006 وآخرون، الحاسي) الرأي بفقرة تعرف التي الفقرة في

 مرعاتها الواجب واالعتبارات المحاسبية السياسات ههذ يلخص( 2-2) رقم الجدول فإن أخيراً 
 .اختيارها عند
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 أخرى بدائل/  سياسات وجود إلى يشير                                                                                                                                                                                  

 المحاسبية البنود

 

 

 قصيرة       طويلة              محدد غير   محدد جرد                                قسط   

  البدائل  

 المحاسبية

 

 

 

 

 مراعاة يجب

 

 ( 14-2)  رقم الشكل

 المحاسبية السياسات ملخص

 (الباحث تصميم من الشكل) 

 السياسات المحاسبية

العتراف 

 باإليراد

تقويم 

األصول 

 الثابتة

إعادة 

 التقييم

األصول  الستثمارات

غير 

 الملموسة

عقود  

 اإليجار

تقويم  

 المخزون

حيازة 

المواد 

 الخام

البداية 

في 

 اإلنتاج

عند إتمام 

عملية 

 البيع

استكمال 

نشطة األ

 الالحقة

 التكلفة

المتوسط 

 المرجح

الوارد 

أخيرا 

يصرف 

 أول

الوارد 

أول 

يصرف 

 أول

كمصروف 

 إيرادي

كأصل في 

 الميزانية

                                                                                                                                 

 
األهمية 

 النسبية

 
 الحيطة 

 والحذر

 
 اإلفصاح

 
 الثبات

 التكلفة

 التكلفة

 خبراء

مصروف 

 إيرادي

 السوق

التكلفة أو 

 السوق

 السوق

 المرجح

 الثابت

 المتناقص

استهالك 

األصول 

 الثابتة

 الدوري

 المستمر

جرد  

 المخزون

 التكلفة السوق
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 (2-2) الجدول رقم

 السياسات المحاسبية

 السياسة المتبعة البند المحاسبي
االعتبارات الواجب 

 مراعاتها
 مالحظة

 االعتراف باإليراد

 تاريخ حيازة المواد الخام

 اإلفصاح

  

 اإلنتاجية العملية في البدء عند

 عند إتمام عملية البيع

 باستكمال األنشطة الالحقة للبيع

 األصول الثابتة األهمية النسبية
   التكلفة 

 يموإعادة التق

 إهالك األصول الثابتة

  القسط الثابت 
 هناك سياسات أخرى

  
 القسط المتناقص

 الثبات
........... 

 المخزون
   التكلفة

 السوق

 جرد المخزون
 الدوري 

 الحيطة والحذر

 قد يتم استخدام الثنين
  

 المستمر

 طريقة الجرد للمخزون

   الوارد أول صادر أول
 الوارد أخيرا صادر أول سياسات أخرىهناك 

 المتوسط المرجح
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 السياسة المتبعة البند المحاسبي
االعتبارات الواجب 

 مراعاتها
 مالحظة

 عقود اإليجار

 مصروف إيرادي 

 اإلفصاح

  

 أصل في الميزانية

  

 

   مصروف إيرادي  المحددة غير الملموسة غير األصول األهمية النسبية

 األصول غير الملموسة المحددة

   التكلفة

 السوق

 م خبراءتقوي الثبات

   التكلفة االستثمارات طويلة األجل

 التكلفة  االستثمارات قصيرة األجل

 الحيطة والحذر

  

 السوق 

 التكلفة والسوق أيهما أقل 

 

(الجدول من تصميم الباحث)



60 
 

 ةالليبي والبيئة اتالتشريع في المحاسبية السياسات : 2/4
 الشركات من المحاسبية التقارير في المنشورة المحاسبية المعلومات من االستفادة تمت ما كثيرا    
 يتم وال للشركات الدخل معرفة بعد اال يكون ال الضرائب فرض ْلن وذلك الدولة من خاصةبو 

 التشريعات بعض تصدر ان الدولة على وعليه المنشورة، المالية التقارير طريق عن اال معرفته
 كباقي دولة وليبيا للدولة، القومي االقتصاد ةلخدم وذلك تتبعها، سوف الشركات نأ تضمن التي
 درستنا من الجزء هذا فيف لهذاو  المالية، التقارير وعرض اعداد قر ط يمظتن إلى تسعى الدول
 في المحاسبية السياسات وكذلك ليبيا، في الشركات من المطبقة المحاسبية السياسات همأ  تناولنا
 .   الليبي التشريع

 في الشركات في المطبقة والسياسات الليبي التشريع في المحاسبية السياسات عن الحديث قبل    
 :المحاسبية والسياسات المعايير صدارإ وجهات ليبيا في المحاسبة معايير عن تحدثنا الليبية البيئة

  الخصوص هذا في الصادرة التشريعات وأهم ليبيا في المحاسبة معايير: 2/4/1

 في المطبقة المحاسبية جراءاتواإل الطرق بتنظيم الخاصة الليبية التشريعات :2/4/1/1
 :الشركات

 الخمسينيات خالل ليبيا في عمل الذي االقتصادي المستشار Benjamine Higgins يقول"    
 من ثابت مستوى تحقيق لليبيا أمكن لو: " الوقت ذلك في لليبيا االقتصادية الحالة عن تقريره في

 الوضع التقرير هذا ويعكس "Higgins, 1968, pp819  العالم في دولة الي ذلك ْلمكن النمو
"  أنه القول ويمكن(" 2012 والوكيل، القاسم ابو) النفط اكتشاف قبل ليبيا في المعدم االقتصادي

 سبقتها التي الدول عرفتها كما الماضية سنة الخمسين بداية في المحاسبة فنون ليبيا تعرف لم
 المحاسبين عدد تزايد ومع بية،جناْل المحاسبة مكاتب بين معروفاً  كان مما القليل باستثناء

 من الكثير وعودة المحاسبية اإلجراءات من المزيد إلى الحاجة وزيادة ليبيا في المشتغلين جانباْل
 بتاميم القيام وبعد السبعينات بداية وفي" ،("53ص ،1998 محمد،) الخارج في الدارسين الطلبة

 وطنية مكاتب إلى المحاسبة مكاتب أغلب حولت ليبيا، في االقتصادية شطةواْلن الشركات غلبأ 
 .(" 2012 والوكيل، القاسم ابو)
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 القوانين من سلة ضمن من( 1953) لسنة الليبي التجاري القانون صدر الظروف هذه ظل وفي"
 البيئة في النافذة التشريعات لتطوير كمحاولة ذلك الخاص، والقانون العام القانون مجالي في

 عربية خبرات أيدي على أعدت الفترة تلك في صدرت التي القوانين أغلب أن المعلوم ومن. الليبية
 الليبية البيئة بظروف كافية دراية لديهم تتوفر ال( الخ.. عراقية لبنانية، مصرية،)  مقيمة غير

 اْلقل على الخبرات، من المستوى هذا توفر لعدم الليبية الخبرات من مناظر فريق مشاركة وبدون
 نتيجة المحاسبة مجال في التشريعي المستوى في طفرة أية فإن ولهذا. الوقت ذلك في كافٍ  بشكل

 استجابة تمثل أنها أساس على إليها النظر يمكن ال( 1953) عام الليبي التجاري القانون لصدور
 بالقانون الواردة للنصوص الحقيقي المعني فإن الحقيقة وفي. الليبية البيئة توتفاعال لمتطلبات
 المجتمع في كبيرة شريحة لدى مفهومة غير مازالت المحاسبي المجال يخص فيما الليبي التجاري
 ("2007 الحصادي، )الليبي

 الليبيين والمراجعين المحاسبين نقابة سستأ"  حتى المحاسبة مهنة تنظيم يتم لم ذلك رغم   
 ليبيا في المهنة تنظيم عن المسؤولة المنظمة ُتمثل التي ،1973 لسنة( 116)رقم القانون بموجب
 (".53 ص ،1998 محمد،) تطويرها على والعمل

 القانون بصدور المحاسبة ديوان إنشاء" تم والمراجعين المحاسبين نقابة تأسيس من سنتين وبعد   
 من وبالرغم ،("9ص ،2006 الغالي، ،الدرويش) المحاسبة ديوان بشأن م،1975 لسنة" 79" رقم
 – المهني حتى أو الرسمي المستوى على يذكر أهتمام أي هناك يكن لم قريب وقت حتى"و ذلك
 بتطوير وال المالية، والتقارير المعلومات بنوعية  –المحاسبين ونقابة الرقابة جهاز ذلك في بما

 ،2005 ة،بيغر  بن)التقارير و المعلومات هذه إعداد عند تطبيقها ينبغي التي والمعايير اْلسس
 (".13ص

 القطاع خصخصة نحو التوجه أهمها اقتصادية تطورات الليبي المجتمع شهد خيرةاْل السنوات في"
 القطاع تبني تبعه المالية، االوراق سوق نشاءا  و  جنبيواْل المحلي االستثمار عوتشجي العام

 رقم القانون من( 26) المادة في ورد ما خالل من والمراجعة للمحاسبة الدولية للمعايير المصرفي
 المالي السوق إدارة تبني تبعه تم ومن المصارف، بشان( مسيحي2005 ) ر.و 1373 لسنة( 1)

 اللجنة قرار بموجب الصادر المالية وراقاْل لسوق اْلساسي النظام خالل نم المعايير لذات
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 المحاسبة دخول إلى يشير مما ،(مسيحي 2008) ر.و 1376 لسنة( 436) رقم العامة الشعبية
  (".2012 والوكيل، القاسم ابو)المهنة مامأ تحدياً  تشكل قد جديدة وضاعأ إلى ليبيا في

 التجاري القانون منها كمهنة المحاسبة تنظيم في ساهمت التشريعات بعض فإن جهة من   
 معينة محاسبية سياسات بتطبيق لزمتأ التي التشريعات بعض فهناك ُأخرى جهة ومن الليبي،
 التي السياسات بعض إلى سنتطرق والذي الليبي، الضرائب قانون أهمها من الليبية الدولة داخل
 .الدولة في العاملة الشركات قبل من تباعهاإ القانون هذا أوجب

 في الحق لشركةلـ أن إلى القانون أشار( 39) رقم المادة في وبالتحديد الضرائب قانون ففي   
 جهة ومن النقدي، ساساْل وأ االستحقاق أساس كانأ سواء المحاسبي التسجيل ساسأ ختيارإ

 قانون) الثابتة اْلصول ستهالكإ طريقة أوضحت التنفيذية الئحتها في المادة نفس فإن أخرى
 قر ط من معينة سياسة استخدام يتم بأن القانون من واضح تحديد هذا ولعل ،(2010 الضرائب،

 السياسات كل وضحأ أو تعرض قد الضرائب قانون أن يعني ال وهذا ،اْلصول ستهالكإ
 عدم"  فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا اتباعها ليبيا في العاملة الشركات على التي المحاسبية
 التشريعات في عليها صالمنصو  وخاصة المخصصات بتكوين الليبي الضريبي المشرع اعتراف
 الوطني االقتصاد بمصالح االضرار إلى يؤدي قد التأمين وشركات المصرفية عماللأل المنظمة
 ، 2009الشاوش،) أمينتال وشركات المصارف نشاط على السلبية عكاساتْلنا خالل من وذلك
 (".4 ص

 الدفاتر تنظيم كيفية مامواده بعض في احدد فقد والشركات التجاري ينللقانون بالنسبة أما    
 هي المساهمة الشركات ااعتبر  وقد" ،المحاسبة مهنة تنظيم في اساهم وقد المحاسبية والسجالت
 وتخضع منها خاصة حاالت تمثل الشركات بقية وأن المحاسبي العمل مجال تحديد في اْلساس
 إلى ايتطرق لم امأنه إال (" 2007 الحصادي،) عام بشكل والمحاسبية التنظيمية اإلجراءات لنفس

 .المحاسبية السياسات

 التجاري القانون لمتطلبات خاضعة ليبيا في تعمل شركة كل فإن الليبية التشريعات على وبناء" 
 ببعض يتعلق المتطلبات هذه من جزءا إن. الضرائب وقانون الشركات، وقانون ،(1953)

 أن يجب التي المحاسبية المبادئ إلى يشر لم القوانين هذه من أيا أن كما. المحاسبية المسائل
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 من التطبيق في تباين مع القوانين لمتطلبات االمتثال سهولة المتوقع من فإن ثمَّ  منو  تتبنى،
 المالية القوائم بين المقارنة عملية من يجعل الذي مراْل المحاسبية الطرق تطبيق في كاتالشر 

 في المحاسبون عليه جمعي الذي المتكامل المحاسبي طاراإل لغياب وذلك صعبة، عملية للشركات
 ("228ص ،2004 زيد،ابو ) ليبيا

 من تعاني ازالتم النامية الدول باقي في كما ليبيا في المحاسبة ةمهن ان" القول يمكن كما  
 المهني العمل ويتصف المهني، داءواْل والمؤسسي القانوني التنظيم حيث من شديد ضعف

 (".2012 والوكيل، القاسم ابو) بالعشوائية

 المتبعة المحاسبية واالجراءات الطرق تنظيم إلى تتطرق لم الليبية التشريعات أن تبين سبق مما  
 . الضرائب قانون في االستثناءات بعض إال الدولة في الشركات من

 :ليبيا في المحاسبة معايير :2/4/1/2

 عدة من الجانب هذا في القصور جلياً  يتضح ليبيا في المحاسبية الممارسات واقع باستقراء"   
 والمبادئ المعايير وتطبيق توافر مدى في تبحث التي الدراسات من مجموعة أبرزها نواحي

 ،1989 ة،بيغر  بن") دراسة في جاء فلقد ،("3ص ،2006 الغالي، و الدرويش) المحاسبية
 والمراجعة المحاسبة لمهنة المنظمة بالتشريعات يتعلق فيما واضحاً  نقصاً  هناك أنه( 125ص

 بأنه ىتر  الشركات بعض إن" بل المحاسبة، ومبادئ المراجعة معايير بتنظيم يتعلق فيما وخاصة
 ،2001حميدان،) المحاسبية المعلومات موضوعية على النافدة والتشريعات للقوانين أثر يوجد ال

 يدل فهذا المرجوة، الفائدة تلك لها تكون فلن موضوعيتها فقدت إذا المعلومات أن إال ،("131ص
 .العملي الواقع عن البعد كل بعيدة فهي لذلكو  التشريعات، هذه قصور على

 والقواعد المبادئ سالمة بخصوص المشاكل من"  العديد هناك الليبي المهني الواقع في أنه كما  
 يتعلق فيما وخاصة المالية القوائم وا عداد المحاسبية التسويات إجراء في المتبعة المحاسبية
 غياب إلى المشاكل هذه ُأرجعت وقد السلعي، والمخزون للمخصصات المحاسبية بالمعالجات

 (".8ص ،2003 والدرويش، العربي) محلياً  بها متعارف محاسبية وقواعد مبادئ
 واإلجراءات والطرق المبادئ حصر إلى هدفت التيو ( 1990 المال، بيت") دراسة وفي   

 االطار واقتراح ليبيا، في السائدة المحاسبية والطرق المبادئ وتقييم ليبيا، في السائدة المحاسبية
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 على ليبيا، في المحاسبة بمهنة االهتمام ذات المختلفة الجهات يساعد أن شأنه من الذي العام
 ليبيا في محاسبية معايير وجود عدم أن هانتائج من وكان المحاسبية، المبادئ مجموعة تطوير

 ".ليبيا في المماثلة الشركات في المحاسبية المبادئ نفس تطبيق عدم إلى دىأ

 والمراجعة المحاسبة مهنة في قصور وجود على إجماع شبه هناك" أنه ُأخرى دراسة في وجاء  
 على لإلشراف مهنية هيئات تكوين إلى ملحة حاجة هناك وأن ،كافةً  المستويات وعلى ليبيا، في

 (". 13ص ،2006 والغالي، الدرويش) للمحاسبة ومبادئ معايير وضع تتولى المهنة

 تعتمد التي المقترحة الهيكلية اعتماد( 25-24ص ص ،2005 ،بيةغر  بن") دراسة أوصت وقد
 معايير تطوير يتولى أحدهما ينمجلس اختيار تتولى للتطوير عليا هيئة أو لجنة وجود على

 بالشكل موضح هو لما طبقاً  وذلك المراجعة معايير تطوير يتولى خرالاو  المالية، المحاسبة
 ".التطوير وخطط برامج واعتماد وضع الهيئة هذه تتولى كما( 15-2)رقم

 هذه امثلة ومن الدولية، المحاسبة معايير مسالة تناولت التي االبحاث في نذرة"  الى باالضافة
 المحاسبة معايير تطبيق امكانية مدى من التحقق بهدف( 2002) اغليليب دراسة الدراسات
 قابلة غير الدولية المحاسبة معايير من%( 71) نسبته ما هناك ان الى وتوصل ليبيا، في الدولية

 مالئمة لتصبح للتعديل تحتاج%( 38) نسبته ما هناك المالئمة المعايير ضمن ومن للتطبيق،
 (".188ص  ،2014 ابوزيد، و المشاط)

 :تياآل نستخلص أن يمكن سبق مما

 .ليبيا في المحاسبية المعايير صدارإل جهة توجد ال .1
 .ليبيا في المحاسبة مهنة في قصور وجود على جماعإ شبه هناك .2
 .المحاسبية البنود بعض في المطبقة المحاسبية المبادئ بخصوص المشاكل من العديد هناك .3
 تءاجر واإل القواعد نفس تطبيق في ختالفاال إلى أدى ليبيا في محاسبية مبادئ وجود عدم .4

 .المماثلة الشركات في المحاسبية
 .الدولية المحاسبة معايير مسالة تناولت التي االبحاث في نذرة .5
 المحاسبية للبيئة والعلمية اْلكاديمية الدراسات وصايا من بكثير اْلخذ يتم ال أنه الواضح من .6

 .الليبية
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  )*(خاصة عمل فرق               مواضيع لدراسة خاصة عمل فرق          

 التفرغ سبيل على ليس العمل أو العضوية)*( 

 (15-2) رقم الشكل
 لها التابعة والمجالس للتطوير العليا للهيئة التنظيمي الهيكل

  .2005 غربية، بن: المصدر*
 

 البيئة في الشركات في المطبقة أو/و الليبي التشريع في المحاسبية السياسات :2/4/2
 .الليبية

 .بااليراد االعتراف في  المتبعة السياسة :2/4/2/1

 :سابقاً  لها االشارة تمت يراداإل تحقق نقطة تحديد في المحاسبية البدائل من العديد هناك 

 .االولية المواد حيازة عند بااليراد االعتراف  -

 .تاجيةْلنا العملية في البدء عند بااليراد االعتراف -

 .البيع عملية تمامإ عند بااليراد االعتراف -

 .البيع لنقطة الحقةلا شطةْلنا ستكمالا بعد بااليراد االعتراف -

 بيئة لتطوير العليا الهيئة

 )*(المحاسبي العمل

 أمين سر الهيئة رئيس الهيئة والمدير التنفيذي المراجع الداخلي

مجلس معايير 

 )*(المراجعة

رئيس المجلس 

 )*(والمدير التنفيذي

وحدة الشؤون 

 المالية

مجلس معايير 

 )*(المحاسبة المالية

رئيس المجلس 

 )*(والمدير التنفيذي

وحدة البحوث و الدراسات  

 والمؤشرات
وحدة إصدار المعايير  

 والمسودات والنشرات

وحدة البحوث و الدراسات  

 والمؤشرات

وحدة إصدار المعايير  

 والمسودات والنشرات

وحدة الشؤون 

 اإلدارية
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( اْلنتاج اكتمال عند االيراد تحقق) االستحقاق بمبدأ المشرع اخذ" الليبي الضريبي التشريع ففي
 (.95-91ص ص ،2009 الشاوش،) للضريبة الخاضع الدخل تحديد عند

 تحقق نقطة هي البيع عملية اتمام أن تعتبر الدراسة محل الشركات اغلب" فإن الليبية البيئة وفي
 معظم أن فيها جاء حيث أخرى دراسة ذلك وأكدت ،("92ص ،1990 المال، بيت) االيراد

 االيراد لتحقيق اساساً  البيع عملية اتمام نقطة تعتبر( للدراسة الخاضعة") الليبية الشركات
 تعبر الفصل هذا من السابق الجزء في ذكرنا وكما السياسة وهذه ،("131ص ،2001 حميدان،)

 . والحذر الحيطة لمبدا قرباً  بااليراد االعتراف في المتبعة الطرق اقرب انها كما الحال واقع عن

 أساس على الضريبة تحدد" الضرائب قانون في وبالتحديد الليبية التشريعات وفي أنه حين في  
 ،("2010 الضرائب، قانون...) االستحقاق ْلساس أو النقدي ألساسل وفقاً  الصافي الدخل مقدار
 .بعده أو النقدي التحصيل قبل الشركات قبل من االيرادات تسجيل حرية أعطى القانون أن أي
 بةالمطلو  المحاسبية السياسة تطبق في تختلف ال ليبيا في العاملة الشركات أن القول يمكن عليه
 االعتراف في المتبعة السياسة نوع يبين( 16-2) رقم والشكل. الدولة في التشريعات قبل من

 .الليبية والبيئة التشريعات في بااليراد

 .هالكاتهااو  الثابتة األصول تقويم في المتبعة السياسة :2/4/2/2

 بالتكلفة، ىالولا: هما أشرنا كما الثابتة اْلصول يمو لتق طريقتان هناك اْلصول يمو تق شأنب: أوالا 
.يمقو الت باعادة والثانية  

 التكلفة"  باستخدام ةالثابت اْلصول يمو تقب المالية والمؤسسات الشركات مقو ت ةالليبي البيئة وفي   
2001 حميدان،) االهالك تكلفة منها مطروحاً  التاريخية ص ، 132  يمو تق) السياسة هذه أن إال(". 

 العام المستوى في التغير االتح ففي االفصاح مبدأ مع تفقت ال( التاريخية بالتكلفة اْلصول
  في تأخذ ال "  ليبيةال البيئة في الشركات معظم أن امك التاريخية، بالتكلفة القياس الينفع سعارلأل

 ،1990المال، بيت) المالية القوائم على وآثاره الحسبان في للنقود الشرائية القوة تغير االعتبار
 (".96ص
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 اإليراد تحقق

 

 

 

 المحاسبية البدائل

 

 (16-2) رقم الشكل
 الليبية والبيئة التشريعات في بااليراد االعتراف في المتبعة السياسة

 الباحث تصميم من: المصدر* 

) رقم المادة في شارأ الليبي الضريبي القانون فإن خرىأ جهة من 40  تسجيل يتم نأ على منه( 
 تسجيل طرق يوضح( 17-2) رقم والشكل (. التاريخية التكلفة) تكلفته أو الشراء بثمن اْلصل

.الثابتة االصول  
 حساب بها يتم التي طرقال من العديد هناك أنه من بالرغم االستهالك لطرق شأنب: ثانياا 

 المشرع نفإ ،.(..و المتناقص، والقسط الثابت القسط طريقـــة: )منها الثابتة، صوللأل االستهالك
 حساب في لثابتا القسط طريقة تتبع ان نوعها كان مهما الشركات الزم الضرائب قانون في الليبي

 مع التنفع دق اً سابق أشرنا كما أنهاف وبسيطة؛ سهلة الطريقة هذه أن من الرغم وعلى االستهالك،
) رقم المادة نص يلي وفيما ،اْلصول بعض مع أو الشركات بعض 39  الضرائب قانون من (

:الليبي  
 شراء منث من اآلتية النسب ساسأ على الثابت القسط بطريقة االستهالك معدالت تحسب"  

":اآلتية حوالاْل بحسب تكلفته أو اْلصل  
 %(.2 أالت بها مثبت غير -%3 أالت بها مثبت)  المباني -
 -%4الصيد مراكب -%4البواخر -%10البضائع نقل -%20ركابلا نقل) النقل وسائل -

 %(.8طائرات

 

 

 

 

 

 

 

 يطبق          

 ل يطبق       

 

 نقطة تحقق اإليراد

 هي

استكمال 

األنشطة 

 الالحقة

عند إتمام 

عملية 

 البيع

البداية 

في 

 األنتاج

حيازة 

المواد 

 الخام
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 يطبق           

 

 اْلصول يمو تق طرق

 

 (17-2) رقم الشكل
  تةبالثا اْلصول يمو تق في المتبعة السياسة
من تصميم الباحث: المصدر*  

 
 العمل معسكرات -%20مقاهي مطاعم فنادق -%10ومتاجر ومنازل مكاتب) االثاث -

 %(.25والفرش االكل ادوات -%20الخارجي
 تاآل -%10الحواسيب برامج -%20حواسيب -%18كهربائي مولد -%10مكتبية) التاآل -

 % (.15اخرى
 واالجراءات طرقال في الليبية البيئة في المماثلة الشركات بين اختالف" فهناك أخرى جهة من   

المال، بيت) المتبعة المحاسبية 1990 ص ، 99    يةالليب ئةيالب في اخرى دراسة في جاء وقد ،( "
89 وبنسبة الثابت القسط طريقة تستخدم الشركات غلبيةأ  نإ"    11 أن حين في ،%  تستخدم% 

حميدان،) االستخدام نسبة طريقة 2001 ص ، 135  ةالليبي مينالتأ وشركات المصارف"  وأن ،("
 بين ختالفاال إنَّ  البعض كدأ كما نشاطها، لطبيعة مناسبة وهي الثابت القسط طريقة تستخدم
 ثيرأت له نميأالت وشركات المصارف في بها المعمول الضريبي التشريع في االهالك معدالت

2009 الشاوش،) متوسط سلبي ص ص ، 207 - 209 ).  
 نسبة طريقة متستخد التي الشركات فإن الليبي الضريبي القانون نظر وجهة من نظرنا فلو    

 يف يأخذ لم المشرع نأ من اً ناتج يكون قد هذا ولكن القانون، هذا عن خارجة تعد االهالك

 الثابت األصل

طريقة 

 التسجيل

 التكلفة
 إعادة التقويم الطريقة المطبقة
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 الطرق فالختال اً مبرر  ليس هذا ولكن ،اً سابق شرناأ كما الشركات بعض عمل طبيعة الحسبان
  .الثابتة ولاالص إهالك طرق يبين التالي والشكل .المماثلة الشركات في المحاسبية جراءاتواإل

 

 

 يطبق               

 

 االستهالك طرق

 

 (18-2) رقم الشكل
 الليبية البيئة في الثابتة االصول إهالك طرق في المتبعة السياسة 

 الباحث تصميم من: المصدر* 
 

  .المخزون يمو وتق جرد في المتبعة السياسة: 2/4/2/3

 التكلفة بطريقة اْلصول باقي يمتقو  طريقة حسب تقويمه يتم اْلصول باقي شأن شأنه المخزون
 القانون هذا في وجاء اْلصول بين يفرق لم الضرائب قانون في الليبي المشرع ْلن ذلك التاريخية،

 جميع خصم بعد وذلك...العمليات نتيجة أساس على للضريبة الخاضع الدخل تحديد يتم"  أنه
 (".0201الضرائب، قانون) فعالً  انفقت التي التكاليف

  صافي أو التكلفة: للقاعدة وفقاً  المدة آخر مخزون يمو تق يتم" المحاسبي الواقع في أنه حين في 
 (". 96ص ،2009الشاوش،) أقل أيهما القيمة

 طريقة هي" الليبية البيئة في الشركات في المستخدمة المخزون جرد في المتبعة الجرد طريقة أما
 بين والخلط ُأخرى، شركات في المستمر الجرد وطريقة الشركات، بعض في الدوري الجرد

 طريقة بأستخدام" المخزون تكلفة حساب يتم ُأخرى جهة ومن الشركات، بعض في الطريقتين
 المتوسط طريقة تستخدم الشركات من عدد وهناك الشركات، بعض في أوالً  صادر أوالً  الورارد

 (".135ص ،2001 حميدان،) الحسابي

 استهالك األصل الثابت 

طريقة 

 الستهالك

طريقة 

 أخرى

 القسط الثابت

 الطريقة المطبقة
 المتناقصالقسط 
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 ال الضرائب قانون في الليبي المشرع حددها التي المحزون يمتقو  طريقة أن سبق مما نالحظ 
 بعض من المتبعة المخزون تكلفة حساب طريقة أن حين في والحذر، الحيطة مبدأ مع تتفق

 مع تتفق أوالً  صادر أوالً  الوارد فطريقة ،(الضرائب قانون في)الليبي المشرع مع تتفق الشركات
 . الضرائب قانون في بها الليبي المشرع أوصى التي التاريخية التكلفة طريق

 .الليبية البيئة في المخزون وجرد يمو تق في المتبعة المحاسبية السياسة يبين (19-2) رقم والشكل
 

 

 يطبق          

           

 

 

 

 

 

 

   يطبق   

 

 ( 19-2) رقم الشكل
 الليبية البيئة في المخزون وجرد ميو تق في المتبعة السياسة

 الباحث تصميم من:  المصدر*
 
 

نظام 

 المخزون

طريقة 

 المستمر  الدوري أخرى

 تقويم المخزون 

بضاعة 

 تامة

إنتاج 

تحت 

 التشغيل

 مواد أولية

طريقة 

 التقويم

طريقة 

 أخرى

الوارد أخيرا  

 صادر أول

الوارد أول  

 صادر أول

المتوسط 

 المرجح
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 .االيجار عقود في المتبعة لسياساتا :2/4/2/4

 التي جلاْل طويلة اْلصول لحيازة بديلة وسيلة إليها شارةاإل تسبق كما االيجار عقود دعتُ    
.الممتلكات استخدام حق المستاجر يعطي فااليجار الشركات، تستخدمها  

 من ناتج( يجاراإل) أنه أي للضريبة، يخضع إيراداً  المؤجر من يجاراإل دعيُ " ُأخرى جهة من   
 .("150ص ،2007 أبوزريدة،)للغير ومستخدميها عملها خدمات من أو( الشركة) أدوات تأجير

  .الليبية البيئة في االيجار عقود يمو تق في المتبعة السياسة يبين (20-2) رقم الشكل و

 

 

 الدفاتر في التسجيل

 يطبق           

  بعقد يعرف

  
 (20-2) رقم الشكل

 الليبية البيئة في االيجار عقود يمو تق في المتبعة السياسة
 الباحث تصميم من: المصدر* 

 اً إيردي اً روفمص دعيُ  الليبية التشريعات وفي المستأجر نـــــم ارـــااليج أن ولــــالق نــيمك هــــــــــــوعلي
 دخل ذاإ...( و وآالت، ومباني، أراضي،) اْلصول ايجار ْلن ذلك و الدخل من بأستنزاله يسمح
 المستقاة التالية بعةر اْل الشروط استيفاء بعد وذلك" إيراديًا، مصروفاً  دعيُ  فإنه الشركة عمليات في

":عليها المتعارف المحاسبية القواعد ومن القانون من  
.ومؤكداً  حقيقياً  المصروف يكون أن -  

.للضريبة الخاضع بالنشاط خاصاً  يكون أن -  
  .المعنية الضريبية بالسنة اً مرتبط يكون أن -

.سمالياً أر  وليس يرادياإ يكون نأ -  

 العمليات المحاسبية

كأصل في 

 الميزانية

كمصروف 

 إيرادي

تأجير 

 رأسمالي

تأجير 

 تشغيلي
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 اعتبار هي الليبية التشريعات في االيجار عقود معالجة في المتبعة السياسة أن القول يمكن عليه
 .الدخل من يستنزل إيرادياً  مصروفاً  ارااليج

 .الملموسة غير األصول معالجة في المتبعة السياسات: 2/4/2/5

 ومن  يمهاو لتق محاسبي لبدي من أكثر لديها اْلصول بقية شأن شأنها الملموسة غير اْلصول  
 يمو تق طريق عن أو السوقية ةــالقيم أو بالتكلفة يمو التق: هي توضيحهــــــا سبق كما الطرق هذه

 . خبراء
 أو المادية أصوله من أصل أي أو النشاط بيع من الناتج الربح للضريبة خاضعاً  دخالً  يعتبر"  

 ،...االستهالك أقساط استبعاد بعد التكلفة وثمن البيع ثمن بين بالفرق الربح ويتحدد المادية، غير
ذا  قانون...)له ثمناً  السوقية القيمة اعتبرت السوقية القيمة من أقل البيع ثمن كان وا 

 يقاس...فإنه لموسمال غير صللأل المبدئي التحديد وبعد" ُأخرى جهة نوم ،("2010الضرائب،
 ،2009 الشاوش،) داخلياً  توليده تم أو خارجي طرف من عليه الحصول تم سواء بالتكلفة

 .الليبية للتشريعات ووفقاً  بالتكلفة، الملموسة غير اْلصول يمقو ت يتم أنه يعني وهذا(" 100ص

 الليبية البيئة في لموسةمال غير اْلصول يمو تق في المتبعة السياسة يبين (21-2) رقم والشكل

 

 

  الملموس غير اْلصل نوع 

 

 يطبق

 التسجيل طريقة

 (21-2) رقم الشكل
 الليبية البيئة في لموسةمال غير اْلصول يمو تق في المتبعة السياسة

 الباحث تصميم من: المصدر*
 
 

 أصل غير ملموس

 محدد   غير محدد

 التكلفة السوقية خبراء مصروفات إيراديه
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 .الشركة في االستثمارات معالجة في المتبعة السياسات :2/4/2/6

 بطريقة اْلصول باقي يمتقو  طريقة بنفس تقويمها يتم اْلصول باقي شأن اشأنه االستثمارات
 ات،ـــــــــــــــالعملي نتيجة أساس على للضريبة الخاضع الدخل تحديد يتم" القانون في جاء كما التكلفة،

 التالي والشكل (".2010 الضرائب، قانون) فعالً  انفقت التي التكاليف جميع خصم بعد وذلك
 .الليبية البيئة في االستثمارات يمو تق في المتبعة السياسة يوضح
 ُأخرى حيانناً أو  المحاسبية، المبادئ بعض احياناً  يراعي ال الضرائب قانون أن سبق مما ويالحظ
 .معينة محاسبية سياسات تطبيق يفرض

 

 

 

  االستثمار نوع 

 

 

 صوره

 يطبق 

 

 

 التسجيل طريقة

 (22-2) رقم الشكل
 الليبية البيئة في االستثمارات يمو تق في المتبعة السياسة

 الباحث تصميم من: المصدر*

 

 

 االستثمارات

 قصيرة األجل
 اقل من سنة

 طويلة األجل

 استثمارات

 في األسهم 

 استثمارات

 في السندات

إيداعات 

النقدية في 

 المصارف

شهادات 

 الستثمارات

 التكلفة قلأأو السوق أيهما  التكلفة
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 المحاسبية السياسات وتطبيق اختيار عند االعتبار في هاذأخ يجب التي االعتبارات: 2/4/3

 التام اإلفصاح: 2/4/3/1 

 مستخدميها إلعطاء المعلومات كافة على المحاسبية التقارير احتواء ضرورة يقرر المبدأ وهذا"   
 الصالح،) منها المرجوة اْلهداف التقارير هذه تحقق حتى المشروع عن وصحيحة واضحة صورة

 تظهر التي المعلومات كل على المالية التقارير تحتوي أن يجب أي ، "(125ص ،2004
 .الخارجي المراجع كرأي أخرى بمعلومات مستندة ةالمالي الشركة حالة صحيحة بصورة

 الحرص إلى" أدى مما المجتمع بثقافة تأثر قد الليبية البيئة في المبدأ هذا فإن ُأخرى جهة من   
 سرية على االعتماد من زاد مما ضيق محيط في إال تداولها وعدم المالية بالمعلومات المفرط

 ،("11ص ،2006 والغالي، الدرويش) التام اإلفصاح مبدأ عن واالبتعاد المحاسبية المعلومات
 بما الجهات من عدد أكبر قوائمها من يستفيد أن تتوقع ال الشركات أغلبية أن بسبب ذلك ولعل"

 (". 94ص ،1990المال، بيت) الضرائب مصلحة ذلك في

 التي الكافية المعلومات عن تفصح ال الليبية الشركات معظم بان القول يمكن فانه العموم وعلى" 
 أن المتوقع من القرارات اتخاذ عملية في دورها فان وبالتالي المالية، القوائم موثوقية من دزيت
    ("288ص ،2004 زيد،ابو ) محدودا كوني

 " والحذر الحيطة"  التحفظ مبدأ: 2/4/3/2 

 المحتملة الخسائر كل االعتبار في الشركة تأخذ أن ،إلشارةا تمت كما المبدأ هذا يفترض    
 هبوط مخصص بتحصيلها، المشكوك الديون مخصص :مثل بلتهاالمق مخصصات بتكوين وذلك
 .إلخ...وغيرها المالية اْلوراق أسعار هبوط مخصص السلعي، المخزون قيمة

 وفي أنه نجد منها، الليبية البيئة في العاملة والشركات التشريعات موقف إلى أتينا إذا أما   
  التي المخصصات استنزال القانون رخص فقد المبدأ، هذا لتطبيق واضحة إشارة الضرائب قانون
 سمح قد المشرع أن على يدل وهذا ،(2010الضرائب، قانون) المختصة الجهات تحددها
 التاريخية بالتكلفة اْلصول كل بتسجيل ألزم المشرع أن كما ،المحتملة للخسائر بالحيطة للشركات
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 الليبية البيئة في الشركات به تقوم ما إلى نظرنا إذا أما. اْلصول بعض مع تتفق ال طريقة وهي
 :اْلتي نالحظ المبدأ اهذ قيتطب تجاه

 (".93ص ،1990المال، بيت)والحذر الحيطة مبدأ بتطبيق الشركات معظم تلتزم ال" -1

 إلى يشير ال( الشركات في المطبق وهو فقط) التاريخية التكلفة أساس استخدام إن" - 2
 التقدير طريق عن المخصصات تكوين يتم كما. والحذر الحيطة مبدأ و المحتملة االلتزامات
 (".131ص ،2001حميدان،)فيها المشكوك الديون مخصص خاصة و الشخصي

 ال ناالسابقت ناالدراست إليه توصلت ما خالل من والحذر الحيطة مبدأ أن القول يمكن وعليه
 نسبة تبلغ فقد يطبق ال أنه يعني ال وهذا الليبية، البيئة في الشركات معظم من باهتمام يحظى

 وهي% 30( 93ص ،1990المال، بيت) اْلولى الدراسة في المبدأ هذا تطبق التي الشركات
 .الوقت ذلك في الشركات ربع من أكبر نسبة تمثل

 التي أو الشركات قبل من إتباعها يتم التي المحاسبية السياسات أهم يوضح (23-2) رقم والشكل
 .ها بإتباع الشركات الليبي الضريبي المشرع أجبر

 النسبية األهمية: 2/4/3/3

 ااهتمامهم ايوجه أن والمراجع المحاسب من كل ٍ  السياسة هذه تدعو اإلشارة سبقت كما   
 ولكن ،البنود من بغيرها المالية القوائم تتضمنها التي والعناصر البنود نحو رئيس بشكل اوعنايتهم
 النسبية اْلهمية بمبدأ تلتزم ال الشركات أغلب"  فإن الليبية البيئة في العاملة الشركات إلى بالنظر

 ("94ص ،1990المال، بيت)

 بين االتساق عدم من كبيرة درجة وجود على( Kilainو وآخرين، المال بيت) البعض أكد كما"
 للعديد االتساق لدرجة اختباره عند النتيجة هذه Abouzied وعزز ليبيا في للشركات المالية القوائم
 المصروفات بين ةالمستخدم التفرقة أسس مثل ليبيا، في الشركات بين المحاسبية الممارسات من

 .("288ص ،2004 زيد،ابو )( المحاسبية للبنود النسبية اْلهمية) يراديةاإل و الرأسمالية
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                               (                                                                                                             ثبات عدم أو/ الدراسة في وليست تطبق            الشركات قبل من تطبق ل          الشركات قبل من وتطبق مفروضة          الشركات قبل من مطبقة)          األسفل إلى أعلى من يُقرأ الشكل

 المحاسبية البنود

 

 

 قصيرة       طويلة              محدد غير   محدد جرد قسط   

  البدائل  

 المحاسبية

 

 

 

 

 مراعاة يجب

 

 ( 23-2) رقم الشكل

 عليها المفروضة أو الليبية الشركات في المطبقة المحاسبية السياسات ملخص

الباحث تصميم من :المصدر*

 السياسات المحاسبية

العتراف 

 باإليراد

تقييم 

األصول 

 الثابتة

إعادة 

 التقييم

األصول  الستثمارات

غير 

 الملموسة

عقود  

 اإليجار

تقييم  

 المخزون

عند إتمام 

 عملية البيع

استكمال 

األنشطة 

 الالحقة

 التكلفة

المتوسط 

 المرجح

الوارد 

أخيرا 

يصرف 

 أول

الوارد 

أول 

يصرف 

 أول

كمصروف 

 إيرادي

كأصل في 

 الميزانية

                                                                                                                                 

 
األهمية 

 النسبية

 
 الحيطة 

 والحذر

 
 اإلفصاح

 
 الثبات

 التكلفة

 التكلفة

 خبراء

مصروف 

 إيرادي

 السوق

التكلفة أو 

 السوق

 السوق

 المرجح

 الثابت

 المتناقص

استهالك 

األصول 

 الثابتة

 الدوري

 المستمر

جرد  

 المخزون

البداية 

في 

 اإلنتاج

حيازة 

المواد 

 الخام

 التكلفة السوق
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  المقارنة وقابلية الثبات: 2/4/3/4  

 ْلخرى فترة من االلتزام هو الفصل هذا من السابق الجزء في ذكره تم كما بالثبات يقصد  
جراءات بسياسات  عن للمستخدمين المالية القوائم منفعة من ذلك ويزيد ، متغيرة غير أو ابتةث وا 
 الخاصة المالية القوائم مقارنة عملية دعوتُ " ،المقارنة المالية البيانات وفهم تحليل تسهيل طريق

 االستنتاجات بعض إلى للوصول اْلهمية كبيرة المنشآت إلحدى المختلفة المحاسبية بالفترات
 الفترة عن زائدة رباحاً أ الحالية بالفترة المالية القوائم أظهرت فإذا ة،أللمنش المالية بالحالة المتعلقة
 ،2007نور،) ربحاً  أكثر كانت الحالية الفترة في العمليات أن افتراض الممكن من يكون السابقة
 .("85ص

ن المبدأ هذا تطبيق أوجب المشرع فإن الليبي الضريبي التشريع وفي  يقتصر التطبيق هذا كان وا 
 القسط طريقة تطبيق في كالثبات) فقط إتباعها أوجب التي المحاسبية السياسات بعض على
ذا ،(الطريقة هذه في المستخدمة النسب باتثو  الثابت  قبل من المطبق الواقع إلى أتينا ما وا 

 المقارنة وقابلية الثبات مبدأ تطبيقب تلتزم الشركات أغلب " أن نجد الليبية البيئة في الشركات
  .("100ص ،1990المال، بيت)

 وبالتالي تتبنى، أن يجب التي المحاسبية المبادئ إلى"  صراحة تشر لم الليبية التشريعات ْلنو 
 في كاتالشر  قبل من التطبيق في تباين مع القوانين لمتطلبات االمتثال سهولة المتوقع من فإن

 عملية شركاتلل المالية القوائم بين المقارنة عملية من يجعل الذي مراْل المحاسبية الطرق تطبيق
 وتشير ليبيا، في المحاسبون عليه يجمع الذي المتكامل المحاسبي طاراإل لغياب وذلك صعبة،

 للمعلومات، النوعية الخصائص ادنى إلى تفتقر ليبيا في المحاسبية التقارير ان إلى النتيجة هذه
 .("288ص ،2004 زيد،ابو ) القرارات متخذي ترشيد في دورها على سلبا ينعكس ما وهو

 .الليبية البيئة في المحاسبية السياسات يلخص( 3-2) رقم والجدول
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 (3-2) رقم الجدول

 الليبية البيئة في المحاسبية السياسات

 السياسة المتبعة البند المحاسبي

 المحاسبية السياسات

 التشريعات وفق

  الليبية

 في المطبقة المحاسبية السياسات

 الليبية البيئة في الشركات

االعتبارات الواجب 

 مراعاتها

 مالحظة

 االعتراف باإليراد

 تاريخ حيازة المواد الخام

 اإلفصاح إتمام عملية البيع إتمام عملية البيع

  
  
  

 

 

 هناك يكون قد

 محاسبية سياسات

 قبل من مطبقة

 ترد لم الشركات

  الدراسة هذه في

 اإلنتاجية العملية في البدء عند

 عند إتمام عملية البيع

 باستكمال األنشطة الالحقة للبيع

 األصول الثابتة
 التكلفة 

 التكلفة التكلفة

 الثبات
 يموإعادة التق

 إهالك األصول الثابتة

 القسط الثابت 

 القسط الثابت

 القسط الثابت 

 نسبة الستخدام القسط المتناقص

...........   

 المخزون النسبية األهمية
 التكلفة

 التكلفة التكلفة
 السوق

 جرد المخزون
  خلط الثنين –المستمر  –الدوري  ........  الدوري 

     المستمر

 الحيطة والحذر
 طريقة الجرد للمخزون

 الوارد أول صادر أول

 الوارد أولا يصرف أولا 

 أول الوارد أول صادر

 المتوسط البسيط الوارد أخيرا صادر أول

 متاجر التجزئة المتوسط المرجح
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 السياسة المتبعة البند المحاسبي

 المحاسبية السياسات

 التشريعات وفق

  الليبية

 في المطبقة المحاسبية السياسات

 الليبية البيئة في الشركات

االعتبارات الواجب 

 مراعاتها

 مالحظة

 اإليجار عقود

 مصروف إيرادي 
 اإلفصاح مصروف إيرادي  مصروف إيرادي 

  

 جيد بشكل اإلفصاح يتم ل  أصل في الميزانية

    ........ مصروف إيرادي  المحددة غير الملموسة غير األصول

 األهمية النسبية

  

 االصول غير الملموسة المحددة

 التكلفة

 التكلفة

    

   ……… السوق

   م خبراءويتق

 الثبات 

  

   التكلفة  التكلفة التكلفة االستثمارات طويلة األجل

 االستثمارات قصيرة األجل

 التكلفة 

 التكلفة

    

 بمبدأ الليبي المشرع يعترف ل الحيطة والحذر   السوق 
 والحذر الحيطة

     التكلفة والسوق أيهما أقل 

 

 

(الجدول من تصميم الباحث)
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 الثالث الفصل
 القومي الدخل على للشركات المحاسبية السياسات في التغيير أثر
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 مقدمة: 3/1

 المحاسبية السياسات في للتغيير ثرأ هناك كان إذا ما لمعرفة تطبيقية دراسة الفصل هذا في تم
 :إلى الفصل هذا سنقسم لذلك الليبي، القومي الدخل على ليبيا في العاملة للشركات

 منهجية وأهداف الدراسة التطبيقية -
 .الفروض ختبارأو  ستبياناْل بيانات تحليل -

     ةالتطبيقي الدراسة وأهداف منهجية: 3/2
 الميدانية الدراسة من الهدف: 3/2/1
  :إلى الدراسة من الجزء هذا يهدف

 لألوراق الليبي السوق في المدرجة الشركات في المطبقة المحاسبية السياسات على التعرف -
  .المالية

  .السياسات تلك في تغيير هناك كان ما إذا معرفة  -
 القومي الدخل على للشركات المحاسبية السياسات في (وجد إن)التغيير ثرأ على التعرف   -

 :خالل من
 .الشركات دخل على المحاسبية السياسات في التغيير ثرأ على التعرف -1
  .القومي الدخل على الشركات لدخل ثرأ هناك كان إذا ما على التعرف -2

 البيانات جمع أداة:  3/2/2
 أختيار أسباب ويرجع بتصميمهما، الباحث قام أستبانتين، بأستخدام الدراسة هذه بيانات معتجُ 

 يجعل ال وأستخدامها اْلشخاص، من كبير عدد من المعلومات جمع يمكن: أنه إلى اْلداة هذه
 :نجزئي من االستبانتين تْكون وقد. للتحيز عرضة الباحث

 المؤهالت) حيث من الدراسة أدة عن للمجبين الشخصية بالبيانات يتعلق: اْلول الجزء -
 (.الوظيفي المركز العملية، الخبرة ، العلمية

( 18) وهي للدراسة، الرئيسي الفرض تغطي اْلسئلة من مجموعة يتضمن: الثاني الجزء -
 تغيير بأثر المتعلقة اْلولى الستة الفرعية الفروض تغطي اْلولى االستبانة في سؤال

 مــــــــن اْلسئلـــة تتعلق حيث دخولها، على الليبية البيئة في للشركات المحاسبية السياسات
 من واْلسئلة الثاني، يالفرع بالفرض( 6-4) من واْلسئلة اْلول، الفرعي بالفرض( 1-3)
 واْلسئلة الرابع، الفرعي بالفرض( 12-10) من اْلسئلة و الثالث، الفرعي بالفرض( 7-9)

. السادس الفرعي بالفرض( 18-16) من واْلسئلة الخامس، الفرعي بالفرض( 15-13) من
 عشرة وهي السادس الفرعي الفرض تغطي أسئلة( 10) فتتضمن الثانية اْلستبانة في أما

 .القومي والدخل الليبية البيئة في الشركات دخل بعالقة متعلقة أسئلة
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:وهي اْلستبانة، أسئلة من سؤال كل عن لإلجابة مستويات خمسة هناك كانت وقد  
 . موافق جداً  -
 . موافق -
  .ال ادري -
  .غير موافق -
  .غير موافق بشدة -

 الشركات في والمراجعة المحاسبة قسمي موظفي من مجموعة على اْلولى االستبانة توزيع تم وقد
 في بالتغيير يتعلق فيما أرءهم على الستطالع( الدراسة محل التأمين وشركة المصارف)

 فيما أما. المحاسبية السياسات تطبيق مع تتعامل فئة أكثر ْلنها للشركات، المحاسبية السياسات
 طرابلس بمدينة الضرائب مصلحة إدارة موظفي على توزيعها تم فقد الثانية باالستبانة يتعلق

 القومي، الدخل على الشركات( خسائر أو أرباح) دخول بأثر يتعلق فيما أرائهم على الستطالع
 موظفي واستطالع أرائهم، على الستطالع الكافية المعلومات يملكون ال الشركات موظفي ْلن
 .    وموضوعية فائدة أكثر سيكون الضرائب مصلحة إدارة

 التطبيقية الدراسة وعينة مجتمع:  3/2/3
 :الدراسة محل الشركات عن نبذة:  1/ 3/2/3

 يكون بحيث ،(بطرابلس العامة اإلدارات) مصرفية شركات( 5) عدد من عشوائية عينة اختيار تم
دراجها تأسيسها وتاريخي المصارف هذه يبين التالي والجدول ،غيرها من كبرأ فروعها عدد  في وا 
 :بها الفروع وعدد الليبي، المالية اْلوراق سوق

 (1  - 3) رقم الجدول
 الدراسة عينة المصارف عن مختصرة نبذة

 عدد الفروع تاريخ  اإلدراج تاريخ التأسيس اسم المصرف ت
 54 22/09/2008 22/12/1970 المصرف التجاري الوطني 1
 51 31/12/2007 1964يوليو  مصرف الصحاري 2
 157 10/08/2008 15/12/1951 مصرف الجمهورية 3
 76 28/11/2007 1970 مصرف الوحدة 4

 فأصبحت منها االستبيان قوائم باستعادة تسمح لم التي للظروف الشركات إحدى استبعاد وتم
 وكان مثيالتها، من فروعاً  وأكثر التأسيس قديمة مصرفية ليست شركة اختيار تم كما ،(4)

دراجها تأسيسها تاريخي يبين التالي والجدول للتامين، ليبيا شركة على االختيار  سوق في وا 
 .بها الفروع وعدد الليبي، المالية اْلوراق
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 (2  -- 3) رقم الجدول
 الدراسة عينة التأمين شركة عن مختصرة نبذة

 عدد الفروع تاريخ  اإلدراج تاريخ التأسيس الشركةاسم  ت
 7 24/06/2007 1964 شركة ليبيا للتأمين 1

 عام استقاللها بعد الدخل لضريبة الليبية الضريبية التشريعات عن نبذة:  2/ 3/2/3
 :م1951

 الهياكل ْلهم مختصر يبين التالي الجدولو  بطرابلس، الضرائب لمصلحة العامة اإلدارة اختيار تم
 :م1951 استقاللها بعد ليبيا في الدخل لضريبة الضريبية

 (3 - -3) رقم الجدول
 1951 عام منذ الدخل لضريبة التشريعات أهم عن مختصرة نبذة

 مالحظة تاريخ اإلصدار التشريع 

ضرائب 
 الدخل

والضرائب 
غير 
 المباشرة

  1951( لسنة 34القانون رقم )
 الخاص بضريبة الحيوانات )والية برقة(

 خاص بإقليم برقة 1951

 1952 1952مرسوم ضريبة الدخل بطرابلس 
خاص بإقليم 
 طرابلس

  18/7/1955 1952الدخل العام  الئحة
  1953( لسنة 5المرسوم رقم )

 ضريبة الدخل بفزان
 خاص بإقليم فزان 1953

 1953( لسنة 6القانون رقم )
 خاص بإقليم فزان 1953 الصادر من والي فزان

  1954( لسنة 1القانون رقم )
 والخاص بتعديل ضريبة الحيوانات )والية برقة(

 برقةخاص بإقليم  1954

  1964( لسنة 1القانون رقم )
 بتقرير بعض اإلعفاءات

1964  

 1973تم إلغائه  14/4/1968 1968( لسنة 21القانون رقم )
 2004تم إلغائه  19/9/1973 1973( لسنة 64القانون رقم )
 2004تم إلغائه  1973 1973( لسنة 66القانون رقم )
 2010تم إلغائه  6/3/2004 2004( لسنة 11القانون رقم )
 2010تم إلغائه   2004( لسنة 12القانون رقم )
   2010( لسنة  7القانون رقم ) 
   2010( لسنة  8القانون رقم ) 
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 سوق في المدرجة الشركات من شركات( 6) على موزعة استبانه (120) العينة هذه حجم بلغ وقد
 مصلحة إدارة في العاملين على موزعة استبانه( 35 (إلى باإلضافة الليبي، المالية اْلوراق

 :التوزيع هذا يوضحان( 5-3) و  (4-3) ينوالجدول .الضرائب

 (4- 3) رقم الجدول
 المجتمع شركات من العينة شركات نسبة

 البيان
عدد شركات 
 مجتمع الدراسة

 الدراسة عينة شركات عدد
 الموزعة االستبانات وعدد
 لها العامة اإلدارات على

 شركات نسبة
 مجتمع من العينة

 الدراسة

 (الشركات على الموزعة) األولى

 المالية األوراق سوق في المدرجة
 الليبي

 :وهي شركات( 6) 13
 (20) الجمهورية مصرف
 (20) الوحدة مصرف
 (20) للتامين ليبيا شركة

 ( 20)الصحارى مصرف
 (20)المصرف التجاري

 

46% 

 مصلحة إدارة في الموزعة) الثانية
 (الضرائب

 %100  (35)اإلدارة العامة طرابلس  1

 :كالتالي الموزعة من المستلمة االستبيان قوائم نسبة يبين( 5-3) رقم الجدول حين في

 (5-3) رقم الجدول
 المستلمة االستبيان قوائم نسبة

 المجموعة
عدد االستبانات 

 الموزعة
عدد االستبانات 

 المستلمة

 عدد
 االستبانات
 المستلمة
 الصالحة
 للتحليل

 المستلمة نسبة
 الصالحة
 من للتحليل

 المرسلة

 %58.33 70 82 120 (الموزعة على الشركات) األولى

 مصلحة إدارة في الموزعة) الثانية
 (الضرائب

35 28 28 80% 
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 مقارنة جيدة تعد اْلولى المجموعة في المستلمة االستبانات نسبة إن نالحظ السابق الجدول ومن
 . جدا جيدة بالموزعة مقارنة المستلمة نسبة فتعد الثانية المجموعة أما الموزعة، باالستبانات

 الجهة عن النظر بغض استبانة( 70) إنها على العينة مع التعامل تم اْلولى المجموعة ففي
 .استبانة( 28) إنها على العينة مع التعامل تم الثانية المجموعة في اما ،منها المستلمة

  .استبانة( 98) ومجموعهما

 البيانات تحليل أسلوب:  3/2/4
 انظر)  االستبانة فقرات على اإلجابات قياس في الخماسي ليكرت معيار الباحث استخدم
 موافق،  ، بشدة موافق :كالتالي المستخدمة اإلجابات وتنحصر (2)و (1) حقمالال في االستبانة

 على إحداهما االستبانات من مجموعتان وزعت وقد. بشدة موافق غير  موافق، غير  ،أدري ال
 البيانات تحليل تمو  الدراسة، عينة الضرائب مصلحة إدارة على واْلخرى الدراسة عينة الشركات

جراء إحصائية جداول في العينة إجابات تفريغ خالل من  هذه أهم ومن المناسبة، االختبارات وا 
 المعياري، واالنحراف الحسابي والمتوسط المئوي والوزن المرجح الوسط مثل الوصفية االختبارات
 (. One sample T-test) اختبار مثل االستداللية المعالجات حدأ استخدام إلى باإلضافة

 الفرضيات واختبار البيانات تحليل:  3/3

 :العينة لمفردات الشخصية البيانات :3/3/1

 العمليـــة وخبرتـــه العينـــة مفـــردات مـــن مفـــردة لكـــل العلمـــي المؤهـــل لمعرفـــة اْلســـئلة بعـــض طـــرح تـــم
 .البيانات تحليل في عليها واالعتماد المفردة تلك وفهم لمعرفة الوظيفي ومركزه

 :الدراسة عينة الشركات لموظفي العلمية المؤهالتب المتعلق: األول السؤال
 (6-3) رقم الجدول  

 العلمية مؤهالتهم حسب العينة مفردات توزيع

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي
 %81.63 80 بكالوريوس
 %3.06 3 ماجستير
 %0 0 دكتوراه
 %15.31 15 أخرى

 %100 98 المجموع
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 يشير مما جامعية مؤهالت لهم العينة مفردات من% 83 من أكثر أن نالحظ السابق الجدول من
 االعتمـاد يمكـن موضـوعية إجابـات تقـديم وبالتـالي االسـتبيان محتوى إدراك على القدرة لهم أن إلى

 . التحليل عملية في عليها

 :الدراسة عينة الشركات لموظفي العملية الخبرةب المتعلق: الثاني السؤال

 (7-3) رقم الجدول  
 العملية خبرتهم حسب العينة مفردات توزيع

 النسبة العدد سنوات الخبرة

 % 22.45 22 من خمس سنوات أقل
 %69.20 59 سنوات 10 -5من 

 %17.33 17 أكثر من عشر سنوات
 %100 98 المجموع

 
 خمــس عــن تقــل ال خبرتــه العينــة أفــراد مــن% 91.65 نســبته مــا أن الســابق الجــدول مــن يتضــح
 .العملية الخبرة على تستند قد عليها المتحصل اآلراء أن إلى يشير وهذا سنوات

 :الدراسة عينة الشركات لموظفي الوظيفي المركزب المتعلق: الثالث لالسؤا

 (8-3) رقم الجدول  
 الوظيفية مراكزهم حسب العينة مفردات توزيع

 النسبة المئوية العدد المركز الوظيفي
 %78.57 77 موظف

 %20.41 20 رئيس قسم
 %1.20 1 مدير 
 %0 0 أخرى 

 %100 98 المجموع

 رؤساء أو موظفين إما فهم المديرين من ليسوا العينة أفراد ظممع إن السابق الجدول من يتضح
 .اْلسئلة على اإلجابة حيث من ضغوط أية معليه ليس هأن إلى يشير وهذا أقسام
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 الفروض اختبار: 3/3/2

 : يانلالستب الداخلي االتساق صدق: 3/3/2/1
 :كالتالي صدقه من للتأكد وذلك الدراسة عينة على توزيعه قبل االستبيان بتقنين الباحث قام
 بطريقتين االستبيان صدق من بالتأكد الباحث قام:  االستبيان صدق. 
 فـي التدريسـية الهيئـة أعضـاء مـن مجموعـة علـى االستبيان لباحثا عرض:  المحكمين صدق .1

 العليــا الدراســات أكاديميــة) فــي التدريســية الهيئــة أعضــاء مــن وبعــض (غريــان المحاســبة كليــة)
 وقـام التدريس هيئة أعضاء السادة آلراء الباحث استجاب وقد  واإلدارة المحاسبة في(  جنزور
 وقـد إعـداده، تم نموذج في تسجيلها بعد مقترحاتهم ضوء في وتعديل حذف من يلزم ما بإجراء
 ورقــم( 1) رقــم المالحــق انظــر – النهائيــة صــورته فــي االســتبيان خــرج وبــذلك الفقــرات، قبلــت

(2.) 
 spss برنـــامج خـــالل مـــن االســـتبيان وتحليـــل بتفريـــغ الباحـــث قـــام لقـــد :اإلحصـــائية المعالجـــة .2

 مجـــال ولكــل فقــرة لكـــل المئويــة والنســب الحســـابية المتوســطات حســاب تـــم حيــث اإلحصــائي،
 :التالية اإلحصائية االختبارات استخدام تم وكذلك

 ؟ ال أم الطبيعي التوزيع تتبع هل البيانات  نوع لمعرفة سمرنوف -كلمنجروف اختبار -
(1-sample  k-s.) 

 .  one sample t test الواحدة العينة لمتوسط t اختبار -
 :وهي االستبيان فقرات من ةفقر  كل عن لإلجابة مستويات خمسة هناك كانت وقد

 موافق بشدة وأعطيت خمس درجات -
 موافق وأعطيت أربع درجات -
 ال ادري وأعطيت ثالث درجات -
 غير موافق وأعطيت درجتان -
 غير موافق بشدة وأعطيت درجة -

(سمرنوف -لمنجروفك اختبار) الطبيعي التوزيع ختبارا:  1.2  
) سـمرنوف -كلمنجـروف اختبـار اسـتخدام تـم one sample t test  )البيانـات هـل لمعرفـة 

 معظــم ْلن اتالفرضــي اختبــار حالــة فــي ضــروري اختبــار وهــو ؟ ال أم الطبيعــي التوزيــع تتبــع
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 رقــــــم التــالي ولالجــد ويوضـــح. طبيعيــاً  البيانــات توزيــع يكـــون أن تشــترط المعلميــة االختبــارات
Z االختبار قيمة أن حيث االختبار نتائج( 3-9) z قيمة من أصغر أي) صغيرة    الجدولية، 

ـــة مســـتوى قيمـــة وكـــذلك ـــدل وهـــذا(  0.05 مـــن أكبـــر الدالل ـــات أن علـــى ي ـــع تتبـــع البيان  التوزي
.المعلمية االختبارات استخدام ويجب الطبيعي  

 (9-3) رقم الجدول  
الطبيعي التوزيع اختبار يوضح  

 

قيمة  اسم المحور
 zاالختبار

مستوى 
 المعنوية

عتراف باإليراد أسئلة لمعرفة العالقة بين التغيير في السياسة المتبعة في اال
 0.766 0.667 ودخل الشركات في البيئة الليبية

قويم األصول أسئلة لمعرفة العالقة بين التغيير في السياسة المتبعة في ت
واهالكاتها ودخل الشركات في البيئة الليبيةالثابتة   0.667 0.766 

يم د وتقو ر في السياسة المتبعة في جر أسئلة لمعرفة العالقة بين التغيي
 0.960 0.506 المخزون ودخل الشركات في البيئة الليبية

ود اإليجار أسئلة لمعرفة العالقة بين التغيير في السياسة المتبعة في عق
البيئة الليبية ودخل الشركات في  0.495 0.967 

الجة األصول أسئلة لمعرفة العالقة بين التغيير في السياسة المتبعة في مع
 0.774 0.661 غير الملموسة ودخل الشركات في البيئة الليبية

الجة أسئلة لمعرفة العالقة بين التغيير في السياسة المتبعة في مع
البيئة الليبيةاالستثمارات في الشركة  ودخل الشركات في   

0.667 0.766 

الليبية  أسئلة لمعرفة العالقة بين التغيير في دخل الشركات في البيئة
 0.823 0.626 والدخل القومي

 
ــار:  2.2  توزيعــاً  يتــوزع المجتمــع الن الفرضــيات الختبــار (One sample T-test) اختب

ـــاً   المحســـوبة الداللـــة مســـتوى مقارنـــة طريـــق عـــن ســـيكون االختبـــار وهـــذا. مجهـــول وتباينـــه طبيعي
 :يلي كما( 0.05)المعتمد الداللة بمستوى

 البديلـة الفرضية نقبل  العدم الفرض نرفض فإننا 0.05 من قلأ المحسوبة الداللة مستوى كان إذا
 يلــي وفيمــا .البــديل الفــرض ونــرفض العــدم الفــرض نقبــل فإننــا 0.05 مــن كبــرأ كانــت إذا والعكــس
 :االختبارات تلك نتائج توضيح
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 في المتبعة السياسة في التغير بين إحصائية داللة ذات عالقة التوجد :األول الفرعي الفرض
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل بااليراد االعتراف

 (10-3) رقم الجدول  
 باإليراد االعتراف بسياسة المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

الوسط  ؤالــــــالس ر.س
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.58 932. يتم تسجيل اإليرادات في شركتكم )مصرفكم( أحياناا قبل التحصيل النقدي؟ 1

2 
المعامالت هو نفس  ىإذا ما سجل اإليراد قبل التحصيل النقدي إلحد

اإليراد في حالة التسجيل بعد التحصيل النقدي لها وسيكون هناك دخل 
 وهمي إذا لم يحصل وهو مسجل؟

4.16 2.17 

يفضل تسجيل اإليراد بعد التحصيل النقدي ألنها تظهر الدخل الصحيح  3
 2.17 4.16 ودون مخاطر عدم التحصيل؟

 2.96 3.75 إجمالي الفقرة

 :يلي ما السابق الجدول في الواردة النتائج من يالحظ
( 4.16 و 2.93) بـين اإليـراد تسـجيل فـي الشـركات بسياسـة المتعلقة المتوسطات تتراوح -

 الشــركات، دخــل قيمــة علــى تــؤثر اإليــراد تســجيل طريقــة أن إلــى المتوســطات هــذه وتشــير
 عـــدم حالـــة فـــي وهمـــي دخـــل هنـــاك يكـــون قـــد النقـــدي التحصـــيل قبـــل اإليـــراد ســـجل فـــإذا

 الحســـابي الوســـط ذلـــك ويؤكـــد. النقـــدي التحصـــيل بعـــد التســـجيل يفضـــل ىلـــد التحصـــيل،
 . 3.75 البالغ اإلجمالي

 فــي اْلفـراد آراء فــي واخـتالف تبـاين وجــود علـى( 2.96)البـالغ المعيــاري االنحـراف ويـدل -
 .المجال هذا

(11-3) رقم الجدول    
) اختبار نتائج One sample T-test اْلولى للفرضية(   

الوسط  الفرض
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

T 
 الجدولية

الداللة 
sig 

التوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التغير 
في السياسة المتبعة في االعتراف بااليراد 

 .ودخل الشركات في البيئة الليبية
3.75 2.96 2.120 1.669 0.022 
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 >2.120) الن الـرفض منطقة في تقع اإلحصائية المشاهدة القيمة أن يتضح السابق الجدول من
 فـــي المعتمـــد الداللـــة مســـتوى مـــن أقـــل( 0.022) المحســـوبة الداللـــة مســـتوى كـــان ولمـــا ،(1.669
 البــديل، الفــرض وقبــول العــدم الفــرض رفــض هــو قرارنــا ويكــون معنويــة، ذا االختبــار إذاً   البحــث،
 االعتــراف فـي المتبعـة السياسـة فـي التغيـر بـين إحصــائية داللـة ذات عالقـة هنـاك نـهأ ذلـك ويعنـي
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل باإليراد

 فــي المتبعـة السياســة فـي التغيــر بـين إحصــائية داللـة ذات عالقــة التوجـد :الثــاني الفرعــي الفـرض
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل هالكاتهاا  و  الثابتة االصول تقويم

 
 (12-3) رقم الجدول  

 اْلصول يمو تق بسياسة المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

الوسط  السؤال ر.س
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يتم تسجيل األصول الثابتة بطريقة التكلفة التاريخية ألنها تساعد في  4
 2.07 4.06 إظهار دخل الشركة )المصرف( بالشكل الصحيح؟

5 
القسط الثابت في إهالك بعض األصول كسيارات عند استخدام طريقة 

فهي تظهر مصاريف تحمل  لذلكالنقل فهي تخرد قبل الوقت المقدر لها و 
 على الدخل ال داعي لها؟

4.06 2.09 

6 
يم األصول بالتكلفة التاريخية بغض النظر عن الوضع عند تقو 

يجعل االقتصادي )مثل التضخم، التغير العام في األسعار( هذا األمر 
 دخل الشركة )المصرف( ال يظهر بالشكل الصحيح؟

4.09 2.12 

 3.14 4.07 إجمالي الفقرة

 :يلي ما السابق الجدول في الواردة النتائج من يالحظ

( 4.09-4.06) بــين اإليــراد تســجيل فــي الشــركات بسياســة المتعلقــة المتوســطات تتــراوح -
 الشــركات، دخــل قيمــة علــى تــؤثر اإليــراد تســجيل طريقــة أن إلــى المتوســطات هــذه وتشــير

ــــة ــــى يســــاعد  واإلهــــالك اْلصــــل لتســــجيل المناســــبة فالطريق ــــدخل إظهــــار عل  بالشــــكل ال
 . 4.07 البالغ اإلجمالي الحسابي الوسط ذلك ويؤكد. الصحيح
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 فــي اْلفـراد آراء فــي واخـتالف تبـاين وجــود علـى( 3.14)البـالغ المعيــاري االنحـراف ويـدل -
 .المجال هذا

 (13-3) رقم الجدول  
) اختبار نتائج One sample T-test الثانية للفرضية(   

الوسط  الفرض
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

T 
 الجدولية

الداللة 
sig 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  ال
التغير في السياسة المتبعة في تقويم 

ودخل الشركات  واهالكاتهاالثابتة  األصول
 الليبيةفي البيئة 

4.07 3.14 2.851 1.669 Sig< 
0.005 

 >2.851) الن الـرفض منطقة في تقع اإلحصائية المشاهدة القيمة أن يتضح السابق الجدول من
 المعتمـد الداللـة مسـتوى مـن أقـل( Sig< 0.005) المحسـوبة الداللـة مسـتوى كـان ولما ،(1.669

 البـديل، الفـرض وقبـول العـدم الفـرض رفـض هـو قرارنا ويكون معنوية، ذا االختبار إذاً  البحث، في
 تقـــويم فـــي المتبعـــة السياســـة فـــي التغيـــر بـــين إحصـــائية داللـــة ذات عالقـــة هنـــاك انـــه ذلـــك ويعنـــي
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل واهالكاتها الثابتة اْلصول

 في المتبعة السياسة في رالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة التوجد :الثالث الفرعي الفرض 
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل المخزون يمو وتق جرد

 (14-3) رقم الجدول  
 المحزون يمو وتق جرد بسياسة المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

الوسط  السؤال ر.س
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أوالا ألنها الطريقة األكثر صحة يم المخزون بطريقة الوارد أوالا صادر يتم جرد وتقو  7
 التي تساعد في إظهار الدخل في الشركة )المصرف(؟

3.74 1.92 

يم المخزون ألنها تساعد في إظهار ربح لتقو يفضل اختيار طريقة التكلفة التاريخية  8
 الشركة )المصرف(الصحيح؟

4.10 2.09 

فاستخدامها يسبب  لهذاقد ال تتمشى طريقة التكلفة التاريخية مع بعض المخزون و  9
 في عدم إظهار ربح الشركة )المصرف( الصحيح؟

3.83 1.97 

 2.99 3.89 إجمالي الفقرة
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 :يلي ما (14-3) رقم الجدول في الواردة النتائج من يالحظ
( 4.10الـى 3.74) بـين اإليـراد تسجيل في الشركات بسياسة المتعلقة المتوسطات تتراوح -

 دخـــل قيمـــة علـــى تـــؤثر المخـــزون يموتقـــو  جـــرد طريقـــة أن إلـــى المتوســـطات هـــذه وتشـــير
 الطريقـة هـي أوالً  صـادر أوالً  الـوارد قـةيطر  أن يرون الدراسة في المشاركين أن الشركات،
 المخــزون يمتقــو  أن كمــا للشــركة، الصــحيح الــدخل إظهــار علــى تســاعد التــي الصــحيحة
 بعـض مـع تتمشـى ال الطريقـة هـذه كانـت وان الصـحيح، الربح إظهار في يساعد بالتكلفة
 . 3.89 البالغ اإلجمالي الحسابي الوسط ذلك ويؤكد. المخزون أنواع

 هــــذا فــــي اْلفــــراد آراء فــــي تبــــاين وجــــود علــــى( 2.99)البــــالغ المعيــــاري االنحــــراف ويــــدل -
 .المجال

 (15-3) رقم الجدول  
) اختبار نتائج One sample T-test الثالثة للفرضية(   

الوسط  الفرض
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

T 
 الجدولية

الداللة 
sig 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  ال
يم و ر في السياسة المتبعة في جرد وتقالتغي

 .ودخل الشركات في البيئة الليبيةالمخزون 
3.89 2.99 2.490 1.669 0.009 

 

 >2.490) الن الـرفض منطقة في تقع اإلحصائية المشاهدة القيمة أن يتضح السابق الجدول من
 فـــي المعتمـــد الداللـــة مســـتوى مـــن أقـــل( 0.009) المحســـوبة الداللـــة مســـتوى كـــان ولمـــا ،(1.669
 البـــديل، الفـــرض وقبــول العـــدم الفــرض رفـــض هـــو قرارنــا ويكـــون معنويــة، ذا االختبـــار إذاً  البحــث،
 يمو وتقـ جـرد فـي المتبعـة السياسـة في رالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك نهأ ذلك ويعني

 ودخــل( الخامــات) اْلوليــة المــواد – التشــغيل تحــت البضــاعة – التامــة البضــاعة -: مــن المخــزون
 .الليبية البيئة في الشركات

 فـي المتبعـة السياسـات فـي التغيـر بين إحصائية داللة ذات عالقة التوجد :الرابع الفرعي الفرض 
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل االيجار عقود
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 (16-3) رقم الجدول  
 اإليجار عقود تسجيل بسياسة المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

الوسط  السؤال ر.س
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.95 3.81 يفضل تسجيل عقود اإليجار دائما كمصروف إيرادي؟ 10

11 
تسجيل عقود اإليجار اإلدارة ترى ال فائدة ستعود على الشركة من 

 2.12 4.20 كأصل؟

 1.88 3.67 األصل المؤجر إذا سجل كأصل هذا يزيد من األرباح بشكل صوري؟ 12
 2.98 3.90 إجمالي الفقرة

 :يلي ما السابق الجدول في الواردة النتائج من يالحظ
( 4.20-3.67) بــين اإليــراد تســجيل فــي الشــركات بسياســة المتعلقــة المتوســطات تتــراوح -

 يفضـل لـذلك كأصـل، اإليجـار عقـد تسـجيل مـن فائـدة ال أنـه إلى المتوسطات هذه وتشير
 ذلــك ويؤكــد. وهمــي بشــكل الشــركة أربــاح مــن يزيــد ال حتــى إيــرادي، كمصــروف تســجيله
 . 3.90 البالغ اإلجمالي الحسابي الوسط

 هذا في اْلفراد آراء في تباين وجود على( 2.98)البالغ المعياري االنحراف ويدل -
 .المجال

 (17-3)الجدول رقم    -
) اختبار نتائج One sample T-test الرابعة للفرضية(   

الوسط  الفرض
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

T 
 sigالداللة  الجدولية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية  ال
بين التغير في السياسات المتبعة في 

ودخل الشركات في  اإليجارعقود 
 .الليبيةالبيئة 

3.90 2.98 2.527 1.669 0.0075 

 الن الــرفض منطقــة فــي تقــع اإلحصــائية المشــاهدة القيمــة أن يتضــح الســابق الجــدول مــن نالحــظ
 الداللــة مســتوى مــن أقــل( 0.0075) المحســوبة الداللــة مســتوى كــان ولمــا ،(1.669 >2.527)

 الفـرض وقبـول العـدم الفـرض رفـض هـو قرارنا ويكون معنوية، ذا االختبار إذاً  البحث، في المعتمد



94 
 

 فــي المتبعــة السياســات فــي التغيــر بــين إحصــائية داللــة ذات عالقــة هنــاك نــهأ ذلــك ويعنــي البــديل،
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل اإليجار عقود

 المتبعـة السياسـات فـي التغيـر بـين إحصـائية داللـة ذات عالقـة التوجـد :الخامس الفرعي الفرض 
 .الليبية البيئة في .الشركات ودخل الملموسة غير االصول معالجة في

 (18-3) رقم الجدول  
 الملموسة غير اْلصول يمتقو  بسياسة المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

الوسط  السؤال ر.س
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إلظهار  أفضل طريقة لتسجيل األصل غير الملموس هي القيمة السوقية 13
 الدخل بشكل صحيح؟

3.64 1.89 

يمها بشكل ال الملموسة من الخبراء فقد يتم تقو  يم األصول غيرإذا تم تقو  14
 2.34 4.64 يؤثر على األرباح في الشركة؟ من ثم  يعطى القيمة الحقيقة لهذه األصول و 

يتم تسجيل األصول غير الملموسة بطريقة التكلفة على الرغم من أنها قد  15
 1.89 3.63 بكثير من قيمتها السوقية؟ أقلتكون 

 3.06 3.97 إجمالي الفقرة

 :يلي ما السابق الجدول في الواردة النتائج من يالحظ

( 4.64-3.63) بــين اإليــراد تســجيل فــي الشــركات بسياســة المتعلقــة المتوســطات تتــراوح -
 الــرغم علــى التكلفــة هــي الملمــوس اْلصــل يمتقــو  طريقــة أن إلــى المتوســطات هــذه روتشــي
 يعطـي ال قـد الهـ الخبـراء يمتقـو  أن كمـا بكثيـر، السـوقية قيمتهـا مـن أقل تكون قد أنها من

ــذ الحقيقيــة، قيمتهــا  الوســط ذلــك ويؤكــد. الســوقية بالقيمــة تســجيلها هــي طريقــة فأفضــل ال
 وجــود علــى( 3.06)البــالغ ريالمعيــا االنحــراف ويــدل.  3.97 البــالغ اإلجمــالي الحســابي

 .المجال هذا في اْلفراد آراء في  تباين
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 (19-3) رقم الجدول  
) اختبار نتائج One sample T-test الخامسة للفرضية(   

الوسط  الفرض
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

T 
 الجدولية

الداللة 
sig 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  ال
التغير في السياسات المتبعة في معالجة 

في  .ودخل الشركاتغير الملموسة  األصول
 البيئة الليبية.

3.97 3.06 2.652 1.669 0.006 

ـــــع اإلحصـــــائية المشـــــاهدة القيمـــــة أن يتضـــــح الســـــابق الجـــــدول مـــــن ـــــة فـــــي تق  الن الـــــرفض منطق
 الداللــة مســتوى مــن أقــل( 0.006) المحســوبة الداللــة مســتوى كــان ولمــا ،(1.669 >2.2652)

 الفـرض وقبـول العـدم الفـرض رفـض هـو قرارنا ويكون معنوية، ذا االختبار إذاً  البحث، في المعتمد
 فــي المتبعــة السياســات فــي التغيــر بــين إحصــائية داللــة ذات عالقــة هنــاك نــهأ ذلــك ويعنــي البــديل،
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل الملموسة غير اْلصول معالجة

 المتبعــة السياسـات فـي التغيـر بـين إحصـائية داللــة ذات عالقـة التوجـد :سـادسال الفرعـي الفـرض
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل الشركة في االستثمارات معالجة في

 (20-3) رقم الجدول  
 االستثمارات يمتقو  بسياسة المتعلقة المعيارية فاتواالنحرا الحسابية المتوسطات

الوسط  السؤال ر.س
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يتم تسجيل االستثمارات قصيرة األجل بالقيمة السوقية ألنها تظهر أرباح  
 1.58 2.93 الشركة )المصرف( بصورة صحيحة؟

 
يتم تسجيل االستثمارات طويلة األجل في الدفاتر بالتكلفة ألنها أساس 

بالقيمة السوقية ال يظهر األرباح بالشكل التسجيل  و الن التسجيل 
 الصحيح؟

4.16 2.17 

 
قصيرة( األجل بالطريقة  -يم االستثمارات )طويلة إن اختيار طريقة تقو 

غير المناسبة  تظهر أرباح وهمية أو إنقاص قيمة األرباح الفعلية للشركة 
 )المصرف(؟

4.16 2.17 

 2.96 3.75 إجمالي الفقرة
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 :يلي ما السابق الجدول في الواردة النتائج من يالحظ
( 4.16-2.93) بــين اإليــراد تســجيل فــي الشــركات بسياســة المتعلقــة المتوســطات تتــراوح -

 وان التاريخيـــة، التكلفـــة هـــي االســـتثمارات يمتقـــو  طريقـــة أن إلـــى المتوســـطات هـــذه روتشـــي
 تســـــجيل يـــــتم وال للشـــــركة، وهميـــــة اً أرباحـــــ يعطـــــي قـــــد المناســـــبة غيـــــر  الطريقـــــة اختيـــــار

 . 3.75 البالغ اإلجمالي الحسابي الوسط ذلك ويؤكد. السوقية بالقيمة االستثمارات
 هذا في اْلفراد آراء في تباين وجود على( 2.96)البالغ المعياري االنحراف ويدل -

 .المجال
 (21-3)الجدول رقم    -

) اختبار نتائج One sample T-test السادسة للفرضية(   

الوسط  الفرض
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

T 
 المحسوبة

T 
 الجدولية

الداللة 
sig 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  ال
التغير في السياسات المتبعة في معالجة 

ودخل الشركات في االستثمارات في الشركة 
 .البيئة الليبية

3.75 2.96 2.120 1.669 0.022 

  >2.120) الن الرفض ةـــمنطق في تقع اإلحصائية المشاهدة القيمة أن يتضح السابق الجدول من
 فـــي المعتمـــد الداللـــة مســـتوى مـــن أقـــل( 0.022) المحســـوبة الداللـــة مســـتوى كـــان ولمـــا ،(1.669
 البـــديل، الفـــرض وقبــول العـــدم الفــرض رفـــض هـــو قرارنــا ويكـــون معنويــة، ذا االختبـــار إذاً  البحــث،
 معالجــة فــي المتبعــة السياسـات فــي التغيــر بـين إحصــائية داللــة ذات عالقــة هنـاك نــهأ ذلــك ويعنـي

 .الليبية البيئة في الشركات ودخل الشركة في االستثمارات

 الليبية البيئة في الشركات دخل بين إحصائية داللة ذات عالقة التوجد: سابعال الفرعي الفرض
  .القومي والدخل
 :يلي ما (16-3) رقم الجدول في الواردة النتائج من نالحظ
 إلـى المتوسـطات هـذه وتشـير( 5.00-2.25) بـين السـابقة الفقـرة فـي المتوسـطات تتراوح -

 .القومي والدخل الشركات دخل بين العالقة تأكيد
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 (22-3) رقم الجدول  
 القومي والدخل الشركات دخلب المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

ر.
 س

الوسط  السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.58 4.54 الدولة القومي كلما زادت الضرائب المحصلة؟يزداد دخل  1
يؤثر على الميزانية العامة  من ثم  و  أقلالتهرب الضريبي يجعل من دخل الدولة  2

 2.17 4.86 للدولة؟

 2.17 4.64 الضريبي؟الى التهرب كثيرا ما تسعى الشركات الليبية  3
واإلجراءات المحاسبية المنصوص عليها في دائما تقوم الشركات بإتباع نفس الطرق  4

 2.07 2.25 قانون الضرائب الليبي؟

 2.09 4.89 تعتمد إيرادات الدولة على الضرائب كمصدر هام من مصادر الدخل في الدولة؟ 5
المحاسبية للشركات  اإلجراءاتعند الفحص الضريبي للشركات كثيرا ما تختلف  6

 2.12 5.00 المماثلة؟

تحصيل الضرائب من  تأخير أوكثيرا ما يقل دخل الدولة من الضرائب في حال عدم  7
 1.92 3.29 الشركات ذات األرباح العالية؟

في حال عدم تحصيل الضرائب من الشركات في الدولة فذلك يؤثر سلبا على إيرادات  8
 2.09 4.00 الدولة؟

لطرق محاسبية معينة  يختلف دخل الدولة من الضرائب في حال تطبيق الشركات 9
 1.97 3.93 كالمنصوص عليها في قانون الضرائب عنه في حال تطبيق طرق أخرى؟

 1.95 4.11 يزداد دخل الدولة من الضرائب بزيادة دخل الشركات وينقص بنقص دخل الشركات؟ 10
 2.24 4.15 إجمالي الفقرة

 الضــــريبي الفحــــص عنــــد انــــه إلــــى 2.29 والبــــالغ( 4) للفقــــرة الحســــابي الوســــط ويشــــير -
 الشـركات  قيـام عـدم. المماثلـة للشـركات المحاسـبية اإلجـراءات تختلـف مـا كثيرا للشركات
 .الليبي الضرائب قانون في عليها المنصوص المحاسبية واإلجراءات الطرق نفس بإتباع

 البـالغ اإلجمـالي الحسابي الوسط ذلك ويؤكد 5 والبالغ( 6) للفقرة الحسابي الوسط ويشير -
4.15. 

 علـى يـؤثر الشـركات دخـل أن إلـى 4.15 البـالغ للفقـرة اإلجمـالي الحسـابي الوسـط ويشير -
 .  القومي الدخل

 هذا في اْلفراد آراء في تباين وجود على( 2.96)البالغ المعياري االنحراف ويدل -
 .المجال
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 (23-3) رقم الجدول  
) اختبار نتائج One sample T-test السابعة للفرضية(   

 الوسط الفرض
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة

T 
 الجدولية

الداللة 
sig 

دخل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  ال
 2.24 4.15 والدخل القومي.في البيئة الليبية  الشركات

 
2.70 

 
1.703 
 

 
0.009 
 

 >2.70) الن الـرفض منطقـة فـي تقـع اإلحصـائية المشـاهدة القيمـة أن يتضـح السـابق الجدول من
 فـــي المعتمـــد الداللـــة مســـتوى مـــن أقـــل( 0.009) المحســـوبة الداللـــة مســـتوى كـــان ولمـــا ،(1.703
 البـــديل، الفـــرض وقبــول العـــدم الفــرض رفـــض هـــو قرارنــا ويكـــون معنويــة، ذا االختبـــار إذاً  البحــث،
 والــدخل الليبيــة البيئــة فــي الشــركات دخــل بــين إحصــائية داللــة ذات عالقــة هنــاك نــهأ ذلــك ويعنــي
 .القومي

 .الفروض اختبارات نتائج ملخص يبين( 24-3) رقم والجدول 
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 (24-3) رقم الجدول

 الفروض اختبار نتائج ملخص

 نتائج االختبار الفرض البديل الفرض العدم ر

 بااليراد االعتراف في المتبعة السياسة في ريالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 1
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل

 االعتراف في المتبعة السياسة في التغير بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد
 الليبية البيئة في الشركات ودخل بااليراد

 ونقبل العدم الفرض نرفض
 البديل الفرض

 الثابتة االصول تقويم في المتبعة السياسة في يريالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 2
 الليبية البيئة في الشركات ودخل هالكاتهاا  و 

 تقويم في المتبعة السياسة في يريالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل هالكاتهاا  و  الثابتة االصول

 ونقبل العدم الفرض نرفض
 البديل الفرض

 المخزون يمو وتق جرد في المتبعة السياسة في رييالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 3
 الشركات ودخل( الخامات) االولية المواد – التشغيل تحت البضاعة – التامة البضاعة -: من
 .الليبية البيئة في
 

 جرد في المتبعة السياسة في رييالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 
 المواد – التشغيل تحت البضاعة – التامة البضاعة -: من المخزون يمو وتق

 .الليبية البيئة في الشركات ودخل( الخامات) االولية

 ونقبل العدم الفرض نرفض
 البديل الفرض

 ودخل االيجار عقود في المتبعة السياسات في ريالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 4
 .الليبية البيئة في الشركات

 عقود في المتبعة السياسات في ريالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل االيجار

 ونقبل العدم الفرض نرفض
 البديل الفرض

 االصول معالجة في المتبعة السياسات في ريالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 5
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل الملموسة غير

 

 في المتبعة السياسات في ريالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل الملموسة غير االصول معالجة

 ونقبل العدم الفرض نرفض
 البديل الفرض

 االستثمارات معالجة في المتبعة السياسات في يريالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 6
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل الشركة في

 في المتبعة السياسات في يريالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 
 .الليبية البيئة في الشركات ودخل الشركة في االستثمارات معالجة

 ونقبل العدم الفرض نرفض
 البديل الفرض

 والدخل الليبية البيئة في الشركات دخل في التغير بين إحصائية داللة ذات عالقة التوجد 7
 .القومي

 البيئة في الشركات دخل في التغير بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 
 .القومي والدخل الليبية

 ونقبل العدم الفرض نرفض
 البديل الفرض

 في للشركات المحاسبية السياسات تطبيق في التغير بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 8
 القومي والدخل الليبية البيئة

 المحاسبية السياسات تطبيق في التغير بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد
 القومي والدخل الليبية البيئة في للشركات

 ونقبل العدم الفرض نرفض
 البديل الفرض



 

 

 

 

 

 

 
 

 الرابع الفصــــل
 والتوصيات النتائج
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 :النتائج تلك ضوء على التوصيات بعض اقتراح و النتائج عرض تم الفصل هذا فيو 

 :النتائج:  4/1

 العاملين أن إلى يشير الذي اْلمر وُعليا جامعية مؤهالت لديهم الدراسة عينة في اْلفراد إن .1
 من أكثر عملية خبرة لديهم غالبيتهم أن كما العلمية، الخبرة لديهم الدراسة عينة الشركات في

 هناك أن إلى يشير الذي اْلمر سنوات خمس من اقل منهم% 22 إن إال سنوات خمس
 .القريبة الفترة في العناصر لتوظيف سياسة

 إال أحيانا، النقدي التحصيل قبل اإليراد بتسجيل تقوم الدراسة عينة في الشركات بعض هناك .2
 دون الصحيح الدخل إلخراج أفضل وهو النقدي، التحصيل بعد التسجيل اْلفضل من انه

 .التحصيل عدم مخاطر
 بااليراد االعتراف في المتبعة السياسة في ريالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك .3

 .2009 المومني دراسة في جاء ما تؤيد وهي .الليبية البيئة في الشركات ودخل
 طريقة أن إال التاريخية، التكلفة بطريقة الدراسة عينة الشركات في الثابتة اْلصول تسجيل يتم .4

 عند يجعل الذي اْلمر اْلصول بعض مع تتمشى ال قد اْلصول إهالك في الثابت القسط
 في الثابتة اْلصول يمتقو  عند انه كما صحيح، غير بشكل لالدخ إظهار معها استخدامها
 بالشكل يظهر ال الشركات دخل من يجعل اْلسعار في العام والتغير التضخم حاالت

 . الصحيح
 الثابتة االصول تقويم في المتبعة السياسة في يريالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك  .5

 .2004 بلخاوي دراسة في ماجاء تؤيد وهي .الليبية البيئة في الشركات ودخل هالكاتهاا  و 
 الوارد بطريقة يمهوتقو  جرده مع التكلفة بطريقة الدراسة عينة الشركات في المخزون يمتقو  يتم .6

 مقارنة صحيح بشكل الشركة دخل إظهار في تساعد أنها يعتقدون ْلنهم أوالً  يصرف أوالً 
 تغير إن يمكن التكلفة طريقة إن كما ،(مثالً  أوال يصرف أخيرا الوارد طريقة) أخرى بطريقة
 .  المخزون طبيعة حسب

 المخزون يمو وتق جرد في المتبعة السياسة في رييالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك .7
 ودخل( الخامات) االولية المواد – التشغيل تحت البضاعة – التامة البضاعة -: من
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 دراسةو  ،(2009 المومني دراسة) في جاء ما تؤيد وهي .الليبية البيئة في الشركات
(2009Belkaoui ,)، اخرى بيئة في( 2009 حلبي، و مطر) دراسة في جاء ما و. 

 انه يرون(  المالية اْلوراق بسوق  المدرجة الشركات في) الدراسة عينة في المشاركين اغلب .8
 كأصل تسجيله من فائدة توجد ال وانه إيرادي، فو مصر  انه على اإليجار عقد تسجيل يفضل
 .صوري بشكل الشركة أرباح من سيزيد ْلنه

 ودخل االيجار عقود في المتبعة السياسات في يريالتغ بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك .9
 (2010 ،شعبان ابو دراسة) في جاء ما تؤيد وهي .الليبية البيئة في الشركات

 انه(  المالية اْلوراق بسوق  المدرجة الشركات في) الدراسة في المشاركين اغلب يرى .10
 القيمة عن تقل قد هاأن من الرغم على التكلفة بطريقة الملموسة غير اْلصول تسجيل يتم

ذا السوقية، بالقيمة تسجيلها يفضل لذلك السوقية،  سيجعل فهذا طئمخ بشكل تقديرها تم ما وا 
 أو اقل قيمه أعطيت اْلصول تلك الن ،صحيحة صورةب يظهر ال الشركة تلك في الدخل
 .الفعلية قيمتها من أكثر

 معالجة في المتبعة السياسات في ريالتغي بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك .11
 مطر) دراسة في جاء ما يؤيد وهذا. الليبية البيئة في الشركات ودخل الملموسة غير االصول

 .اخرى بيئة في( 2009 حلبي، و
(   المالية اْلوراق بسوق  المدرجة الشركات في) الدراسة عينة في المشاركين اغلب يرى .12

 فيتم صحيح، بشكل الدخل إظهار على يساعد المناسبة االستثمارات يمتقو  طريقة اختيار إن
 قةيبطر  اْلجل طويلة االستثمارات و السوقية، بالطريقة اْلجل قصيرة االستثمارات تسجيل
 .التكلفة

 يـــف ةــــالمتبع السياسات يـــف ريالتغي نـيـب ةــــــإحصائي ةــــــدالل ذات ةـــــعالق اكـــــهن .13
 في لماجاء مؤيد وهذا .الليبية البيئة في الشركات ودخل الشركة في االستثمارات ةــــمعالج
 ةـــــبيئ في( 2009 حلبي، و مطر) دراسة في جاء ما و. Visvanathan 1998 دراسة
 .اخرى
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 داللة ذات عالقة هناك أن تبين الدراسة عينة االستبيانات بيانات تحليل خالل من .14
. الدراسة عينة الشركات ودخول الدراسة محل المحاسبية السياسات في التغيير بين إحصائية

 .أخرى بيئة في (, 2009Belkaoui) ذكره لما مؤيد وهو
 على تعتمد الدولة إيرادات أن( الضرائب مصلحة في)  العينة أفراد غلبأ  يرى .15

 من يجعل الضريبي التهرب أن كما الضرائب، زادت كلما القومي الدخل فيزداد الضرائب،
 ال فهي الضريبي، التهرب إلى الليبية البيئة في الشركات تسعى ما وكثيراً  اقل، الدولة دخل
 الضرائب قانون في عليها المنصوص المحاسبية واإلجراءات الطرق نفس بإتباع دائما تقوم
 .الليبي

 دخل يقل ما كثيراً  انه( الضرائب مصلحة في)  الدراسة عينة في المشاركين غلبأ  يرى .16
 اْلرباح ذات الشركات من الضرائب تحصيل في تأخير أو عدم حالة في الضرائب من الدولة
 . الدولة إيرادات على سلباً  يؤثر الذي اْلمر العالية،

 الفحص عند انه( الضرائب مصلحة في)  الدراسة عينة في المشاركين غلبأ  يرى .17
 إن كما المماثلة، للشركات المحاسبية اإلجراءات تختلف ما كثيرا للشركات الضريبي
 .مختلفة نتائج يعطي المحاسبية اإلجراءات تطبيق في االختالف

 داللة ذات عالقة هناك أن تبين الدراسة عينة االستبيانات بيانات تحليل خالل من .18
 لما مؤيد وهو. القومي والدخل الليبية البيئة في الدراسة عينة الشركات دخول بين إحصائية

 التزامها وعدم الشركات في المتبعة المحاسبية اإلجراءات ضعف إن( 2009 عبود،) به جاء
 .الدول ضلبع 2008 عام المالية اْلزمة أسباب من كان اإلجراءات تلك ببعض

 
 :ويمكن القول

 عينة للشركات المحاسبية السياسات في التغيير بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك .1
 .الشركات تلك ودخول الدراسة

 في القومي والدخل الدراسة عينة الشركات دخول بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك .2
 . الليبية البيئة
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 .فيها والتغيير الشركات من لعدد المحاسبية السياسات من مجموعة يمثل شكل         
   .الشركات من مجموعة دخول يمثل شكل         
 .   على يؤثر يعني         

(1-4) رقم الشكل  
لقوميا والدخل الشركات ودخول للشركات المحاسبية السياسات في التغيير بين العالقة  

 من تصميم الباحث: المصدر*

 والدخل الدراسة عينة المحاسبية السياسات في التغيير بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك .3
 .الليبية البيئة في القومي

 
 

 

 

 .فيها والتغيير الشركات من لعدد المحاسبية السياسات من مجموعة يمثل شكل         
 بالتغيير   ويتأثر القومي الدخل على يؤثر ْلنه ظاهريا استبعاده يمكن متغير تمثل)الشركات من مجموعة دخول يمثل شكل         

   .(المحاسبية السياسات في
 .   مباشر غير بشكل على يؤثر يعني         

(2-4) رقم الشكل  
القومي والدخل للشركات المحاسبية السياسات في التغيير بين العالقة  

 الباحث تصميم من: المصدر*

 

 في القومي الدخل على للشركات المحاسبية السياسات في للتغيير اثر هناك انه القول يمكن عليه
 .الليبية البيئة

 في التغيير

 السياسات

 المحاسبية

 (1)للشركة

 دخـــــــل 

 (1)للشركة

 يــــالقوم لـالدخ

 بها العاملة للدولة

 الشركات تلك

 في التغيير

 السياسات

 المحاسبية

 (1)للشركة

 دخـــــــل 

 (1)للشركة

 يــــالقوم لـالدخ

 بها العاملة للدولة

 الشركات تلك
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 التوصيات: 4/2

 :تيباآل نوصي  السابقة  النتائج خالل من

 التضخم كحاالت الضرورة عند إال المحاسبية سياساتها في التغيير عدم الشركات على .1
 .اْلسعار في العام والتغير

 وطبيعة المحاسبي البند طبيعة تناسب التي المحاسبية السياسات اختيار الشركات على .2
 .الشركة عمل

 تكون بحيث الليبية البيئة في المحاسبية السياسات بتنظيم المختصة الجهات تقوم أن .3
 .المالية القوائم عدادإ  عند للشركات اً مرشد

 المحاسبية سياساتها في التغيير وعدم به االلتزام الثبات بمبدأ تلتزم ال التي الشركات على .4
 .الضرورة عند إال

 .ذلك الشركة عمل طبيعة تطلبت إذا إال النقدي التحصيل قبل اإليراد تسجيل عدم .5

 يمالتقو  عملية لتسهل نفسها المحاسبية السياسات بإتباع المماثلة الشركات تقوم أن .6
 .بينها فيما والمقارنة

 سبيل في المحاسبية سياساتها بتغيير تقوم الَّ أَ  و الشركات قبل من الضريبي لتهربا عدم .7
 .ذلك

 :مواضيع مقترحة للبحث

 ". الليبية البيئة في الشركات في المطبقة المحاسبية للسياسات انتقاديه دراسة" 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 المراجـــع
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 الكتب: أوال

 للطباعة الخضراء ،الليبي الضريبي للتشريع وفقاا  الضريبية المحاسبة ،المختار ابوزريدة، .1
 .م2007 الرابعة، الطبعة والنشر،

 ، المتوسطة المحاسبة ،المال بيت عبدهللا ومحمد غريبة بن محمد وسالم خليفة جمعة الحاسي، .2
 .م2006 الرابعة، الطبعة ، يونس قار جامعة

 .2013 اليازوري، المحاسبية، المعلومات نظم احمد، عطاهللا ، الحسبان .3
 النشر سنة الدنمارك، في العربية االكادمية منشورات ،المحاسبة نظرية ناجي، وليد الحيالي، .4

 .م2007
 المحاسبة أصول نور، إبراهيم الناصر وعبد صيام، زكريا ووليد مصطفى، الدين حسام الخدش، .5

 .م 2012 المسيرة، دار اْلول، الجزء المالية،
 .م2002 عمان،– وائل دار ،المالية المحاسبة أساسيات السميع، عبد الدسوقي .6
 ألحكام وفقاا  الدخل ضريبة وعاء قياس في المحاسبي الفكر دور ،الزروق محمد الشاوش، .7

 .م2009  العالمية، طرابلس مكتبة ،الليبي الضريبي التشريع
  اْلولى، الطبعة للنشر، وائل دار ،السياسي االقتصاد مبادئ وآخرون، هللا عبد الطاهر، .8

 .م2002
 .م2004  وائل، دار ،المالية المحاسبة علمل المعاصر المدخل العزيز، عبد كمال النقيب، .9

   .م2004 ،وائل دار ،المحاسبة نظرية في مقدمة العزيز، عبد كمال النقيب، .10
 ، للنشر وائل دار ،الكلي االقتصاد مبادئ حسين، احمد والرفاعي ؛واصف خالد ، الوزني .11

 .م2004 ، الثانية الطبعة
 زهران، دار االولى، الطبعة ،والتطبيق النظرية بين المالية المحاسبة صادق، الدين، بهاء .12

 .م 2012
 .م2009 للنشر، وائل دار ،المحاسبية النظرية مدخل رضوان، حلوة، .13
 ،الحديثة الدولية المالية التقارير معايير تطبيق إلى المحاسب دليل العال، عبد طارق حماد، .14

 .م2006 الجامعية، الدار
 .م2005 للنشر، وائل دار المحاسبية، النظرية مدخل حلوه، رضوان حنان، .15
 و ناجيجي احمد على خالد: تعريب ،كاتي وجاك كالرك مارتل ،وآخرون ؛ريتشارد شرويد، .16

 . م2006 المريخ، دار ،المحاسبة نظرية ،محمد ولد إبراهيم
 .  م2007النشر سنة الجامعية، الدار ،المالية المحاسبة مبادئ طارق، العال، عبد .17
 .م2006 الجامعية، الدار اْلول، الجزء ،المحاسبة معايير موسوعة طارق، العال، عبد .18
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 الجامعية، الدار التجارية، البنوك في والتمويل االستثمار محاسبة عطية، صالح احمد عطية، .19
 .م 2003

 منشورات ،الفعلية التكاليف محاسبة ،السحيري محمد الهادي خليفة، ميلودو  ؛مجدي عمارة، .20
 .م1992 غريان، المحاسبة كلية

 للنشر الثقافة دار مكتبة ،الحاسوبية المحاسبية المعلومات نظم محمد، الرزاق عبد قاسم، .21
 .م 1998 سنة اْلردن، عمان والتوزيع،

  .م2002  الشروق، دار ،المالية المحاسبة أصول مجدي، ،وزريقات احمد ، مخادمة .22
 .م2007 الجامعية، الدار ،المالية المحاسبة مبادئ احمد، نور، .23
24. Belkaoui, Ahmed 

.م 2009 العربية، الطبعة اليازوري، ،رياض هللا، العبد :تعريب  ،2 المحاسبة نظرية   

 ً  الدوريات: ثانيا

 التاريخية، التكلفة لمدخل وفقا المحاسبي القياس موضوعة وتحليل دراسة برهان، وريا أحمد، .1
 .م2001 ،االقتصادية البحوث مجلة

 اْلردن، في الدخل ضريبة تحصيل على الجديد اْلردني الدخل ضريبة قانون أثر طارق، الحاج، .2
 .م2003 ، 1ع – 19 م – واإلدارية االقتصادية العلوم مجلة

 على المكاسب إلدارة المحاسبية السياسات أثر نواف، محمد ، وعابد إبراهيم جبر ، الداعور .3
 الجامعة مجلة ،المالية لالوراق فلسطين سوق في المتداولة، االقتصادية الوحدات أسهم أسعار

 .م2009  ،االول العدد ،17 جلدمال ،(االنسانية الدراسات سلسلة) االسالمية
 العلمي اإلطار على الحديثة االقتصادية التطورات انعكاسات الرحمن، عبد صالح المحمود، .4

 عبد الملك جامعة مجلة) ،الدولية المحاسبة معايير على بالتركيز المحاسبة لنظرية
 .م2004  ، 2،ع 18م ،( واإلدارة االقتصاد:العزيز

 للتطبيق الدولية المحاسبة معايير مالئمة مدى ضو، سناء وابوزيد، الحميد عبد عادل المشاط، .5
 المجلد عشر، السادس العدد الجامعية، المجلة الليبيين، المحاسبين موقف الليبية البيئة في

 . م2014 الرابع،
 اختيار ومعايير المراجعة لجان مهام ، مهياربإ حمنرلا عبد الحميد،و  ،علي هللاا عبد المنيف، .6

: العزيز عبد الملك جامعة مجلة السعودية، العربية المملكة في تطبيقية دراسة – أعضائها
 .1998 ،68-37 ص ص ،11 المجلد واإلدارة، االقتصاد

 ،4ع ، الباحث مجلة ،واالهداف ،المبررات المفهوم– المحاسبية التوافق مداني، بلغيث، .7
 .م2006
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مكانية المحاسبي العمل بيئة تطوير بن، محمد سالم ة،بيغر  بن .8  الجهود نتائج من االستفادة وا 
 البحوث مركز -االقتصادية البحوث مجلة ،للمحاسبة الوطنية البيئة تطوير في السابقة

 .م2005 الثاني، العدد ،16المجلد  االقتصادية،
 البحوث مجلة ،الجماهيرية في المهني السلوك وقواعد المراجعة معايير محمد، سالم ة،بيغر  بن .9

 .م1989  اْلول، العدد ، اْلول المجلد ،االقتصادية البحوث مركز -االقتصادية
 البحوث مجلة ،الجماهيرية في المحاسبية المبادئ وتقييم حصر هللا، عبد محمد المال، بيت .10

 .م1990  اْلول، العدد الثاني، المجلد االقتصادية، البحوث مركز -االقتصادية
 االيجابي المدخل الستخدام اختباريه دراسة ، محمودي حمدي ،وقادوس ،شريف محمد توفيق، .11

 .1991 أكتوبر ،72 ع ، العامة اإلدارة مجلة ، المعايير بناء في
 إدارة ممارسات على االقتصادية العوامل تأثير لتحليل تطبيقية دراسة أحمد، أيمن شتيوي، .12

 طنطا، جامعة – التجارة كلية ،والتمويل للتجارة العلمية المجلة ،المصرية بالشركات اْلرباح
 .م2009  اْلول، العدد

 المجلة الربح، إدارة ممارسات على الرقابة في الخارجي المراجع دور إبراهيم، الرفاعي مبارك، .13
 . م2003 طنطا، جامعة التجارة كلية -والتمويل العلمية

 الثابتة اْلصول قيمة تحديد مشكالت ، إبراهيم محمد ،الدويري و ،صفوت ،مصطفى .14
 لالقتصاد العلمية المجلة الحديثة، الدولية المالية التقارير معايير إطار في معالجتها ومقترحات
 . م2006  اْلول، العدد شمس، عين جامعة ،والتجارة

 – المجاز المحاسب مجلة ،الدولية المحاسبة ومعايير المالية البيانات ، سليم محمد وهبة، .15
 .م2005 ،الثالث الفصل

 ً  المؤتمرات والندوات: ثالثا

 تطوير في المؤثرة العوامل محمد، علي المولى عبد والغالي، عاشور محمد بشير ، الدرويش .1
 شعار تحت -المحاسبة حول األول الوطني المؤتمر في مقدم بحث ليبيا، في المحاسبة مهنة

صالح تقييم... ومعايير مهنة المحاسبة  .م2006-6-12-طرابلس ،وا 
 ،الليبية البيئة على وانعكاساتها المعاصرة المالية المحاسبة اتجاهات اسماعيل، سالم الحصادي، .2

 يونيو 13-11) بنغازي ـ قاريونس جامعة ليبيا، في العامة للسياسات األول الوطني المؤتمر
2007.) 

 نظر وجهة من المحاسبية المعلومات خصائص على الحاسوب استخدام اثر ، خليل الرفاعي، .3
 – اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية السابع الدولي العلمي المؤتمر  إلى مقدم بحث ، المستثمرين

 .م 2009 ،الخاصة الزرقاء جامعة
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 اْلرباح دارة ضبط في ودورها الحوكمة ركائز إبراهيم، سمير ،والبرغوثي الرزاق، عبد ، الشحادة .4
 حول الولي العلمي للملتقى مقدم بحث ،العالمية المالية اْلزمة ظل في المصرفية البيئة في
 .م2009/ 1/ 21-20 الفترة في ،(العالمية والحوكمة الدولية واالقتصادية المالية األزمة)

 المحاسبي التقييم أساليب مالئمة مدى عاشور، محمد بشير والدرويش، علي عبدالسالم ، العربي .5
 خصخصة في عربية تجارب ندوة إلى مقدم بحث ،الليبي للواقع للتمليك المعروضة للمشروعات
-23: طرابلس) العليا، الدراسات وأكاديمية اإلدارية للتنمية العربية المنظمة ،العامة المشروعات

 (.م25/12/2003
 متعددة الشركات عمليات أهداف تراجع في وأثرها اْلخالقية المعضالت عيسى، غسان العمري، .6

 األزمة تداعيات :بعنوان السابع الدولي العلمي المؤتمر في للمشاركة مقدم بحث الجنسية،
 الزرقاء جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصاد كلية– األعمال منظمات على العالمية االقتصادية
 .م11/11/2009-10 من الفترة في الخاصة،

 االزمة ادارة في المحاسبية المعلومات وأمن جودة دور ، هبة ،بوشوشة و عشة بو ،مبارك .7
 االقتصادية االزمة تداعيات بعنوان – السابع الدولي المؤتمر في مقدم بحث ،العالمية المالية

 .م2009/ / 5-3 ،"االفاق ،الفروض، التحديات" االعمال منضمات على العالمية
  بحث ،الخارجي للمراجع كبير تحد المالية القوائم مراجعة محددات ،دمحمو  يوسف جربوع،  .8

 والتحديـات التنميـة آفـاق فلسطين في والتمويل الستثمار األول العلمي المؤتمر إلى مقدم
 .م2005 مايو 9 - 8 من الفترة في اإلسالمية الجامعة في التجارة بكلية المنعقد المعـاصـرة

 العلمي المؤتمر إلى مقدم بحث ،والشفافية اإلفصاح مبدأ بين المالية اْلزمة محمد، سالم عبود، .9
 .اْلردن عمان ،4/2009/ 29- 28 للفترة الثالث

 التقديرات في ،التغيرات المحاسبية السياسات": 8" رقم الدولي المحاسبي المعيار ، علييوسف، .10
 لهيئة العلمية الفعاليات المالية، التقارير إلعداد الدولية المعايير دورة ،واْلخطاء المحاسبية
 .م2009 ، السوريين القانونيين المحاسبين جمعية مع بالتعاون المالية االسواق االوراق

 رسائل الماجستير: رابعاا 

 الشركات في سبيةالن االستقطاعات اختيار قرار في اإليجابية النظرية دور ر،ماه ليلى، أبو .1
 .يةالعرب عمان جامعة. ة منشور غير ماجستير رسالة  ."األردنية العامة المساهمة الصناعية
 .م2006  ،اْلردن

 وأثره الصرف سعر مع للتعامل المطبقة المحاسبية السياسات مفتاح، الطاهر إسماعيل اْلحمر، .2
 العليا الدراسات أكاديمية رة،منشو غير ماجستير رسالة ،الخارجي االستثمار تقييم على
 .م2008  ،(طرابلس)
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 رة،منشو غير ماجستير رسالة ،المحاسبة لنظرية عام نظري اطار نحو ،محمد فيروز الصالح، .3
 .م2004 غريان، المحاسبة كلية

 حميدان، عادل البهلول،  .4
 

 الجماهيرية، في المهني الواقع تطوير في ودوره للمراجعة عام إطار نحو صالح، نصر محمد، .5
 .م1998  غريان، المحاسبة كلية رة،منشو غير ماجستير رسالة

 غير ماجستير رسالة ،الليبية الشركات في الدخل تمهيد سلوك الصيد، علي السالم عبد شلبي، .6
 .م2006  ،(طرابلس) العليا الدراسات أكاديمية رة،منشو

 عن للمحاسبة المحاسبية للسياسات االقتصادية الدوافع هللا، عبد مفتاح إسماعيل حسونة، .7
 العليا الدراسات أكاديمية رة،منشو غير ماجستير رسالة واستهالكاتها، الثابتة اْلصول

 .م2007  ،(طرابلس)
 المخرجات موضوعية على وأثرها المحاسبية السياسات اختيار سالم، سليمان جمعة بلعيد، .8

 .م2005 ،(طرابلس) العليا الدراسات أكاديمية رة،منشو غير ماجستير رسالة المحاسبية،

 المحاضرات: خامساا 

 فصل ، غريان المحاسبة ةــــــــــكلي  ،ملقاة محاضرة ، ةــــــــــالمحاسبي السياسات ،الهادي ،السحيري .1
  .م 2009 الربيع

:قوانين وتشريعات: سادسا  
 المادة الضرائب، قانون بشان( م 2010)ر.و1378 لسنة( 7) رقم قانون ب،الضرائ قانون .1
 (.39)رقم

 :مواقع االنترنت: سابعاا 

 ،6ع الجامعة، المجلة المبروك، محمد زيد، ابو .1
(.2010تاريخ الزيارة )    

 .www.alemad.ps  اْلسباب، في مدخل العالمية المالية اْلزمة ، إبراهيم عماد شعبان، أبو .2
 (.2010تاريخ الزيارة ) 

 القياس في االقتصادية الوحدات إلدارات السلوكية اْلبعاد دور ،هللا عبد محمد المومني، .3
 ، الرابع الدولي الملتقى كتاب  نظرية، دراسة: المالية اْلزمات حدوث في المحاسبي واإلفصاح

 اقتصاديات على وِانعكاساتها الراهنة العالمية المالية اْلزمة" :حول الرابع الدولي الملتقى كتاب

www.bulletin.7aprilu.edu.lyم،2004
. 

http://www.alemad.ps/
http://www.bulletin.7aprilu.edu.ly/
http://www.bulletin.7aprilu.edu.ly/
http://www.bulletin.7aprilu.edu.ly/
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 ديسمبر   09 – 08(الجزائر) اْلوراسي فندق "إفريقيا وشمال اْلوسط الشرق منطقة دول
2009.  www.7ou.edu.ly/alsatil/conf42010/1/21.pdf  ( 2010تاريخ الزيارة.) 

 كلية اْلعمال، بمنظمات المحاسبي الدخل قياس عند اإلدارة السلوك ، زيدان محمد إبراهيم، .4
 Unpal.un.orglintradou groups/public ،م2006 ة،ـــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــجامع – التجارة

http:// ،         (2010 الزيارة تاريخ.) 
 المحاسبة أثار من الحد في الخارجي الحسابات مدقق دور ، حسن لندا ،الحلبي و مطر،محمد .5

 ،2009اْلردنية، العامة المساهمة الشركات عن الصادرة المالية البيانات موثوقية على اإلبداعية
Unpal.un.orglintradou groups/public. http://  ، ( 2010تاريخ الزيارة.) 

 تجارة تحرير واتفاقية ليبيا في المحاسبة مهنة بشير، خالد والوكيل، بلعيد، ابوبكر ابوالقاسم، .6
 الزيارة تاريخ)  ،http://pdfmachin.com/?cl المتاحة، والفرص التحديات الخدمات
2012.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7ou.edu.ly/alsatil/conf42010/1/21.pdf
http://pdfmachin.com/?cl
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ـــــق(1)الملحــ
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 ــــق(2)الملحـــ
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

                     /األستاذ األخ

                /األستاذة األخت

 :وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 تعبئة خالل من الدراسة هذه الستكمال تعاونكم راجياا واالحتام بالشكر إليكم أتوجه
 :موضوع حول (3 ) وعددها املرفقة االستبانات

 "القومي الدخل على للشركات المحاسبية السياسات في التغير اثر"

 واالحكام واالعراف والقواعد املبادئ من جمموعة هي احملاسبية السياسات بأن علماا  
 ختيارألا عملية يف االدارة تتبعها واليت واملراجعة احملاسبة مهنة يف اعليه تعارفامل واالجراءات

 القياس وأنظمة املالية التقارير إعداد يف وموجه كمرشد ُتستخدم وأهنا احملاسبية، بدائلال بني
 يف أثر هناك كان ما إذا التعرف إىل الباحث ويهدف .التقارير هذه يف اإلفصاح وأساليب

 .القومي الدخل على تغيريها

 ألغراض إال تستخدم ولن تامة بسرية ستعامل هبا سنزود اليت املعلومات مجيع بأن علماا

 .فقط العلمي البحث

  والتقدير والشكر االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 

 الباحث                                                                         

          امحمد خليفة البدوي                                                                            
 المحاسبة قسم – غريان المحاسبة كلية                                                              

  الغربي الجبل جامعة                                                                           
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 : وــــــــــه التعليمي مستواك: س

 بكالوريوس

 ماجستير

 دكتوراه

 .............: ...........هي أخرى

 :يــــــه لديك الخبرة سنوات: س

 سنوات خمس من أقل

 سنوات 10-5 من

 سنوات 10 من أكثر

 : وــــــــــه العلمي تخصصك: س

  محاسبة

  إدارة

 اقتصاد

 ..................: ......هي أخرى

 :وــــــــــــه الوظيفي مركزك: س

 موظف

 قسم رئيس

 مدير 

 .............: ...........أخرى هي
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 الخيارات                                             ت
      السؤال        

موافق 
 بشدة

 موافق
ال 

 ادري
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
يتم تسجيل اإليرادات في شركتكم )مصرفكم( أحيانًا قبل 

      التحصيل النقدي؟

2 

 ىإذا ما سجل اإليراد قبل التحصيل النقدي إلحد
المعامالت هو نفس اإليراد في حالة التسجيل بعد 
التحصيل النقدي لها وسيكون هناك دخل وهمي إذا لم 

 يحصل وهو مسجل؟

     

3 
يفضل تسجيل اإليراد بعد التحصيل النقدي ْلنها تظهر 

      الدخل الصحيح ودون مخاطر عدم التحصيل؟

4 

يتم تسجيل اْلصول الثابتة بطريقة التكلفة التاريخية 
ْلنها تساعد في إظهار دخل الشركة )المصرف( بالشكل 

 الصحيح؟
     

5 

عند استخدام طريقة القسط الثابت في إهالك بعض 
اْلصول كسيارات النقل فهي تخرد قبل الوقت المقدر لها 
 وبالتالي فهي تظهر مصاريف تحمل على الدخل ال

 داعي لها؟

     

6 

عند تقييم اْلصول بالتكلفة التاريخية بغض النظر عن 
الوضع االقتصادي )مثل التضخم، التغير العام في 
اْلسعار( هذا اْلمر يجعل دخل الشركة )المصرف( ال 

 يظهر بالشكل الصحيح؟

     

7 

يتم جرد وتقييم المخزون بطريقة الوارد أواًل صادر أواًل 
اْلكثر صحة التي تساعد في إظهار ْلنها الطريقة 

 الدخل في الشركة )المصرف(؟

     

8 

يفضل اختيار طريقة التكلفة التاريخية لتقييم المخزون 
ْلنها تساعد في إظهار ربح الشركة 

 )المصرف(الصحيح؟

     

9 

قد ال تتمشى طريقة التكلفة التاريخية مع بعض 
إظهار المخزون وبالتالي فاستخدامها يسبب في عدم 

 ربح الشركة المصرف الصحيح؟

     

      يفضل تسجيل عقود اإليجار دائما كمصروف إيرادي؟ 10

11 
اإلدارة ترى ال فائدة ستعود على الشركة من تسجيل 

      عقود اإليجار كأصل؟
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 الخيارات                                             ت
      السؤال        

موافق 
 بشدة

 موافق
ال 

 ادري
غير 

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

12 
اْلصل المؤجر إذا سجل كأصل هذا يزيد من اْلرباح 

      بشكل صوري؟

13 
أفضل طريقة لتسجيل اْلصل غير الملموس هي القيمة 

 ر الدخل بشكل صحيح؟اهإلظالسوقية 
     

14 

إذا تم تقييم اْلصل غير الملموس من الخبراء فقد يتم 
بشكل ال يعطى القيمة الحقيقة لهذه اْلصول تقييمها 

 وبالتالي يؤثر على اْلرباح في الشركة؟
     

15 
يتم تسجيل اْلصول غير الملموسة بطرقة التكلفة على 

 الرغم من أنها قد تكون اقل بكثير من قيمتها السوقية؟
     

16 
يتم تسجيل االستثمارات قصيرة اْلجل بالقيمة السوقية 

 أرباح الشركة )المصرف( بصورة صحيحة؟ْلنها تظهر 
     

17 

يتم تسجيل االستثمارات طويلة اْلجل في الدفاتر بالتكلفة 
ْلنها أساس التسجيل  و الن التسجيل بالقيمة السوقية ال 

 يظهر اْلرباح بالشكل الصحيح؟
     

18 

قصيرة(  -إن اختيار طريقة تقييم االستثمارات )طويلة 
المناسبة  تظهر أرباح وهمية أو  اْلجل بالطريقة غير

 إنقاص قيمة اْلرباح الفعلية للشركة )المصرف(؟
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 ـــــق(3)الملحـــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

                     /األستاذ األخ

                /األستاذة األخت

 :وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 تعبئة خالل من الدراسة هذه الستكمال تعاونكم راجياا واالحتام بالشكر إليكم أتوجه
 :موضوع حول (3 ) وعددها املرفقة االستبانات

 "القومي الدخل على للشركات المحاسبية السياسات في التغير اثر"

 واالحكام واالعراف والقواعد املبادئ من جمموعة هي احملاسبية السياسات بأن علماا  
 ختيارألا عملية يف االدارة تتبعها واليت واملراجعة احملاسبة مهنة يف اعليه تعارفامل واالجراءات

 القياس وأنظمة املالية التقارير إعداد يف وموجه كمرشد ُتستخدم وأهنا احملاسبية، بدائلال بني
 يف أثر هناك كان ما إذا التعرف إىل الباحث ويهدف .التقارير هذه يف اإلفصاح وأساليب

 .القومي الدخل على تغيريها

 ألغراض إال تستخدم ولن تامة بسرية ستعامل هبا سنزود اليت املعلومات مجيع بأن علماا

 .فقط العلمي البحث

  والتقدير والشكر االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 

 الباحث                                                                         

          امحمد خليفة البدوي                                                                            
 المحاسبة قسم – غريان المحاسبة كلية                                                              

  الغربي الجبل جامعة                                                                           
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 : وــــــــــه التعليمي مستواك: س

 بكالوريوس

 ماجستير

 دكتوراه

 .............: ...........هي أخرى

 :يــــــه لديك الخبرة سنوات: س

 سنوات خمس من أقل

 سنوات 10-5 من

 سنوات 10 من أكثر

 : وــــــــــه العلمي تخصصك: س

  محاسبة

  إدارة

 اقتصاد

 ..................: ......هي أخرى

 :وــــــــــــه الوظيفي مركزك: س

 موظف

 قسم رئيس

 مدير 

 .............: ...........أخرى هي
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 الخيارات                                             ت
        السؤال        

موافق 
 بشدة

 موافق
ال 

 ادري
غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

1 
يزداد دخل الدولة القومي كلما زادت الضرائب 

 المحصلة؟
     

2 
التهرب الضريبي يجعل من دخل الدولة اقل وبالتالي 

 العامة للدولة؟يؤثر على الميزانية 
     

      كثيرا ما تسعى الشركات الليبية الضريبي؟ 3

4 

دائما تقوم الشركات بإتباع نفس الطرق واإلجراءات 
المحاسبية المنصوص عليها في قانون الضرائب 

 الليبي؟
     

5 
تعتمد إيرادات الدولة على الضرائب كمصدر هام من 

 مصادر الدخل في الدولة؟
     

6 
الفحص الضريبي للشركات كثيرا ما تختلف عند 

      اإلجراءات المحاسبية للشركات المماثلة؟

7 

كثيرا ما يقل دخل الدولة من الضرائب في حال عدم أو 
تأخير تحصيل الضرائب من الشركات ذات اْلرباح 

 العالية؟
     

8 
في حال عدم تحصيل الضرائب من الشركات في الدولة 

 إيرادات الدولة؟ فذلك يؤثر سلبا على
     

9 

يختلف دخل الدولة من الضرائب في حال تطبيق 
الشركات لطرق محاسبية معينة كالمنصوص عليها في 
 قانون الضرائب عنه في حال تطبيق طرق أخرى؟

     

10 
يزداد دخل الدولة من الضرائب بزيادة دخل الشركات 

 وينقص بنقص دخل الشركات؟
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 ــــق(4)الملحـــ
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 الدراسة عينة الشركات في الأفراد إجابات نسب يبين جدول

 السؤال ت
موافق 
 بشدة

 موافق
ال 

 ادري
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
يتم تسجيل اإليرادات في شركتكم )مصرفكم( أحيانًا قبل 

 %14 %28.5 %13 %39 %5.5 التحصيل النقدي؟

2 

 ىقبل التحصيل النقدي إلحد إذا ما سجل اإليراد
المعامالت هو نفس اإليراد في حالة التسجيل بعد 

التحصيل النقدي لها وسيكون هناك دخل وهمي إذا لم 
 يحصل وهو مسجل؟

63% 14% 3% 16% 4% 

3 
يفضل تسجيل اإليراد بعد التحصيل النقدي ْلنها تظهر 

 الدخل الصحيح ودون مخاطر عدم التحصيل؟
63% 14% 3% 16% 4% 

4 

يتم تسجيل اْلصول الثابتة بطريقة التكلفة التاريخية 
ْلنها تساعد في إظهار دخل الشركة )المصرف( بالشكل 

 الصحيح؟
23% 68% 0% 9% 0% 

5 

عند استخدام طريقة القسط الثابت في إهالك بعض 
اْلصول كسيارات النقل فهي تخرد قبل الوقت المقدر لها 

على الدخل ال  وبالتالي فهي تظهر مصاريف تحمل
 داعي لها؟

40% 41% 3% 16% 0% 

6 

عند تقييم اْلصول بالتكلفة التاريخية بغض النظر عن 
الوضع االقتصادي )مثل التضخم، التغير العام في 

اْلسعار( هذا اْلمر يجعل دخل الشركة )المصرف( ال 
 يظهر بالشكل الصحيح؟

50% 29% 4% 14% 3% 

7 

الوارد أواًل صادر أواًل  يتم جرد وتقييم المخزون بطريقة
ْلنها الطريقة اْلكثر صحة التي تساعد في إظهار 

 الدخل في الشركة )المصرف(؟

14% 59% 16% 10% 1% 

8 

يفضل اختيار طريقة التكلفة التاريخية لتقييم المخزون 
ْلنها تساعد في إظهار ربح الشركة 

 )المصرف(الصحيح؟

27% 63% 3% 7% 0% 

9 

التكلفة التاريخية مع بعض قد ال تتمشى طريقة 
المخزون وبالتالي فاستخدامها يسبب في عدم إظهار 

 ربح الشركة المصرف الصحيح؟

21% 54% 10% 14% 0% 

 %1 %10 %6 %71 %11 يفضل تسجيل عقود اإليجار دائما كمصروف إيرادي؟ 10

11 
اإلدارة ترى ال فائدة ستعود على الشركة من تسجيل 

 عقود اإليجار كأصل؟
29% 66% 3% 3% 0% 
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12 
اْلصل المؤجر إذا سجل كأصل هذا يزيد من اْلرباح 

 بشكل صوري؟
6% 70% 10% 14% 0% 

13 
أفضل طريقة لتسجيل اْلصل غير الملموس هي القيمة 

 السوقية ْلظاهر الدخل بشكل صحيح؟
7% 74% 0% 13% 6% 

14 

إذا تم تقييم اْلصل غير الملموس من الخبراء فقد يتم 
بشكل ال يعطى القيمة الحقيقة لهذه اْلصول تقييمها 

 وبالتالي يؤثر على اْلرباح في الشركة؟
67% 30% 3% 0% 0% 

15 
يتم تسجيل اْلصول غير الملموسة بطرقة التكلفة على 
 الرغم من أنها قد تكون اقل بكثير من قيمتها السوقية؟

16% 57% 4% 20% 3% 

16 
بالقيمة السوقية يتم تسجيل االستثمارات قصيرة اْلجل 

 ْلنها تظهر أرباح الشركة )المصرف( بصورة صحيحة؟
6% 39% 13% 29% 14% 

17 

يتم تسجيل االستثمارات طويلة اْلجل في الدفاتر بالتكلفة 
ْلنها أساس التسجيل  و الن التسجيل بالقيمة السوقية ال 

 يظهر اْلرباح بالشكل الصحيح؟
63% 14% 3% 16% 4% 

18 

قصيرة(  -طريقة تقييم االستثمارات )طويلة إن اختيار 
اْلجل بالطريقة غير المناسبة  تظهر أرباح وهمية أو 
 إنقاص قيمة اْلرباح الفعلية للشركة )المصرف(؟

63% 14% 3% 16% 4% 
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 الدراسة عينة الضرائب مصلحة في الأفراد إجابات نسب يبين جدول

 السؤال ت
موافق 
 بشدة

 موافق
ال 

 ادري
غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

1 
يزداد دخل الدولة القومي كلما زادت الضرائب 

 المحصلة؟
71% 14% 11% 4% 0% 

2 
التهرب الضريبي يجعل من دخل الدولة اقل وبالتالي 

 يؤثر على الميزانية العامة للدولة؟
89% 7% 0% 4% 0% 

 %4 %0 %11 %4 %82 كثيرا ما تسعى الشركات الليبية الضريبي؟ 3

4 

دائما تقوم الشركات بإتباع نفس الطرق واإلجراءات 
المحاسبية المنصوص عليها في قانون الضرائب 

 الليبي؟
4% 4% 32% 36% 25% 

5 
تعتمد إيرادات الدولة على الضرائب كمصدر هام من 

 مصادر الدخل في الدولة؟
96% 0% 0% 4% 0% 

6 
عند الفحص الضريبي للشركات كثيرا ما تختلف 

 %0 %0 %0 %0 %100 اإلجراءات المحاسبية للشركات المماثلة؟

7 

كثيرا ما يقل دخل الدولة من الضرائب في حال عدم 
أو تأخير تحصيل الضرائب من الشركات ذات 

 اْلرباح العالية؟
14% 7% 71% 7% 0% 

8 
في حال عدم تحصيل الضرائب من الشركات في 

 %0 %0 %14 %71 %14 الدولة؟الدولة فذلك يؤثر سلبا على إيرادات 

9 

يختلف دخل الدولة من الضرائب في حال تطبيق 
الشركات لطرق محاسبية معينة كالمنصوص عليها 
 في قانون الضرائب عنه في حال تطبيق طرق أخرى؟

29% 36% 36% 0% 0% 

10 
يزداد دخل الدولة من الضرائب بزيادة دخل الشركات 

 وينقص بنقص دخل الشركات؟
46% 18% 36% 0% 0% 
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 فهرس المحتويات

 البيان
رقم 

 الصفحة

 i اآلية
 ii اإلهداء
 iii اإلقرار

 iv الشكر والتقدير
 v ملخص الرسالة
 1 اإلطار العام للدراسةالفصل األول : 

 2 المقدمة: 1/1

 3 ةـــــالدراسات السابق: 1/2

 6 ةــــــــمشكلة الدراس: 1/3

 9 ةـــــــأهداف الدراس: 1/4

 9 ةــــــفروض الدراس: 1/5
 10 ةـــــــــأهمية الدراس: 1/6

 10 ةــــــمنهجية الدراس: 1/7

 12 ةـــــــــحدود الدراس: نطاق و1/8

 12 ةــــتقسيمات الدراس: 1/9

 14 التعريفات اإلجرائية: 1/10

 16 الفصل الثاني: السياسات المحاسبية

 17 المقدمة: 2/1

 17 :  السياسات المحاسبية والعوامل المؤثرة في بنائها2/2

 18 : السياسات المحاسبية2/2/1      

السياسات : العوامــــــل المؤثـــــرة في بناء وتطبيـق 2/2/2

 المحاسبية
30 

 36 : أهمية السياسة المحاسبية2/2/3

 39 : أهم السياسات المحاسبية في العرف المحاسبي.2/3

 39 : السياسة المتبعة في العتراف باإليراد2/3/1

 40 تقويم األصول الثابتة: السياسة المتبعة في 2/3/2

 45  جرد وتقويم المخزون : السياسة المتبعة في2/3/3

 48  عقود اإليجار : السياسة المتبعة في2/3/4

 48  معالجة األصول غير الملموسة : السياسة المتبعة في2/3/5

 50 : السياسة المتبعة في معالجة الستثمارات في الشركة2/3/6
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: العتبارات الواجب مراعاتها عند اختيار السياسات 2/3/7

 المحاسبية
52 

 60 في التشريعات والبيئة الليبية: السياسات المحاسبية 2/4

: معايير المحاسبـــــة في ليبيا وأهم التشريعات في 2/4/1

 هذا الخصوص
60 

: السياسات المحاسبية في التشريع الليبي و/أو المطبقة 2/4/2

 في الشركات في البيئة الليبية
65 

: العتبارات التي يجب أخذها في العتبار عند 2/4/3

 السياسات المحاسبيةاختيار وتطبيق 
74 

الفصل الثالث: اثر التغيير في السياسات المحاسبية للشركات 

 على الدخل القومي
80 

 81 مقدمة: 3/1

 81 : منهجية وأهداف الدراسة التطبيقية 3/2

 81 : الهدف من الدراسة الميدانية3/2/1

 81 ء: أسباب اختيار أسلوب قوائم الستقصا3/2/2

 82 وعينة الدراسة: مجتمع 3/2/3

 85 : أسلوب تحليل البيانات3/2/4

 84 العينة واختبار الفروضمفردات : تحليل بيانات 3/3

 85 : البيانات الشخصية لمفردات العينة3/3/1

 87 : اختبار الفروض3/3/2

 100 الفصل الرابع: النتائج والتوصيات

 101 : النتائج4/1

 105 : التوصيات4/2

 106 المراجع

 113 المالحق
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 فهرس الجداول

 الجدول ر.ت
رقم 

 الصفحة

 37 السياسات المحاسبية والعوامل المؤثرة في بنائها 2-1

 58 السياسات المحاسبية 2-2

 78 السياسات المحاسبية في البيئة الليبية 2-3

 82 نبذة مختصرة عن المصارف عينة الدراسة 3-1

 82 عينة الدراسة نبذة مختصرة عن شركة التامين 3-2

 83 1951نبذة عن أهم التشريعات لضريبة الدخل منذ عام  3-3

 84 نسبة شركات العينة من شركات المجتمع 3-4

 84 نسبة قوائم االستبيان المستلمة 3-5

 85 توزيع مفردات العينة حسب مؤهالتهم العلمية 3-6

 86 توزيع مفردات العينة حسب خبرتهم العلمية 3-7

 86 توزيع مفردات العينة حسب مراكزهم الوظيفية 3-8

 88 اختبار التوزيع الطبيعي 3-9

3-10 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بسياسة االعتراف 

 باإليراد
89 

 89 ( للفرضية األولىOne sample T-testنتائج اختبار ) 3-11

 90 المعيارية المتعلقة بسياسة تقويم األصولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  3-12

 91 ( للفرضية الثانيةOne sample T-testنتائج اختبار ) 3-13

3-14 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بسياسة جرد وتقويم 

 المحزون
91 

 92 ( للفرضية الثالثةOne sample T-testنتائج اختبار ) 3-15

3-16 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بسياسة تسجيل عقود 

 اإليجار
93 

 93 ( للفرضية الرابعةOne sample T-testنتائج اختبار ) 3-17

3-18 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بسياسة تقويم األصول 

 غير الملموسة
94 

 95 ( للفرضية الخامسةOne sample T-testنتائج اختبار ) 3-19

3-20 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بسياسة تقويم 

 االستثمارات
95 

 96 ( للفرضية السادسةOne sample T-testنتائج اختبار ) 3-21

3-22 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة دخل الشركات 

 القوميوالدخل 
97 

 98 ( للفرضية السابعةOne sample T-testنتائج اختبار ) 3-23

 99 ( لكل الفروضOne sample T-test ملخص نتائج اختبار) 3-24
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 فهرس الأشكال

 الشكل ر.ت
رقم 

 الصفحة

1-1 
بين التغيير في السياسات المحاسبية غير المباشرة العالقة 

 والدخل القومي
8 

 13 الدراسةمتغيرات  1-2

 20  من السياسات والمبادئ والتقديرات المحاسبية ل   العالقة بين كُ  2-1

2-2 
 رها في اإلجراءات والمبادئ لنعتبرهاالشروط الواجب توف

 سياسة محاسبية
22 

 24 المحاسبية والمعلوماتالمحاسبية الفرق بين البيانات  2-3

 31 السياسات المحاسبية استخدامالتوحيد في  4 -2

2- 5 
العالقة بين العوامل القتصادية والتغاير في اثر الستحقاق 

 األرباح إدارةالمحاسبي وممارسات 
33 

 35 بالسياسات المحاسبية وتتأثرالعوامل التي تؤثر  6 -2

 36 أهمية  السياسة المحاسبية 2-7

 41 باإليرادوالعتراف  اإليرادالفرق بين نقطة تحقق  8 -2

 44 هالكاتهاإو الثابتة األصول تقويمطرق  9 -2

 47 وطرق التقييم نظام المخزون 10 -2

 49 اإليجارطرق تسجيل عقود  11 -2

 50 غير الملموس  األصلطرق تسجيل  12 -2

 51 طرق تسجيل الستثمارات  13- 2

 56 ملخص السياسات المحاسبية 14 -2

 65 التابعة لها والمجالسالهيكل التنظيمي للهيئة العليا للتطوير  15 -2

2- 16 
البيئة التشريعات وفي  باإليرادالسياسة المتبعة في العتراف 

 الليبية
67 

 68  الثابتة األصول تقويمالسياسة المتبعة في  17 -2

 69 طرق إهالك األصول الثابتة في البيئة الليبيةالسياسة المتبعة في  18 -2

 70 وجرد المخزون في البيئة الليبية تقويمالسياسة المتبعة في  19 -2

 71 في البيئة الليبية اإليجارعقود  تقويمالسياسة المتبعة في  19 -2

 72 في البيئة الليبية ةالملموسغير  األصول تقويمالسياسة المتبعة في  20 -2

 73 ستثمارات في البيئة الليبيةتقويم اإلالسياسة المتبعة في  21 -2

2- 22 
المطبقة في الشركات الليبية أو ملخص السياسات المحاسبية 

 المفروضة عليها
76 

 


