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ملخص البحث:
هددت هذهددلدذاست الددمذاسددمذى ددمذىددتيذىلدديهىمذلم د ذى ددي ذاسىحيل د مذاستيس ددمذ دداذاس د ا ذ ددمذ
ج ددلؤذ

ألذااىد ديابذااج ددمذ،ح ددعذلد د هذاس يحث ددمذاس ددمذالم ددع ذ ددمذيايد د ذالل ددلثىي ذ دداذ

اليلصيتذيىتيذاسحيجمذاسمذااللثىي ذااج اذىنذجهمذيذم دمذاس ادياذاسىحيلد اذاسىم د ذ داذ
اس د ا ذيذو د ي اذى ددي ذاسىحيل د مذاستيس ددمذىددنذجهددمذا د يذيىددنذثدداذىددتيذىلدديهىمذلم د ذهددلدذ
اسى ي ذ مذجلؤذ

ألذااىيابذااج مذس ئمذاس اي م.ذ

ييتذ صهذاس يحثمذاسمذ تتذىدنذاللدل ليجيهذندينذاهىهديذ ذانذلم د ذى دي ذاسىحيلد مذاستيس دمذ
اذاس ئمذاس اي مذىىننذانذ لهاذ اذلمي ذاسى يىيهذياس ي يهذاسىيس مذ شنبذ ىننذىنذاسلحقد ذ
ىددنذي ىددمذااصدديبذياس صددياذيصددحمذيتيددمذاس ى دديهذياس لدديئاذ تياج د ابذاسىقي دديهذياسل د اهذ ددمذ
ألددألذى هج ددمذصددح حمذيلاهذشددلي مذىم قددمذىىدديذ لددهاذ دداذجددلؤذ

ألذااى ديابذااج ددمذاسددمذ

اس ئمذاس اي م.ذنىيذأاه هذ ليئاذاست المذأ ويذانذاس ئمذاس اي مذل تذ ئمذىعئىمذسلم د ذى دي ذ
اسىحيلد مذاستيس ددم،يلسكذ ددتلذىددنذد ددتاتذى ددي ذ اي ددمذلددلعباذىد ذاسى ددي ذاستيس ددمذياسلدداذذلحلددي ذ
اسمذجهتذيييهذمي بذيتذللغ ذ هذاايوي ذاليلصيت مذياسى ي ذاستيس م.نىيذانذلم
تاريخ استالم البحث 1121/22/3
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اسىحيل د مذاستيس ددمذ وددلاذصددلمذاستيس ددمذ ددمذي ديائاذاسش د نمذي يسلدديساذلىن هدديذىددنذت دديبذاال ديا ذ
استيس مذنىيذانذلم

ذى ي ذاسىحيلد مذاستيس دمذ دتذشد ميذس جديفذاللليي ديهذاسلجي دمذاستيس م.ييدتذ

أيصهذاس يحثمذ تتذىنذاسليص يهذنينذاهىهي و ي اذلم

ذى ي ذاسىحيلد مذاستيس دمذلسدكذأ هديذ

ى تاذىل قيذىنذي بذىل صصد نذ هدلاذاسىجديبذىىديذ ندتذ صدي مذي ى دمذهدلدذاسى دي ،يانذد دتاتذ
ى ي ذىحيل مذ اي مذللعباذى ذاس ئمذاستيس مذل حلي ذاسمذاسنث ذىنذاسجهتذياسييهذياسليذى هذ
يتذللغ ذاايوي ذاليلصيت مذياسى ي ذاسىحيل مذاستيس م.يذانذلم

ذى ي ذاسىحيلد مذاستيس دمذ

دداذاس ئددمذاس اي ددمذل د ىبذ ددمذلحددت عذىه ددمذاسىحيل د مذيج هدديذىللقددمذى د ذاللجدديدذ ح دياذس ذيسىددمذ
،ي ددتىيذلنللددؤذاسىه ددمذمي هدديذاس دديسىاذ إ ددمذ صد نذ لىني دديذانذ إىددبذ دداذيددت ذان د ذىددنذاسلد اذ
حيذلحق ذايلصديتذ ديسىاذ ديسى مذاسحق قداذس ن ىم .ودعذ دنذود ي اذل د اذيلإه دبذاسىحيلد نذ
مذىللييذ ل يلؤذى ذىللييذاسىحيل نذ اذاس تانذاسىلقتىمذيلسدكذىدنذ دعبذلمدي ذاسى ديهاذ
است الددمذاانيت ى ددمذ دداذأيلددياذاسىحيلد مذسىدديتاذاسىحيلد مذاستيس ددمذ ددتلذىددنذا لىدديتذاسى دديهاذاسقت ىددمذ
،يانذ لاذاسل ن زذ مذىياو ذل مذ نذاسجي ؤذاس ا يذياس ى اذس ىحيل مذاستيس م.ذ

Abstract:
This study aimed to know the extent to which the application of
international accounting standards in Iraq to attract private capital in
foreign، where he sought the researcher to examine the reality of
investment in the economy and the need for foreign investment on the
one hand and the nature of the accounting system applied in Iraq and the
necessity of international accounting standards on the one hand Other
then the contribution of the application of these standards to attract
foreign private capital to the environment of Iraq.
The researcher concluded a number of conclusions was the most
important: that the application of international accounting standards in the
Iraqi environment as possible to contribute to the development of
information and financial data to enable verification of the value of assets
and liabilities and the validity and accuracy of processes and outcomes
and make comparisons and predictions on the basis of the methodology is
correct and with absolute transparency، which contributes in attracting
foreign private capital to the Iraqi environment. The results showed also
that the Iraqi environment is a favorable environment for the application
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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of international accounting standards، and that instead of setting
standards Iraqi compatible with international standards and that need to
be effort and a long time may change the economic conditions and
international standards. The application of international accounting
standards to confer the status of international lists of the company and
thus enable them to enter international markets and that the application of
international accounting standards is a prerequisite for the success of
international trade agreements.
The researcher recommended a number of recommendations was the
most important: the need to apply international accounting standards that
they prepared in advance by specialists in this field، which confirms the
gravity of the scientific and these standards and the preparation of
accounting standards Iraqi compatible with the international environment
will require a lot of effort، time، and with whom he may change the
situation economic and international accounting standards. The
application of international accounting standards in the Iraqi environment
will work on updating the accounting profession and make it consistent
with the trend Nhawwa of globalization، and when they gain the
profession of its universal character، it becomes we can hope to greater
pursuit of a global economy in the true sense of the word. Add to the need
for education and training of accountants at a level commensurate with
the level of accountants in the developed countries through the
development of curricula in academic study in the accounting
departments of the rule of international accounting instead of adopting the
old curriculum، and emphasis is placed on subjects between the theory
and practice of international accounting.

:المقـدمـــة
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ذذذانذا لليفذااليا ذاس اي دمذ دمذاالديا ذاستيس دمذ دتذاسلحديلهذاسل يلد مذياليلصديت م،ياهلىياذ
اسد عتذ و د ي اذد دديتاذل ى د ذيلمددي ذاس دداذاسلحل ددمذ تيا شدديبذاسىشددي

ذا لددل ال ج مذ هددتتذلحق د ذ

ت جمذىلقتىمذىنذاس ىيذ اذاسىجيلهذاليلصيت مذني مذ اذابذالللق ا ذااى داذاس ل ا،الدلت مذ
ااى ذو ي اذلي ذأىيابذميئ مذلذ ىندنذلي هديذ يل لىديتذ دمذا ىني ديهذاسىيس دمذياليلصديت مذ
اسىليحمذ اذاسد عتذ داذادبذاسى ح دمذاس اه م.سدلاذندينذل دتذىدنذود ي اذجدلؤذاللدلثىي اهذااج دمذ
اسمذجي ؤذىيذىليا ذىنذىيا تذسلىي بذل كذاسىشي

.ذ

ذذذذىىدديذلشددكذ ددهذانذاللددلثىي ذااج دداذد ىدديذ لىددتذ شددنبذ ئ د ألذ ددمذاس ي دديهذياسى يىدديهذ
اسىيس ددمذح دديبذاا ش ددممذياسقمي دديهذاليلص دديت مذاس يى ددمذ دداذاسد د عتذ ددتذلحقد د ذالل ددلق ا ذااى دداذ
ديهذياسى يىيه(اسلقددي
يصددتي ذيددي ينذاللددلثىي ذااج ا.هددلدذاس ي د ذ

ذاسىيس مدىصددت هيذااليلدداذ

اا اىمذاسىحيل مذاسىم قمذ داذاسيحدتاهذاليلصديت مذاسقيئىم.يست الدمذيلح دبذاسلقدي

ذاسىيس دمذىدنذ

ي بذاسىللثى ذااج اذل تذسهذىنذ هاذيى مذاالألذياسى ديت ذاسى لىدتاذ داذد دتاتذهدلدذاسلقدي

ذ

س حصيبذ دمذاسى يىديهذاسىيس دمذاسلداذ ىندنذال لىديتذ هديذ داذلق د اذأتابذاسيحدتاهذاليلصديت مذ
يال يلذاسق ا اهذالللثىي مذ،يلسكذىنذ عبذد تاتهيذذ مذي ذى يت ذيألألذ ى مذىلل ذ هيذ
تيس ديذسللدهبذىدنذ ى دمذلح هديذيلللد هيذىددنذي دبذىل دليذاسقد ا اهذاللدلثىي مذس ني دياذىمىئ د نذ
مذلحق ذاسى ي ذاسىلي ياذىنذاللثىي الها.ذ
ذذذذياجددبذاس هددياذ يايد ذاسىىي لدديهذاسىحيلد مذاسى لىددتذ هدديذ دداذاس د ا ذذ يصددلهذأحددتذاس ددتانذ
اس يى مذاسىلم مذاسمذلحق ذاسلقتاذياس يه مذجيبهذهلدذاست المذس ينذىدتيذىلديهىمذل داذى دي ذ
اسىحيل مذاستيس مذياذاس ئمذاس اي دمذ دمذجدلؤذ

ألذااىديابذااج دمذىدنذ دعبذىلديهىلهيذ داذ

ل ددي ذى يى دديهذىعئى ددمذس ىل ددلثى ذااج دداذلاهذص ددلمذتيس ددمذلنلد د هذاسثق ددمذ دداذاسلق ددي

ذاسىيس ددمذ

يللي تدذ اذال يلذي ا الهذالللثىي مذ شنبذصح ن.ذ
يسلحق ذأهتاتذاست المذ قتذيلدىهذدسدمذ ىلدمذى يحدعذ ئ لدهذ ،لدل اذاسى حدعذاايبذى هج دمذ
اس ح ددعذياست ال دديهذاسل ددي قمذى ددنذح ددعذأهى ددمذاس ح ددعذيأهتا ددهذذيىش ددن لهذياسل ود د يهذاسل دداذلى ددهذ
ص د يهلهيذ دداذودديبذىشددن مذاس حددعذياست الدديهذاسلددي قمذلاهذاس عيددمذ يسىيوددي ذذيىيي د ذاست الددمذ
اسحيس د ددمذى هي.ي ل د ددييبذاسى حد ددعذاسثد ددي اذىلهد ددياذيصد ددي ذاللد ددلثىي ذااج ا،دىد دديذاسى حد ددعذاسثيسد ددعذ
لل اذياي ذاليلصيتذاس اياذى ذاسل تذ مذيدي ينذاللدلثىي ذااج ا،ي داذاسى حدعذاس ا د ذ
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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لاذاسلم ذدسمذىيوي ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذيياي ذاس اياذاسىحيل اذ داذاس ا ،ي داذاسى حدعذ
اس دديىألذياا د ذلدداذالددل ااذ لدديئاذلح ددبذاس ي دديهذياهدداذىدديذلش د ذدس ددهذىددنذىددتسيلهذ،يا لهددمذ
اس حعذ جى مذالل ليجيهذليص هذدس هيذاس يحثمذييو هذاسليص يهذاسى يل مذسهي.ذ

المبحث األول :المنهجية والدراسات السابقة
أوال:منهجية البحث
 -8أهمية البحث:
ذذذذذذذذلذ تذهلاذاس حعذاايبذ اذىجيبذاسىحيل مذاستيس مذي يسلإن تذسد ألذاا د ذدلذانذأهى لدهذ
ل زذىنذ عبذل ن زدذ مذجي ؤذىهاذ اذأيذايلصيتذدلذيهيذالللثىي ذااج اذيىحييسمذجلؤذ
يألذااىيابذااج مذاسمذاس ئمذاسىح مذىنذ عبذلي ذى يىيهذىحيل مذى يل مذى مذ مذ
ى ددي ذتيس ددمذىلهيىددمذىددنذي ددبذاسىلددلثى ذااج دداذللددي تدذذ دداذال دديلذي ا الددهذاللددلثىي مذ شددنبذ
صح نذيلسكذس ىليهىمذ اذأ ىي ذاس مذاسلحل مذس تذياس هياذ قمي يلهذاليلصيت مذني م.
 -2هدف البحث
هتتذاس حعذاسمذذىحييسمذى مذىتيذىلديهىمذلم د ذى دي ذاسىحيلد مذاستيس دمذىدنذي دبذ
اسش نيهذاس اي مذ مذذلي ذى يىيهذىيثقمذيىعئىمذلاهذصلمذتيس مذلىننذاسىلدلثى ذااج داذ
ىنذاسحصيبذ مذني مذاسى يىيهذاسىيس مذيالللثىي مذاسلداذ ىندنذال لىديتذ هديذ داذلق د اذأتابذ
اسيح ددتاهذاليلص دديت مذ تياجد د ابذاسىقي دديهذاسزى ددمذياسىني ددمذ ل ددهيسمذيتينذل ق ددتذلل دديلذاسقد د ا اهذ
الللثىي مذىىيذل لهاذ اذجلؤذ ذيألذااىيابذااج مذس ئمذاسىح م.
 -8مشكلة البحث:
ذ لى ددتذج ددلؤذالل ددلثىي ذ ش ددنبذ ددياذ ددمذىق ددتا ذاس يائ ددتذاسىلحقق ددمذس يح ددتاهذاليلص دديت مذ
اس يى ددمذ دداذاسقمي دديهذني ددم،اسلاذ ىن ددنذاسل د تذ هدديذى ددنذ ددعبذاس ي دديهذياسى يىدديهذاسىيس ددمذ
اسى شددي اذ د ذاسلق ددي

ذاسىيس ددم.يسىيذني ددهذاسيحددتاهذاليلصدديت مذ دداذاس د ا ذل لى ددتذ ددمذاس ا ددياذ

اسىحيلد اذاسىيحدتذ داذ شد ذلقي هديذاسىيس دمذ–اسدليذلذ إ دلذ اد ذال ل دي ذلم د ذى اداذى دي ذ
اسىحيل مذاستيس مذ–ااى ذاسليذ ل لؤذ هذ تاذدىنينذاسىللثى ذااج اذىنذت المذي هاذيلح بذ
اسى يىيهذاسىيس مذ لهيسمذيىدنذثداذاسلدإ

ذ داذال ديلذي ا الدهذاللدلثىي مذ،ي دمذهدلاذاالديألذ دينذ
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اسقديائاذاسىيس ددمذاسلدداذ لجهدديذاس اددياذاسىحيلد اذاسحدديساذأصد حهذموضععت اؤع

ذأنثد ذىددنذليذي ددبذ

 ،صيصيذ اذىتيذيت اذاسى يىيهذاسلاذ ي هديذ دمذىلدي اذاس دتذاسدتيساذي يسلديساذ دينذالدل تااذ
ى ي ذاسىحيل مذاستيس مذ اذ ى مذد تاتذيلجه زذاسقيائاذاسىيس دمذأصد نذىم ديذأليلد يذ هدتتذاسدمذ
ل مذ ه يهذى ل تذىلل تىاذاسى ذيىيهذاسىيس م.ذ
 -4فرضيات البحث
ذذ قياذاس حعذ مذاسل و يهذاس تى مذاسليس مذ ذ
(-1لذ لهاذلم

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذىنذي بذاسش نيهذاس اي مذ ى نذاسقيائاذاسىيس دمذت جدمذ

يس مذىنذاسىعبىمذيأسىيثيي هذياسقي مذس ىقي مذىنذيجهمذ ا المح ؤبينذاألك ديمييند
(-2لذ لهاذلم

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذىنذي بذاسش نيهذاس اي مذ ى نذاسقيائاذاسىيس دمذت جدمذ

يس مذىنذاسىعىمذيأسىيثيي هذذياسقي مذس ىقي مذىنذيجهمذ ا المؤاثمرين دذ
 -8المنهجية والقياسات:
ل مذاس يحعذدسمذلحق ذأهتاتذاس حعذىنذ عبذيل ل نذهىي ذ
 -1است المذاس ا مذ يلسكذ يلمع ذ مذاسى اج ذاس ى مذاسىل قمذ ىيوي ذاس حع.
 -2اسجي ؤذاسلم قاذ ي للذىنذ عبذالل ي هذللوىنذ(11دل الذلاذليز هذ مذد اتذ
اس حعذيل لاذلح بذا جي يهذدحصيئ يذ يلل تااذاس يىاذا حصيئاذٍٍٍٍSPSSذذ

مذ

ثانيا -الدراسات السابقة:
 -8دراسة علي عبد الرحيم وآخرين(:)8991
يني هذ يانذ((اسلق اذاسىحيل اذسألصيبذاسثي لمذ اذاسش نيهذاسىليهىمذاسني ل مذيىدتيذىعبىدمذ
لم

ذاسى دي ذاسىحيلد مذاستيس مدديهدت هذاست الدمذاسدمذا ل دي ذىدتيذاللدي ذاسل يلديهذاسىحيلد مذ

اسلاذلم قهيذاسش نيهذاسني ل مذسق يألذيلق اذااصيبذاسثي لمذى ذىيذلقواذ دهذاسى دي ذاسىحيلد مذ
استيس ددمذ،يت جددمذاللددي ذاسلم د ذ د نذاسش د نيهذ وددهيذس ا ،وددعذ ددنذا ل ددي ذىددتيذىعبىددمذ
لم د ذاسى ددي ذاسىحيلد مذاستيس ددمذ داذهددلاذاسىجيب،ي ددتذااهد هذ لديئاذاس ي دديهذ ددتاذيجدديتذ د ي ذ
جيه مذ نذاسل يليهذاسىحيل مذاسىم قمذ يالممذش نيهذاس مذيىلم يهذاسى ي ذاستيس مذ،نىيذ
لش ذاس ليئاذاسمذىعبىمذاسى ي ذاستيس مذسق يألذيلق اذااصيبذاسثي لمذ اذاسش نيهذاسني ل م.ذ
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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 -2دراسة المستوفي(:)2008
وك نت بعنوان((اقويم النظ م المح ؤبي الموحد في ضوء نظرية المح ؤبة والمع يير المح ؤعبية
العراقية والدوليعة))يندينذاسهدتتذى هديذدجد ابذلقدي اذ ىداذي ى داذس ادياذاسىحيلد اذاسىيحدتذيىدتيذ
دل ددهيىهذ دداذل ددمذاحل يج دديهذى ل ددتذا مد د اتذاسىل ددلل تاذى ددنذاسى يى دديهذيى ددتيذاسحيج ددمذاس ددمذ
الددلى ا دذ دداذاسلم د ذايذاسل دداذ ددهذاسددمذ ددت بذأ وددب.ييتذ صددهذاست الددمذاسددمذو د ي اذل ددت بذ
اس اياذاسىحيل اذاسىيحدتذاسحديسا،يانذ دلاذلمدي دذس دلىننذاسىحيلدؤذىدنذىياجهدمذاسلحدت يهذاس اه دمذ
دداذاددبذاس يسىددمذيا لشددي اذسشد نيهذىل ددتتاذاسج لد يهذلسددكذانذاسليجددهذااليلدداذس اددياذاسىحيلد اذ
اسىيحتذهيذ حيذاس يي مذياسىلم يهذاسقي ي م.ذذذ
 -8دراسة توفيق وسويلم(:)2002
وك نت بعنوان((عولمة الاقرير الم لي والمع يير الدولية للمح ؤعبة فعي ظع الاعراكة معت اداحع د
األوربععي))ج د هذهددلدذاست الددمذ دداذىص د ،ينينذاسهددتتذى هدديذدسقدديبذاسودديبذ دمذىلم دديهذاللحدديتذ
ااي اذ
ذ(ذEUداسىحيل مذ شإنذل اذى ي ذاسىحيل مذاستيس م،ى ذ ينذىييتذاهاذتيبذاس يساذىنذالسلزااذ
لم د ذهددلدذاسى ي  ،وددعذ ددنذدسقدديبذاسودديبذ ددمذاسلج د ل نذاسىص د مذياس ج ددمذ شددإنذىددتيذ
ال لىدديتذ ددمذاسى ددي ذاستيس ددمذ دداذ دديبذى ي هى دديذاسىحيل د م،نىيذي ددياذاس يحثددينذ ددلج ابذت ال ددمذ
ا ل ي هذىقي مذسىتيذليا ذىصيت ذنبذىنذاسى ي ذاسىحيل مذاستيس مذياس ج مذذ مذال ل هذ
ثعثد ددمذىيايد د د ذها ىيي د د ذىج د ددألذاسى د ددي ذاستيس د ددم(IASBديىييد د د ذه د ددإاذاسىحيلد د د مذيذاسى اج د ددمذ
اس ج ددم(GCCAAOديىييد د ذه ددإاذت ي ه(ىحيلد د ينذي ددي ي يندذلس ددكذس تى ددمذأه ددتاتذى ل ددتذ
اسى د د نذ ش ددإنذل اد د اذاسل يل ددمذاسىحيلد د مذ ددمذاسىل ددلييذاستيسا.يي ددتذ ص ددهذاست ال ددمذدس ددمذانذ
مذياسى اج دمذاس ج دمذ
ىصيت ذاسى ي ذاسىحيل مذ ىيي اذىج ألذاسى دي ذاستيس دمذيه ئدمذاسىحيلد ذ
لل يمذسىللييذل كذاسىصيت ذاسيا تاذ ىيي ذه إا(ت ي هد مذال ل هذيىنذثداذأهى دمذاللل شديتذ
يس تىمذاسلاذ ي هيذاسىيي ذاا

ذس اه نذ اذاسىز تذىنذاسى يىديهذاسىل قدمذ ىصديت ذاسى دي ذ

استيس مذس ىحيل مذس تىمذده ااذل ا اذاسل يليهذاسىحيل مذ مذاسىلليسمذاستيساذ.ذ
 -4دراسة نور والججاوي (:)2002
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وك نت بعنوان ((المع يير المح ؤبية الدولية والبيئة األردنية"ماطلب ت الاوافق والاطبيق"))حييسهذ
هلدذاست المذى ييشدمذيلح دبذىدتيذليا د ذاس ئدمذاا ت دمذىد ذاسى دي ذاسىحيلد مذاستيس دمذىدنذح دعذ
اسله ئددمذياسلم د ذ وددعذ ددنذى ذ ددمذجيا ددؤذاسليا د ذىددنذح ددعذاسلإه ددبذ دداذاسجيى دديهذياسى للدديهذ
اس ى مذيجيا ؤذاسلم

ذىنذي بذاسش نيهذيىنيلؤذاسلدتي ذيه هديذ.ييدتذليصدبذاس يحثدينذدسدمذانذ

اس ئمذاا ت دمذاس ى دمذياس ى دمذلل دي نذ داذىدتيذليا قهديذيلم قهديذس ى دي ذاسىحيلد مذاستيس دمذىىديذ
لم ؤذاس ىبذ مذز يتاذاسليا ذياس ىبذ مذ حعذاس ياىبذياسىقيىيهذس يصيبذدسمذلم

ذنيىبذ

يل اذسى ي ذاسىحيل مذاستيس م.
 -8دراسة ألعوامي (:)2001
وك نععععت بعنوان((دراؤععععة لوليععععة حععععو اطبيععععق المععععع يير المح ؤععععبية الدوليععععة فععععي ال م يريععععة
الليبيعععة))أج دده ه ددلدذاست ال ددمذ ه ددتتذللد د مذاسو دديبذ ددمذن ل ددمذل ددإث ذاس ياى ددبذاس ئ م(ىص دديت ذ
اسلىي ب،اسود د د د د ائؤ،اس اياذاسقي ي ا،اس ا د د د ددياذاسل يل د د د ددا،ىتيذلم د د د د د ذاسقد د د د ديا نذياس يائن،ى د د د ددتبذ
اسلو د د د د د ا،اس يا مذاليلصد د د د دديت مذياسل يل د د د د د م،م مذىه د د د د ددمذاسىحيل د د د د د م،يجيتذدمد د د د ددي ذلصد د د د ددي يذ
س ىحيل م،ىلددلييذاسل ا،اسلددإث ذاانيت ىا ،مددي ذاللددلثىي ذااج ا،اسثقي ددمد

ددمذاسىحيلد مذ دداذ

اس ئ ددمذاس ددمذيى ددنذث دداذد ج دديتذال لع دديهذ دداذاسىىي ل دديهذاسىحيلد د مذياسىحييس ددمذى ددنذلق ددبذه ددلدذ
ال لع يهذحلمذللىننذاسى لليهذاس مذىدنذلقدت اذى يىديهذيلقدي

ذىيس دمذىلهيىدمذتيس ديذلىندنذ

اسىللثى ذااج اذىنذال يلذي ا الهذ صي اذصح حم.ذ
 -6دراسة ألقشي (: )2001

يني هذ يان(( لثر اطبيق مع يير المح ؤبة الدولية في الارك ت األردنية على اؤعاقط

ادؤعععاثم ر األ نبعععي المب اعععر))هددت هذه ددلدذاست ال ددمذدسددمذى ددمذاث د ذلم د ذاا تنذسى ددي ذ
اسىحيل مذاستيس مذ مذاللقميؤذاللدلثىي ذااج داذاسى يشد ،ذالذلد مذاس يحدعذدسدمذالمدع ذ
ددمذلمددي ذاس ئددمذاللددلثىي مذ دداذاا تنذىددنذجهددم،ذيلم د ذى ددي ذاسىحيل د مذاستيس ددمذىددنذ

جهمذأ ي،ذيىنذثاذ ينذاث ذلسكذاسلم

ذ مذاللقميؤذالللثىي ذااج اذاسى يش .

ييتذ صهذاست الدمذدسدمذدنذالسلدزااذ لم د ذى دي ذاسىحيلد مذاستيس دمذىدنذي دبذاسشد نيهذاا ت دمذ
يتذالهاذ يللقميؤذالللثىي ذااج اذاسى يش ذال يؤذ ت تاذنينذىنذأهىهي ذدنذاسىللثى ذ هلاذ
دديسقيائاذاسىيس ددمذاسى ددتاذ ددمذي د د ذى ددي ذاسىحيلد د مذاستيس ددمذيليس ددتذست ددهذاسثق ددمذ ى دديهذاسشد د نمذ
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ي يسليساذلشج هذ مذج ؤذاللثىي الهذسأل تن،ذيانذلم

ذى دي ذاسىحيلد مذاستيس دمذ ودلاذصدلمذ

استيس مذ مذييائاذاسش نمذي يسليساذلىن هيذىنذت يبذااليا ذاس ي ج مذياسى ي لمذذ
يي ددتذأيص ددمذاس يح ددعذ ددتتذى ددنذاسليصد د يهذن ددينذأهىه ددي ذح ددعذاسى ددتيق نذ ددمذ ددتاذاسلل دديهبذ دداذ
لقد ددي هاذ صد ددي

ذاسل د دزااذاسش د د نيهذاسىد ددتي ذ د ددمذييائىهد دديذ ى د ددي ذاسىحيل د د مذاستيس د ددم،ذيحد ددعذ

اسىلددلثى نذ ددمذالمددع ذ ددمذياي د ذاسش د نيهذاا ت ددمذ شددنبذأ ى د ذندداذ م دياذ ددمذ لهدديذ
اسلحل ددمذاسىه ددإاذي صيص دديذ ايىه دديذاسىحيلد د اذاسىليا د د ذىد د ذى ددي ذاسىحيلد د مذاستيس ددمذي يسل دديساذ
لشج هاذ مذالللثىي .

 -1دراسة احمد ومحمد(:)2080
وك نعععت بعنعععوان ((ليععع ر ال كائعععر بععع لاكيف معععت ماطلبععع ت اافبععع

وفعععق معععع يير المح ؤععععبة

الدوليععة))أيوددنذاس يحثددينذىددنذ عسهدديذاس ددي ذاسج ازئ د يذ شددينذد ددتاتذ اددياذىحيل د اذ ليا د ذى د ذ
ى ددي ذاسىحيل د مذاستيس ددمذ لم ددؤذجهدديتذن د اذس لن ددتذى د ذىحل ديادذيلم قددهذىددنذي ددبذاسى للدديهذ
ي ياجهذص ي يهذىل تتاذاجبذلم قهذيميسؤذاس يحثينذ ود ي اذدشد اكذندبذا مد اتذاسلي دمذ داذ
ىجدديبذاسىحيل د مذىددنذأندديت ى نذيىه د نذىىي ل د نذيه ددإاهذ لددى مذيلسددكذ ل دداذدلددل ال ج مذلإ ددلذ
نذال ل ي ذد ىيبذيجهيتذاستيبذاسلدي مذ داذهدلاذاسىجديبذ،ياسه ئديهذاس يسى دمذاسىهلىدمذ يسىجديبذ
اسىحيل اذ،ى ذى ا ياذياي ذاسجزائ .ذ
موقت الدراؤة الح لية من الدراؤ ت الؤع بقة :ىندنذانذ عحداذىدنذاست الديهذاسلدي قمذأنذاه هديذيددتذلدداذ ددا ئدديهذلم د ذى ددي ذاسىحيلد مذاستيس ددمذ دداذحد نذانذاست الددمذاسحيس ددمذجد هذ دداذ ئددمذلذ
لم د ذى ددي ذاسىحيل د مذاستيس م،يوددعذ ددنذلسددكذدنذاست الددمذاسحيس ددمذحييسددهذاس د مذ د نذلم د ذ
ى ددي ذاسىحيل د مذاستيس ددمذيىدديذلددي دذىددنذ صدديئ

ذ ي ددمذ دداذى يىدديهذاسلقددي

ذاسىيس ددمذيجددلؤذ

ألذااىيابذااج مذس ئمذاس اي م.ذذذ
ذ

المبحث الثاني  :مفهوم وصور االستثمار األجنبي
أوال :مفهوم االستثمار:
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ذذذذذذ ددتذالل ددلثىي ذى ددنذاس يح ددمذاليلص دديت مذ لق ددمذل لد د ذ ددمذاس ى ددمذا ليج ددمذلثىد د ذاسلم ددي ذ
اليلص دديتيذني ه دديذل م ددييذ ددمذى يتس ددمذ أألذى دديبذح دديلذىقي ددبذد د دذاتاهذىل ددلق مذ ن ددينذى غه دديذ
ان ،سددلاذ ددينذ يصد مذاللددلثىي ذهدداذا لي ،هددلاذ دداذودديبذل ددتذاسلد تذاسهدياذذيذسعلددلثىي ذدلذ
هذ دمذأ دمذا ل ديمذىديساذ هدتتذاسدمذلحق د ذىنيلدؤذ لييد ذاسحصديبذ هديذ دعبذىدتاذمي دمذ
اذاسىللق ب(اسهياذذي  1811ذ31د.ذ
ي ىننذل تذالللثىي ذ إ هذاسل داذ دنذأىديابذ ىل نهديذاسلد تذ داذسحادمذى دمذيسللد اذى دمذىدنذ
اسزىنذيتذلميبذأيذلقص ذي مهيذ إصبذأيذأنث ذىنذااصيبذاسلاذ حللاذ هيذسل كذاسلل اذاسزى دمذ
قصتذاسحصيبذ مذلت قيهذىيس مذىللق م( ىوين  1881ذ11دذ
ذذذذذذدىيذاسىلهياذاسىحيل اذسعللثىي ذيم قيذس قي دتاذاسىحيلد مذ يدا 13د يذاللدلثىي ذ دمذأ دهذ
احددتذاسىيجدديتاهذاسلدداذلحددللاذ هدديذاسى شددإاذسغ د اذز دديتاذىيا تهدديذايذل ى ددمذاسث د ياذىددنذ ددعبذىدديذ
لحصبذ مذىنذليز يهذ( مذشنبذ يائتذايذ يائتذىدنذحقدي ذالىل ديزذايذليز ديهذا

ديفذايذ

اس يئددتذىددنذا جددي دذايذسغ د اذا للددي ذي ىلهدديذاس ألددىيس مذايذسغ د اذاسحصدديبذ ددمذى ددي ذا د يذ
ىىيث مذسل كذاسلاذلحصبذ هيذىنذ عبذاس عييهذاسلجي م(ت يانذاس يي مذاسىيس م ذ 2001اسقي تاذ
اسىحيل مذ ياذ13د.ذ
لو ددنذىى دديذلد د ذانذالل ددلثىي ذ ش ددنبذ ددياذى دديذه دديذدلذ لق ددمذحيس ددمذاسه ددتتذى ه دديذلحق د د ذى ددي ذ
ىللق مذىليي م،يلىي هذ ىيذ لىتذ مذىصيت ذتا مذايذىصيت ذ ي ج م(أج مديأهى لهذل ذ
ىىيذ ا ذ
-1أ هذ

ذ

ذ ىبذيىنذثاذ تيذاسمذز يتاذالللهعكذاسليذ حق ذاس يه مذس ىجلى .ذ

 -2تذالللثىي ذاسصيذاذاسى اذ نذاس ىيذياسلقتاذاسيم اذني دهذ د ذ دنذىدتيذلحق د ذاسى شدمذ
ياس يه مذالجلىي م.ذ
 -1ي ذاس ىعهذااج مذ نذم

ذلصت ذاسى لجيهذاسىح م.ذ

-3اس ىيذ يلللثىي ذيلسكذ لني نذ أألذىيبذجت تذ تيذ تي دذاسمذليل ذاسمييمذا ليج مذس ى شإاذ
ىنذ عبذل ى مذا يتذا لي ذيل ز زذى نزهيذ اذاسلي (اسزه ا ا  2003ذ21د.ذ
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ثانيا:صور االستثمار األجنبي:
ذذذذذ شددنبذ ددياذ ص د تذاللددلثىي ذاسددمذالددلثىي ذيم دداذيالددلثىي ذأج ا ،ىثددبذاليبذاللددلثىي ذ
اسددليذ قددياذ ددهذا د اتذياسشد نيهذاسيم ددم.دلذل لىددتذى ادداذاسددتيبذاسىلقتىددمذياس يى ددمذيود ذل يلدديهذ
قت ددمذيىيس ددمذسلش ددج ذه ددلاذاس ددي ذى ددنذالل ددلثىي ذني ددهذ لص ددتذ ددتاذ ص دديئ

ذاهىه دديذل ز ددزذ

الللقعبذاليلصيتيذياسل يلاذس عتذ وعذ نذلحق ذى ي ذىل تتاذس ىيام ن.يسيذنينذاس ا ذ
يددتذالددل تاذ يائددتدذاس لم ددمذمديابذاا د نذلد مذاسىيود مذ دداذهددلاذاسىجدديبذىددنذاللددلثىي اهذسنددينذ
أانذ اذ تاتذاستيبذاسىلقتىم.ذ
اىدديذاللددلثىي ذااج دداذ هدديذىدديذلقددياذ ددهذاسشد نيهذياسه ددإهذااج ددمذىددنذىشددي

ذايلصدديت مذتا ددبذ

اسد عتذ ىشددي نمذايذتينذىشدي نمذاسجي ددؤذاسديم اذ.ذسددلسكذ هديذ ل ددتذ دنذاللددلثىي ذاسديم اذ دداذ
ني هذ ىثبذا لقيبذس أألذاسىيبذىنذىيم هذاسمذ ي ذحدتيتذاس عت(أ مديان  2002ذ1د.ذيسقدتذ د تذ
ص تي ذاس قتذاسدتيساذيى اىدمذاسل ديينذاليلصديتيذياسل ى دمذاللدلثىي ذااج داذأ ه اللدلثىي ذ داذ
ىش ي يهذتا بذ تذىيذ ،ل م ذ هذىق ىينذ اذ تذأ

ذ ل مذلل ايفذ د نذ%10اسدم%100يلذ

شددىبذلسددكذاللددلثىي اهذاس ن ددمذىدديساذل ل د ذ ددمذألددهاذيل د تاهذيأصدديبذثي لددم(اسزه ا ا  2003ذ
22د.ذي ص تذالللثىي ذااج اذاسم ذ
-1اؤاثم ر ل نبي مب ار:
ي لوددىنذاللددلثىي ذاسى يشد ذد شدديبذىشددي

ذجت ددتاذايذليلد ذىشددي

ذييئىددمذلديابذني ددهذىى ينددمذ

يسنيىد ددبذس ىلد ددلثى ذااج د دداذايذاىلعند ددهذالد ددهاذدحد ددتيذاسش د د نيهذى د د ذانللد دديؤذاسح د د ذ د دداذدتا اذ
اسىشد د ي ذياس يي ددمذ دده،ي ا ذالل ددلثىي ذاسى ددلني ذا لق دديبذاسلن يسيج د ديذياسىد ديا تذياسق ددياذ ى دديهذ
د ليج مذىلنيى مذ اذاس تذاسىو ت.ذ
ي اذنث ذىنذااح ينذ حتتذالللثىي ذاسى يش ذ مذأليألذ ل مذىليهىمذاسىللثى ذااج داذ داذ
اسىش ي ذ،يحلمذسيذني هذ ل مذاسىليهىمذه ذىليحمذ ينذيجيتذه إاذأج مذلى كذصعح يهذ داذ
دتا اذاسىشد د ي ذيلزي ددتدذ يسلن يسيج د ديذياسىد دياتذاايس ددمذيي دديت اذ يسيي ددهذ لل ددهذ ددمذلىي ددهذ تياييى ددمذ
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ذاسيم ددمذ دداذاس ددتذاسىو د تذ ىنددنذ ددتدذ ددمذأ ددهذالددلثىي ذأج دداذ

ى يش (اس م ؤ  2001ذ89د.ذ
ذيىن ل م إاك له:
ا -االستثمار الثنائي :
ي تذىدنذأنثد ذا شدنيبذذشد ي يذ داذاسدتيبذاس يى دمذايذ شدي كذاسىلدلثى ذاسىح داذلديابذاس دي

ذايذ

اسحنديىاذايذالث دينذى دديذىد ذاسىلددلثى ذااج داذيداذى ن ددمذاسىشد ي يهذاليلصدديت مذاسىقيىدمذ ددمذ
أ و ددمذ.ي ددتذه ددلاذاس ددي ذى ددنذالل ددلثىي ذاي ددبذ م ددي اذى ددنذاس يح ددمذاسل يلد د مذس ىل ددلثى ذااج دداذ
صيصدديذ ىدديذ ل د ذ يسلددإى اذياسىصدديت ا،يذأ ددهذ ق ددبذىددنذى دديم اذاس لدديلذاليلصدديتيذياسل يلدداذ
س ىللثى ذ مذاس دتذاسىود تذالاذىديذني دهذحصدمذاسىلدلثى ذاسىح داذذأنثد ذىدنذ(%91دىدنذن لدمذ
الللثىي ذاسن م(اللتي  2009ذ99د.
ب-االستثمار في صورة شركات متعددة الجنسيات:
قصتذ يسش نيهذىل تتاذاسج ل يهذش نيهذىى ينمذايذ يصدمذسلد م اذأشد ي

ذم

د نذايذ

ى ددي نذىددنذج ل د يهذى ل لددمذل يش د ذ شدديمهيذا لدديجاذايذاسلجددي يذ دداذ ددتانذأج ددمذىل ددتتا.ذ
يلللدداذهددلدذاسش د نيهذ يحلني هدديذس لن يسيج ديذاسحت ثددمذنىدديذأ هدديذلددتا ذىددنذي ددبذى نزهدديذاس د ئ ألذ دداذ
اسدديمنذدااذ.سددلسكذ ددتذهددلاذاس ددي ذىددنذاللددلثىي ذان د ذ مددي اذىددنذاللددلثىي ذاسث دديئاذني ددهذ للددنذ
اسىجيبذدىياذاسىللثى ذااج اذ اذاسل م اذيلحق ذ ليلذل يلاذيايلصيتيذ اذاس تذاسىو ت.ذ
 -8استثمار أجنبي غير مباشر:
 -3ي م د

ددهذ يلددلثىي ذالمحفظ ة)Portfolio investmentدذ ا د ا سل د ذهددلاذاس ددي ذىددنذ

الللثىي ذ ش ابذاالهاذياسلد تاهذايذالنللديؤذ داذألدهاذيلد تاهذىشد ي يهذييئىدمذتينذيصدتذ
ىىي لمذا ش اتذ هي(أ يذيحت  1881ذ172د.انذأهاذىيذ لى زذ هذالللثىي ذااج اذه د ذ
اسى يش ذهيذا لياذىللييذاسى يم اذي يليذ يلللثىي ذااج اذاسى يش ذنينذاسىللثى ذهيس ديذ
ىدديذ حددتتذاسلل د اذاسلدداذل د حللاذ يلددلثىي الهذ عسهدديذيذانذاس يائددتذىوددىي مذ يصددمذالاذىدديذنددينذ
الللثىي ذ لنزذ مذاسل تاه.ذذ
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ذذذذذذذانذجدلؤذللددلثىي ذااج دداذه د ذاسى يشد ذ لددل زاذيجديتذى شددإاذييئىددمذىلددلى اذ دداذلإت ددمذ
أ شددملهيذ،دلذانذلسددكذه د ذىل ديا ذحيس دديذ ل د ؤذاسددتىي ذاسددليذأسحقلددهذاسح د يؤذ دديس اذاسلحل ددمذ
ياسى شيهذمديابذاس قديتذاسثعثدمذاسىيود م .مذ ل د ذاللدلثىي ذااج داذاسى يشد ذالنثد ذأهى دمذ
يىعبىمذس هياذ يليلصيتذاس اياذ اذاسى ح مذاسحيس م.ذذ
ذ

المبحث الثالث:واقع االستثمار في االقتصاد العراقي
سدداذ ددتذىلهددياذاس يسىددمذ ا ددمذلحلددي ذاسددمذلم د ذ ددبذأص د نذحق قددمذلذىل د ذى هدديذ،ي دديهذ
اس يساذىنذى ادي ذل يلداذيايلصديتيذلحدهذلد م اذيدييذل يلد مذيايلصديت مذن ي،ت د ذاسدتيبذاسدمذ
و د د ي اذاس د ددياذ د دداذ د دديساذاس يسىد ددمذ ند ددبذيد ددييذى د دنذ د ددعبذلد ددي ذامس د دديهذاسعزىد ددمذس هد ددياذ
ييلص دديتاله.ى ذلس ددكذ عح دداذانذاس د د ا ذيى ددلذثعث ددمذ ق دديتذىو ددهذا ل ددمذ يسل يل ددمذاليلص دديت مذ
اس يمئ ددمذيل دديبذدتا اذاليلص دديتذاس دديم اذ لد د ؤذاسحد د يؤذياسحص ددي ذاليلص دديتي.نبذه ددلدذااى ددي ذ
ت د ددهذاسقد دديئى نذ د ددمذدتا اذاس د د عت -د ددتذد ازسد ددمذاس اد ددياذاسلد ددي -انذ د ددتذياذاس ا د د ذ د دداذاسل يلد دديهذ
اليلصيت مذىنذاجبذا ل ا ذ ى مذاسل ى مذ،ىىيذالل زاذو ي اذلي ذأىيابذميئ مذ
اس اذاسلحل دمذ تيا شديبذاسىشدي
اسىشي

يتاذأ ىي ذ

ذا لدل ال ج م.ي ا اذس دتاذلدي ذاسىديا تذاسىيت دمذاسعزىدمذسلىي دبذهدلدذ

ذت يذااى ذاسمذو ي اذجلؤذالللثىي اهذااج م.ذ

أوال :الحاجة لالستثمار األجنبي-:
تانذندينذاس ادياذاسلدي ذ اد ذاسدمذاللدلثىي ذااج داذ دمذأ دهذن ىدمذى ات دمذسعلدل ىي ذ ل جدمذ
قد

ذاسثقي ددمذاليلصدديت مذ،أت كذاس د ا ذاس ددياذانذاللددلثىي ذ ددتذاسيلد مذاس ئ لددمذاسلدداذلىن ددهذىددنذ

ىجد ددي اهذاس د دديساذ صيصد دديذاسىلق د ددتاذى د ددمذ ل ج د ددمذسق د د دمذاسى د ديا تذاسىيت د ددمذاسعزىد ددمذسلحق د د ذاسل ى د ددمذ
اليلصد دديت م.دلذ ل د د ؤذاسح د د يؤذيىد دديذأتهذدس د ددمذىد ددنذل

د ددؤذيلد ددتى ذاس د دداذاسلحل د ددمذياسيحد ددتاهذ

اليلصيت مذاسقيئىمذم مذاسثعث نذل مذاسىيو مذلق يذ ينذد يتاذىيذلاذلتى دذ تيا شيبذ مذا لنيز دهذ
س هياذ يسقمي يهذاليلصيت مذني هذ لل زاذاسنث ذىنذاسىيا تذاسىيت مذاسلاذلذ ىننذلي هيذ
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ذدىياذاسىللثى ذااج اذىنذاجبذا ل ا ذ ى مذ

اسل ى مذ.ذ
ذذذذذذ

مذ ىننذد جيزذاهاذاال يؤذاسلاذلت يذاسمذلشج ذالللثىي ذااج اذ اذاس ئمذاس اي مذ

ىيذ اذ -ذ
 -1و تذالت ي ذياسل اناذاس ألىيساذاسيم ا.ذ
 -2تاذلي ذاس ىعهذااج مذاسمذجي ؤذو تذاس يكذياسى لليهذاسىيس مذيل ق تالهي.
 -1ت اذالللثىي ذد ىيذ تيذاسمذ
 -3ج ؤذاس
-9

ذ

ذاسمييمذا ليج مذيىنذثاذاست بذاسقيىا.

اذاسلن يسيج مذياسى مذس تذ تذه يؤذاىلتذاسمذ صتذي نذلق ي.
ذ ىبذس يم نذيىنذثاذاسقويبذ مذاس ميسم.

 -2يجيتذت ينذياسلزاىيهذ ي ج مذ مذاس ا (أ ميان  2002ذ2د.
ذ

ذ ودعذ ىديذلد ذ جدؤذاا ددلذ اد ذال ل ددي ذانذاس جديفذ دداذحدبذاسىشددنعهذاليلصديت مذ لددل زاذ
د ددتاتذ مددمذيال دديلذي د ا اهذ ش د تاذ يلجدديدذلحق د ذاس ل د ذاليلصدديتيذيالجلىددي اذ د اتذاسىجلى د ذ
،يهددلاذ لم ددؤذاستيددمذ دداذا ل ددي ذيليج ددهذاللددلثىي اهذااج ددمذىددنذ ددعبذت الددمذيلق د اذاسجددتييذ
اليلصيت مذياسى ي ذالجلىي مذ وعذ نذل ى مذاسى يخذاسىعئاذسهلدذالللثىي اهذ.ذ

ث ني  :البيئة العراقية كح فك لالؤاثم ر -:
تذاس ا ذىنذاس تانذاسغ مذاسليذا اذاهلل(ل يسمدذ مذ ى ل تذاس

اهذياسىديا تذىدنذ لم،ىديا تذ

شد م،ىيا تذىيئ دم،ث ياهذى ت ددمذ،ىييد ذجغ ا دا،ا عذحوددي ي،يثقي مذاجلىي م.سدلسكذ عحدداذانذ
اس د ا ذنددينذي د ذاسلددي ظذىحددمذأ اددي ذاس ددتانذاا د يذني دده.لسكذد ىدديذ دداذيت لددهذاسن د اذ ددمذ
جلؤذالللثىي اهذااج مذ.ي ىننذلحت دتذاهداذاس ياىدبذاس ئ دمذيالجلىي دمذاسلداذلحلدزذاسىلدلثى ذ
ااج اذ يلللثىي ذ اذاس ا ذ ىيذ ا -ذ
-1ه دديكذلد ديازنذى ددي نذ ددتتذاسل ددنينذيىل دديحمذاس د د ا ذيىد ديا تدذاسم

ددم،دلذ ىل ددكذاس د د ا ذث ددعذ

احل يماذاس لمذ اذاس يسا.ذ
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 -2ىثبذاس ا ذىيي يذجغ ا يذىهىيذ لص ذاس يساذ هيذاي ؤذح قمذل مذىي نذاسش ذياسق ؤ.ذ
-1لي ذاسىيا تذياسميييهذاس ش مذاسى ه مذس ىبذ اذى ل تذاسىجيلهذاليلصيت م.ذ
-3ي مذىنذاس تانذاسلاذل تذألياييذسلص تذاسى لجيهذياس ويئ .ذ
-9يجدديتذاس ت ددتذىددنذاسىياي د ذااث ددمذاسل ددتاذاسلدداذللددلقمؤذاسىهلى د نذ يسجي ددؤذاسثقددي اذياس ىدداذ
ياسل يحا.ذ
-2يجيتذاسى ايتذاسىقتلمذياسن يئألذياسى ي تذاسلاذلحلزذ مذاسل يحمذاست م.ذ
ذ لدل لاذىىدديذلد ذانذه دديكذاسنث د ذىددنذاسىغ ديهذاسلدداذلحلددزذاسىلددلثى ذااج دداذ ددمذاللددلثىي ذ
اذاس ا ذالاذىيذني هذه يكذأ اىمذيييا نذل ااذ ىبذاسىللثى ذ شنبذياونذيتي .ذ

ثالثا  :قانون االستثمار األجنبي -:
شددهتهذاسى مقددمذاس

ددمذلحدديلهذىهىددمذ ددمذاسصد تذاليلصدديتيذالذأ ددلهذهيس ددمذاسددتيبذاس

ددمذ

ل ىددبذجدديهزاذ ددمذلددي ذاسى دديخذاسىعئدداذسجددلؤذاللددلثىي اهذااج ددمذسلنددينذأتااذأليلد مذسهدديذ دداذ
ىلد د يهيذسلحق د د ذاسل ى ددمذاسش دديى م.ي اذه ددلاذاسىج دديبذايد د ذىج ددألذاس د دياؤذاس اي دداذي إلجى ددي ذ دداذ
2002/10/10يي ينذالللثىي ذ ياذ(11دذسلد م2002ذ(اسييديئ ذاس اي دم  2007ذ1ذد.يندينذهدلاذ
اسقي ينذ هتتذاسمذلشج ذاسقمي ذاس ي

ذاس اياذيااج داذ دمذاللدلثىي ذ داذاس د ا ذىدنذاجدبذ

ت د د ذ ى د ددمذاسل ى د ددمذاليلصد دديت مذيالجلىي د ددمذ،ج د ددؤذاس د د اهذاسلق د ددمذياس ى د ددمذ،ل ى د ددمذاسى د ديا تذ
اس شد د م ،تيا جيتذ د د

ذ ى ددبذس د د اي نذ و ددعذ ددنذحىي ددمذحق ددي ذيىىل ن دديهذاسىللثى ن.ل ود د ذ

حنياذهدلاذاسقدي ينذذىجديلهذاللدلثىي ذني دهذىديذ دتاذاللدلثىي ذ داذىجديساذاسد لمذياسغديزذيندلسكذ
يمي اذاسىصي تذيشد نيهذاسلديى نذ.يلشد تذ دمذلم د ذهدلاذاسقدي ينذاسه دإاذاسيم دمذسعلدلثىي ذ
يه د د ددإاذاايد د دديس اذياسىحي ادد دديهذي قد د ددتاذهد د ددلاذاسقدد ددي ينذاس ت د د ددتذىد د ددنذاسى از د دديذياسود د ددىي يهذس ىلد د ددلثى ذ
ااج ا،أهىهي ذ
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-1ذى نذاسقي ينذس ىلدلثى ذااج داذحد ذد د ا ذ أألذاسىديبذاسدليذأت دمذاسدمذاس د ا ذي يائدتدذ دمذ
ي د د ذل ى دديهذاس ددكذاسى ن ددزيذاس اي دداذ ددتذل ددتاتذالسل ازى دديهذياس ددت ينذس حنيى ددمذاس اي ددمذيل دديئ ذ
اسجهيهذاا ي.ذ
-2ذأجدديزذس ىلددلثى ذااج دداذاسلددتايبذ دداذاالددهاذياسل د تاهذاسىت جددمذ دداذلددي ذاس د ا ذسددألي ا ذ
اسىيس م ،وعذ نذلني نذاسىحي اذالللثىي م.ذ
-1ذاللئجي ذاا اواذاسعزىمذس ىش ي ذ مذانذ ا مذ اذلحت تذىدتاذاسىشد ي ،م لهذياسجدتييذ
اليلصيت م.ذ
-3ذلددىنذس ىلددلثى ذااج دداذاسلدديى نذ ددمذاسىشد ي ذاللددلثىي يذسددتيذأيذشد نمذلدديى نذيم ددمذايذ
أج مذ اهيذىعئىم.ذ
-9ذ لنذحلي يهذس ىش ي ذ يس ى مذاسىح مذايذااج مذايذن هىديذسدتيذاحدتذاسىصدي تذ داذاس د ا ذ
ايذ ي جم.ذ
-2ذ لىل ذاسىش ي ذاسحيصبذ مذدجديزاذالدلثىي ذىدنذاسه دإاذ ي

لديبذىدنذاسود ائؤذياس لدياذسىدتاذ

ش ذل ياهذىنذلي ظذاسلشغ بذاسلجي ي.ذ
-7ذى نذاسه إاذاسيم مذسعللثىي ذح ذز يتاذ تتذل اذا

ليبذىنذاسو ائؤذياس لياذ ىيذ ل يلؤذ

ىد د ذز دديتاذ لد د مذىش ددي نمذاسىل ددلثى ذاس اي دداذ دداذاسىشد د ي ذيص دديلذاس ددمذ19ذلد د مذالاذني ددهذ لد د مذ
ىشي نمذاسىللثى ذاس اياذ اذاسىش ي ذأنث ذىنذ%90ذ(صح لمذا

ي  2008ذ2-1د.ذذ

ذىددنذ ددعبذاسى از دديذأ ددعدذ عحدداذانذيددي ينذاللددلثىي ذاسجت ددتذلدديتذ حددتعذ ق ددمذ ي ددمذن د اذ دداذ
اليلصيتذاس اياذ اذابذيتياذ أألذاسىيبذياس

اهذااج مذاسلاذ عذشكذلللدهاذىلديهىمذن د اذ

اذلإل ألذييئىمذاس اذاسلحل مذيىنذثاذل ذز زذاا شممذاليلصيت مذاسى ل لمذ

المبحـث الرابـع  :معايير المحاسبة الدولية
ىد ذاسلحدديلهذياسلغ د اهذ دداذاس عيدديهذاليلصدديت مذ دداذدمددي ذالجدديدذاس دديساذاسددمذىدديذ د تذ يس يسىددمذ
يلح د ذاسلجددي اذياالديا ،نينذىددنذاسود ي يذيود ذسغددمذىيحددتاذ،يني ددهذى اىددمذاسلجددي اذاس يسى ددمذ
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هاذاسىح كذياسىيجمذسهيذ،ح عذانذال لعتذ اذااليس ؤذاسىحيل مذاسىل مذ داذد دتاتذاس ي ديهذ
اسىيس مذاسى شي اذ اذى ل تذاستيبذ،يتذ تيذاسمذاهي ذحيلهذىنذاسل يياذاسجيه يذ اذاس لديئاذ
ياسى يى دديهذاسل دداذللو ددى هيذل ددكذاس ي يه.ىى دديذج ددبذاسليج ددهذ ح دديذسغ ددمذ يسى ددمذىيح ددتاذود د ي اذ
ى م.هلدذاس غدمذيي دهذاسمد ذياالديس ؤذياسى دي ذياسد ااذاسىحيلد مذياسىيس دمذاسلداذني دهذىل دمذ
اذاس يساذىنذم ذا ميس مذي ل مذيا ن ز مذيأى ن دمذاسدمذ ادياذ ىندنذىدنذ دعبذلم قدهذىقي دمذ
اسى يىيهذ مذاسص تذاسدتيساذ غداذاس اد ذ دنذىصدت ذهدلدذاسى يىديه،سلنينذودىي مذسحقدي ذ
اسىلددلثى نذ صيصدديذى د ذحيجددمذش د نيهذا

ىدديبذس د ذيألذأى ديابذىصددت هيذىلددلثى نذ دديسى نذ

 ،يس اياذاسىحيل اذاس يسىاذليتذ ج بذاس عييهذأنث ذشلي مذيهيذااى ذاسىم يؤذىنذأيذ اياذ
ىحيل اذ.ذ
يىددنذ ددعبذهددلاذاسى حددعذل د لاذاسلم د ذاسددمذىيوددي ذياي د ذاس اددياذاسىحيل د اذ دداذاس د ا ذيىددنذثدداذ
و ي اذى ي ذاسىحيل مذاستيس م.ذ

أوال  :واقع النظام المحاسبي في العراق
لىدتذاس اددياذاسىحيلد اذاس ايدداذ دمذاس اددياذاسىحيلد اذاسىيحدتذاسددليذ د تذ إ دده( اياذايذ مددمذ
للىث ددبذ دداذىجىي ددمذى ددنذاسل ل دديهذاس يص ددمذ لل ددج بذاس ي دديهذاسىحيلد د مذ ددمذىل ددلييذاسيح ددتاذ
اليلصدديت مذ ،تيا ددتاتذي ديائاذيحلددي يهذ ليى ددمذيىياز دديهذل م م ددمذ دداذدمددي ذىحددتتذىددنذاالددألذ
ياسقيا تذيالصمعحيهذياسل ي تذللدمة ل داف معينة(المؤاوفي.)22 :2002:
د دديذجت دددتاذىدددنذ د د ي ذاسىحيل د د مذ د ددبذه دديذح ق ددمذى ددنذح قد دديهذ

ياس ا ددياذاسىحيل د د اذاسىيحدددتذس د د ألذ

لمي هي ،ح ددعذ ج ددبذىددنذاس ي دديهذياسى يىدديهذاسلدداذلي هدديذلل ددتيذىددنذح ددعذاسجهدديهذاسىلددلل تاذ
احل يج دديهذاسيح ددتاهذاليلص دديت مذسلش ددىبذأجهد دزاذاسل مد د مذاليلص دديتيذيأجهد دزاذد ددتاتذاسحل ددي يهذ
اسقيى مذيااجهزاذاسو

م.ذ

يىنذا زذااهتاتذاسلاذ ل مذاس اياذاسىحيل اذاسىيحتذسلحق قهيذللىثبذ يللا ذ
-1ليح ددتذاس ي دديهذاسعزىددمذس ل م د مذياسل ل ددلذياس يي ددمذ ددمذىلددلييذاسيحددتاذاليلصدديت مذياسىلددلييذ
اسقيىا.ذ
 -2مذحلي يهذاسيحتاذاليلصيت مذ يسحلي يهذاسقيى مذ.ذ

 

مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم

91

إدارة األعمال في كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة البصرة 1122

م.م .علية صالح الشمري

*****

دراسات إدارية المجلد()4العدد()7

*****

أيلول  1122ص ص ()211 – 22

-1لله بذ ى يهذجى ذاس ي يهذاسىحيل مذيل ي هيذيل ز هيذ ه ااذاسحلي يهذاسقيى مذ.ذ
-3د د ددتاتذنشد دديتذدحصد دديئ مذى حقد ددمذ يس اد ددياذسلغم د ددمذىلم د دديهذاسىحيلد ددؤذاسقد دديىاذ د دداذاس يي د ددمذ
ياسل م مذيال يلذاسق ا اه(ت ذيانذاس يي مذاسىيس م  1819ذ7د.ذ

ذذذذذذذىىدديذل د ذ ىنددنذانذ لددل لاذانذاسهددتتذااليلدداذىددنذاس اددياذاسىحيل د اذاسىيحددتذهدديذ ددمذ
حلي يهذاسيحتاذاليلصيت مذى ذاسحلي يهذاسقيى مذىىيذ اذأ هذيتذ نزذ دمذ تىدمذاستيسدمذىىث دمذ
ددإجهزاذاسل مد د مذاليلص دديتيذياسجه دديزذاسى ن ددزيذسلحص دديبذيااجهد دزاذاس يي ددمذياسود د

مذيأهى ددبذ

حيجديهذاسجهدديهذاا د يذاسلدداذيددتذلحلددي ذاسددمذاسى يىدديهذاسىحيلد مذىثددبذاسىق ود نذياسىلددلثى نذ
يه د هاذىىديذ لقدتذاسى يىديهذاسىحيلد مذ صيئصدهيذاس ي دمذاسىلىث دمذ يسىعبىدمذياسليي دهذياسقي دمذ
س ىقي ددم،لسكذا ددهذميسىدديذني ددهذاسى يىدديهذىيجهددمذسلحق د ذهددتتذى د نذ ددينذ يئددتلهيذلل نددزذأليلدديذ
مذا جيزذهلاذاسهتتذىىيذ ج هيذه ذىلهيىمذايذىل تاذسلحق ذأهتاتذا ي.ذ

ثانيا  :ضرورة معايير المحاسبة الدولية
ذذ

انذاسلغ د د ذ دداذاس ئ ددمذاسىيس ددمذيى دديذال ددلل هذى ددنذلغ د د ذ دداذاحل يج دديهذاسىل ددل تى نذى ددنذ

اسى يىيه ،ددينذلنددينذاسى يىدديهذصددح حمذ،ل د مذ،ىل ددتاذيىلهيىددمذل ددتذيانذ د نألذ دداذليل د ذ
دمدي ذأهدتاتذاس ي ديهذاسىيس دمذياسلق د ذاسىديساذيىدنذثداذ صديئ

ذىدديذلحلي دهذىدنذى يىديهذااىد ذ

اسددليذل ددتذيانذ د نألذ دداذاس هي ددمذ دداذصددي اذلغ د ذ دداذاس د ااذاسىحيل د مذالددلجي مذس لغ د اهذ دداذ
اس ئددمذاليلصدديت مذياسلغ د اهذ دداذاحل يجدديهذاسىلددل تى ن(sawani:2007:4د.ذ ى د ذليل د ذح نددمذ
ا

ىدديبذتيس دديذ ،دداذدمددي ذاس يسىددمذ ا د اذس ل ددي ألذاليلصدديتيذ ،وددهذو د ي اذاس حددعذ ددنذ ادداذ

ىحيل د مذى لددجىمذتيس دديذ .لدداذ 1871جددهذسج ددمذى ددي ذاسىحيل د مذاستيس ددمذ(IASCداسددمذح ددزذ
اسيجدديتذاث د ذاللددي ذاسجى دديهذياسى يهددتذاسىه دمذاس ائددتاذ دداذالددل اس يذين ددتاذي ل ديذيأسىي دديذياس ي ددينذ
ياسىنل د كذيهيس ددتاذياسىى نددمذاسىلحددتاذيا س ددتاذياسيل دديهذاسىلحددتاذااى ن ددمذ ددمذلإل د ألذ((اس ج ددمذ
استيس مذسى ي ذاسىحيل مددسلقياذ يو ذي ش ذ((اسى ي ذاسىحيل مذاستيس مدد هتتذلمي ذيل ز زذ
ىه مذىحيل مذىل ا ممذلاهذأصيبذى لقمذى ي مذيىحتتا.ذ
ذل لدؤذ ددمذلسدكذانذأصد حهذىه دمذاسىحيلد مذنغ هديذىددنذاسىهدنذسهدديذى ي هديذيى دديت ذىىي لددلهيذ
يأ عي لهيذاسىل ي تذ هيذتيس يذالذ ىننذاس جي ذدس هيذياسيييتذ هيذ تذاسحيجمذي يلل تااذل كذ
اسى ي ذ اذاسىىي لمذياسلق تذ هيذ ىننذاسحتذىنذالجلهيتاهذيل تتذاسى يسجيهذس ىيوي ذاسياحت.ذ
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دلذانذأيبذلم د ذس ى ددي ذاسىحيل د مذاستيس ددمذنددينذلد مذ 2002دداذتيبذاللحدديتذااي دداذيلش د ذ
است اليهذاسلي قمذاسمذانذلم

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذيتذأتيذاسمذلدت ذان د ذسد ذيألذااىديابذ

يالللثىي اهذاسى ل لمذ نذتيبذاللحيتذ إيبذلن لمذيجهتذي هاذاسقيائاذياسلقي

ذياسى يىيهذاسىيس مذ

ش ددنبذأل ددهبذلل دديلذاسقد د ا اهذالل ددلثىي مذاس شد د تاذ(Lampert:2006:3د.ذياس ددياذ ش ددهتذاس دديساذ
اس اذ ىيذ اذلسكذاس ا ذليل يذ اذاس شيمذاليلصيتيذاس يسىا،يلسكذ يسلدىيفذسدت يبذاسشد نيهذ
اسىل ددتتاذاسج لد يهذسعلددلثىي ذي ددلنذاالديا ذاسىيس ددمذ تيا ازسددمذاسود ائؤذاسنىد ذن دمذيه هدديذسلشددج ذ
ذاسى دي ذاسىحيلد مذاستيس ددمذ

اللدلثىي اهذااج دمذيلحق د ذاسل ى دمذاليلصديت مذذاسىلدلتاىم ،لم

ل قتاذى يىديهذايلصديت مذىل دتاذيىلهيىدمذسجى د ذاسىلدلثى نذىدنذى ل دتذاسدتيبذي ديتاذىديذ ندينذ
اسىلددلثى ينذ ددمذت ا ددمذنيى ددمذ يسىحيلد مذاستيس ددمذي يسلدديساذالاذيددتىهذسه داذاسقديائاذياسلقددي

ذاسىيس ددمذ

ى تاذ مذي ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذلسكذل لهبذ ى مذال يلذاسق ا اهذالللثىي م.ذ
انذأيذالدلثىي ذلديابذنددينذىح دديذايذأج دديذد ىدديذ د ل مذ ثعثددمذ يصد ذهدداذاسيايد ذااى دداذ،يددي ينذ
الللثىي ذ،اسى يىيهذاسىحيل مذ.ي ا اذس لحلنذاس ل اذ اذاسياي ذااى اذياسىحييلهذاسجديتاذ داذ
اسىحي اد ددمذ د ددمذااىد ددنذ د دداذاس د د ا ذيصد ددتي ذيد ددي ينذاللد ددلثىي ذااج د دداذذسد ددلاذ ل قد ددمذس ىلد ددلثى ذ
اسى يى دديهذاسىحيلد د مذياسىيس ددمذياسل دداذ ل ددلم ذى ددنذ عسه دديذى ددمذا

دديفذاسىلحقق ددمذس قمي دديهذ

اليلص دديت مذاسى ل لدددمذاس يى دددمذ د دداذاسد د عتذ.يىىددديذلذشدددكذ ددهذانذى ا دداذه ددلدذاسى يىد دديهذ ىندددنذ
اسحصدديبذ هدديذىددنذ ددعبذاسلقددي
اسلق ددي

ذاسىيس ددمذاسى شددي اذس يحددتاهذاليلصدديت مذاس يى ددمذ،يسنددينذهددلدذ

ذل ددتذم ق دديذس ا ددياذاسىحيلد د اذاسىيح ددتذ دداذاس د د ا ذ ددهذل ددتذايذىل ددلثى ذيى ددنذ ددعبذ

ىللشي هذاسىيس نذالمع ذ مذل كذاسقيا تذياسل ىيهذياسقيا تذاسىحيل مذاسىم قمذ،ااى ذاسليذ
لددل زاذ لد د اهذمي ددمذسى ددمذى دديذلحي ددهذل ددكذاسلق ددي

ذى ددنذى يى دديهذ و ددعذ ددنذاسلن دديس تذاسل دداذ

ل لحى هيذاسىللثى ذ.سلسكذ ينذل اذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذل ج بذاسىحيلد مذسغدمذىيثييدمذلىثدبذ
يمي يهذا

ىيبذ

ذلىث بذي تي هيذ نذ نينذ ىقتي ذااش ي

ذاسل نذ تذلينذاسلقي

ذاسىيس دمذ

انذ وددى ياذلددعىمذاسى يىدديهذاسىحيل د مذيالمىئ ددينذاسددمذأ هدديذلقددتاذصددي اذياوددحمذ ددنذاسياي د ذ
اسل دداذس ش د نمذاسلدداذ ه ددينذاللددلثىي ذ هدديذىددنذتينذى ددمذاالددألذاسلدداذلدداذاللددل يتذدس هدديذ دداذ
د ددتاتذهددلدذاسلقددي

(Hegarty:2004:1د .صيصدديذدلاذىدديذ
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ذاس ي مذس ى يىديهذاسىحيلد مذياسلداذل ىدبذ دمذل ز دزذاسى يىديهذ

اسلاذلي هيذاس ي يهذاسىيس مذيج هيذىل تاذس ىلل تى نذيهلدذاس صيئ

ذها ذ

*المالءمة:
حلد ددمذلند ددينذاسى يىد دديهذىل د ددتاذ ،إ د ددمذ جد ددؤذدنذلند ددينذىعئىد ددمذسحيجد دديهذىل د ددليذاسق ا ،يلىل د ددكذ
اسى يىدديهذ يص د مذاسىعبىددمذ ددتىيذل د ث ذ دداذاسق د ا اهذاليلصدديت مذس ىلددل تى نذ ىلددي تلهاذ دداذ
لق اذا حتاعذاسىيو مذياسحيو اذياسىللق مذأيذل ز زذيلصح نذلق ىيلهاذاسىيو مذ،يسناذلنينذ
اسى يىيهذىعبىمذ زاذليا ذىجىي مذىنذاس صيئ

ذاسل

مذيها ذ

-1يصيبذاسى يىيهذدسمذىلل تى هيذ اذاسييهذاسى يلؤذ(اسليي هذاسىعئاد.ذ
-2دنذ نينذس ى يىيهذيت اذل يئ م.ذ
-1دنذ نينذس ى يىيهذيت اذ مذاسلغل مذاس نل م.ذ
يحلمذلنينذاسى يىيهذىعئىمذ جؤذدنذلندينذسهديذيدت اذل يئ دم،ذيي ىدمذالدل جي مذ(لإن ت دمد.ذدنذ
استي نذاسل يذياسلإن تيذس ى يىيهذاسىحيل مذىلتا عن ،يس اياذاسىحيل اذىلنيىدبذح دعذلندينذ
ى جدديهذي د ا ذى د نذهدداذىددت عهذي د ا ذأ د ذسددلاذ لم ددؤذااى د ذو د ي اذت الددمذ لدديئاذاسق د ا اهذ
اسلي قمذيىلي لهيذسى مذىتيذصحمذاسل اهذاسلي قمذأوتذدسدمذلسدكذأ دمذن ىديذني دهذاسى يىديهذ
لاهذي ىمذل يئ مذان ذين ىديذحصدبذ هديذاسىلدل تاذ داذاس ذييدهذاسى يلدؤذن ىديذني دهذاسى يىديهذ
أنث ذىعبىمذ(صيسن  2008ذ13د.ذ
*إمك ن ادعام د على المعلوم ت (الموثوقية)ذأيذدنذاسىلل تى نذ ىندنذانذ ثقدياذ داذاسى يىديهذ
اسلاذ لاذلي هيذيهلاذ لم ؤذانذلنينذاسى يىديهذ يس دمذىدنذاس مدإذ ،دتاذ دنذاسلح دزذيانذل د ذ
صت ذ نذاسى شياذياسليذ تي اذ لم ؤذاحليابذاسى يىيهذاسىحيل مذ مذ ص نذهىي
-1اسقي مذس لحق .ذ
-2ىصتاي مذاسل

.ذ
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يل اذيي مذاسلحق ذ ينذاسى يىيهذاسىحيل مذاسلاذ ليصبذدس هيذىحيلؤذى نذ يلل تااذى ي ذ
ذىللقبذ نذاسىحيلؤذاايبذ يلل تااذذاسى ي ذ

ي يألذى مذيي مذلنذ ليصبذدس هيذىحيلؤذأ
للهي.ذ
دىدديذاسصددت ذ دداذاسل د ذ

دداذدنذلىثددبذاسى يىدديهذاسىحيلد مذا حددتاعذاليلصدديت مذاسلدداذلىث هدديذ

ت جمذى قيسمذىنذاستيمذي اذلسكذلحق ذس يص مذاسىيثيي مذ اذاسى يىيهذاسىحيل م.ذ
*الق بلية للمق رنة
ذأيذانذدج ابذاسىقي مذ نذاسى يىيهذ تيذاسمذاسليصبذاسمذالل ليجيهذل ىمذ.يىنذثاذ
إ ددهذالاذني ددهذىقي ددمذاسى يىدديهذل د تيذاسددمذاسليصددبذاسددمذالددل ليجيهذىو د مذ ددينذهددلدذاسى يىددمذ
لنينذه ذيي مذس ىقي م.ذ
يللنينذ يص مذاسقي مذس ىقي مذىنذ يص ل نذ

ل نذهىي ذ

-1اسث يه.ذ
-2اسليح ت.ذ
ي ددتذاسث دديهذأى د اذىهىدديذا ددهذ لددي تذىلددل تىاذاسق ديائاذاسىيس ددمذ ددمذللل د ذاسلغ د اهذ دداذاسى نددزذ
اسىيساذيييئىمذاسدت بذنىديذا دهذ دت اذاسىيودي مذالذ حىداذاسق ديألذاسىحيلد اذىدنذى ديم ذااهديابذ
ياسى يبذاسلاذيتذل لاذىنذاسحناذاسش صا.ذ
دىدديذاسليح ددتذ قصددتذ ددهذالددل تااذاسيحددتاهذاليلصدديت مذاسى ل لددمذس مد ذياسقيا ددتذاسىحيلد مذ للددهيذ
ي ددلسكذ ىن ددنذىقي ددمذاسى يى دديهذاسىحيلد د مذس ددتاذشد د نيهذ،ذيه ددلاذ ل ددي تذىل ددل تىاذاسى يى دديهذ
اسىحيلد د مذ ددمذاسل د د تذ ددمذأيج ددهذاسشد د مذيال ددلعتذ دداذاس د دياحاذاليلص دديت مذاسىح م ددمذ ه دداذ
(ج ي اه  2001ذ90دذ
ذذذذذذيسقدتذييىددهذاس ت دتذىددنذاسدتيبذاس

ددمذ ل داذى ددي ذاسىحيلد مذاستيس ددمذ دتبذى ي هدديذاسىح ددمذ

ىثددبذتيبذاس د اذاس دداذياا تنذيس دديذيه هدديذىددنذاسددتيبذيلسددكذىددنذاجددبذللدده بذ هدداذىدديذلحلي ددهذ
اسلق د ددي

ذاسىيس د ددمذى د ددنذى يى د دديهذ و د ددعذ د ددنذلل د دده بذت ال د دديهذاسج د ددتييذاليلص د دديت مذس ىش د ددي
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الللثىي م.ي ا اذسع لع يهذاسن اذ اذاسى يسجيهذاسىحيل مذذىيذ نذذاس اياذاسىحيل اذاسىيحتذ
يى ي ذاسىحيل مذاستيس مذذ(اسلاذ ىننذليو حهيذ اذاسجتيبذ ياذ(1دذسلسكذ يذانذل داذى دي ذ
اسىحيل مذاستيس مذل ج بذاس ىبذاسىحيلد اذأنثد ذلدهيسمذي ج دبذاسى يىديهذاسىحيلد مذاسديا تاذ داذ
اسق ديائاذاسىيس ددمذأنث د ذشددلي مذيأنث د ذ يئددتاذىىدديذ لددهاذ دداذلحل د نذاس صدديئ

ذاس ي ددمذس ى يىدديهذ

اسىحيل د مذي يسلدديساذاسىلدديهىمذ دداذجددلؤذ ذيألذااى ديابذااج ددمذس ئددمذاسىح ددمذيهددلاذىدديذلحددييبذ
اس يحثمذاث يلمذ اذاسى حعذاس يىألذىنذاس حعذاسىىثبذسلمي ذاس ى ا.ذذ
ذ

جدول رقم ()8
االختالفات ما بين معايير المحاسبة الدولية وأحكام وقواعد النظام المحاسبي الموحد
رق
المعيار

عنوان المعيار

المعايير المحاسبية الدولية

2

المخزون

ي ي المخ زون الس لعي بالكلف ة ي ي المخزون السلعي بالكلف ة ب ري ة
التاريخية او صافي ال يمة البيعة ةيهما المعدب الموزون.
اقل.

4

محاسبة االندثار

إج را مراجع ة يوري ة للحي اة المفي دة ال يع اي النظ ر بعم ر الموج وي الفاب
لتغيير االندثار السنوي.
للموجوي لغرض تعديل االندثار.

8

صافي ربح او خسارة إظه ار التغي رات ف ي بن وي الفت رات ال يأخ ب بهظه ار اث ر التغي رات الت ي
الفترة
الساب ة على البيانات المالية واإلرب ا تحب ل ب الفترة الحالي ة ف ي الفت رات
الساب ة.
الحالية.

01

األم ور ال ار ة ال تظهر اإلرب ا ال ار ة إال ا ا ن ان ال يظه ر اإلرب ا ال ار ة حت ى ا ا
نان تح ها شبة مؤند.
واإلح داح ةل ح ة تح ها شبة مؤند.
لت اري الميزاني ة
العامة
وج وا قي ام الش رنة إالم بع رض ال تبنر الوحدة إالم ةي تفبي ت.
الت ارير المالي ة المعلومات المالية ع الشرنة التابع ة
لل اعات
ال اع ات
له ا مفب لة حس
البناعية والجغرافية لها.

01

المعلوم ات الت ي تع د الش رنة معلوم ات ملح ة تو ح يع الب بب ورة بس ي ة وجز ي ة اث أر
التغير في األسعار.
تعكس اثأر التغي ر ف ي اثأر التغير في األسعار.
األسعار

04

01

الممتلك ات والمك ا

النظام المحاسبي الموحد

إظه ار األص وب الفابت ة ف ي ال وا إظه ار األص وب الفابت ة بالكلف ة
المالية ام ا بالكلف ة التاريخي ة او ب يم ة التاريخية ف ط.
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والمعدات
01

01

إعاية الت يي .
ل يمي ز ب ي ان وا ع وي اإليج ار
مي ز ب ي ث ث ة ان وا م ع وي ويعالجه نمبروف بالنسبة للمستأجر
اإليج ار التمويلي،التش غيلي،والع د وإيراي للمؤجر.
غير ال ابل لإللغا ويع د ع د اإليج ار
والتموي ل ةص ام ا الع د التش غيلي
فيعد مبروفا.

ع وي اإليجار

تك الي
الموظفي

من

اف

ال يع الب النظ ام المحاس بي الموح د
تح دي تكلف ة من اف الت اع د باس تعماب محاس بة ومن اف الم وظفي والت اع د
اح در ال ري تي ،األول ى ت وي وإنما يعالب استخدام قانون الت اعد.
المن اف المترانم ة المس تح ة والفاني ة
ت وي المن اف المتوقع ة إ افة ال ى
تحل ي نلف ة الخدم ة الحالي ة والس اب ة
على اإلربا ببورة منتظمة.

21

محاس بة الم نح تع الب الم نح الحكومي ة ن هيراي س وا
الحكومي ة واإلفب ا نان ن دية ةم ةصوب ثابتة.
المس اعدات
ع
الحكومية

22

تستخدم ط ري تي مم ا طري ة الش را
او طري ة توحيد ح وق المالكي .

اندماج اإلعماب
22

24

21

21

تكالي

االقتراض

ةج از رس ملة او ع دم رس ملة تك الي
االقتراض.

يمي ز ب ي ن وعي فاألص وب يع دما
م ملكية الشرنة في ح ي إعان ات
اإلنتاج تعد إيراي.
تستخدم طري ة توجيه ح وق الم الكي
بشكل جز ي.
يع د تك الي االقت راض مب اري
إيراييه جارية.

ال ي ب م با المعي ار الن المنش ات
في حالة عدم خضو المنشاة لمراقبة خا عة لرقابة الدولة.
اإلفب ا ع
اإلطراف ات الع قة ةجهزة الدولة فأنة يج اإلفبا ع
الع ق ات م الجه ات الم رب ة والت ي
له ا الس ي رة والت أثير ف ي ال رارات
ت ي ناف ة االس تفمارات ناف ة بالتكلف ة
المالية والتشغيلية.
التاريخية.
محاسبة االستفمارات
تظه ر االس تفمارات المتداول ة بال يم ة
السوقية ،او بالتكلفة او ال يمة الس وقية
ةيهم ا اقل،ام ا االس تفمارات طويل ة
األجل فت ي بالتكلفة او إعاية الت يي .
يت تحديد برنامب المعاشات الت اعدي ة
المحاس بة والت ري ر
عل ى ةس ا نس مح دية ب انون
ي ت تحدي د برن امب معاش ات الت اع د
ع ب رامب من اف
يتن اوب س نوات الخدم ة والرات
المش ارنة عل ى ةس ا المعاش ات
الت اعد
األخير.
الت اعدي ة الت ي س تدف ع طري
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اإلس هامات للب ندوق مجتمع ة م
الفوا د المتح ة ع االس تفمار،اما
برنامب معاشات الت اع د المح دية في ت
تحدي دما عل ى ةس ا مجم و
المعاش ات المس ت بلية لمجم و
المشارني .

21

ال وا المالية الموحدة
والمحاس بة ع
االس تفمارات ف ي
المنشات التابعة.

21

الت ري ر الم الي ف ي
ايات ات
االقتب
مع دالت تض خ
مرتفعة

28

وجوا إعداي بيانات مالية موحدة م
الوح دات االقتب ايية ل س تفاية منه ا
يج على الشرنة إالم عرض بيانات إلغ راض التخ يط والمتابع ة عل ى
مالية موحدة إال ا ا نان مملون ة م
المستور ال ومي.
مؤسس ة اخرر.عن د تجمي البيان ات
ح بف األرص دة
المالي ة يج
والعملي ات واإلرب ا ع عملي ات
تم بي ةعضا المجموعة .
اعتمد التكلفة التاريخية نأسا للت يي
ول يأخ ب بنظ ر االعتب ار ح االت
استخدام المعدب العام لألسعار لتع ديل التضخ .
البيان ات المالي ة المعب ر عنه ا بالكلف ة
التاريخي ة ال ى بيان ات معب ر عنه ا
بوحدات ال يا الحالية.

م ا يخ ت نف ات البح والت وير
الموج ويات غي ر
عالجه ا عل ى ةس ا ةنه ا ن و م
الملموسة
المعالجة المحاس بية للموج ويات غي ر النف ات االيرايي ة المؤجلةرمب اري
الملموس ة الت ي ل ت ت معالجته ا ف ي رة مالي ةفت فأعلى الس نوات الت ي
معي ار ةخر.وج وا االعت راف تستفيد منها.
باألص ل ا ا ح الش روط ال وارية
فيه.

المبدررالمستوفي201-202 :2111:ف.

ذ

المبحث الخامس  :تحليل نتائج االستبانة واختبار الفرضيات
ذذذذذذ هتتذاللنىيبذاست المذيس لحق ذىنذىمي قمذ ود يهذاست الدمذىد ذأ ابذاسى لصد نذ داذهدلاذ
اسىجيبذييىهذاس يحثهذ ل تاتذييئىمذالل ي هذجيبذلصدى ىهيذيىديذلودى لهذىدنذألدئ مذ ىديذ لدجاذىد ذ
و مذاست المذاسلاذحتتهذده اوهيذااليل مذ هتتذاسل تذ مذىدتيذىلديهىمذلم د ذى دي ذ
اسىحيل مذاستيس مذ اذز يتاذال لىيتذ مذى جيهذاسىحيل مذىنذي بذاسىللثى ذااج اذي يسليساذ
جلؤذالللثىي ذااج اذس ئمذاس اي م.ذ
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ي اذويبذ و مذاست المذلاذد تاتذ قد اهذاالدل ي هذاسىلودى مذ11ذلد الذييدتذ ي داذانذ
لنددينذاالددئ مذلدده مذيياوددحمذيى لص د اذيددت ذا ىنددينذحليادديذ ددمذييددهذاسىلددلج ؤذ وددعذ ددنذ
دليحددمذاسل ص ددمذدىيى ددمذ و ددي مذأيذىقل ح دديهذايذليو د حيهذح دديبذىيو ددي ذاس ح ددعذيلس ددكذ ه ددتتذ
اسحص دديبذ ددمذى يى دديهذدو ددي مذلل ددي تذ دداذلح ددبذ ل دديئاذاال ددل ي ه.يلاذليز د د ذاال ددل ي هذاس ددمذ
اسجه دديهذاسى لص ددمذياسىلىث ددمذ إل دديللاذاسىحيلد د مذ دداذن ددمذا تا اذياليلص دديتذياسى ه ددتذاسل دداذ دداذ
اس صد اذ ودعذ ددنذليز د ذاالدل ي هذ ددمذاسىلدلثى نذاس د اي نذيااجي ددؤمىنذ دعبذ تىدمذاس ددتذ
السنل ي دداذيلسددكذ ددنذم د ذد لدديسهيذاسددمذاسش د نيهذاسىت جددمذ دداذلددي ذاس د ا ذسددألي ا ذاسىيس ددمذ
يلددي ذت دداذسددألي ا ذاسىيس ددمذ.ييددتذ ددرذ ددتتذاللددلىي اهذاسلدداذلدداذالددلعىهيذ(39دالددلىي اذا لىددتهذ
أليليذس لح بذيا ل ي ذاسل و يه.ذ
ي دداذ تا ددمذهددلاذاسى حددعذلدداذيصددتذ

ددمذاس حددعذىددنذ ددعبذليز د ذد د اتذاس ددمذحلددؤذاا ىددي ذ

ياسلإه ددبذاس ىدداذيل د ياهذاس تىددمذياسلئددمذاسلدداذ للددؤذدس هدديذنددبذ ت.ي ددتذلسددكذلدداذلح ددبذاس لدديئاذ
يا ل ي ذاسل و يهذالذلاذالل ااذ ليئاذاالل ي هذسنبذلد اب ثم التحليل والم اب ة م الفر ية
ونما يلي :
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 -8وصـف العينـة :
أوال  :توزيع إفراد العينة حسب األعمار
جتيب(2دذ
د اتذاس مذحلؤذاا ىي ذ
العينة

21-21
التكرار

21-21
النسبة
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%1151

24 %0151

اإلفراي
عحاذىنذاسجتيبذأ عدذانذأنث ذىنذ صدتذاس دمذللجدييزذأ ىدي هاذال د نذلد مذ ىديذ دي ذىىديذ مداذ
ا م ي يذ يىلعكذد اتذاس مذس

اذياسىهي ا.ذ

ذ

ثانيا  :توزيع إفراد العينة حسب التأهيل العلمي
جدوبر2ف
إفراي العينة حس التأميل العلمي
العينة

إعدايية

اإلفراي التكرار النس
بة

1

%1

يبلوم

بكلريو

ماجستير

ينتوراه

التكرار النسبة

التكرار النسبة

التكرار النسبة

التكرار النسبة

2

01 %151

1 %4454

21 %2158

%0050

عحاذىنذاسجتيبذأ عدذانذ17ذ تاذىنذد اتذاس مذهاذىنذحى دمذاس ن ديألذيانذ20ذىدنذد د اتذ
اس مذهاذ
ىنذحى مذاسىيجلل ذي ىثبذاه هاذأليللاذأىحيل مذ اذن مذا تا اذياليلصيتذذياسى هتذاسلق اذ اذ
أس ص دذذ
.ي1ىددنذد د اتذاس ددمذهدداذىددنذحى ددمذاسددت ياذي9يلددمذىددنذحى ددمذاسددتنلي ادذ.ىىدديذ ش د ذاسددمذانذد د اتذ
اس مذهاذ مذىللييذ يبذىنذاسل اذ صيصيذانذاه هاذىل ص

ذ اذاسىحيل م.ذ

ثالثا  :توزيع إفراد العينة حسب سنوات الخدمة
جدوبر4ف
إفراي العينة حس سنوات الخدمة
العينة

4-0

اإلفراي

1-1

-01فما فوق

04-01

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

2

%454

8

%0158

04

%2050

20

%4151
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ذذذذ عحاذىدنذاسجدتيبذأ دعدذانذهيس دمذد د اتذاس دمذللجدييزذلد ياهذ دتىلهاذاس ىدألذ شد اذلد مذ
ىىدديذ شد ذاسددمذاىددلعكذ
يسل ص

ددمذاس حددعذس د اذاس ى ددمذ وددعذ ددنذاىلعنهدديذاس د اذاس ى ددمذياسىلىث ددمذ

ذاسىحيل اذ

رابع  :مقي س احديد مؤاوى الموافقة
سقددتذلدداذالددل تااذاسىق دديألذاسىنددينذىددنذثددععذت جدديهذسلحت ددتذت جددمذأهى ددمذنددبذ ددتذىددنذ دديتذ
اللل ي مذ،نىيذىيونذ اذاسجتيبذ ياذ(9دذ
ذ

جدوب رق ر1ف
م يا

تحديد مستور المواف ة

الدرجة

مستور المواف ة

0

عالية جدا

2

متوس ة

2

معدومة

ل مؤ  :مقي س احديد األ مية النؤبية للوؤط الحؤ بيذ
ذلاذيو ذىق يألذل ل اذسهلدذاا يياذ

مديبذاسيلدمذاسحلدي اذىدتسيلذ يلدل تااذاسىق ديألذاسل ل داذ

سألهى مذنىيذىيونذذ اذاسجتيبذ يا(2دذ
جدوب رق ر1ف
م يا

تحديد األممية النسبية للوسط الحسابي

الوسط الحسابي

األممية

مستور المواف ة

-0اقل م 11،0

اتف

عالية جدا

- 11،0اقل م 24،2

اتف إلى حد ما

متوس ة

24،2الى 2

ال اتف

معدومة
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ؤ دؤ  :بدق ادؤاب نة وثب اه :
ذذذذذييىهذاس يحثهذ لق نذ ق اهذاللل ي مذيلسكذس لإنتذىنذاسصت ذياسث يهذينىيذ ا ذ
 -1بدق فقرات ادؤعاب نة ذلداذ د اذاللدل ي مذ دمذىجىي دمذىدنذاسىحنىد نذلإسلدهذىدنذ(3دذ
أ ويبذىنذأ ويبذاسه إاذاسلت ل مذ اذن مذا تا اذياليلصيت/جيى مذاس ص اذيهاذنبذىن ذ
 .1ذت .يمىمذجيلاذىحىت
 .2ت .تذاسن اذ تذاس ح ا
 .1ت .تذاس ويذ
 .3ت .اواذ تذاهللذ اذ
ييددتذالددلجي هذاس يحثددمذا ابذاسلدديتاذاسىحنى د نذيلدداذدج د ابذىدديذ ددزاذىددنذحددلتذيل ددت بذ دداذودديبذ
ىقل حيلهاذي لسكذ جهذاللل ي مذ اذصي لهيذاس هيئ مذاسىيوحمذ اذاسى ح .ذ
 -2ثبعععع ت ادؤععععاب نة ذسغد د اذلحت ددتذث دديهذالل ددل ي مذل دداذال ددل تااذال ل ددي ( cronbachs
alphaديني هذى يىعهذاسث يهذ حلؤذىحديي ذاللدل ي م(0989دأيذانذه ديكذث يلديذ داذا جي ديهذ
س مذاس حعذيهلاذياونذىنذ عبذى يىبذاسث يه.ذ

-2النا ئج والاب ر الفرضي ت:
الفرضية األولى :يل

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذىنذي بذاسشد نيهذاس اي دمذ

ذ م(لذ لهاذلم

ىد د نذاسقد ديائاذاسىيس ددمذت جد دمذ يس ددمذى ددنذاسىعبى ددمذياسىيثيي ددهذياسقي ددمذس ىقي ددمذى ددنذيجه ددمذ اد د ذ
المح ؤععععبينذاألكعععع ديميينديسغ د د اذا ل د ددي ذهدددلدذاسل و د د مذل دداذليز د د ذ20ذالد ددلىي اذ د ددمذألد دديللاذ
اسىحيل مذ اذن مذا تا اذياليلصيتذياسى هتذاسل اذ اذاس ص اذني هذاس ليئاذنىيذ ا ذذ
جدول()1
نتائج اختبارا لفرضية األولى
اإلجابات

اتفق

إلى حد ما
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األسئلة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

الحسابي

المعياري

8

80

%80

1

%88

8

%88

8،28

1،11

2

4

%21

8

%41

8

%41

2،2

1،14

8

02

%11

1

%21

0

%1

0،41

1،14

4

04

%11

1

%21

0

%1

0،21

1،41

8

01

%81

2

%01

1

%1

0،01

1،211

2

01

%11

1

%21

1

%1

0،21

1،211

1
ا

02

%11

1

%21

0

%1

0،4

1،12

ب

04

%11

1

%21

1

%1

0،2

1،42

1

02

%11

1

%21

2

%01
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9

02

%11

1

%21

2

%01

0،41

1،181

80

02

%11

1

%21

2

%01

0،11

1،11

88

01

%11

8

%41

2

%01

0،1

1،1

82
ا

01

%11

2

%01

2

%01

0،21

1،121

ب

01

%81

2

%01

0

%1

0،21

1،4

ج

02

%11

1

%21

0

%1

0،4

1،12

د

01

%11

1

%21

1

%1

0،21

1،211

88

1

%21

01

%11

1

%1

0،11

1،211

ذذىنذاسجتيبذاسلي ذ ىننذانذ عحاذانذاس ليئاذني هذ يسشنبذاسليسا ذ

ذذذ-ذسقددتذأاهد هذاس لدديئاذس لد ابذاليبذانذه دديكذشد مذدجىددي ذىددنذد د اتذاس ددمذ ددمذانذى جدديهذ
اسىحيلد د مذااليلد د مذاسل دداذ ىند دنذال لى دديتذ ه دديذى ددنذي ددبذاسىل ددلثى ذللىث ددبذ قيئى ددمذاست ب،ييئى ددمذ
اسى نددزذاسىيسا،يييئىددمذاسلددت ذاس قددتيذددلذ غددهذ ل د مذا جي ددمذ%90الل د %10،الل د ذدسددمذحددتذىدديذ
ي ىليلدمذحلددي اذ درذذ29،1يا حد اتذى ددي ي29،0ىىديذ شد ذدسدمذى ددبذد د اتذاس دمذسعللددي ذىد ذ
هلاذاسل اب.ذ
ذذذ-ذي يس ل د مذس ل د ابذاسثددي اذاس ددي
أاهد د هذاس ل دديئاذلل ددل يذ دداذأ ابذ
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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ي%30اسد ددمذحد ددتذىد دديذي%30لذ لل ،يهد ددلاذىد دديذ يود ددحهذاسىليلد ددمذاسحلد ددي اذسهد ددلاذاسل د د ابذيهد دديذ
2،2ي ددي ح ات23،0ذيهددلاذيددتذ لل د ذى د ذاس د أيذاسقيئددبذانذى ددتذاسق ديائاذاسىيس ددمذ ىددبذ ددمذلحق د ذ
أهتاتذاسجهمذاسلاذ ىبذ هيذ تذحتيعذل ي اذ نذحيجيهذي ه يهذىلل تىاذل كذاسقيائا.ذ
ذ

ذ-ذسقددتذأنددتهذ لدديئاذذاسلد ابذاسثيسددعذأهى ددمذ يصد مذأسىيثق ددهذياسىعبىددمذ دداذاسى يىدديهذاسىحيلد مذ
س ى تذياسىلل تاذ(اسىللثى دذ قتذانت%20ىدنذد د اتذاس دمذ دمذأ هداذ للقدينذلىيىديذىد ذهدلاذاسد أيذ
اذح إنتذ%19ىنذد اتذاس مذأ هاذ للقينذاسمذحتذىيذي ىليلمذ39،1ي ي ح اتذى ي ي93،0ذ
ىىيذ ش ذدسمذى بذد اتذاس مذسعللي ذى ذهلاذاس أي.ذ
ذ

ذذذذ-ذسقدتذاللد ذ%70ىددنذد د اتذاس دمذ ددمذانذد ددتاتذاسقديائاذاسىيس دمذ ددمذي د ذاس اددياذاسىحيلد اذ
اسىيح د د ددتذ د د ددتذه د د د د ذن د د دديتذسل د د ددمذاحل يج د د دديهذاسىل د د ددلثى ذااج د د دداذى د د ددنذاسى يى د د دديهذاسىيس د د ددمذ
ي ىليلم19،1يا ح اتذى ي ي38،0يهلاذ لل ذى ذاس أيذاسىشي ذدس مذ اذاسل ابذاس يىألذيىلديتدذ
انذد ددتاتذاسقد ديائاذاسىيس ددمذ ددمذي ق دديذى ددي ذاسىحيلد د مذاستيس ددمذل ل دديهاذ دداذانلل ددي هيذس ىيثق ددهذ
ياسىعبىمذىنذيجهمذ ا ذاسىلدلثى ذااج داذالذني دهذ لد مذا جي دمذ%19اللد ذي%19اللد ذاسدمذ
حتذىيذي ىليلم19،1يا ح اتذى دي ي09229يهدلاذ يسلإن دتذ شد ذاسدمذاللدي ذد د اتذاس دمذىد ذهدلاذ
اسل اب.ذ
ذذذذ-ذيني ددهذ لدديئاذاسل د ابذاسلدديتألذانذ%79ىددنذ

ددمذاس حددعذ للقددينذ ددمذانذلددي ذ يص د مذ

اسقي د د د د د د ددمذس ىقي د د د د د د ددمذل د د د د د د د ز تذىد د د د د د ددنذثقد د د د د د ددمذاسىلد د د د د د ددلثى ذااج د د د د د د دداذ د د د د د د دداذاسق د د د د د د ديائاذاسىيس د د د د د د ددمذ
يي ىليلم29،1يا ح ات179،0يهدلاذ ندتذأهى دمذلم د ذى دي ذاسىحيلد مذاستيس دمذياسلداذلللدهاذ
دداذلحق د ذهددلدذاس يص د مذينىدديذىيوددنذ دداذاسل د ابذاسلددي ذىددنذ ددعبذليح ددتذاسقيا ددتذياالدديس ؤذ
اسىحيل د مذاسىل ددمذىددنذي ددبذاسش د نيهذاسى ل لددمذيني دهذا جي دديهذ%29الل د ذي%10اسددمذحددتذىدديذ
ىليلم3،1يا ح ات92،0ذيىنذ عبذث ديهذاسيحدتاذاليلصديت مذذ دمذلم د ذاسقيا دتذاسىحيلد مذ
لل ددهيذ ددمذاسى يى دديهذاليلص دديت مذى ددنذ لد د اذاس ددمذا د د يذ لد د م%70اللد د ذي%10اس ددمذح ددتذى دديذ
ي ىليلم1،1ذيا ح ات.32،0ذ
ذ
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ذذذذ-ذي ددتذاسل د ذ لدديئاذاسش د نيهذىددنذااىددي ذاسىهىددمذس ىلددلثى ذسغ د اذلق د اذاسش د نيهذيللددهاذ
اسى يىدديهذاسىحيل د مذاسى ددتاذ ددمذذي د ذى ددي ذاسىحيل د مذاستيس ددمذ دداذلحل د نذىقددت اذاسىلددلثى ذ
ددمذاسل د ذ ه ددلدذاس لدديئاذيلسددكذى دديذأنتلددهذدجي دديهذ

ددمذاس حددعذياسلدداذني ددهذ ل د مذ%20اللدد ذ

ي%10اسمذحتذىيذي ىليلم9،1يا ح ات2،0ذ
ذ

ذذذذ-ذيأاهد د هذاس ل دديئاذاسىل ق ددمذ ىل دديهىمذلم دد ذى ددي ذاسىحيلد د مذاستيس ددمذى ددنذي ددبذاسشد د نيهذ
اس اي ددمذ ددمذال ددتىي ذىد ذاسشد نيهذااج ددمذ ددينذىدديذ لد لهذ%29ىددنذد د اتذاس ددمذ للد ذىد ذهددلاذ
اس د أيذيانذ %29لل د ذاسددمذحددتذىدديذي ىليلددم39،1يا ح د ات919،0ىىدديذ د نذأهى ددمذلم د ذهددلدذ
اسى ي ذسغ اذجلؤذالللثىي ذااج ا.ذ
ذ

ذذذذ-ذيسقتذني هذدجي يهذد اتذاس مذ نذاسل ابذاس يش ذللل ذى ذأهى دمذا ودىياذاس د ا ذسى اىدمذ
اسلجي اذاس يسى دمwtoذدلذني دهذىديذ لد لهذ%20ىدنذاسىلدلج نذ للد ذلىيىديذيىديذ لد لهذ %29للد ذ
اسمذحتذىيذي ىليلمذ99،1يا ح ات22،0ذ
ذ

ذذذذ-يل نذدجي يهذد اتذاس مذياسىل قمذ يسل ابذ يداذ(11دذانذ%90ىدنذد د اتذاس دمذ للد ذ دمذ
انذلم

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذل لهاذ اذج بذاس ىبذاسىحيلد اذأنثد ذلدهيسمذيانذىديذ لد لهذ

 %30لل ذاسمذحتذىيذي ىليلم2،1يا ح ات2،0ىىيذ نتذانذد اتذاس مذ ى ينذسعللي ذى ذهدلاذ
اس أي.ذ
ذ

ذذذذذ-ذ ذيسقدتذني ددهذدجي ديهذد د اتذاس ددمذ دنذاسلد ابذاس ددي

ذ دتي ذت ديانذاس يي ددمذاسىيس دمذلللد ذىد ذ

أهى ددمذدجد د اباهذاسل ددتي ذاسلددداذ ىي ل ددهيذت د ديانذاس يي د دمذاسىيس ددمذ دداذلحق د د ذأسىيثق ددهذس ى يىد دديهذ
اسىحيل مذاسى تاذ مذي د ذى دي ذتيس دمذ للد ذ%79ىدنذد د اتذاس دمذ دمذود ي اذلدي ذنديات ذ
ىحيل مذسهيذاسقت اذ مذلم

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذي ىليلم19،1يا ح ات929،0ذ اذح نذ

للد د د د ذ%10ى د د ددنذد د د د د اتذاس د د ددمذ د د ددمذود د د د ي اذدييى د د ددمذتي اهذلمي د د ددمذ د د دداذىج د د دديبذاسى د د ددي ذ
استيس مي ىليلددم29،1يا ح د ات3،0ذ ىدديذأنددتذ%29ذو د ي اذلددي ذدجد اباهذاسحىي ددمذس ىحيل د نذ
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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ى دديذ ه ددمذسه دداذىل ددل زىيهذاسح دديتذيالل ددلقعبذ ىليل ددم3،1يا حد د ات.92،0نى دديذأن ددتذد د د اتذاس ددمذذ
ود ي اذي ددياذ قي ددمذاسىحيلد نذياسىددتيق نذ ددلج اباهذلصددت ذاسقديائاذاسىيس ددمذ شددنبذ وددىنذأسىيثق ددهذ
يال ل د د د د د د د د د دديتذ د د د د د د د د د ددنذاسلص د د د د د د د د د ددت ذاسش د د د د د د د د د ددن اذالذني د د د د د د د د د ددهذ لد د د د د د د د د د د مذا جي د د د د د د د د د ددمذ د د د د د د د د د ددإلل ذ
%79ي ىليلم29،1يا ح ات179،0ذ.ذ
ذ

ذذذذ-ذي اذاس هي مذ قتذأندتهذ

دمذاس حدعذ دمذىعبىدمذاس ئدمذاس اي دمذسلم د ذى دي ذاسىحيلد مذ

استيس مذالذنينذىليلمذالجي يه79،1يا ح اتذى ي ي179،0نىيذىيونذ اذاسجتيبذ(7د.ذ
ذ

ذذذذذذذيىنذاس ليئاذاسلي قمذ ىننذانذ نتذ تاذث ديهذ ود مذاس حدعذاايسدمذاسلداذلد
لهاذلم

ذ دم((لذ

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذىنذي دبذاسشد نيهذاس اي دمذ ىد نذاسقديائاذاسىيس دمذت جدمذ يس دمذ

ى ددنذذاسىعبى ددمذيأسىيثيي ددهذياسقي ددمذس ىقي ددمذى ددنذيجه ددمذ اد د ذاسىحيلد د نذاان دديت ى نذددذيث دديهذ
اسل و مذاس ت مذأي(ذدنذلم

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذىنذي دبذاسشد نيهذاس اي دمذلد ى نذاسقديائاذ

اسىيس ددمذت جدددمذ يس دددمذىدددنذذاسىعبى ددمذيأسىيثيي دددهذياسقي د ددمذس ىقي ددمذى ددنذيجه ددمذ ا د د ذاسىحيل د د نذ
اانيت ى نذدد.ذ

الفرضعععية الث نيعععة  :يلد د

ذ ددم(لذ ل ددهاذلم دد ذى ددي ذاسىحيلد د مذاستيس ددمذى ددنذي ددبذاسشد د نيهذ

اس اي ددمذ ى د نذاسق ديائاذاسىيس ددمذت جددمذ يس ددمذىددنذاسىعبىددمذيذأسىيثيي ددهذياسقي ددمذس ىقي ددمذىددنذيجهددمذ
ا ذالمؤاثمرينديسغ اذا ل دي ذهدلدذاسل ود مذلداذليز د ذ دتتذىدنذاللدلىي اهذ دمذاسىلدلثى نذ
اذلي ذاس د ا ذسدألي ا ذاسىيس دمذيلدي ذت داذسدألي ا ذاسىيس دمذييدتذالدل ىهذاس يحثدهذ29ذالدلىي اذلداذ
ا جي مذ هيذيني هذاس ليئاذنىيذىيوحمذ اذاسجتيبذ ياذ(1د

ذ

جدول()1
نتائج اختبار الفرضية الثانية
اإلجابات اتف

الى حد ما
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ن حظ م الجدوب الساب ان النتا ب نان بالشكل التالي:

اسىليلمذاسحلي اذس ل ابذاليبذذ23،1ذي ي ح اتذى دي يذ72،0ذىديذ د نذدنذه ديكذشد هذدجىدي ذ
ىددنذي ددبذأ د اتذاس ددمذ ددمذهددلاذاسل د ابذدلذ غددهذ ل د مذا جي ددمذ ىيا د ذ%20يىيا د ذاسددمذحددتذىدديذ
.%20ذ
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ذذذذ-ذ ددرذاسىليلددمذاسحلددي اذس ل د ابذاسثددي ا31،1ذي ددي ح اتذى ددي ي93،0ذىدديذ د نذى ددبذد د اتذ
اس مذسعللي ذى ذهلاذاسل ابذدلذني هذ ل مذا جي مذؤذالل ذ%3يالل ذاسمذحتذىيذ.%92ذ
ذذذذ-ذني هذا جي مذ دنذاسلد ابذاسثيسدع%72اللد ذىىديذ د نذدنذه ديكذدجىي ديذسق ديبذهدلاذاسلد ابذ
ي ىليلم23،1ذيا ح اتذى ي يذ.30،0ذ
ذذذذ-ذل د نذ ل د مذا جي ددمذ ددنذاسل د ابذاس ا د ذانذىدديذ ل د لهذ%10ىددنذد د اتذاس ددمذ للقددينذلىيىدديذ
ي ىليلددمذ20،1يا ح د اتذ12،0ىدديذ د نذدنذه دديكذدجىي دديذىددنذي ددبذد د اتذاس ددمذ ددمذانذد ددتاتذ
اسقيائاذاسىيس مذذذ مذي ذاس اياذاسىحيل اذلذ تذني يذلحل يجيهذاسىللثى ذااج ا.ذ
ذذذذ-ذي يس ل د مذس ل د ابذاس دديىألذياسىل د ذ ل ددتاتذاسق ديائاذاسىيس ددمذ ددمذذي د ذاسى ددي ذاسىحيل د مذ
استيس ددمذ قددتذنددينذاسىليلددمذاسحلددي اذ11،1يال ح د اتذاسى ددي يذ21،0ىدديذ د نذى ددبذد د اتذاس ددمذ
سعللي ذى ذهلاذاسل ابذينىيذىيونذ اذاسجتيب.ذ
ذذذذ-ذسقددتذيا د ذ%13ىددنذد د اتذاس ددمذ ددمذانذلددي ذ يص د مذاسقي ددمذس ىقي ددمذل د ز تذىددنذثقددمذ
اسىللثى ذااج اذ يسقيائاذاسىيس مذي ىليلمذ23،1ذياذا ح اتذى ي يذ27،0ذ
ذذذذ-ذدنذلي ذ يص مذاسقي مذس ىقي مذ اذاسقيائاذاسىيس مذ لاذىنذ عبذليح تذاسقيا تذيااليس ؤذ
اسىحيل مذاسىل مذ داذد دتاتذهدلدذاسقديائاذهدلاذىديذاللد ذ دهذد د اتذاس دمذي لد مذ%21يندلسكذىدنذ
ددعبذث دديهذاسيحددتاذ ددمذلم د ذهددلدذاسقيا ددتذذي ل د مذ%13ىددنذدجي دديهذأ د اتذاس ددمذي ىليلددمذ
حلي ا(22،1ذ22،1.دذيا ح ات(33،0ي13،0د مذاسلياسا.ذ
ذذذذ-ذ ددرذاسىليل ددمذاسحلد ددي اذس لد د ابذاسث دديىنذ21،1يذيا ح د د اتذ38،0يذني ددهذا جي ددمذ د دديلل ذ
%72ي%12الل ذاسمذحتاذىيذىىيذ نذى بذد اتذاس مذسعللي ذى ذهلاذاسل ابذ.ذ
ذذذذ-ذيحدديبذىددتيذىلدديهىمذلم د ذاسى ددي ذاسىحيل د مذاستيس ددمذ دداذاس د ا ذ ددمذال ددتىي ذى د ذ
اسشد نيهذااج ددمذني ددهذ لد مذا جي ددمذ%10اللد ذي%12اسددمذحددتذىدديذي ىليلددمذ10،1ذيا حد اتذ
.11،0ذ
ذذذذ-ذسق ددتذأ ددتيذ%72ى ددنذد د د اتذاس ددمذ ددمذود د ي اذا و ددىياذاس د د ا ذسى اى ددمذاسلج ددي اذاس يسى ددمذ
ي ىليلمذ10،1يا ح اتذى ي ي.92،0ذ

 

مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم

888

إدارة األعمال في كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة البصرة 1122

م.م .علية صالح الشمري

*****

دراسات إدارية المجلد()4العدد()7

*****

أيلول  1122ص ص ()211 – 22

ذذذذ-ذ للد د ذ%10ى ددنذد د د اتذاس ددمذ ددمذانذلم د د ذى ددي ذاسىحيلد د مذاستيس ددمذل ل ددهبذاس ى ددبذ
اسىحيل اذ ىيذ لل ذاسمذحتذىيذ%12ىنذد اتذاس مذي ىليلم12،1ذيا ح اتذى ي يذ11،0ىديذ
نذى بذد اتذاس مذسعللي ذى ذهلاذاسل اب.ذ
ذذذذ-ذ يس ل د مذس ل د ابذاسثددي اذ ش د ذل د نذ دداذاسىليلددمذانذد د اتذاس ددمذ للقددينذ ددمذأهى ددمذتذي ذ
ت يانذاس يي مذاسىيس مذ اذلي ذاسنيات ذاسىحيل مذيلي ذاسحىي مذ تياج اباهذلصت ذاسقيائاذاسىيس مذ
يني هذاسىليلميهذنىيذ اذ(11،1ذ33،1.ذ13،1.ذ23،1.دينىيذىيونذ اذاسجتيب.ذ
ذذذذ-ذدىيذ نذىدتيذصدعح مذاس ئدمذاس اي دمذسلم د ذى دي ذاسىحيلد مذاستيس دمذ قدتذني دهذدجي ديهذ
د دذاتذاس دمذل ندتذذانذاس ئدمذاس اي ددمذل دتذصديسحمذسلم د ذى ددي ذاسىحيلد مذاستيس دمذيلسدكذ يسلإن ددتذ
سل د ددي ذاسند د ديات ذاسىحيلد د د مذاسق د دديت اذ د ددمذاسق د ددياذ ه د ددلدذاسىه د ددمذالاذني د ددهذ لد د د مذا جي د ددمذ د دديلل ذ
%21ي%12اسمذحتذىيذي ىليلم12،1ذي ي ح اتذى ي ي.33،0ذ
ذذذذذي دداذاسىليلددمذيم قدديذس لدديئاذاسلددي قمذ ىنددنذانذ د اذ ود مذاس حددعذاسثي ددمذاس تى ددمذي ق ددبذ
اسل و مذاس ت مذأيذذ(انذلم

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذىنذي بذاسش نيهذاس اي مذل ى نذاسقيائاذ

اسىيس مذت جمذ يس مذىنذاسىعبىمذيأسىيثق هذياسقي مذس ىقي مذىنذيجهمذ ا ذالمؤاثمريند.ذ
ذ
ذ
ذ

االستنتاجات والتوصيات :
أوالا  :االستنتاجات
ىنددنذلحت ددتذجى ددمذىددنذاللددل ليجيهذاسلدداذلدداذاسليصددبذدس هدديذىددنذ ددعبذاسجي ددؤذاس اد يذياسجي ددؤذ
اس ى اذىنذاست المذينىيذ ا ذ
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 .1ل تذاسى ي ذاسىحيل مذاسيل مذاسلاذلج بذاسىحيل مذسغمذىيثييمذلىثبذيمي يهذا
ذلىث ب،ي تي هيذسنذ نينذ ىقتي ذىلل تىاذاس ي يهذاسل نذ ت لي يذسلقي
وى ياذلعىمذاسلقي

ذيالمىئ ينذدس هي،يانذ

ىيبذ

ذاسىيس مذانذ

جياذ للل اهذسل كذاا ييا.

 .2ه دديكذالجدديدذتيسدداذسل دداذاسى ددي ذاستيس ددمذس ىحيلد مذنىجىي ددمذياحددتاذىددنذاسلق د ذاسىدديساذ
اسىق يسمذ ىيىيذ مذاسىلدلييذاسدتيساذسللدل تاذذ صدلهذدسزاى دمذ دعبذاسللد اهذاسقيتىدمذىدنذ
ي بذألتذاسش نيهذ يصلهيذىصت اذأليل يذسوديا مذاسلق د ذاسىيسا.ييدتذأتيذهدلاذاللجديدذ
سعهلىياذ يسى ي ذاستيس مذس ىحيل مذس ألذ مذىللييذاسش نيهذاسىق تاذ اذلدي ذااي ا ذ
اسىيس د ددمذاس يسى د ددمذ حل د ددؤ ،بذ د ددمذىل د ددلييذحنيى د دديهذاس د ددتيبذيأجه د دزاذل اد د د اذل يل د دديلهيذ
اسىحيل د مذيلسددكذىددنذ ددعبذل دداذهددلدذاسى ددي ذسلددتذحيجددمذاسل ا د اذاسىح دداذسل يلدديلهيذ
اسىل قمذ ى ل تذجيا ؤذاسلق

ذاسىيسا.

 .1ىدديزابذاس ا ددياذاسىحيلد د اذي دداذاس د د ا ذ لى ددتذا لىدديتاذشد د مذنيى ددبذ ددمذاس ا ددياذاسىحيلد د اذ
اسىيحتذ مذاس هاذىنذانذاس يساذ لقتاذ حيذايلصيتذاسلي ذيالللثىي ذياس ص صمذياسلاذ
للم ؤذىيان مذهلدذاسلمي اه.
 .3سقتذأاه هذ ليئاذاست المذانذلم

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذ اذاس ئمذاس اي مذىىننذانذ

لهاذ اذلمي ذاسى يىيهذياس ي يهذاسىيس مذ شنبذ ىندنذىدنذاسلحقد ذىدنذي ىدمذااصديبذ
ياس صياذيصحمذيتيمذاس ى يهذياس ليئاذ تياج ابذاسىقي ديهذياسل د اهذ دمذألدألذى هج دمذ
صددح حمذيلاهذشددلي مذىم قددمذىىدديذ لددهاذ دداذجددلؤذ

ألذااى ديابذااج ددمذاسددمذاس ئددمذ

اس اي م.
 .9ذنىدديذأاه د هذ لدديئاذاست الددمذأ ودديذانذاس ئددمذاس اي ددمذل ددتذ ئددمذىعئىددمذسلم د ذى ددي ذ
اسىحيلد مذاستيس ددم،يلسكذ ددتلذىددنذد ددتاتذى ددي ذ اي ددمذلددلعباذىد ذاسى ددي ذاستيس ددمذياسلددا
احا ج اسمذجهتذيييهذمي بذيتذللغ ذ هذاايوي ذاليلصيت مذياسى ي ذاستيس م.
 .2يجتذانذجى ذ

دمذاست الدمذاللقدهذ دمذانذ لم د ذى دي ذاسىحيلد مذاستيس دمذ لدهاذ داذ

جلؤذ ذيألذااىيابذااج مذياسل ؤذ اذلسكذ يسلإن تذ يتذاسم ذ
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ذأ -انذاسىللثى ذ هلاذ يسقيائاذاسىيس مذاسى تاذ مذي قيذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذيليستذ
ست هذاسثقمذ ى يهذاسش نمذي يسليساذلشج هذ مذج ؤذاللثىي الهذس ئمذاسىح م.ذ

ذؤ -انذلم د د ذى ددي ذاسىحيلد د مذاستيس ددمذ و ددلاذص ددلمذاستيس ددمذ ددمذيد ديائاذاسشد د نمذ
ي يسليساذلىن هيذىنذت يبذااليا ذاس ي ج مذياسى ي لم.ذ

ذذذذذذذذذذ -ذ تذلم

ذى ي ذاسىحيل مذاستيس مذش ميذس جيفذاللليي يهذاسلجي مذاستيس م.ذ

ث ني  :الاوبي ت
ىنذ عبذاست المذاسلي قمذي ليئجهيذلاذاسليصبذاسمذىجىي مذىنذاسليص يهذيهاذنىيذ ا ذ
 .1انذى ددي ذاسىحيل د مذاستيس ددمذى ددتاذىل د قيذىددنذي ددبذىل صص د نذ هددلاذاسىجدديبذىىدديذ نددتذ
صي مذي ى مذهلدذاسى ي ،يانذد تاتذى ي ذىحيلد مذ اي دمذلدلعباذىد ذاس ئدمذاستيس دمذ
لد د حلي ذاس ددمذاسنث د د ذى ددنذاسجه ددتذياسيي ددهذياس ددليذى ددهذي ددتذللغ د د ذاايو ددي ذاليلص دديت مذ
ياسى ي ذاسىحيل مذاستيس م.
 .2لم د ذى دي ذاسىحيلد مذاستيس دمذ دداذاس ئدمذاس اي دمذلد ىبذ دمذلحددت عذىه دمذاسىحيلد مذ
يج هيذىللقمذى ذاللجيدذ حياذس يسىمذ،ي تىيذلنللؤذاسىه مذمي هيذاس يسىاذ إ مذ ص نذ
لىني يذانذ إىبذ اذيت ذان د ذىدنذاسلد اذ حديذلحق د ذايلصديتذ ديسىاذ ديسى مذاسحق قداذ
س ن ىم.
 .1ل اذيلإه بذاسىحيل نذ مذىللييذ ل يلؤذى ذىللييذاسىحيل نذ اذاس تانذاسىلقتىدمذ
يلسددكذىددنذ ددعبذلمددي ذى دديهاذاست الددمذاانيت ى ددمذ دداذأيلددياذاسىحيل د مذسىدديتاذاسىحيل د مذ
استيس مذ تلذىنذا لىيتذاسى يهاذاسقت ىمذ،يانذ لاذاسل ن زذ مذىياو ذل مذ نذاسجي دؤذ
اس ا يذياس ى اذس ىحيل مذاستيس م.
 .3ىنددنذانذلد تيذ قي ددمذاسىحيلد نذيت ديانذاس يي ددمذاسىيس ددمذ دداذاس د ا ذتي اذأنثد ذ ي ددمذ دداذ
لمد ذي ذاسىحيلد مذىددنذ ددعبذلددت ؤذاسنديات ذاسىحيلد مذ تياييىددمذاسددتي اهذاسلمي ددمذيلددي ذ
اسحىي مذاسعزىمذس ىحيل نذ ىيذ هابذسهاذىلل زىيهذاسح يتذيالللقعب.
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.1

ددمذاس د هاذىددنذأهى ددمذيددي ينذاللددلثىي ذاس ايدداذدلذأ ددمذىدديذ دزابذ ددي اذىددنذ دداذ قدديمذ
اسو د تذاسلدداذلحلددي ذاسددمذد دديتاذاس ا د ذ ه ديذ شددنبذ ج ددبذاسقددي ينذ ل يلددؤذى د ذدىني دديهذ
اس ا ذاليلصيت م.

ذ

المصادر:
أوالا -المصادر العربية:
 .1لبععععععععععو قحف،عبععععععععععد الؤالم،اقابعععععععععع دي ت ادؤععععععععععاثم ر ،الدركو،ااؤععععععععععكندرية،مطبعة
الاب .1991،
 .2لحمد ،كغدار وا،محمد ،ؤفير،لي ر ال كائر ب لاكيف مت ماطلب ت اافب

وفق معع يير

المح ؤبة الدولية،م لة الب حث،عدد.2010 ،7عبر للنت:
www.gogool.com
 .3ادؤدي،يوؤعف،اثر العولمعة الم ليعة علعى اقابع دي ت العدو العربيعة ،لطروحعة دكاععو ار
في ادقاب د،كلية اادارة وادقاب د  ،معة الببرة.2002،
 .2لنطوان،ب ؤعععم مي ،ادؤعععاثم ر فعععي الععععراق ...معععت اقيعععيم لقععع نون ادؤعععاثم ر العراقعععي
رقععععععم()13لؤععععععنة،2006م لععععععة "اض من"ابععععععدر عععععععن الم لععععععس العراقععععععي للؤععععععلم

والاض من،2006،عبر للنت www.gogool.net :
 .2اوفيععق ،محمععد اععريف ود.ؤويلم،حؤععن علععي محمد،عولمععة الاقريععر الم ع لي والمع ع يير
الدولية للمح ؤبة في ظ الاراكة مت اداح د األوربي:ح لة المع يير الدولية للمح ؤعبة
ومع يير م لس الاع ون لدو اللليج العربي،2006،عبر للنت:
www.mstawfik.bizhosting.com
 .6عععع رات ،ل لعععد م ،معععع يير الاقععع رير الم ليعععة الدوليعععة،2007الاععع رقة ،إثعععراء للناعععر
والاوكيت.2002،
 .7مهورية الععراق ،ديعوان الرق بعة الم ليعة،النظ م المح ؤعبي الموحد،الطبععة األولى،العدار
العربية للطب عة ،بغداد.1922 ،
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أيلول  1122ص ص ()211 – 22

 .2اللطي ع  ،ح ع كم بدر،ل ميععة ادؤععاثم رات األ نبيععة فععي الانميععة ادقاب ع دية وانعك ؤ ع اه
ودور في دعم الما ريت البغيرة(ح لة دراؤعية فعي األردن) ،م لعة اقابع دي ت اعم

إفريقي ،عدد،2عبر للنت :

www.univ-chlef.dz

 .9ديععععوان الرق بعععععة الم ليعععععة،م لس المعععععع يير المح ؤعععععبية والرق بية،الق ععععععدة المح ؤعععععبية
رقم(.2003،)12
 .10رمضع ن ،كي د.مبع دا ادؤععاثم ر المع لي والحقيقععي ،الطبعععة ادولععى،دار وائع للناععر،
عم ن ،ادردن.1992 ،

 .11الك راني ،بندر بن ؤ لم،ادؤاثم رات األ نبية المب ارة ودور في النمو ادقابع دي،
رؤععععع لة م ؤعععععاير فعععععي قؤعععععم ادقابععععع د،

مععععععة الملععععع ؤععععععود ،المملكعععععة العربيعععععة

الؤعودية ،2002،مناورة عبر للنتwww.pdffactory.com :
 .12الؤيد الهوا ري ،ادؤاثم ر والاموي ،الق رة،مكابة عين امس .1922،
 .13ب لح،رض اب ار يم،اثر او ة مع يير المح ؤبة نحعو القيمعة الع دلعة،على اللبع ئ

النوعيععة للمعلومعع ت المح ؤععبية فععي ظعع ادكمععة الم ليععة الع لمية،م لععة كليععة الا عع رة

للبحوث العلمية  ،معة ادؤكندرية ،العدد،2الم لد،26يوليو.2009عبر النت:
www.gogool.com
.12

بحيفة االب ر،حبة األق ليم في ق نون ادؤاثم ر لعراقي،عدد ادثنعين6،نيؤع ن

.،2009
 .12عبععد الرحيم،علععي محمععود وآلععرون،الاقييم المح ؤععبي لوبععو الث باععة فععي الاععرك ت
المؤع مة الكويايعة ومععدى مالئمعة اطبيععق المعع يير المح ؤععبية الدولية،الم لعة العربيععة
للعلوم اادارية،م لد،2عدد،1نوفمبر . 1997
 .16للعوامي،ركق اهلل مبب ،دراؤة لولية حو اطبيق المع يير المح ؤبية الدولية فعي
ال م يريععة العظمى،الم ع امر الليبععي ادو حععو المح ؤععبة،النق بة الع مععة للمح ؤععبين
والم ار عين الق نونيين.2006،
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مدى مساهمة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على جذب رؤوس األموال األجنبية للبيئة المحلية

 .17للقاعععي،ظ ر،لثر اطبيعععق معععع يير المح ؤعععبة الدوليعععة فعععي الاعععرك ت األردنيعععة علعععى
اؤعاقط

ادؤعاثم ر األ نبعي المب اعر،الم لة العربيعة لددارة،المنظمعة العربيعة لعددارة،

معة الدو العربية ،الق رة،2002،عبر النتwww.gogool.com :
 .12المؤعععاوفي،حيدر عبعععد الحؤعععين،اقويم النظععع م المح ؤعععبي الموحعععد فعععي ضعععوء نظريعععة
المح ؤبة والمع يير المح ؤبية العراقية والدولية،لطروحة دكاو ار مح ؤبة غير مناورة
 ،معة الببرة،كلية اادارة وادقاب د.2002،
وي،طال ،المعععع يير المح ؤعععبية الدوليعععة والبيئعععة األردنيعععة

 .19نور،عبعععد الن بعععر ود.ال

ماطلب ت الاوافق والاطبيق،2007،عبر للنتwww.gogool.com :
 .20الوق ئت العراقية،عدد.20/1/17 ،2031

ثانيا-المصادر االجنبية:
1- Hegarty،John. Gielen، Frédéric Ana Cristina Hirata Barros.
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTING AND
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 علية صالح الشمري.م.م

AUDITING STANDARDS. Lessons Learned from the World Bank’s
Accounting and Auditing ROSC Program . September.2004
.online:www.gogool.net.

2-LAMBERT M.، HUBNER G. ، MICHEL P.- A. and OLIVIER
International Financial Reporting Standards and Market Efficiency :
A European Perspective .November.2006. online: http://fdef.uni.lu/

3-Sawani،Assma.
The
Changing
Accounting
Environmen.International Accounting
Standards and US
implementation.
Journal of Finance and
Accountancy.2007.onlin:www.gogool.net.
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