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دور تكايم اقتصاد املعرفح واحملاصثح انذونُـح يف حتقُق انتنًُح
املضتذايح

ـ.ـ .محمد إبراهيـ عمي

كمية بغداد لمعموـ االقتصادية
املضتخهص

تشهد البيئة الحالية تطورات عديدة نتيجة التغيرات الحاصمة في جميع المجاالت المتمثمة في االقتصػادية

واالجتماعيػػة والايااػػية والنانونيػػة التػػي تدت الػػت تحػػوؿ االقتصػػاد الصػػناعي الػػذع يعتمػػد بشػػكؿ تاػػاس عمػػت
اإلنتػػاج الكمػػي الػػت اقتصػػاد المعرفػػة الػػذع يعتمػػد بشػػكؿ تاػػاس عمػػت المعمومػػات والمعػػارؼ ،بصػػهتها الركيػػزة

األاااػػية لهػػذا االقتصػػاد مػػف ػ ؿ تػػداوؿ هػػذم المعمومػػات والمعػػارؼ بػػيف جميػػع االفػراد بشػػكؿ عػػاـ ومت ػػذع

النػػػػػػػػػػ اررات بشػػكؿ ػػاص ،عبػػر تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت المتمثمػػة فػػي الحااػػوب واالنترنػػػػت لتحنيػػؽ
تنمية بشرية ماتدامة في بعدها االجتماعي.

ومػػف المعػػروؼ اف قػػػ اررات االاػػتثمار األجنبػػػي تعتمػػد بشػػكؿ تاػػػاس عمػػت معمومػػػات المحاابػػػة الدوليػػػػة

(كحد ادنت) المتمثمة في المعمومات الػواردة فػي النػوائـ الماليػة الموحػدة والمعمومػات التػي تر ػذ بنظػر االعتبػار
التغيػرات فػػي الماػػتوم العػػاـ لحاػػعار (محااػػبة التتػ ـ) ومعمومػػات عػػف تػػريبة الػػد ؿ فػػي الدولػػة التػػي يػراد

االاتثمار فيها ،هذا يعنػػػػػػي اف المعمومات المحاابية التي يتـ تنديمها مف ػ ؿ الػنظـ المحااػبية المحميػػػػػػػػة
المطبنػػػػػػػػػػة في كؿ دولة وفناً لممعايير والنواعػػػػػد والتشريػعػػػػػات ال اصػة بكػػػػػؿ دولػػػػػػػػػػة غيػر قػادرة عمػت تػوفير
مثؿ هذم المعمومات  ،وبالتالي تصبحت غير مهيدة لنػػػػػػػ اررات االاتثمػػػػػػػار األجنبػػػػػػػي ،ومف هنػػػػا بػرزت مشػكمة

البحث األااايػػة مػػػف ػ ؿ التاػا ؿ االتػي ل هػؿ اف معمومػات المحااػبة المحميػػة فػي كػؿ دولػػػػػػة مهيػدة فػي
ات اذ ق اررات االاتثمار األجنبي لتحنيػػػػػػؽ تنميػػة اقتصادية واجتماعية ماتدامة .

ومف هنا برزت الحاجة لوجػػود محاابػػػة دوليػػػػػػػػة تكػػػػوف قػػػػػػػػػادرة عمػت توفيػػػػر معمومػات محاابيػػة تمبػػػي

احتياجػػػات مت ػػذع النػػػػ اررات المتواجػػػػػػػديف فػي جميػػع انحػػام العػػالـ الت ػاذ قػػػػػػػػػػػ اررات رشيػػػػػػػػػػدة ،مػػف شػػرنها اف
تااهـ في تحنيؽ تنمية ماتدامة في بعديها االقتصادع واالجتماعي.

املصــحهتاخ انرسُضــُح نهثتـ

اقتصػػاد المعرفػػة  ،المحااػػبة الدوليػػة  ،قػ اررات االاػػتثمار االجنبػػي ،

التنمية الماتدامة.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجمدٕٔ
العدد ٔٛ

لانة 2015

الصهحات ٗٗٓ-ٖٜٛ
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املقذيح

تدم التطػػػور الهائػػػؿ فػػػي العمػػػـ والتكنولوجيػػػا الػػػت احػػػداث تطػػػورات فػػػي جميػػػع المجػػػاالت االقتصػػػادية

واالجتماعيػػة والايااػػية والنانونيػػة والػػت تحػػوؿ االقتصػػاد الػػت اقتصػػاد المعرفػػة الػػذع يعتمػػد بشػػكؿ رئػيس عمػػت
تداوؿ المعمومات والمعارؼ بيف جميع االفراد المتواجديف في تماكف م تمهة مف العالـ لتحنيػؽ تنميػة اجتماعيػة

ماتدامة.

ومف المعروؼ في ظؿ هذا االقتصاد اتجهت غالبية االعمػاؿ الػت الدوليػة واف المحااػبة المحميػة غيػر قػادرة

عمت توفير معمومات مهيدة الت اذ ق اررات ااتثمارية اجنبية رشيدة .ومف هنا برزت الحاجػة الػت وجػود محااػبة
دولية قػادرة عمػت تػوفير معمومػات مهيػدة الت ػاذ قػ اررات ااػتثمارية اجنبيػة رشػيدة لتحنيػؽ التنميػة االقتصػادية
واالجتماعية الماتدامة ،هذا يعني اف المعمومات التي يتـ تنديمها مف

ؿ النظـ المحاابية المطبنػة فػي كػؿ

دولة غير قادرة عمت توفير معمومات مهيدة لن اررات االاتثمار األجنبي ،لذلؾ يهدؼ البحث الت بياف دور تكامػؿ
اقتصاد المعرفػة والمحااػبة الدوليػة فػي ترشػيد قػ اررات االاػتثمار األجنبيػة لتحنيػؽ تنميػة اقتصػادية واجتماعيػة

ماتدامة.

وقد تـ تنايـ البحث الت عدة محاور وكما يميل-

المحور األولػػػػػػػػػػػ ل منهجية البحث

المحور الثانػػػػػي ل اقتصاد المعرفة  -نظرة تعريهية
المحور الثالػػػث ل ع قة اقتصاد المعرفة بالمحاابة الدولية

المحور الرابػػػػػػػع ل انعكااات معمومات المحاابة الدولية عمت الن اررات االاتثمارية االجنبية

المحور ال امسل دور ق اررات االاتثمار األجنبية واقتصاد المعرفة في تحنيؽ التنمية الماتدامة
المحور الاادسل تحميؿ ااتمارات االاتبياف

المحور الاابػػػػػعل االاتنتاجات والتوصيات
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احملىر االول ينهجُح انثت

:1-1يشكهح انثت

تدم التطور الحالي في العمـ والتكنولوجيا الت ااػت داـ تاػاليب وطػرؽ جديػدة تػت مـ مػع متطمبػات اقتصػاد

المعرفػػة ،لػػذلؾ يتطمػػب مػػف عمػػوـ المعرفػػة اف تتكيػػؼ مػػف هػػذا التطػػور ومنهػػا المحااػػبة ،حتػػت يػػتـ مػػف

لهػػا

توفير معمومات مهيدة الت جميع مت ذع الن اررات وبال صوص الماتثمريف الدولييف الت اذ ق اررات رشيدة  ،هػذا
ؿ التاا الت االتيةل-

وتبرز مشكمة البحث مف

ٔ .هػػؿ اف المعمومػػات المحااػػبية المندمػػػة مػػف الوحػػدات االقتصػػادية العراقيػػػة تػػت مـ مػػع متطمبػػات اقتصػػػاد
المعرفة.

ٕ .هؿ اف المعمومات المحاابية المندمة مف الوحػدات االقتصػادية العراقيػة مهيػدة فػي ات ػاذ قػ اررات االاػتثمار
األجنبي.

ٖ .هؿ ات اذ ق اررات االاتثمار األجنبي بالشكؿ الصحيح ي دع الت تحنيؽ تنمية اقتصادية ماتدامة.

ٗ  .هؿ االعتمػاد عمػت التعمػيـ والتػدريب واالبػداع وتبػادؿ المعرفػة فػي ظػؿ متطمبػات اقتصػاد المعرفػة يػ دع الػت
تحنيؽ تنمية بشرية ماتدامة.

:2-1اهذاف انثت

 :ياعت البحث الت تحنيؽ األهداؼ االتيةل-

ٔ .تنديـ اطار نظرع لمههوـ اقتصاد المعرفة.
ٕ .توتيح المحاابة الدولية.

ٖ .بياف تكامؿ اقتصاد المعرفة والمحاابة الدولية.
ٗ .بياف دور المحاابة الدولية في ق اررات االاتثمار األجنبي.

٘ .توتيح انعكااات االاتثمار األجنبي عمت التنمية االقتصادية الماتدامة.
ٖٔ-لفرتية البحثل ياعت البحث الت ا تبار فرتيتيف تااايتيف همال-

ٔ .اف تكامؿ اقتصاد المعرفة والمحاابة الدولية ياهـ في تحنيؽ ق اررات االاتثمار األجنبي.

ٕ .اف تحنيؽ ق اررات االاتثمار األجنبي ياهـ في تحنيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية الماتدامة.

:4-1أهًُح انثت

تات ي تهمية البحث مف

ؿ توجه االعماؿ الت الدولية في ظػؿ اقتصػاد معػولـ  ،وهػذا يتطمػب تكييػؼ الػنظـ

بشكؿ عاـ والمحاابة الدولية بشكؿ اص ،حتت يتـ مف

ااتثمارية اجنبية رشيدة لتحنيؽ تنمية اقتصادية ماتدامة.

لها توفير معمومات دولية مهيدة فػي ات ػاذ قػ اررات
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الشكؿ (ٔ) الم طط االجرائي لمبحث

اقتصبد المعرفت والمحبسبت الدوليت

اقتصبد المعرفت
تعليم
،تدريب
ابداع،ابتكبر

حريتتدفق
راس
المـــبل

معلومبث
ومعبرف

المحبسبت الدوليت
تكنولوجيااااااب
المعلوماااابث
واالتصـبالث

معلومااااابث
مبليــــت

معلومااااابث
غيااااااااااااااااار
مبليــــت

معلومااااابث
غيااااااااااااااااار
مبليــــت

اقتصااااابد
يت

بيئــــــيااـ
ة

اجتماااابع
يت

معلومبث الكترونيت

معلومبث الكترونيت

قراراث استثمبريت اجنبيت رشيدة

بعد اجتمبعي

بعد اقتصبدي

التنميت المستدامت

بعد بيئي
واجتمبعي
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احملىر انثانٍ اقتصاد املعرفح  -نظرج تعرَفُح

 :1-2انثُاناخ واملعهىياخ واملعرفح

اتهؽ الباحثوف في حنؿ المعرفة عمػت تػرورة توتػيح الع قػة بػيف البيانػات والمعمومػات والمعرفػة  ،فمنػد

انطمؽ اولئؾ الباحثوف مف فكرة موحدة ،وهي اف البيانات مػاهي إال رمػوز تو كممػات تو حنػائؽ باػيطة متهرقػة

لػػػػػـ يػػػػػتـ تهاػػػػػيرها وهػػػػػي بحػػػػػد ذاتهػػػػػا وبصػػػػػورتها الباػػػػػيطة تكػػػػػوف قميمػػػػػة الهائػػػػػدة فػػػػػي ات ػػػػػاذ النػػػػػ اررات

) .(Rob&Coronel,2000:4بينما تعػد المعمومػات مجموعػة مػف البيانػات ذات معنػت يػتـ تجميعهػا لتصػبح
مهمة يمكف اإلفادة منها في ات اذ الن اررات) . (Gelinas et al,2004:16في حػيف تشػمؿ المعرفػة الحنػائؽ

واالدراؾ وال برة والحكمة والبصيرة المعروفة والههـ المكتاب مف قبؿ شػ ص او مجموعػة اشػ اص  ،التػي تػـ
اشػتناقها مػف المعمومػات والدرااػة ونتػائا المنارنػات وصػنع الع قػات ) .(Mcnabb,2006: 284وبنظػرتهـ

عػدوا البيانػات المكتاػبة مػف البيئػة مصػد ارً لممعمومػات والتػي بػدورها تعػد مصػد ارً
هذم يكوف اغمب البػاحثيف قػد ّ
لممعرفة ).(Zins,2007:479
ويرم الباحػث اف البيانػات مػاهي اال ارقػاـ او حنػائؽ او مػواد ػاـ لػـ يػتـ معالجتهػا  ،امػا المعمومػات فهػي

بيانػػات معالجػػة ،بينمػػا المعرفػػػة هػػي عبػػارة عػػػف البيانػػات والمعمومػػات واالرشػػادات واالفكػػػار وال بػػرة التػػي تػػػـ

ااتعمالها ااتعماالً منتجاً ،وتوظيهها لتحنيؽ هدؼ موصوؼ وتعد عامؿ مهػـ فػي نجػاح الوحػدات االقتصػادية،

ويمكف بيعها اوااتعمالها في تطوير منتا او مؽ منتجات جديدة او تغيير العمميات االنتاجيػة او ااػموب ادارة
الوحدات االقتصادية.

 :2-2يفهىو اقتصاد املعرفح

ادت التطورات التي اتاـ بها االقتصاد الحالي الت تحداث تغييرات في الهكر االقتصادع بشػكؿ عػاـ وفػي

فكػػػػػػػػػر التنميػػػػػػػػػة الماػػػػػػػػػتدامة بشػػػػػػػػػكؿ ػػػػػػػػػاص ،مػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػ ؿ ظهػػػػػػػػػور مصػػػػػػػػػطمح اقتصػػػػػػػػػاد المعرفػػػػػػػػػة
( )Knowledge Economyالػػذع ااػػتعمؿ ألوؿ مػرة مػػف قبػػؿ عػػػالـ األقتصػػاد األمريكػػي ()Drukerعػػػػاـ
(  ) 1969فػػػػػي الهصػػػػػػؿ الثػػػػػػاني عشػػػػػر مػػػػػػف كتابػػػػػػػه (عصػػػػػػر التوقػػػػػؼ –
.(Bastalich,2010: 846) ) Discontuity

حيػػث يػػرم Druker

of

Age

The

اف العػػالـ صػػار يتعامػػؿ فعػ ً مػػع

صناعات معرفية تعد البيانات موادها األولية والعنؿ البشرع تداتها واألفكار منتجاتها ،في حػيف يػرم ت ػروف تف
تقتصاد المعرفة هو االقتصاد الذع تصبح فيه المعرفة العامؿ المهـ لحياة االقتصاد  ،وهي المكوف الرئياي في

مػؽ الثػروة ) .(Kargbo,2011: 63ويعػرؼ اقتصػاد المعرفػة عمػت انػه االقتصػاد الػذع يعتمػد بشػكؿ متزايػد

عمػػت االاػػتعماؿ الهعػػاؿ ل صػػوؿ غيػػر المممواػػة كالمعرفػػة والمهػػارة واالبتكػػار كمصػػدر رئياػػي لمميػػزة التنافاػػية

).(Brinkley,2006:4

ويػػرم الباحػػث اف اقتصػػاد المعرفػػة هػػو نمػػط اقتصػػادع متطػػور قػػائـ عمػػت االاػػت داـ الوااػػع لتكنولوجيػػا

المعمومػات واالتصػػاالت فػػي م تمػػؼ توجػػه النشػػاط االقتصػادع،الذع تمثػػؿ فيػػه المعرفػػة عنصػػر االنتػػاج الػػرئيس

والنػػػوة الدافعػػػة االاااػػػية لتكػػػويف الثػػػروة ،ويهػػػدؼ الػػػت التحاػػػف فػػػي واقػػػع االدام االقتصػػػادع لتحنيػػػؽ تنميػػػة
اقتصادية وبشرية ماتدامة.
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هنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف ال صػػػائص التػػػي يتميػػػز بهػػػا اقتصػػػاد المعرفػػػة والتػػػي اصػػػبحت الاػػػمة الغالبػػػة

ل قتصاديات التي د مت في طور التحرر مف النيود النديمة والػد وؿ فػي عصػر االنترنػت والتجػارة االلكترونيػة
والبنوؾ االلكترونية التي يمكف اجمالها باالتيل-

ٔ -انتنػػػاؿ النشػػػاط االقتصػػػادع مػػػف إنتػػػاج وصػػػناعة الاػػػمع إلػػػت إنتػػػاج وصػػػناعة المعرفة(الشػػػمرع
والميثػػػػػػيٕٓٓٛ،ل ٕٕ .)ٕ٘ -

ٕ -اعتمػػػػػاد التعمػػػػػيـ والتػػػػػدريب الماػػػػػتمريف ،التػػػػػي تتػػػػػمف ماػػػػػتويات عاليػػػػػة مػػػػػف التػػػػػدريب لمعػػػػػامميف
).(Brinkley,2006:13

ٖ -االنتنػػػاؿ مػػػػف التهكيػػػػر عمػػػت تاػػػػاس الجػػػػودة إلػػػت التهكيػػػػر عمػػػػت تاػػػاس توليهػػػػة الجػػػػودة باػػػػرعة
عالية).(OECD,2001:107

ٗ -يتمتع اقتصػاد المعرفػة بمرونػة فائنػة وقػدرة عمػت االنهتػاح والتطويػع والتكييػؼ مػع المتغيػرات والماػتجدات
الحياتية والمهارات المهمة(الهاشمي والعزاوعٕٓٔٓ،ل ٖ٘.)ٖٙ-

٘ -يعتمػػػػػػػػػػػد اقتصػػػػػػػػػػػاد المعرفػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػت الت طػػػػػػػػػػػيط والتنظػػػػػػػػػػػيـ والتوجيػػػػػػػػػػػه والرقابػػػػػػػػػػػة والمتابعػػػػػػػػػػػة
).(Houghton&Sheehan,2000:9

 -ٙتف إنتاج معرفة جديدة ينود إلت إمكانات إلنتاج معرفة جديدة ت رم (الشمرع والميثػػػػػػيٕٓٓٛ،ل ٕٕ .)ٕ٘ -

مهدد بالنتوب ويتاـ بالوفرة ،و فاً لمموارد األ ػرم التػي تبمػت مػع
 -ٚياتند اقتصاد المعرفة إلت مورٍد غير ّ
االات داـ،وتمتاز المعرفة بر ّنها تحتهظ بنيمتها بعد ااػتعمالها ،بػؿ اف تكػرار االاػت داـ يكػوف فػي تحيػاف كثيػرة
مصد ارً لتجديد المعرفة وتنميتها(ياايف ٕٓٓ٘،ل .)ٜ

إف النيمة االقتصادية لممعرفة المتتمنة في رتس الماؿ البشرع تزداد عمػت نحػو كبيػر عنػدما تػتـ ترجمتهػا
ّ -ٛ
إلػت إجػرامات وتاػػاليب عمػػؿمتع عنػدما تر ػػذ شػػك ً م ااػػاتياً صػػريحاً ،وتصػبح مكونػاً مػػف مكونػػات المنظومػػة
بدالً مف بنائها تمنية ومحتجزةً في ر وس بعض األفراد(الهاشمي والعزاوعٕٓٔٓ،ل ٖ٘.)ٖٙ-
 -ٜحرية انتناؿ راس الماؿ بيف الدوؿ(ياايف ٕٓٓ٘،ل .)ٜ
 :4-2عىايم ويتحهثاخ اقتصاد املعرفح

رصدت الدرااات التي تناولػت موتػوع اقتصػاد المعرفػة عػدداً مػف العوامػؿ والمتطمبػات التػي كػاف لهػا دور

تهمها ل
مهـ في نشوم وااتمرار عطام االقتصاد الجديد بالنهوض وفي تحهيز ّ
تطورم ال حؽ ،ومف ّ
ٔ -العولمة االقتصادية وما رافنها مف ٍ
كار لمحواجز التنميدية بيف األاواؽ ،ومف تعميـ لبعض تنماط الاموؾ

االاته كي عمت المجتمعات كافة  ،بابب تبايف الثنافات الاائدة في هذم المجتمعات وتهاوت ماػتويات

المعيشة فيها(البارودع ٕٓٔٓ،ل ٖٔ).

ٕ -التطور الكبير فػي تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالت ،ومػا تدم إليػه مػف تغيػرات مهمػة فػي بنيػة األنشػطة

االقتصادية وتااليب مماراتها ،وترا ت واتاع نطاقها بعد االنتشار الكبير لإلنترنت التي تتحت بحؽ شبكة
عالميػػةم ممػػا اػػمح إلػػت حػػد كبيػػر بتنمػػيص دور النيػػديف التنميػػدييف المهروتػػيف عمػػت كػػؿ نشػػاط اقتصػػادع

وهما  ،الماافة والزمف (مصطهت ومحمدل ٖ).
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ٖ -المنافاة المتزايدة التػي تجبػرت الوحػدات االقتصػادية عمػت اكتشػاؼ طػرؽ جديػدة لزيػادة كهامتهػا ،بمػا فػي
ذلؾ اات داـ تاواؽ جديدة وتغيير تماكف تنشطة إنتاجية معينة لتنميؿ التكاليؼ).(Jesson,2010:78

ٗ -تػػوفير بيئػػة تهاعميػػة منااػػبة تحػػث اإلناػػاف عمػػت الماػػاهمة فيمػػا اػػبؽ ،وتظهػػر امكاناتػػه ،وتشػػجعه عمػػت
العطام(مصطهت ومحمدل ٖ).

٘ -االهتمػػػػاـ بالبحػػػػث العممػػػػي واإلبػػػػداع واالبتكػػػػار بمػػػػا ياػػػػاعد عمػػػػت توليػػػػد المعػػػػارؼ المهيػػػػدة فػػػػي شػػػػتت
المجاالت،وتهعيػػؿ عمميػػات البحػػث والتطػػوير كمحػػرؾ لمتغييػػر والتنميػػة لمػػا لهػػذم العمميػػات مػػف صػػدم كبيػػر فػػي

التاثير عمت طت التندـ في مجاالت المعرفة والبحث عػف طػرؽ جديػدة وبديمػة لاػير العمميػات االقتصػادية،مف
ؿ المااهمة في المعارؼ العالمية).( Mihaela,2009:3

 -ٙالعمػػؿ عمػػػت نشػػػر المعػػارؼ مػػػف ػػػ ؿ التعمػػيـ والتػػػدريب واإلعػػػ ـ مػػف تجػػػؿ بنػػػام اإلناػػاف الػػػذع يتمتػػػع
بالمعارؼ والمهارات والندرات التي تمكنه مف العمؿ بهاعمية واقتدار(امماف ٕٓٓٗ،لٕ. )ٚ

 -ٚالتركيػػز عمػػت تػػرورة ااػػت داـ المعػػارؼ والمهػػارات والنػػدرات عمػػت تفتػػؿ وجػػه ممكػػف بمػػا يػػدعـ العمميػػات
االنتاجية وعطام المجتمع ويعػزز تطػورم  ،وهنػاؾ زيػادة هائمػة فػي ترشػيد (االاػت داـ الهعػاؿ )المعرفػة  ،والتػي

تعمؿ في وقت واحد مع الشبكات ورقمنة المعمومات ،مما ي دع إلت زيادة النيمة او الثروة  ،الذع يااعد عمت
ارعة دوراف المعرفة والحد مف تشتتها ).(Mcnamara,2002:56

 -ٛالعمؿ عمت ترتام الزبائف وتوفير منتجات جديدة تت مـ مع اذواقهـ (الهاشميٕٓٔٓ،ل.)ٖٙ

وتحتػػاج الوحػػدات االقتصػػادية التػػي تهػػتـ بمواكبػػة التطػػورات المتاػػارعة فػػي البيئػػة الحاليػػة الػػت توظيػػؼ

التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في جميع المجاالت بماتوم ال ينؿ عف ماهو اػائد فػي البيئػة المحيطػة لموحػدة

االقتصػػادية ،ونتيجػػة لػػذلؾ انتشػػر مصػػطمح التكنولوجيػػا فػػي عالمنػػا اليػػوـ والكػػؿ ياػػعت جاهػػداً الػػت االاػػتهادة
النصػػوم مػػف ااػػت داـ هػػذم التكنولوجيػػا المتطػػورة .وقػػد تػػـ تعريػػؼ التكنولوجيػػا  Technologyعمػػت انهػػا

مكونة مف جػزئيف احػدهما ) (Technoوالػذع يعنػي التطبيػؽ او االاػموب العممػي والثػاني ) (Logyاع العمػـ.

وعند دما الجزئيف معاً يكوف مههوـ التكنولوجيا هػو العمػـ التطبينػي او الطرينػة الهنيػة لتحنيػؽ غػرض عممػي.
كما عرفت التكنولوجيا بانها تشير الت امكانية التطبيؽ العممي لمواائؿ العممية المتطورة والحديثة عمػت اعتبػار

اف هذم الواائؿ العممية غالباً ما تتعمؽ بالتطورات الجديدة في العمميات او االنتاج باالتافة الت التندـ العممي

الم ػ ثر فػػي م تمػػؼ االنشػػطة التػػي يمكػػف ااػػت دامها فيهػػا (الشػػريدةٕٓٔٓ،ل ٖٔ) .وتػػـ تعريههػػا عمػػت انهػػا
تحاينات في االااليب الهنية التكنولوجية ل نتػاج لػتمكف الوحػدات االقتصػادية مػف زيػادة وحػدات االنتػاج باقػؿ

الموارد ).(Mcconnell&Brue,2008:52

ويرم الباحث اف التكنولوجيا هي طرينة التهكير التي تااعد الوحدات االقتصادية واالفراد فت اات داـ

المعارؼ والمعمومات والمهارات بهدؼ الوصوؿ إلت نتائا إلشباع حاجتها وزيادة قدراتها عمت حؿ المشك ت

المتجددة.
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في حيف تعرؼ تكنولوجيا المعمومات عمت انها مجموعة مف الحواايب والمعدات الداعمة والبػراما التػي

تجعػػػػػػؿ المعمومػػػػػػات الرقميػػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػـ توليػػػػػػدها وت زينهػػػػػػا مػػػػػػف الاػػػػػػهؿ ااػػػػػػت دامها والمشػػػػػػاركة فيهػػػػػػا

) .(Mcnabb,2006:283وافتؿ مثاؿ عمت تكنولوجيا المعمومات هو الحااوب الذع يعرؼ عمػت انػه جهػاز
الكترونػػي لديػػه النػػدرة عمػػت ااػػتنباؿ البيانػػات وت زينهػػا دا ميػػاً ومعالجتهػػا اوتوماتيكيػػاً بوااػػطة برنػػاما مػػف
التعميمات لمحصوؿ عمػت النتػائا المطموبػة ( شػبةٜٜٔٓ،ل  .)ٚامػا البرمجيػات فتعػرؼ بانهػا البرمجيػات التػي
تحتػػػػػػػػػػوع عمػػػػػػػػػػت التعميمػػػػػػػػػػات المطموبػػػػػػػػػػة ل جهػػػػػػػػػػزة الماديػػػػػػػػػػة الكمػػػػػػػػػػاؿ المهػػػػػػػػػػاـ المرغػػػػػػػػػػوب بهػػػػػػػػػػا

) .(Bodnar&Hopwood,1993:109وتعرؼ االتصاالت عمت انها تحويؿ الراػائؿ والمعمومػات والتنػارير
بيف محطػات واطػراؼ شػبكات االتصػاالت ) .(Summers,1989;733وتعػرؼ شػبكات االتصػاالت عمػت انهػا

دما المعدات (الحوااػيب) لتحويػؿ البيانػات والمعمومػات مػف التجميػع والمعالجػة والت ػزيف الهػداؼ الماػت دـ.
ويرم  Summersاف احد االاباب الرئياية الحتياج الوحدات االقتصادية الت الشػبكات هػو تػوفير المعمومػات
المحدثػػػة فػػػي الوقػػػت المنااػػػب الػػػت االدارة الت ػػػاذ النػػػ اررات الم ئمػػػة ) .(Summers,1989;563وتعػػػرؼ
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمت انها التكنولوجيا التي تدما الحااوب باالتصاالت الاريعة العاليػة التػي

تػػػربط البيانػػػات التػػػي تػػػـ تحميمهػػػا والصػػػوت والهيػػػديو بػػػيف الماػػػت دميف ل فػػػادة منهػػػا فػػػي ات ػػػاذ النػػػ اررات

).(Mcnabb,2006: 283

ويػػرم الباحػػث اف تكنولوجيػػا المعمومػػات هػػي مجموعػػة مػػف األجهػػزة الماديػػة والب ػراما التػػي تعمػػؿ عمػػت

معالجػػة البيانػػات بعػػد إد الهػػا وا راجهػػا بصػػورة واتػػحة وبالوقػػت المنااػػب الػػت ماػػت دميها ،فػػي حػػيف تعػػرؼ
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمت انها التكنولوجيا التي تربط شبكات الحواايب معاً بوااطة االنترنت التػي
تامح بتبادؿ المعمومات بيف جميع المات دميف في كؿ العالـ بالوقت المنااب الت اذ ق اررات رشيدة.

وافتؿ مثاؿ عمت تكنولوجيا االتصاالت هو االنترنت الذع يعرؼ عمت انه شبكة الشبكات التي يػتـ مػف

لهػػا توصػػػيؿ الم يػػػيف مػػف اجهػػػزة الحوااػػػيب ،التػػػي تاػػت دـ لننػػػؿ وتبػػػادؿ المعمومػػات عمػػػت نطػػػاؽ العػػػالـ

( عبػػود والعػػاني ٕٜٓٓ،ل ٔ .)ٔٚوقػػد بينػػت احػػدم الدرااػػات مميػػزات شػػبكة االنترنػػت التػػي مػػف اهمهػػا

(البارودع ٕٓٔٓ،ل ٗٗ)ل-

ت -اف شبكة األ نترنت هي شبكة الشبكات التي تعد قاعدة انط ؽ تننية لتطػوير األتصػاالت اإللكترونيػة والنمػو
الهائؿ لحنشطة االقتصادية.

ب -تمثؿ الهتام الرقمي االفتراتي لحعماؿ اإللكترونية ،الهتام الذع يننؿ األعماؿ مف المحتوم الااكف الت
المحتوم الديناميكي (تحديث ،تطوير ،توايع ،بحث) لمحصوؿ عمت المعمومات.

ج -اف شبكة األنترنت هو اكبر ماتودع لمبيانات والمعمومات والمعارؼ ،واهـ ما يميزها هػو عػدـ حاجتهػا الػت
البنية التحتية ونمط الشركات الكبيرة والعم قة والتي لـ تعد مارلة حاامة وترورية النجاز األعماؿ.
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وينظػػر عمػػـ االقتصػػاد الحػػديث ال ػت تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت لياػػت قاعػػدة لمتغييػػر بػػؿ ادوات

الطػػػ ؽ االمكانيػػػات االبداعيػػػة والمعرفيػػػة المتجاػػػدة فػػػي االفراد(الهاشػػػميٕٓٔٓ ،ل ٕٔ٘) .ولػػػذلؾ اصػػػبح

مصطمح تكنولوجيا المعمومػات واالتصػاالت شػائعاً ،اذ اف اهميػة التكامػؿ بػيف المعمومػات واالتصػاالت تػاتي مػف

ؿ امكانية االاتهادة مف نظـ المعمومات بشكؿ افتؿ عندما يتـ دعمها بواػائؿ متطػورة تتمثػؿ بواػائؿ ننػؿ

اريعة او معالجة اريعة ،وبهذا فاف االتصاالت تعد جزماً مهماً مف التكنولوجيا النها تااعد عمت ننؿ وتوزيػع
المعمومات مف مكاف الت ا ر بهدؼ توفيرها لمت ذع النرار في الوقت المنااب (الشريدةٕٓٔٓ،ل .)ٔٚ

و صة لما ابؽ اف اهـ صائص تكنولوجيا المعمومػات واالتصػاالت هػي الاػرعة فػي معالجػة البيانػات

الكترونياً وامكانية توصيمها الت جميػع الماػت دميف فػي جميػع انحػام العػالـ بالوقػت المنااػب الت ػاذ النػ اررات.

والجدير بالذكر لند اثر التطور المذهؿ والاريع لتكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالت تػاثي ارً بالغػاً عمػت المعمومػات

ومعالجتها وت زينها وااترجاعها وطرؽ توزيعها  ،واصبحت هذم الواائؿ والتننيات الحديثة مف النػوم الدافعػة
ورام الثورة التكنولوجية الحديثة  ،والتي فرتت ايطرتها عمت م تمؼ الموااات حتت باتت اوعية المعمومػات

التنميدية اماـ تحديات عديدة (الصوفيٕٓٓ٘،ل ٘ .)ٚاذ تعػد تكنولوجيػا المعمومػات فرصػة لمتطػور االقتصػادع
والمعرفي الذع يتيح تشكيؿ قاعدة واتحة ل زدهار االقتصادع (الهاشميٕٓٔٓ ،ل ٕٔ٘).

ويعمؿ التطػور الكبيػر فػي مجػاؿ التكنولوجيػا ،والػذع يرتكػز بشػكؿ كبيػر عمػت الحااػوب واالتصػاالت االف

عمػت تواػػيع انتشػػار المعمومػػات وااػػت داماتها واالنتنػػاؿ بتكنولوجيػػا المعمومػػات الػػت التكنولوجيػػا الرقميػػة  ،ممػػا

ايتػػػاعؼ مػػػف حجػػػـ التػػػداوالت و ػػػزف المعمومػػػات وبكمهػػػة تنػػػارب الصػػػهر ،وفػػػي الوقػػػت نهاػػػه فػػػاف انتشػػػار
االتصاالت يزيد مف ارعة تداوؿ المعمومات (ديهيسٕٓٓٗ،ل ٖ .)ٚبحيػث اصػبحت المعمومػات الػدور الحااػـ
فػػي بنيػػة االقتصػػاد العػػالمي مػػع تطػػور مػػا ياػػمت بتكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت التػػي يػػتـ توصػػيمها الػػت

الماػػتهيديف مػػف ػ ؿ واػػائؿ التوزيػػع الم تمهػػة والتػػي ال بػػد واف تػػت مـ وطبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هػػذم المنتجػػات وطػػرؽ

اات دامها(الهاشميٕٓٔٓ،ل .)ٕٗٛ

ويتتػػػػح تف لتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات واالتصػػػػاالت دور هػػػػاـ فػػػػي تعزيػػػػز التنميػػػػة البشػػػػرية واالقتصػػػػادية

واالجتماعية والثنافية ،وذلؾ لما لهذم األ يرة مف صائص متميزة وتكثر كهامة مػف واػائؿ االتصػاؿ التنميديػة،

فتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وااعة االنتشار تت طت بذلؾ الحدود الجغرافيػة والايااػية لمػدوؿ لتصػؿ إلػت
تع ننطػػة مػػف العػػالـ عجػػزت تف تصػػؿ إليهػػا واػػائؿ االتصػػاؿ النديمػػة ،كمػػا تنهػػا تمتػػاز بكثػػرة وتنػػوع المعمومػػات
والبراما التثنيهية والتعميمية لكؿ م تمؼ شرائح البشػر ،متاحػة فػي تع مكػاف وزمػاف ،وبتكمهػة من هتػة .فهػي

تعد مصدر هاـ لممعمومات اوام ل فراد تو الوحدات االقتصادية بم تمؼ تنواعها تو لمحكومات ،كمػا تنهػا تمعػب
دو ارً هاماً في تنمية العنصر البشرع مف

ؿ البراما التي تعرض مف

لها ،كبراما التػدريب وبػراما التعمػيـ

وغيرها .لهذا يكوف مف الترورع االهتماـ بهذم التكنولوجيا وتطوير اات دامها بشكؿ فعاؿ ،مػع تػدريب وتعمػيـ
األفراد عمت ااتعمالها ،وتوعيتهـ برهميتهػا فػي التنميػة والتطػور .ويػرم الباحػث اف التطػور الكبيػر الػذع شػهدم
االقتصػػاد وتحولػػه الػػػت اقتصػػاد المعرفػػة كنتيجػػػة لمثػػورات التػػي مػػػر بهػػا االقتصػػاد ،وال اػػػيما ثػػورة تكنولوجيػػػا

المعمومػػات واالتصػػاالت ادت الػػت انتنػػاؿ راس المػػاؿ والمعمومػػات والمعػػارؼ بػػيف االف ػراد والوحػػدات االقتصػػادية
والدوؿ بارعة عالية وبتكمهة من هتة جداً ،لذلؾ البد مػف االاػتهادة مػف هػذم المميػزات ليػتـ توصػيمها بالوقػت
المنااب الت االطراؼ ذات الع قة بشكؿ عاـ والماتثمريف بشكؿ اص الت اذ الن اررات الرشيدة.
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:1-3احملاصثح

احملىر انثان

عالقح اقتصاد املعرفح تاحملاصثح انذونُح

اف االدب التاري ي لممحاابة يشير الت اف البيئة المحاابية هي فػي حالػة تغيػر دينػاميكي نتيجػة لمتطػورات

االقتصادية واالجتماعيػة والتننيػة ،وحتػت تحنػؽ المعمومػات المحااػبية الهائػدة المرجػوة منهػا فػي ترشػيد قػ اررات
المات دميف الم تمهيف كاف البد لممحاابة اف تواكب هذم التغيرات في البيئة المحيطػة(تبو زيػدٕٓٓ٘،ل ٖٔ).

اذ تعػػد المحااػػبة عمػػـ اجتمػػاعي ي ثرويتػػرثر بالبيئػػة المحيطػػة التػػي يػػتـ مػػف

لهػػا توص ػيؿ المعمومػػات الػػت

مات دميها ،وقد نصت احدم التوجيهات التنظيمية لممحاابة اف المحاابة يجب اف تمبي احتياجات المات دميف.

ومف المعروؼ اف الهدؼ الرئيس لممحاابة هو توفير معمومات مهيدة لمت ذع النػ اررات  ،وهػذم المعمومػات

يتـ توصيمها مف

ؿ وظيهة االب غ المالي الذع يعد النتػاج النهػائي لممحااػبة ،ناػتنتا مػف ذلػؾ اف اهػداؼ

اإلب غ المالي هي نهاها تهداؼ المحاابػػة والتي ركزت عمت ما يمي )(kieso et al, 2007:4ل-

ٔ .توفير معمومات مهيدة لمماتثمريف والدائنيف الحالييف والمرتنبيف والمات دميف اال ريف التي تااعدهـ فػي
ترشيد الن اررات اإلاتثمارية واإلئتمانية.

ٕ .تػػوفير معمومػػات مهيػػدة لمماػػتثمريف والػػدائنيف الحػػالييف والمػػرتنبيف والماػػت دميف اال ػػريف التػػي تهيػػد فػػي
تندير حجـ وتوقيت وعدـ التركد المصاحب لمتدفنات النندية الماتنبمية.

ٖ .توفير معمومات مهيدة في تنييـ موارد الوحدة االقتصادية والتزاماتها والتغيرات التي تط تر عمت هذم المػوارد و
اإللتزامات.

 :2-3تعرَف احملاصثح انذونُح

تعرؼ المحاابة الدولية برنها المحاابة المتعمنة بالمعام ت الدولية  ،ومنارنة المبادئ المحاابية بػيف

الػػدوؿ الم تمهػػة  ،ومحاولػػة اج ػرام حالػػة التوافػػؽ بػػيف المعػػايير المحااػػبية عبػػر العػػالـ  ،فت ػ ً عػػف ااػػت داـ

المعمومػػػات المحااػػػبية لحغػػػراض االداريػػػة والرقابيػػػة عػػػف العمميػػػات الدوليػػػة (المعينػػػيٕٓٔٗ،ل ٗ) .وتعػػػرؼ

المحاابة الدولية ايتاً عمت انهػا تهػتـ بتاػجيؿ العمميػات الماليػة ال اصػة برنشػطة االعمػاؿ الدوليػة والمتعمنػة
بوظػػائؼ عػػدة منهػػا المحااػػبة الماليػػة والمحااػػبة اإلداريػػة والرقابػػة والتػػريبة مػػف ػ ؿ االاترشػػاد بالمعػػايير

المحاابية الدولية ).)Doupnik&Perera,2007: 1-2

ويرم الباحث اف المحاابة الدولية هي نظاـ شامؿ يتـ تطبينه عمت جميع الوحدات االقتصادية المتواجدة

فػي جميػع انحػػام العػالـ ،باالاترشػػاد فػي المعػػايير المحااػبية الدوليػػة حتػت يػػتـ تنػديـ معمومػػات مهيػدة (قابمػػة

لممنارنة ومناجمة) عبر االنترنت الت جميع مت ذع الن اررات في كؿ انحام العالـ الت اذ ق اررات ااتثمارية اجنبية رشيدة.

ااتناداً لمتعريؼ الاابؽ البد مف توتيح بعض المهاهيـ التػي وردت فيػه  ،فػي منػدمتها معػايير المحااػبة

الدولية التػي تعػرؼ عمػت انهػا المعػايير الصػادرة عػف مجمػس معػايير المحااػبة الدوليػة ) (IASBوالتػي تهػدؼ
بشػػكؿ تاااػػي إلػػت تػػوفير معػػايير محااػػبية عمػػت الماػػتوم العػػالمي تكػػوف ذات جػػودة عاليػػة و قابمػػة لمههػػـ
واإلنهاذ لجميع الدوؿ الراغبة في تطبينها وذلؾ لغاية جعؿ جميع اإلفصاحات وتاس اإلعتػراؼ والنيػاس موحػدة

في جميع الدوؿ مف

ؿ إطار نظرع موحد(صالح وفتيحػةٚ،لٕٓٔٓ) .ويػتـ تعريػؼ التوافػؽ عمػت انػه عمميػة

زيػػػػػادة االناػػػػػجاـ مػػػػػا بػػػػػيف التطبينػػػػػات المحااػػػػػبية عػػػػػف طريػػػػػؽ وتػػػػػع حػػػػػدود لدرجػػػػػة األ ػػػػػت ؼ بينهػػػػػا

(المعيني.)ٕٛ ،ٕٓٔٗ ،
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 :3-3يزاَا واصثاب انتىافق احملاصثٍ

ياتند الم يدوف ألجرام التوافؽ المحاابي الدولي الت مجموعة مف األاباب هي(المعينيٕٓٔٗ،ل )ٗٛل-

ٔ .ترورة تحنيؽ االناجاـ ما بيف النوائـ المالية لغرض عولمة األاواؽ المالية  .كما تف هذا االناجاـ يػ دع
الت توفير كمؼ التمويؿ في ااواؽ رتس الماؿ العالمية.

ٕ.المنافع التي تحصؿ عميها الشركات المتعددة الجنايات وهي ل
ت .تنميؿ جهود المحاابيف المبذولة في توحيد النوائـ المالية لتمؾ الشركات  ،اذ تف عممية التوحيد اوؼ تكوف
اكثر اهولة واقؿ كمهة حيف تكوف فروع الشركات عبر العالـ تعد قوائمها عمت األاس نهاها .

ب .تعزيز قدرة الشركات متعددة الجنايات عمت تنييـ تدام الشركات التابعة في الدوؿ الم تمهة .
ج .تنيػػيـ جػػدوم األاػػتثمار فػػي شػػركات اجنبيػػة جديػػدة باالعتمػػاد عمػػت معػػايير واتػػحة (والمعػػايير المحااػػبية
الدولية واحدة منها) .

ٖ.امكانية منارنة المعمومات المالية الدولية ،وبذلؾ تمغت تمؾ المنارنات اوم الههـ حوؿ امكانية االعتماد عمت
النوائـ المالية األجنبية وتزيؿ تحد اهـ معوقات تدفؽ األاتثمارات األجنبية .

ٗ .توفر الدوؿ الناميػة مػف ػ ؿ تبينهػا لممعػايير المحااػبية الدوليػة المتهػؽ عميهػا كمهػة وتػع هػذم المعػايير
عمت الماتوم المحمي .

٘ .تااعد المعايير المحاابية الدولية عمت تحنيؽ ماتوم عاؿ مف المماراػات المحااػبية الدوليػة  ،ومػف ثػـ
تزيد الثنة في النوائـ المالية مف قبؿ الماتثمريف والمات دميف اآل ريف لتمؾ النوائـ .

 .ٙتاتهاد شركات المحاابة الدولية مف التوافؽ المحاابي في مجاليف هما ل

ت .تمتمػػؾ تمػػؾ الشػػركات زبػػائف (شػػركات) لهػػا فػػروع او شػػركات تابعػػة لهػػا وعميػػه فػػرف وجػػود معػػايير محااػػبية
متناانة تاهؿ عمؿ حاابات موحدة الولئؾ الزبائف .

ب .زيادة قدرتها عمت مناقمة م كها العامؿ مف دولة آل رم .
 .ٚينمػؿ التوافػػؽ المحااػػبي مػف الصػػعوبات التػػي تواجػه جهػػات األئتمػػاف الدوليػة مثػػؿ البنػػؾ الػدولي فػػي اجػرام
المنارنات والتنييمات .

 :4-3اهذاف احملاصثح انذونُح

بػػرزت المحااػػبة الدوليػػة بهػػدؼ تاااػػي يتمثػػؿ فػػي تنػػديـ المعمومػػات المهيػػدة عمػػت ماػػتوم دولػػي الػػت

المات دميف الم تمهيف لمااعدتهـ فػي ات ػاذ النػ اررات الرشػيدة  ،ولموصػوؿ الػت هػذا الهػدؼ تاػعت المحااػبة

الدولية الت تحنيؽ االتي (تبو زيدٕٓٓ٘،ل ٖٔ)ٖٕ-ل-

ٔ.إيجاد اطار نظرع وعممي ينظـ ويحكـ المماراات والتنارير المحاابية عمت ماتوم دولي.

ٕ .إيجاد نوع مف االتااؽ في المماراات المحاابية عمت ماتوم دولي لتاهيؿ عممية المنارنة.
ٖ .درااة األنظمة المحاابية لمدوؿ الم تمهة ومحاولة زيادة الوعي حوؿ تاباب اال ت فات والتشابهات بيف الدوؿ.

ٗ.تنييـ دور المحاابة في اقتصاديات الشركات والدوؿ الم تمهة ومااعدتها في التعرؼ عمت تاباب نجػاح او
فشؿ األنظمة المحاابية ومف ثـ المااعدة في تطويرها.

٘.العمؿ عمت جعؿ النوائـ المالية لمشركات اكثر دولية مف
قابمة لممنارنة والتحنؽ.

ؿ تاهيؿ قرامة النوائـ الماليػة لمشػركات وجعمهػا
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 .ٙتوفير الحموؿ لممشاكؿ المحاابية المتجددة.

 .ٚتاهيؿ عممية التدقيؽ اماـ شركات المحاابة الدولية وزيادة الثنة في النوائـ المالية عمت ماتوم دولي.

 :5-3تكايم اقتصاد املعرفح واحملاصثح انذونُح

كمما كانت بيئة االعماؿ حركية (اريعة التغير) يجب اف تبنت مهنة المحااػبة تنػدـ المعمومػات المهيػدة

وتبنت مهيدم فنػط حػيف ترتػي احتياجػات مت ػذ النػرار  .وفػي االقتصػاد المعػولـ فػرف المػوارد الطبيعيػة والماليػة

والبشرية والمعرفية (المعمومات)يمكف اف تتحوؿ مف جزم مف العالـ الت جزم آ ر بكهامة وبارعة اكبر  .ولذلؾ
ينبغي اف توفر المحاابة معمومات لمت ذع الن اررات حوؿ اقتصاد المعرفة لجعؿ عممية ت صيص المػوارد ينتهػع
منها بشكؿ نافع ومثالي (المعينيٕٓٔٗ،ل ٘).

ويوجػػد دالالت واتػػحة عمػػت عالميػػة األقتصػػاد مثػػؿ زيػػادة التجػػارم العالميػػة  ،والتاػػهي ت ال زمػػة لننػػؿ

الامع وال دمات وانتناؿ الموارد المالية عبر العالـ  ،وزيادة كهامة ااػت داـ المػوارد ) .( Iqbal,2002:5كمػا
تف العولمة لـ تحصؿ فنط في التواع عبر الامع وال دمات بؿ شممت كذلؾ األشػ اص والتكنولوجيػا والمهػاهيـ

 ،تذ تزداد عػػػدد المحااػػػبيف المهنيػػػيف المجػػػازيف (عمػػػت اػػػبيؿ المثػػػاؿ ) يبمػػػ عػػػدد تعتػػػام االتحػػػاد الػػػدولي
لممحاابيف حالياً ماينارب مميوني عتواً(المعينيٕٓٔٗ،ل .)ٙ

وقد شهد العػالـ فػي العنػود األ يػرة تطػورات اػريعة ووااػعة شػممت معظػـ المجػاالت البيئػة التػي يعمػؿ بهػا

النظاـ المحاابي ،عمت ابيؿ المثاؿ تزالػة الحػدود والنيػود بػيف العديػد مػف الػدوؿ وظهػرت التكػت ت االقتصػادية
التػي اػػهمت عمميػػة تػدفؽ الاػػمع وال ػػدمات ور وس األمػواؿ وكػذلؾ االفػراد بػػيف العديػد مػػف الػػدوؿ ذات المغػػات
والثنافات الم تمهة ،كذلؾ التندـ العممي الباهر في مجاالت االتصاؿ والننؿ البرع والبحرع والجوع وااللكترونػي.

وبالتالي كػاف البػد لممحااػبة مػف اف تتطػور وتمبػي االحتياجػات الجديػدة لمماػت دميف مػف المعمومػات الم ئمػة

والوقتية والمههومة التي يتوقع اف تااهمف في ترشيد الن اررات الم تمهة(تبو زيدٕٓٓ٘ ،ل ٖٔ).
ويرم الباحث اف تكامؿ اقتصاد المعرفة والمحاابة الدولية يكمف مف

ؿ توصيؿ المعمومات والمعارؼ الػت

جميع المات دميف المتواجديف في جميع انحام العالـ الت اذ ق اررات رشيدة  ،وزياد الوعي والمعرفة لػدم جميػع

المات دميف بشكؿ عاـ والماثمريف بشكؿ اص.

احملىر انراتع انعكاصاخ يعهىياخ احملاصثح انذونُح عهً انقراراخ االصتثًارَح االجنثُح

ااػػػهمت ثػػػورة تكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت فػػػي االهتمػػػاـ المتزايػػػد فػػػي المعمومػػػات لتحاػػػيف جودتهػػػا

وتوصػػيمها بااػػرع مػػا يمكػػف الػػت مت ػػذع الن ػ اررات الت ػػاذ ق ػ اررات ااػػتثمارية اجنبيػػة رشػػيدة ،التػػي تعتمػػد بشػػكؿ
اااس عمت المعمومات التي تتاـ بجودة عالية لترشيد هذم الن اررات وبالتالي تااعد عمػت رفػع معػدالت التنميػة

االقتصادية الماتدامة.

لند اصػبحت صػناعة تكنولوجيػا المعمومػات واالتصػاالت مػورداً اقتصػادياً مهمػاً لكثيػر مػف الػدوؿ ،وال يمكػف

تجاهؿ الدور الهاـ الذع تمعبه هذم الصناعة في تعزيز اقتصاديات الدوؿ .وتاهـ صناعة تكنولوجيا المعمومات
في تنمية االقتصاد ودفع عجمة التنمية مف

ؿ توفير بعض الهرص الوظيهية.

اذ تحولت المعمومات الت منتجات اقتصادية عمت غػرار المػواد المعروتػة فػي الاػوؽ التػي ت تػع لنػانوف

العرض والطمب  ،وااهمت التحوالت التكنولوجيا بناط كبير في تغيير المواقؼ الهردية مف اات داـ المعمومػات

ووظائهها  ،التهام الصهة المادية عمت قيمتها  ،الت درجة جعمػت مػف المجتمػع االناػاني مجتمعػاً قائمػاً عمػت
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مبدت االتصاؿ الحااوبي المعبر عف وصوؿ االنااف الت التطور التكنولوجي في ميػداف معالجػة وتوزيػع المػادة

الهكرية والمعرفية واالع مية بوااطة الحااوب .ولو امعنا النظر في الػدعامات الحنينيػة التػي تنػؼ ورام تنػدـ

الدوؿ الصػناعية لوجػدنا اف اهػـ دعامػة هػي االدارة والتنظػيـ  ،واف تمػؾ االدارة والتنظػيـ تنػؼ ورائهػا دعامػات
وااػػػػس .ومف تمؾ الدعامات واالاس الحديثػػػة تكنولوجيا المعمومػات واالتصاالت (امماف ٕٜٓٓ،ل ٖ٘.)٘ٗ-

انتشػرت مػع زواؿ عصػر النومياػات ،وظهػور
ويعد االاتثمار الدولي تحد الظواهر االقتصػادية والماليػة التػي
ْ
تمػور االقتصػاد والايااػة ،والثنافػة واالجتمػاع
ميػة مكتممػة الم مػ ِح والناػمات ،تتػدا ؿ فيهػا
العالَـ ْ
كوحػدة عالَ َ
ُ
مركػ ازً ل هتمػاـ إلػت تاػوا ٍ
ؽ عالميػة ودوليػة
والاموؾ ،ويكوف االنتمام فيها لمعالـ ،وقد تحولت الدولة مف كونها ْ
ٍ
ٍ
تمهػة تُ رجهػا ِم ْػف محيطهػا
مماراػات ومعػايير م
وقُوم تشارؾ في تحديد النرار االقتصادع لمدولة ،مػع انتشػار

ظهورهػػا فػػي نهايػػة النػػرف
امف
المحمػ ا
ُ
ػي التػػيؽ إلػػت ال ػػارج ،فالتكنولوجيػػا واال تاصػػاؿ وحركػػة رتس المػػاؿ التػػي تَػ َػز َ
وتطورها الاريع في النرف العشريف تثنام الثورة الصػناعية فػي توروبػا ،ومػف ثَػـ د ػوؿ مجػاالت
الثامف عشر،
ُّ
ِِ
ػدور الػػرئيس فػػي إحػػداث
تننيػة كثيػػرة فػػي نهايػػة النػػرف العشػػريف وبدايػػة النػػرف الحػػادع والعشػػريف ،كػػاف لهػػـ الػ ُ
ػػات تػػػ مة ِ
تغيػػػرات عالميػػػة اػػػريعة ومتدفنػػػة ،تدات إلػػػت ظهػػػور كيانػ ٍ
وذات تثػػػر بػػػال فػػػي االقتصػػػاد العػػػالمي،
ُّ
كاالاتثمار الدولي وصي ِغه البديمةم كشركات متَع ِ
ددة الجنايات.
َ
ُ َ

 :1-4صُاصاخ انتنًُح االقتصادَح املضتذايح

ومف اهـ الايااػػػػػات المتهؽ عمت اهميتها في تحنيؽ التنمية االقتصادية الماتدامة باالتػي (الههداوع وراتي

ٕٓٓٓ،ل )ٕٜٓل-

ٔ .ايااػػػػػػػػػػػػات االد ػػػػػػػػػػػػار
ٗ.الايااة المالية

ٕ .ايااػػػػػػػػػػػػة االاػػػػػػػػػػػػتثمار

٘ .الايااة النندية

ٖ .الايااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الاػػػػػػػػػػػػعرية

 .ٙايااة التجػػػػػػػػػػػػارة ال ارجيػػػػػػػػػػػة

واوؼ يتـ التركيز بشكؿ اااس عمت ايااة االاتثمار لكونها الايااة االاااية التي يتـ مف

لها رفع

معدالت التنمية االقتصادية الماتدامة ،وقبؿ التطرؽ الت االاتثمار البػد مػف التطػرؽ الػت االد ػار لمػا لػه مػف
اهمية كبيػرة فػي عمميػة التنميػة االقتصػادية ،اذ تنبػع اهميػة االد ػار مػف كونػه يمثػؿ المصػدر الػدا مي لتمكػيف

االاتثمارات ال زمة لتحنيؽ التنمية والذع يااهـ بشكؿ فعاؿ في تنميؿ االعتماد عمت المصادر ال ارجية.

 :2-4يراحم اختار انقرار االصتثًارٌ

لنػػد بينػػػػػػػػػػػت بعػػض المصػػادر اف مراحػػؿ ات ػػاذ الن ػرار ال ػػاص باالاتثػػػػػػػػػػػػمارات طويمػػة االجػػؿ هػػي كػػاالتي
)(Horngren et al,2000;749ل-

ٔ .مرحمػػة التحديػػد.
ٗ .مرحمة اال تيار.

ٕ .مرحمػػة البحػػث عػػف البػػدائؿ.

٘ .مرحمة التمويؿ.

ٖ .مرحمػػػػػة الحصػػػػػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػت المعمومػػات.

 .ٙمرحمة التنهيذ (ات اذ النرار االاتثمارع) والمتابعة.

تعد ق اررات االاتثمار مف اهػـ النػ اررات واعنػدها باػبب طبيعتهػا االاػتثمارية  ،والغالػب فػي هػذم النػ اررات اف

االدارة المالية تمجر لها ام ً في زيادة العائد عمت االاػتثمار او النػوة االيراديػة مػف اجػؿ تعظػيـ ثػروة المػ ؾ او

تعظيـ النيمة الاوقية(الزبيدعٕٓٓٗ ،ل .)ٜٙ
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ويمكف تصنيؼ االاتثمار إلت ث ثة تنواع وهي (العنيدعٕٜٓٓ،ل ٔ)ٕ-ل-

ٔ .االاػػتثمار العػػاـ ل وهػػو االاػػتثمار الػػذع تنػػوـ بػػه الم ااػػات العامػػة لمدولػػة وعػػادة يركػػز هػػذا النػػوع مػػف
االاتثمار عمت ال دمات العامػة التػي تنػدمها الدولػة لممجتمػع كال ػدمات الصػحية والتعميميػة وال دميػة األ ػرم

كالمام والكهربام والصرؼ الصحي.

ٕ .االاػػتثمار ال ػػاصل وهػػو االاػػتثمار الػػذع ينػػوـ بػػه األش ػ اص تو الوحػػدات االقتصػػادية مػػف ػ ؿ توظيػػؼ
مد رات المواطنيف تو مف

ؿ االقتراض مف الم ااات المالية المحمية تو ال ارجية بهدؼ تحنيؽ األرباح.

ٖ  .االاتثمار األجنبي ل وهو االاتثمار الذع ينوـ به األفراد تو الوحدات االقتصادية تو الم ااات الدولية فػي
دوؿ ا رم ،وهذا النوع مف االاتثمار له تهميتػه فػي كثيػر مػف دوؿ العػالـ الاػيما الناميػة منهػا ،مػف ػ ؿ مػا
ينوـ به تفراد طبيعييف تو شركات مف ننؿ تمواؿ مف بمد الاتثمارم في بمد ت ر قد هير له المناخ الم ئػـ لعمميػة

االاتثمار بهدؼ زيادة االرباح .وقد تـ تعريؼ االاتثمار الدولي عمت انه كؿ ااػتثمار يػتـ ػارج موطنػهم بحثػاً
ام لهػدؼ م قػت،
عف دولة متيهةم اعياً ورام تحنيؽ حزمة مف األهداؼ االقتصػادية والماليػة والايااػية ،اػو د
تَـ ألجػػؿ محػ ّػدد ،تـ ألجيػػاؿ طويمػػة .ويمكػػف تعريػػؼ الشػػركات المتعػػددة الجناػػيات برنهػػا تمػػؾ الشػػركات التػػي لهػػا
اعماؿ في دولتيف تو اكثر .

مػػعػيػنػػة
فتحػنػؽ ال ّنػهع االقػتػصػادع واالجػػتػػماعػي ألفػراد المػػجتػػػمع ال يػػنحصػػر فػػي الػػػوصوؿ إلػػػت درجػة ّ

الرفػام االجػتػػماعي الدا ػمػػي  ،بػػػػػػػؿ يػػرتػػػػػػي تيػتػػػػػػػا مػػػف جػػػرام فػػتػػػػػػح األبػػػػواب تمػػػػػػاـ
مػف االكػتػهػام الذاتػػي و ّ
ػػػاصػػػة ال ػتػيػػػػػػار وتػػوجػػيػػه
االاػػتػثػمػارات األجػػػنػبػيػػػة  ،وهػػػػػػذا مػػػا يػػتػطػمػػػػب مػػػف الػدولػػػػػػػػػػػػة وتػػػع قػػػ اررات
ّ
االاػتػثػمػػػػارات  ،ومػدم قػػػدرتها عمػػػػت تػػحػػنػيػػػؽ الػمنػهػػعػػة االقػػتػػصػػػاديػػػة واالجػػتػػمػػاعػيػػػػة  ،بػػاإلتػػافػػػة إلػػػػػػت

راػػػػـ الاػػيػػااػػػػػػات المػػ ئػمػػػػة وتػهػيػئػػة الػمػنػػاخ الػمػنػػااػػب ل اػتػثػمارات .

 :3-4يـفـهـىو االصـتـثًار األجـنـثـٍ املـثـاشر

ينطوع عمت تممؾ الماتثمر األجنػبػػي لػجػزم مػف توكػؿ االاػتػثػمػارات فػي المػشػروع المػعػيف  ،هذا باإلتػافة

إلػػت قيامػػػه بالمشػػػاركة فػػػػػي إدارة المػشػػػػروع مػػػػع المػاػتػثػمػػػػر الوطػػػػني فػػػػي حػالػػػػة االاػتػثػمػػػػار الػمػشػتػػػػرؾ ،تو

اػيػطػػػرتػه الكػامػمػػػة عػمػػت اإلدارة والػتػنػظػيػػػـ في حػػالة ممكيتػػه المطمنػػة لمشػروع االاتثمػػار .فػتػػ عػػف قػيػػاـ
االاػتػ ثػمػار األجػنػبػػي بػتػحػػويؿ كميػة مػف المػوارد الماليػة والتكنولوجيػة وال بػرة الهنيػة فػي جميػع المجػاالت إلػت
الدوؿ المتيهة  .تمػا مػهػهػػوـ االاػػتثمػػار غير المػبػاشػر تو االاػتػثػػمار فػي األوراؽ المػػالػيػػة  ،فػهػػو يػنػطػػوع
عػمت تػمػمػؾ األفػػراد تو الهيػػئات تو الشػركات عمػت بعػض األوراؽ المػػالية دوف مماراػة تع نػوع مػف الرقابػة تو

المشاركة في تنظيـ وادارة المشروع االاتثمارع.

ِ
لمب ْمػػداف
ػع ماػػتوم المعيشػػة ُ
ػيع هػػذم االاػػتثمارات الدوليػػةم حيػػث إنهػػا تحػػاوؿ رفػ َ
فشػػهد العصػ ُػر الحػػديث تواػ َ
المتػػيهة ،وذلػػؾ مػػف ػ ؿ ننػػؿ رتس المػػاؿ والتكنولوجيػػا ،وبالتػػالي تنػػود إلػػت تنػ ٍ
ػارب فػػي الماػػتويات المعيشػػية
ُ
ِ
المنػػاخ لهػػذم االاػػتثمارات ،وذلػػؾ بتنػػديـ ح ػوافز
العالميػػةم ولػػذلؾ تَعمػػؿ الػػدو ُؿ المتػػيهة عمػػت تػػوفير تو تهيئػػة ُ
تيتػػا درااػػة األاػػموب التػػري ِبي ،وذلػػؾ ِمػػف
لت ْ
شػػجيعهام كاإلعهػػامات الجمرك ايػػة ،وتػػمانات االاػػتثمار الوافػػد ،و ً
الكي ِ
ِ
ٍ
انػات
هيتات في الترائب عمت الماتثمر الدولي ،ومف الممحوظ ا
ؿت
تف الماتثمريف الدولييف ،تو هػذم َ
ػػة ومغػػػامرة نتيجػػػة مو ِ
العم قػػػة ،قػػػد تُ ْنػػػدـ عمػػػت مجازفػ ٍ
اجهتهػػػا لػػػبعض الصػػػعوبات والم ػػػاطر المتعمانػػػة بالعائػػػد
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االاػػػػػتثمارع ،تو صػػػػػعوبات ايااػػػػػية حاصػػػػػمة مػػػػػف ناحيػػػػػة عػػػػػدـ تػػػػػوفر االاػػػػػتنرار الايااػػػػػي فػػػػػي البمػػػػػد

المتيؼ(.اله رعٕٓٔٓ،ل ٔ.)ٕ-

حاػاب
ولكف يجػب
ومف المعروؼ ا
تكبر منها في االاتثمار المحميْ ،
ُ
حجـ الم اطر في االاتثمار الدولي ُ
تف َ
ػاطر وتكمِهَتُهػا
وتندير تمؾ الم اطر ُمابنًا قبؿ ا تيار فرص االاتثمار فػي دولػة مػا ،ويجػب تف تكػوف تمػؾ الم ُ
معنولةً(المصدر الاابؽل ٖ).
ػػاص فػػػي حػ ّػؿ المػشػػػك ت االقتصػػادية ،تو
ّ
إف نجػػاح تع حكومػػة بػشػػػكؿ عػػػاـ تو مػنػظػمػػػة تعػػػماؿ بػشػػػكؿ ػ ّ
الندرة عمت تػحػػنيػؽ هػػػػدؼ مػػعيػػػف  ،هػػو بػ شػ ّؾ دالػة فػػػػي جػػػػػودة قػػػػ ارراتها و رشػػػػد ططهػا و ايااػاتها ،
وهذا لـ يتحنؽ بدوف معمومات داعمة لمنرار.

 :4-4اهًُح يعهىياخ احملاصثح انذونُح يف اختار انقرار االصتثًارٌ االجنثٍ

وشهدت العنود الث ثة الماتية في كؿ مف النطاع الحكػومي والنطػاع ال ػاص فػي الػدوؿ الصػناعية والػدوؿ

الناميػػة الػػدور الهػػاـ الػػذع تمعبػػه مهنػػة المحااػػبة فػػي ترشػػيد النػ اررات التػػي تاػتمزـ عمميػػة التنميػػة االقتصػػادية
الماتدامة ،إذ تنه في ظؿ وجود مهنة محاابة ذات تصوؿ مكتوبة ومتعارؼ عميها مع توفر المحااب الم هػؿ

الممتػػزـ فػػي مماراػػته لهػػذم المهنػػة برصػػولها وت

قياتهػػا فػػي ظػػؿ معػػايير المحااػػبة الدوليػػة يمكػػف تزويػػد إدارة

الوحدة االقتصادية بالمعمومات ال زمة الت اذ النرار اوام في مرحمة الت طػيط تو مرحمػة التنهيػذ تو فػي مرحمػة
تنييـ األدام لمبراما والمشػاريع اإلنمائيػة اآلمػر الػذع يجاػد النػوؿ تف مػف يمتمػؾ المعمومػات يمتمػؾ قػوة ات ػاذ

النػرار  ...ويمكػػف وبنػػدر مػػا تكػػوف المعمومػػات المتػػوفرة لمت ػػذع النػرار فػػي الوحػػدة االقتصػػادية دقينػػة واػػميمة

وكافية ،بندر ما يكوف النرار ناجحاً وموفناً في تحنيؽ األهداؼ المطموبة .

اذ إف عمميػػة ات ػػاذ الن ػ اررات عمميػػة إناػػانية وعنميػػة قابمػػة لمترشػػيد بنػػدر مػػا يتػػوفر لمت ػػذ الن ػ اررات جػػوهر

العمميػػة اإلداريػػة فػػي الوحػػدة االقتصػػادية مػػف معمومػػات ،إذ تهػػدؼ هػػذم العمميػػة إلػػت اال تيػػار والمهاتػػمة بػػيف

البػػدائؿ فػػي تػػوم الهػػدؼ الػػذع تاػػعت إدارة الوحػػدة االقتصػػادية إلػػت تحنينػػه ،تع تف مػػا يمكػػف قولػػه فػػي هػػذا
المجاؿ تماـ مهاـ الت طيط والتنهيذ وتنييـ األدام تتدا ؿ فيمػا بينهػا مػف الناحيػة العمميػة وهػذم المهػاـ ال يكتػب

لهػػػا النجػػػػاح مػػػا لػػػـ تنػػػـ المحااػػػبة فػػػي تػػػوفير البيػػػػػػػػػػػانات والمعمومػػػات والتنػػػارير التػػػي تتصػػػؼ بالكهػػػػامة
(الناظر ٕٓٓ٘ ،لٕ).

ويشػػهد العػػالـ اليػػوـ تحػوالت كبيػػرة وهائمػػة ومتاػػارعة فػػي شػػتت المجػػاالت ،اصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتػػداعيات

العولمػػة االقتصػػادية والايااػػية والتكنولوجيػػة ومػػا يعػػرؼ بثػػورة تكنولوجيػػا المعمومػػات واال تصػػاالت ،اذ بػػات مػػف

الترورع وتع ال طط والايااات لمجابهة هذم التحديات التي اصبحت ام ارً واقعاً .وفي ظؿ التحػديات الهائمػة

الناشػػئة عػػف العولمػػة وثػػورة المعمومػػات  ،اشػػارة الػػت تػػرورة تهعيػػؿ دور معمومػػات المحااػػبة الدوليػػة لتاػػهـ

بصورة اكثر فاعمية في تحنيؽ االهداؼ وترشيد قرارات االاػتثمار االجنبػي .اذ تعػد المعمومػات المحااػبية التػي
تتػػوفر فيهػػا ال صػػائص النوعيػػة مػػف م ئمػػة وموثوقيػػة وغيرهػػا مػػف اهػػـ منومػػات ات ػػاذ النػرار االاػػتثمارع واف
المحاابة باعتبارهػا نظػاـ لممعمومػات التػي يػتـ مػف

ٕٕٓ.)ٕٖٓ-

لهػا تنػديـ المعمومػات الػت الماػتثمريف(الننيبٕٓٓٗ،ل
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ومف المعروؼ اف الهدؼ االاااي لممحاابة هو توفير معمومات مهيػدة لنػ اررات االاػتثمار واالئتمػاف لتنػدير

مندار وتوقيت ودرجة عدـ التاكد المصاحبة لمتدفنات النندية الماتنبمية ).(Kieso et al,2007:4-5

اذ تشكؿ التنارير المالية االداة الرئياة لتوصيؿ المعمومات واعطام صورة واتحة مم صة عف نتيجة نشاط

الوحدة ومركزها المالي لمت ذع النػ اررات و صوصػاً الماػتثمريف المػت كهـ اػمطة وقػدرة محػددة لموصػوؿ اليهػا

بصورة مباشػرة وعميػه فػاف اعػداد التنػارير الماليػة ال يمكػف وصػهه هػدفاً فػي حػد ذاتػه وانمػا واػيمة تهػدؼ الػت
تنديـ المعمومات المهيدة لمماتثمريف لترشيد ق ارراتهـ االاتثمارية (كياو وويجانتٜٜٜٔ،ل .)ٙٚ-ٙٙ
ويعتنػػػد كػػػؿ مػػػف )al

et

 (Schroederاف الهػػػدؼ االوؿ لتنػػػديـ المعمومػػػات المحااػػػبية هػػػو تزويػػػد

الماػػػتثمريف بمعمومػػػات م ئمػػػة وموثوقػػػة تمكػػػنهـ مػػػف ات ػػػاذ قػػػ اررات واعيػػػة  ،وياػػػت دـ الماػػػتثمروف جميػػػع
المعمومػػػػػات الماليػػػػػة المتاحػػػػػػة بمػػػػػا يتماشػػػػػت مػػػػػػع تهتػػػػػي تهـ بشػػػػػاف الم ػػػػػػاطر والعائػػػػػد المتوقػػػػػػع مػػػػػػف

االاتثمار).(Schroeder et al,2009:115

فااتعماؿ اإلنترنت كنناة لنشر المعمومات تدم إلت تحنيؽ نشر اريع وفورع لممعمومات  ،وتحايف إمكانيػة

الوصوؿ اليها مف األطراؼ الماتهيدة اوام دا ؿ الدولة تو ارجها  ،كما ااهـ اعتماد اإلنترنت كنناة لتوزيع

المعمومات في وتع مػنها التواػع فػي اإلفصػاح موتػع التطبيػؽ ،اذ ينػوـ األنمػوذج التنميػدع ل فصػاح عمػت

بعدها المصدر االاااي لممعمومات ،وذلؾ عمت اااس انه يتوافر
توفير معمومات مالية عف الوحدة االقتصادية ّ
لػديها قػدر مػف المعمومػات عػف نشػاطاتها اكبػر ممػا قػد يػوفرم تع مصػدر ػارجي ،ومػف ثػـ يمكػف لموحػدة
االقتصادية انتاج المعمومات بتكمهة اقؿ وبدرجػة اعمػت مػف الثنػة منارنػ ًة بالتكمهػة التػي يمكػف اف تتحممهػا مػف

المصادر ال ارجية النتاج نهس تمؾ المعمومات  ،ومع ظهػور ثػورة المعمومػات والتطػور الاػريع فػي تكنولوجيػا

شبكات االتصاؿ تغيرت منومات هذا األنموذج التنميدع في مجاؿ توزيع ونشر المعمومات المحاابية.

حيث اصبح باالمكاف ايصاؿ المعمومات بارعة فائنػة الػت م يػيف الماػت دميف فػي امػاكف م تمهػة مػف

العالـ مف ؿ شبكات المعمومات المتصمة مباشرةً وفوريػاً  Onlineوبواػائؿ اػمعية ومرئيػة ،مػع امكانيػات
فائنػة الجػودة مػف حيػث تحميػؿ البيانػات ورفػع ممهاتهػا الػت الشػبكة وانزالهػا الػت حااػبات الماػت دميف الت ػاذ
ق اررات ااتثمارية محمية واجنبية رشيدة تااهـ في تحنيؽ التنمية االقتصػادية الماػتدامة (توفيػؽٕٕٓٓ،ل ٘).

هذا وتتعاظـ اهمية النشر االلكتروني لممعمومات كمما اتاعت الشػبكة المعموماتيػة(االنترنت) ،فحجػـ المعمومػات
المتوفر بهػا مػذهؿ ويػزداد ماػت دموها بػاآلالؼ كػؿ يػوـ .كمػا تعمػؿ التننيػات الحديثػة عمػت إحػداث تحػوالت جوهريػه فػي

عممية نشر وتوزيع المعمومات التي تشكؿ اااااً لمجتمع المعمومات الجديد  ،وال شؾ اف النشر اال لكتروني يزداد بارعة
كبيػرة اذ ياػػمح بتوزيػػع المعمومػػات ونشػػرها بكمهػػة باػػيطة واػػط اتصػػاؿ فعػػاؿ ال يمكػػف تػػوفيرم باػػهولة فػػي ظػػؿ التننيػػات

المعتمدة عمت الورؽ ،ورغـ اف النشػر االلكترونػي قػد ال يمغػي النمػوذج المعتمػد عمػت الػورؽ ولكنػه ايشػكؿ رافػداً مهمػاً

لتمبية احتياجات الماػت دميف الت ػػػػػػػػػاذ النػػػػ اررات االقتصػادية الرشػيدة التػي تػدفع بعجمػة التنميػة االقتصاديػػػػػػػػػة الػت

االماـ(الرتيميٕٜٓٓ،ل ٔ.)٘-

ويتميػػز الحااػػوب بالنػػدرة عمػػت تحػػديث المعمومػػات فػػو ارً ومباشػػرةً (اوؿ بػػاوؿ) عنػػد حػػدوث العمميػػة او
الحدث المالي– نتيجة الارعة الهائنة لمحااوب فػي عمميػات معالجػة البيانػات وقابميػة تمنػي االوامػر وااليعػازات
مػف مصػػادر متعػػددة فػي اف واحػػد(عزيز ٜٜٔٛ ،ل ٘ٓٔ) .كمػػا يجعػؿ ااػػتعماؿ االنترنػػت عمميػة الوصػػوؿ إلػػت

كميات كبيرة مف المعمومات ال ارجية اه ً ور يصاً ،ويحاف الارعة في تبادؿ هذم المعمومات ،والاػهولة فػي

تحميمها بهتؿ تطور البرامجيات مما ي دع الت ترشيد الن اررات االاتثمارية األجنبيػة (العامرع ٕٖٓٓ،ل ٖٔٔ).
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ويرم المعيني فرف وظيهة المعايير المحاابية تتركػز فػي ق قيػاس وتوصػيؿ المعمومػات المحااػبية المػ ثرة

فػػي توزيػػع المػوارد  ،ومػػف الناحيػػة المثاليػػة فػػرف مثػػؿ تمػػؾ المعمومػػات ينبغػػي اف تاػػت دـ مػػف قبػػؿ الماػػتثمريف
لتنيػيـ الهػرص االاػػتثمارية المندمػة مػف قبػػؿ الشػركات الم تمهػة لتوزيػػع المػوارد النػادرة بشػػكؿ كهػوم  .امػا مػػف
الناحية النظرية فػرف تمػؾ العمميػة هػي نتػاج لتوزيػع مثػالي لممػوارد دا ػؿ االقتصػاد  .تػ دع الػت تعظػيـ المنػافع

لممجتمع ق (المعيني ٕٓٔٗ،لٓ٘).

وبما تف الشركات المتعددة الجنايات ( )MNEتعد قوائمها بشكؿ مناجـ مع النوانيف والمماراات فػي البمػد

األـ  .والماتثمروف فػي تمػؾ الشػركات والمنرتػيف اليهػا يحتػاجوف الػت تف يكػوف لهػـ ال بػرة والدرايػة فػي نظػـ

االب غ المالي لدولة تو اكثر مف دوؿ العالـ.

ويػػػرم الاػػػميـ إف المحااػػػبة الدوليػػػة هػػػي التػػػي تهػػػتـ بدرااػػػة الهرتػػػيات والمهػػػاهيـ واألاػػػس والنواعػػػد

المحاابية المطبنة في الدوؿ الم تمهػة والتحػرع عػف تاػباب ا ت فهػا ،فبالتػالي إف تنظيػر المعرفػة المحااػبية

في ظؿ مبادئ عامة ال تترثر بالمتغيرات البيئيػة اػوؼ يحنػؽ إمكانيػة إصػدار معػايير محااػبية موحػدة ،تحنػؽ

تفتؿ كهػامة اقتصػاديةقحيث تف اعتمػاد معػايير محااػبية موحػدة فػي م تمػؼ دوؿ العػالـ يعطػي قػد ار اكبػر مػف
الثنة لمنوائـ المالية ويجعؿ عممية المنارنة تكثر اهولة ،مف اجؿ المهاتمة بيف البدائؿ االاتثمارية وبػاأل ص

في ظؿ تػدا ؿ اقتصػاديات البمػداف فػي مػا بينهػا وتواػع حجػـ الشػركات المتعػددة الجناػيات".وت تػع البيانػات
المالية التػي يػتـ إعػدادها فػي كػؿ بمػد بصػورم تو بػر رم لمنػوانيف المحميػة التػي تتتػمف قواعػد المحااػبة التػي

تعدها الجمعيات المهنية في ذلؾ البمد .ويتـ في توم ذلؾ إعداد قواعػد المحااػبة الدوليػة لمنبػوؿ الػدولي ،الف
إحػػدم غايػػات مجمػػس معػػايير المحااػػبية الدوليػػة هػػي تحنيػػؽ تعمػػت درجػػة فػػي التناػػيؽ بػػيف قواعػػد وايااػػات
المحاابة الم تمهة بيف الدوؿق.
ومف

ؿ ذلػؾ يػرم الباحػث تػرورة التوفيػؽ بػيف المعػايير المحميػة والدوليػة مػف اجػؿ تجػاوز العديػد مػف

العنبات اوام عمت الماتوم المحمي تو الدولي في ما يتعمؽ بمصداقية النوائـ المالية وجعمها م ئمة وموثوقة
الت اذ الن اررات والمهاتمة بيف البدائؿ دوليا ومحميا ،إذ ال ينبغي االنهراد بمعايير محمية دوف مواكبتهػا لممعػايير

الدوليػػػة والتػػػي جػػػامت انعكااػػػا لمتطػػػور االقتصػػػادع الػػػدولي ،الف عػػػدـ وتػػػع المعػػػايير الدوليػػػة نصػػػب تعػػػيف

الجمعيات المهني ة المنظمة لنواعد المحاابة المحمية اوؼ ي دع إلػت جعػؿ النػوائـ الماليػة لمبمػد المعنػي قميمػة
المصداقية وال تحنؽ األهداؼ المرجوة منها عمت الصػعيد الػدولي ،واف عػدـ الثنػة فػي النػوائـ الماليػة يػ ثر فػي

حجػػـ النشػػاطات الماليػػة والتجاريػػة وبالتػػالي عمػػت االقتصػػاد الػػوطني ككػػؿ .إف مػػف تهػػـ العوامػػؿ التػػي تػػاعهت
الجهود إلصدار معػايير المحااػبة الدوليػة هػو عامػؿ ظهػور الشػركات الدوليػة متعػددة الجناػيات والتػي تتطمػب

توافر قوائـ مالية تشترؾ بنهس المهاهيـ واألاس والنواعد(الاميـٕٓٔٓ ،ل ٔ).

إف اعتماد المعايير المحاابية الدولية يتهي عمت النوائـ المالية المنشورة وغير المنشورة المزيد مػف الثنػة

والم ممة ،ويجعمها تعكس بدرجة دقينة جدا األحداث االقتصادية بما ال يدع لدم ماػت دمي هػذم النػوائـ عمػت

ا ػت ؼ تطيػافهـ تاػا الت جوهريػة حػوؿ محتواهػا ،ممػػا ياػاعدهـ فػي ات ػاذ قػ اررات ااػتثمارية عمػت الماػػتوم
المحمي والدولي و اصة في ما يتعمؽ بالمصارؼ والمنشآت المالية ،بكونها قطاعا ااتثماريا ،تو نتيجة اعتمػاد
كافة النطاعات االقتصادية عمت المصارؼ والمنشآت المالية .وتااعد المعايير المحاابية الدولية عمػت تحنيػؽ

مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية المجمد  21العدد  81لانة 2015
اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة

044

دور تكامل اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
ماتوم عاؿ مف المماراات المحاابية الدولية  ،ومػف ثػـ تزيػد الثنػة فػي النػوائـ الماليػة مػف قبػؿ الماػتثمريف

والمات دميف اآل ريف لتمؾ النوائـ(المعينيٕٓٔٗ،ل .)ٗٛ

وبينما نجد شركات و دوالً تعتمد عمت معايير المحاابة الدوليػة بشػكؿ متزايػد الت ػاذ قرارتهػا االاػتثمارية ،

فاف شركات ا رم ودوؿ ا رم التهعؿ الشيم ذاته  .فػاذا كانػت الشػركة التتبػع معػايير محااػبية مرلوفػة  ،كمػا
تنهػػا لػػـ تحػػوؿ قوائمهػػا الماليػػة لتتهػػؽ مػػع معػػايير مرلوفػػة فػػاف عمػػت الماػػتثمر تف يتبنػػت واحػػداً مػػف المػػد ميف

اآلتييف (الناتي وحمدافٕٓٓٛ،ل )ٚٛ-ٚٙل-

ت -ينوـ الماتثمر بتعديؿ األرقػاـ المندمػة فػي النػوائـ الماليػة لتتهػؽ مػع المعػايير المحااػبية الدوليػة لجعػؿ

االرقاـ الظاهرة تكثر قابميػة لممنارنػة مػع ارقػاـ تتعمػؽ بنػوائـ ماليػة بشػركة ا ػرم فػي دولػة ت ػرم  .ويعتمػد هػذا
المد ؿ عمت افتراض تف االاواؽ المالية متكاممة بصورة جيدة وهذا ما يدعو اليه اقتصاد المعرفة.

ب -تف يصبح الماتثمر مترقمماً مع المعايير المحاابية في كؿ الدوؿ المرغوب االاتثمار فيهػا  ،عمػت تاػاس
تف لكؿ دولة ظروفها ونابها بعكس االفتراض الاػابؽ الػذع ينػوؿ بتػدا ؿ االاػواؽ الماليػة وتكاممهػا  ،ويعتمػد
الماتثمر بنام عمت هذا االفتراض عمت تااس المنارنة بيف شركات تو قطاعات م تمهة دا ػؿ بمػد محػدد بعينػه

دوف المنارنة مع االاواؽ المالية اال رم .

ويعتند بعض البػاحثيف اف الوظيهػة او الهػدؼ النهػائي لممعمومػات هػو زيػادة المعرفػة  ،او تحويػؿ المجهػوؿ

الت معموـ  ،او ت هيض حاالت عدـ التاكد لدم مت ػذع النػ اررات  ،ممػا ياػاعدهـ عمػت ات ػاذ النػ اررات الهادفػة

في اطار موتوعي .امػا صػالح فانػه يػرم اف الماػتثمريف ينومػوف باالعتمػاد عمػت التنػارير الماليػة فتػ عػف
المعمومات اال رم (غير المالية)الت اذ ق ارراتهـ االاتثمارية ب صوص زيادة االاتثمار او ت هيته او االحتهاظ

به (صالحٕٓٔٓ،ل ٗ.)ٙ

ٗ٘-ل مدم اعتماد ق اررات االاتثمار األجنبي عمت المعمومات المحاابية (الناتي وحمداف ٕٓٓٛ،ل ٘)ٜٚ-ٚل-

ت -ق اررات ااتثمارية اجنبيػة تعتمػد عمػت معمومػات غيػر محااػبية التعتمػد هػذم االاػتراتيجية عمػت المعمومػات

ال اصػػة بالشػػركة التػػي ي ػراد ش ػرام تاػػهـ مػػف ااػػهمها  ،بػػؿ انهػػا تعتمػػد عوت ػاً عػػف ذلػػؾ عمػػت مجموعػػة مػػف
الم ش ػرات  ،وتت ػػذ ق ػ اررات االاػػتثمار فػػي دوؿ معينػػة عمػػت تاػػس غيرمحااػػبية  ،كاالعتمػػاد عمػػت معػػدؿ نمػػو
النػػاتا النػػومي تو الػػد ؿ الهػػردع تو حجػػـ الاػػوؽ المػػالي  .كػػرف ي صػػص الماػػتثمر حصػػة مػػف ااػػتثماراته

تتنااػػب مػػع حجػػـ الاػػوؽ المػػالي فػػي كػػؿ دولػػة مػػف الػػدوؿ ذات الع قػػة  ،ممػػا يجعمهػػا تاػػتغني عػػف ننػػص

المعمومػػات المحااػػبية  ،تو الػػننص فػػي قابميػػة فهػػـ المعمومػػات المحااػػبية المتاحػػة  .وهػػي بشػػكمها العػػاـ هػػذا
تجعمها تهي بحاجة الماتثمر الذع يرغب في توزيع ااتثماراته عمت ااواؽ مالية م تمهة .

ب -ق اررات ااتثمارية اجنبية تعتمػد عمػت معمومػات محااػبية وهػي عمػت عكػس االاػتراتيجية الاػابنة  ،تعتمػد
عمت المعمومات المحاابية  ،حيث يحاوؿ الماتثمر بموجػب االاػتراتيجية المباشػرة تنػويـ مػا اذا كانػت الشػركة
التػػي ي ػراد ش ػرام تاػػهـ منهػػا  ،تمثػػؿ ااػػتثما ار جيػػدا تـ ال  ،وذلػػؾ عػػف طريػػؽ ااػػت داـ المعمومػػات المحااػػبية
باالتافة الت المعمومات اال رم الم تمهة  ،كالمعمومات االقتصادية العامػة عػف الدولػة تو النطػاع الػذع تنتمػي

اليه ال شركة تو التنب ات المتاحة بشرنها  ،والمعمومات الماتناة مف الصػحؼ تو تنػارير الماػاهميف تو مجمػس
ادارة الشركة ونناط قوتها وكهامة ادارتها وماتنبمها  .وحيف يحصؿ الماتثمر عمت معمومات جيػدة هامػة يت ػذ

قرارم بالشرام تو بالبيع فيحنؽ ابناً عمت منافايه مف البائعيف تو المشتريف .
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ج -ق اررات ااتثمارية اجنبية تعتمد عمت معمومات محاابية وغير محاابية ويجمع هذا المػد ؿ بػيف المػد ميف
االوؿ والثاني عف طريؽ االاػتهادة مػف كميهمػا .كػرف تػتـ االاػتهادة مػف تبػايف م شػرات النػاتا والػد ؿ النػومي

وحجػػـ الاػػوؽ المػػالي  ،اذا لػػـ تتػوافر معمومػػات محااػػبية يمكػػف االعتمػػاد عميهػػا تو التػػرقمـ معهػػا ممػػا يجعمهػػا

صالحة لممنارنة.

ويرم الباحث اف معمومات المحاابة الدولية كحد ادنت لترشيد قرار االاتثمار األجنبي تشمؿ قوائـ مالية

موحدة متتمنة عدة تعمدة وهي كاالتي عمود لمكمهة التاري ية بعممة الشركة االـ وبعممة البمد الذع يعمؿ فيه

الهرع وعمود يعكس التغيرات في الماتوم العاـ ل اعار (محاابة التت ـ ) ومعمومات عف التريبة.
أ -انقىاسى املانُح املىحذج

ينبغػػي اف تبمػػ الشػػركات الماػػاهمة (بصػػورة اصػػة) عػػف اعمالهػػا واعمػػاؿ الشػػركات األجنبيػػة التابعػػة لهػػا

بمجموعػػة مػػف التنػػارير الماليػػة تاػػمت النػوائـ الماليػػة الموحػػدة متتػػمنة موجوداتهػػا ومطموباتهػػا وارباحهػػا هػػي
والشػػركات التابعػػه لهػػا (األجنبيػػة والمحميػػة) والن ػوائـ الماليػػة الموحػػدة هػػذم ينبغػػي تف تعػػد عمػػت وفػػؽ المعػػايير

المحاابية المعتمدة في بمد الشركة األـ  ،ولتحنيؽ ذلؾ ينبغي النياـ باآلتي (المعينيٕٓٔٗ ،ل )ٔٓ-ٜل-

ٔ .تحويؿ النوائـ المالية لمشركات التابعة األجنبية والمعدة عمت اااس المعػايير المحااػبية فػي البمػد األجنبػي

الػت قػوائـ ماليػػة معػدة عمػػت وفػؽ المعػػايير المحااػبية الدوليػػة ويتطمػب ذلػػؾ اجػرام تاػػويات وتعػدي ت جوهريػػة

حتماً .

ٕ .بعد تحويؿ النوائـ المالية الت قوائـ مالية عمت وفؽ المعايير المحاابية الدولية يتـ ترجمة النوائـ هذم مػف

عممة البمد الذع تنع فيه الشركة التابعة االجنبية .وهنػاؾ عػدة طرائػؽ لترجمػة النػوائـ فػي العممػة األجنبيػة الػت

العممة المحمية وهذم الطرائؽ تات دـ معدالت الصرؼ الجارية ومعدالت الصرؼ التاري ية .
ب -انقىاسى املانُح يف ظم انتضخى

تفردت لجنة المعايير المحااػبية الدوليػة معيػا ارً اصػاً بمعالجػة مشػكمة التتػ ـ فػي النػوائـ الماليػة  ،وهػو

المعيار المحاابي الدولي رقـ  ( 29التنرير المالي في االقتصاديات ذات التت ـ المرتهع).

وقد نص المعيار عمت وجوب التعبير عف النوائـ المالية لمشركات التي تعد قوائمها المالية بعممة اقتصػاد شػديد

التت ـ اوام تكانت تمؾ النوائـ معدة برات داـ مػد ؿ التكمهػة التاري يػة تـ براػت داـ التكمهػة الجاريػة  ،وذلػؾ
برات داـ وحدة قياس جارية بتاريخ النوائـ المالية .

ويػػػتـ تعػػػديؿ النػػػوائـ الماليػػػة المعػػػدة براػػػت داـ مػػػد ؿ التكمهػػػة التاري يػػػة وذلػػػؾ وفنػػػاً لمػػػايمي (الناتػػػي

وحمدافٕٓٓٛ،ل  )٘ٙبتصرؼل-

ٔ -يتـ احتااب مكااػب تو اػائر االصػوؿ وااللتزامػات الننديػة (العناصػر الننديػة)واظهارم فػي قائمػة الػد ؿ،
وتتتمف هذم العناصر النندية والمدينوف وت ؽ والنروض الممنوحة والدائنوف وت.د والنروض الماتممة الخ.

ٕ -يتـ تعديؿ قائمة الد ؿ وفناً لمماتوم العاـ لحاعار ،وذلؾ مف

ؿ ترب المبال الظاهرة في النائمة فػي

الرقـ النيااي الاائد في تاريخ الميزانية مناوماً عمت الرقـ النيااي الاائد في تاريخ الحدوث.

ٖ -يتـ تعديؿ العناصر غير النندية الظاهرة فػي قائمػة المركػز المػالي وفنػاً لمماػتوم العػاـ ل اػعار وذلػؾ مػف
ؿ ترب مبال هذم العناصر في الرقـ النيااي فػي تػاريخ اعػداد الميزانيػة مناػوماً عمػت الػرقـ النيااػي فػي

تاريخ الحدوث.
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ج -ضراسة انذخم انذونُح

تف وجػػػػػود كيػػػػػاف اقتصػػػػػادع لشػػػػػركة تابعػػػػػة اجنبيػػػػػة يظهػػػػػر لنػػػػػا نوعػػػػػاف مػػػػػف االاػػػػػئمة تػػػػػرتبط بالتػػػػػرائب

هما(المعينيٕٓٔٗ،ل ٓٔ) ل-

ٔ  .مػػا هػػو مبمػ التػػريبة الػػذع تدفعػػه الشػػركة التابعػػة األجنبيػػة فػػي بمػػدها األجنبػػي  ،وكيػػؼ يمكػػف تنميػػؿ تمػػؾ
التريبة الت الحد االدنت مف (الناحية النانونية) .

ٕ .ماهي التريبة التي تدفعها الشركة األـ (في بمدها األصػمي) تف وجػدت عػف ارباحهػا المتحننػة مػف نشػاطات
الشركة التابعه األجنبية  ،وكيؼ يمكف تنميؿ تمؾ التريبة الت الحد االدنت (مف الناحية النانونية) .

وهكػػذا فػػرف عمػػت الشػػركة تنميػػؿ اجمػػالي المبػػال المدفوعػػة عػػف الت ػرائب لكامػػؿ مجموعتهػػا (الشػػركة األـ

والشركات التابعة لها المحمية واألجنبية)  ،وانها تنوـ بذلؾ لتعظيـ التدفنات النندية لهػا بعػد التػريبة .والنجػاز
ذلؾ ينبغي اف يكوف لدم الشركة اط ع وااع عمت نظـ التريبة في كؿ دولػة لػديها فيهػا فػرع او شػركة تابعػة

ألف كؿ بمد له قواعدم التريبة والتشريعات ال اصة به .
ومف

ؿ ال برات التي اكتابتها الشركات في تحميؿ النوائـ المالية لمشركات التي ترغب باالاػتحواذ عميهػا

والمعروتػػة فػػي ااػواؽ المػػاؿ العالميػػة  ،اصػػبح هنػػاؾ ميػػزة مهمػػة لجميػػع الػػدوؿ  ،بتػػمنها الواليػػات المتحػػدة
االمريكية  ،تف تتبنت مجموعة عامة مف المعايير المحاابية في هذم الحالة فرف الوصوؿ الت مجموعة موحػدة

مف المعايير المحاابية حوؿ العالـ تصػبح تػرورية لتنميػؿ مشػك ت الشػركات المرتبطػة بعػدد مػف الاػنيف فػي
تنييـ فرص االاػتثمارات االجنبيػة باػبب اال ػت ؼ فػي معػايير المحااػبة المحميػة فالشػركات الكبيػرة والمتعػددم

الجنايات تصبحت اليوـ داعمة لمتوافؽ الدولي لممعايير المحاابية(المعينيٕٓٔٗ ،ل ٖٔ).

اف بعض الشركات قد بدتت في نشر ما يناؿ عميه تنرير االاػتدامة باإلتػافة الػت تنريرهػا المػالي التػي

توفر معمومػات عػف األدام البيئػي واالجتمػاعي واالقتصػادع لمشػركة ،والػذع ياػمت فػي بعػض األحيػاف بػالتنرير
الث ثي (االجتماعي االفراد ،البيئي النبات ،االقتصادع األرباح)

لذلؾ ينبغي عمت الوحدة االقتصاديػػػػػػة اإلفصاح عف معمومػات ماليػة (النػوائـ الماليػة) وبيئيػة (معمومػات

متعمنػة بػالهوام واألرض والميػام) واجتماعيػة (معمومػات متعمنمػة بالمجتمػػع عمػت اػبيؿ المثػاؿ كػـ اػاهمت فػػي
تنميؿ البطالة او المبال المنهنػة عمػت التػاميف الصحػػػي لمعػامميف) تع يجػب عمػت الوحػدة اف تحػافظ عمػت راس
الماؿ المادع والطبيعي (المحافظة عمت األرض في ا ر المدة كما كانت عميػه فػي اوؿ المػدة) واالجتمػاعي او

تتميف بعض المعمومات االجتماعية والبيئيػة فػي التنػارير الماليػة او فػي الم حظػات .ومػف ناحيػة ا ػرم وجػد

بعػػض البػػاحثيف اف الوحػػدات االقتصػػادية المتعػػددة الجناػػية يجػػب اف تػػوفر معمومػػات غيػػر ماليػػة عػػف ادائهػػا
باالتػػافة الػػت الماليػػة مثػػؿ البيئيػػة واالجتماعيػػة والػػذع اطمػػؽ عميػػه الػػبعض بتنريػػر االاػػتدامة حتػػت يػػتـ تػػوفير

معمومػػات متكاممػػة عػػف الوحػػدة  ،ممػػا ي ػ دع الػػت ااػػتمرار ونجػػاح هػػذم الوحػػدة.وتتمثؿ اهػػدؼ وعوائػػد تنريػػر

االاتدامة(لطهيٕٓٔٔ،ل )ٕٛل-

 جعؿ تنشطة ومنتجات و دمات الشركة التي ت مؽ اثار بيئية واجتماعية شرعية. -زيادة امعة الشركة.

 -اكتااب ميزة تنافاية.

 -م شر ودليؿ عمت األدام الشامؿ.
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 زيادة الشهافية والمااملة المحاابية دا ؿ الشركة. -تحهيز العامميف.

ويػػرم الباحػػث اف الشػػركات المتعػػددة الجناػػيات يجػػب اف تعػػد قوائمهػػا الماليػػة بمػػا يػػت مـ مػػع المعػػايير

المحاابية الدولية لكي تكوف مههومة لكؿ ماتثمر ،واف مت ػذ النػرار (الماػتثمر) يجػب اف يكػوف لديػه الػوعي
الكػػافي فػػي المعػػايير المحااػػبية الدوليػػة حتػػت يػػتـ ات ػػاذ ق ػ اررات رشػػيدة وهػػذا مػػا يػػت مـ مػػع متطمبػػات اقتصػػاد

المعرفة والتنمية الماتدامة.

احملىر اخلايش دور قراراخ االصتثًار األجنثُح واقتصاد املعرفح يف حتقُق انتنًُح
 :1-5يفهىو انتنًُح املضتذايح

املضتذايح

لو بحثنا في قواميس المغػة العربيػة لوجػدنا اف تنميػة الشػي تعنػي ارتهاعػه مػف موتػعه الػت موتػع

ا ر .ونما الماؿ بمعنت زاد وكثر .ولكف مدلوؿ التنمية في لغتنا المعاصرة ال تكهيه هذم المعاني التي تعرؼ كما

يبرزها االع ـ عمت انها تغيي ارً ااااياً في كؿ انماط الحياة الاائدة.

وينبع هذا تغير نوعي وكمػي فػي صػور الع قػات االجتماعيػة فػي كافػة مجػاالت النشػاط البشػرع فػي

المجتمع .وهذا يعني اف تنمية المجتمعات المت مهة هو ننمها مػف حالػة الػت حالػة افتػؿ ومػف نمػط معػيف الػت
نمط متندـ ،كما تـ تعريؼ التنمية عمت انها زيادة محاواػة فػي االنتػاج وال ػدمات شػاممة ومتكاممػة ،مرتبطػة

بحركػػة المجتمػػع تػػاثي ارً وتػػاث ارً  ،ماػػت دمة االاػػاليب العمميػػة الحديثػػة فػػي التكنولوجيػػا والتنظػػيـ واالدارة (محمػػد

ٜٜٔٚ،ل ٕٓ.)ٕٔ-

وتعرؼ االاتدامة بانها العممية الديناميكيػة التػي تمكػف األفػراد مػف ادراؾ االمكانيػات المتاحػة ،وتحاػيف

جػػػودة الظػػػروؼ المعيشػػػية بػػػالطرؽ التػػػي تحمػػػي وتعػػػزز بػػػآف واحػػػد نظػػػـ ماػػػاندة هػػػذم الظػػػروؼ عمػػػت الكػػػرة

األرتية.وتتطمب عممية فهـ وتطبيؽ االاتدامة إدراؾ جديد لمعالـ ونظمػه الطبيعيػة وادراؾ كيػؼ تػ ثر تصػرفاتنا

عمت الموارد وعمت األجياؿ النادمة.وتعرؼ االاػتدامة ايتػاً بانهػا عبػارة عػف ناػيا يجػب تف يمػؼ جميػع توجػه
الحيػػاة ويرتػػب عمينػػا تحػػديات لتطبيػػؽ المصػػهوفات الجديػػدة ،والحمػػوؿ المنااػػبة فػػي ق ارراتنػػا اليوميػػة .وتتػػرجـ

االاػػػتدامة إلػػػت يػػػارات وكػػػؿ يػػػار لػػػه تكمهػػػة ،قتكمهػػػة حنينيػػػةق ،وهػػػي عبػػػارة عػػػف مجمػػػوع التكػػػاليؼ البيئيػػػة
واالجتماعية واالقتصادية منابؿ المنافع العائدة مف كؿ يار .وتجدر الم حظة إلت تف التكمهػة البيئيػة فػي آ ػر

النائمة وال يعني ذلؾ تنها غير مهمة بؿ تمثؿ التكمهة البيئية جزم مف العممية ،حيث ترتي التكاليؼ االقتصػادية

واالجتماعية في مندمة المجموعة(ٔ).

( )1للمزيد من التفاصيل راجع الموقع االتي
www.iefpedia.com
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وتعرؼ التنمية الماتدامة برنهػال عمميػػة تطػوير األرض والمػدف والمجتمعػات واألعمػاؿ التجاريػػة بشػػرط

تف تمبػػػي احتياجػػات الحاتػػر بػػدوف الماػػاس بنػػدرة األجيػػاؿ عمػػت تمبيػػة احتياجػػػاتها (منػػػدورٕٓٔٔ،ل ٖٖ).

وينصد بها تماف حصوؿ االجياؿ االحاليػة عمػت فػرص التنميػة دوف الماػاس فػي األجيػاؿ المنبمػة وهػذا يعنػي
تػػرورة األ ػػذ بمبػػدت التتػػامف بػػيف األجيػػاؿ عنػػد راػػـ الايااػػات التنمويػػة ،وهػػو مػػا يحػػتـ بالتػػالي التنميػػة فػػي
مههومها الشامؿ مف

ؿ الم ااات الحكوميػة وغيػر الحكوميػة بمػا يجعمهػا تاػاهـ فػي ديمومػة التنميػة مػف

االات داـ العن ني لمموارد الطبيعية(غنيـ وتبو زنطٕٓٔٓ،ل ٕ٘).

 :2-5اتعاد انتنًُح املضتذايح

تبػػدت العديػػد مػػف الشػػركات عنػػد تحديػػد إطػػار التنميػػة الماػػتدامة بتراػػيس اػػتة إلػػت عشػػر مبػػادئ تتتػػمف

العناصر الث ثة المتدا مة لمتنمية الماتدامة وهي البيئة واالقتصاد والمجتمع وتمثؿ هذم المبادئ الناعدة التػي

تبنت عميها تيػة ايااػة فػي الشػركات  ،ويظهػر الواقػع العممػي تف تيػة ايااػة ال تتتػمف هػذم العناصػر اػوؼ

تكوف تعيهة وغير ناجحة.

واعتمد المجتمع الدولي مصطمح التنمية الماػتدامة الػذع يعنػي تمبيػة احتياجػات

الجيؿ الحالي دوف إهدار حنوؽ األجياؿ النادمػػػػة في الحياة في ماتوم ال ينؿ عف الماػتوم الػذع نعػيش فيػه
هػػذا وقػػد حػػدد المجتمػػع الػػدولي ابعػػاد التنميػػة الماػػتدامة ،وهػػذا يعنػػت تف تكػػوف هنػػاؾ نظػػرة شػػاممة عنػػد إعػػداد

إاتراتيجيات التنمية الماتدامة تراعت فيها بدقة األبعاد الث ثة.

وتشػػمؿ التنميػػة الماػػتدامة ث ثػػة تبعػػاد مػػع اعتبػػار الػػوزف الناػػبي لكػػؿ بعػػد ومراعػػاة مبػػدت العدالػػة بػػيف

األجياؿ(ٔ)ل-

 -البعد االجتماعيل وينصد به العمؿ بإ

ص مع المنظمات الحكوميػة وغيػر الحكوميػة واالفػراد لحػؿ المشػاكؿ

المتعمنػػة بالبطالػػة ،والتنميػػة المحميػػة واإلقميميػػة ،والرعايػػة الصػػحية والثػػروات  ،والت ػرابط االجتمػػاعي ،وتوزيػػع

ال دمات...الخ.

 -البعد االقتصػادعل وينصػد بػه توظيػؼ المػوارد الماليػة والماديػة والبشػرية لتحنيػؽ تنميػة اقتصػادية وتنافاػية

وابداعية.

 البعد البيئيل وينصد به الحهاظ عمت مصادر الثػروة الطبيعيػة وجمالها،ونوعيػة الميػام والهػوام والتربػة وتغيػرالمناخ،التنوع البيولوجي مف

ؿ االات داـ الكؼم لها.

ويػػدعو هػػذا البعػػد إلػػت ترشػػيد ااػػت داـ المػوارد الطبيعيػػة لتػػماف إاػػتدامة التنميػػة وبحيػػث تاػػت دـ المػوارد

الطبيعية بطرينة تتمف الحهاظ عمت التنوع البيولوجي وحماية النيـ والمناظر الطبيعية وبحيث تاػت دـ المػوارد

المتجػػػددة بمػػػا ال يتجػػػاوز قػػػدرتها عمػػػت التجػػػدد .وتاػػػت دـ المػػػوارد غيػػػر المتجػػػددة بطرينػػػة تتػػػمف ااػػػتمرار
اات دامها عمت المدم الطويؿ بهاعمية وذلػؾ عػف طريػؽ االاتعاتػة عنهػا بػالموارد األ ػرم المتاحػة تو المػواد

المصنعة(غنيـ وتبو زنطٕٓٔٓ،ل ٕ٘).

إف المشروعات الكبيرة عمػت مهتػرؽ طػرؽ اػموكي اليػوـ باػبب التباعػد الحاصػؿ بػيف المجتمػع وهػذم الشػركات
،لػذلؾ تػػرم تف النجػػاح لػـ ينػػاس فنػػط مػف ػ ؿ الربحيػػة بػػؿ يجػب تف ينػػاس النجػػاح بر ػذ عوامػػؿ ت ػػرم دا ػػؿ
الشركات ،مثؿ المتغيرات تو الم شرات غير المالية واإلفصاح عنها في قوائـ مالية ممحنة،بحيث تتغط جهات

(ٔ) لممزيد مف التهاصيؿ راجع الموقع االتي
www.eeaa.gov.eg/Arabic/main/sustain-dev-def.asp
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عديدة مثػؿ الماػاهميف والماػتهمكيف باتجػام اتبػاع مماراػات اػميمة فػي الػتحكـ الم ااػي فػي هػذم الشػركات

،وادارة م اطر تدهور الامعة الجيدة لمشركات وتركيد الشهافية فػي المعمومػات .ألنهػا تمثػؿ اتجاهػاً قويػاً اػوؼ
ياتمر في لعب الدور الم ثر في حياة الشركات في الانوات النادمة(ٔ).

ويحتػػاج تحنيػػؽ تهػػداؼ التنميػػة الماػػتدامة إلػػت نظػػاـ متاػػؽ يتػػـ الايااػػات التكنولوجيػػة واالقتصػػادية

واالجتماعية في طة شاممة لمتنمية .تتمف هذم ال طة توظيؼ الموارد الطبيعية ورتس الماؿ البشػرع بطرينػة

اقتصػػادية لتحنيػػؽ نمػػو إقتصػػادم يهػػدؼ إلػػت االرتهػػاع بنوعيػػة الحيػػاة لممػواطف مػػع الحهػػاظ عمػػت نوعيػػة البيئػػة

ومصادرها الطبيعية لحجياؿ الحالية والنادمة.

ولتحنيػػؽ التنميػػة الماػػتدامة يجػػب تف ينػػوـ الحكػػـ فػػت الماػػتويات الوطنيػػة والمحميػػة والمحافظػػات عمػػت

الشػػػهافية فػػػي صػػػنع النػػػرار ومشػػػاركة المػػػواطنيف والمجتمػػػع المػػػدني فػػػي صػػػنع النػػػرار والماػػػئولية والماػػػاملة

والمحاابة فت التنهيذ .كما يجب تف تكوف هناؾ تاس واتحة فيما يتعمؽ بت صيص الموارد واات داـ األمػواؿ
العامة و هض التكمهة وترشيد اإلنهاؽ واالنتبام إلت النتايا االجتماعية.

 :3-5يؤشراخ انتنًُح االقتصادَح

رصدت بعض الدرااات عمت اف الم شرات االكثر اات داماً لنياس ماتوم التنميػة االقتصػادية الماػتدامة

التػػػػػػػػػػػػػػي تحننػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػي دولػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػا المنارنػػػػػػػػػػػػػػة بدولػػػػػػػػػػػػػػة ت ػػػػػػػػػػػػػػرم )(ropert,1988:1ل-

ٔ .تراكـ راس الماؿ المادع .ٕ .التغيير التكنولوجي .ٖ .التنمية البشرية.
٘ٗ-ل متطمبات التنمية االقتصادية

رصػػدت بعػػض الدرااػػات والبحػػوث اف المتطمبػػات االاااػػية لتحني ػػؽ التنميػػة االقتصاديػػػػػػػػػػػػػػػػة الماػػتدامة

تتركز باالتي( ياايف والتميميلٗ٘ٔٔ )ل-

ٔ.الت طػػػيط .ٕ .تػػػوفير البيانػػػات والمعمومػػػات ال زمػػػة.

ٖ .تػػػوفير التكنولوجيػػػا الم ممػػػة.

ٗ .تػػػوفير

الموارد البشرية المت صصة .٘ .االنتاج بجػودة عاليػة .ٙ .وتػع الايااػات االقتصػادية الم ممػة .ٚ .تػوفير
األمف واالاتنرار ال زـ .ٛ .نشر الوعي التنموع بيف المواطنيف.

ويرم الباحث اف االاتثمار األجنبي يعمػؿ عمػت زيػادة تػراكـ راس المػاؿ المػادع (البنيػة التحتيػة) مػف ػ ؿ

زيادة راس الماؿ ،وبالتالي زيادة المشاريع المنهذة ،اما فيما ي ػص التغيػر التكنولػوجي فػاف االاػتثمار األجنبػي

يعمؿ عمت ننؿ التكنولوجيػا مػف دولػة الػت ت ػرم وبالتػالي اػوؼ يػتـ تغييػر التكنولوجيػا ،وكػذلؾ فػاف االاػتثمار
األجنبي اوؼ يزيد مف التنمية البشرية مف

ؿ ننؿ ال برات بيف الماتثمريف والمدرام والعامميف.

وحظت االاتثمار باهتماـ كبير في االدب االقتصادع التنموع باعتبػارم المهتػاح الػرئيس لمتنميػة االقتصػادية

الماتدامة .فاالاتثمار هو التعبير عػف مػؽ طاقػات انتاجيػة جديػدة الػت جانػب الحهػاظ عمػت الطاقػات النائمػة.

وتنصػرؼ ايااػة االاػػتثمار الػت تنريػر اولويػػات االاػتثمار فػػي اطػار التنميػة االقتصػػادية الماػتدامة .وتنطػػوع
عمميػػة التنريػػر تمػػؾ عمػػت جػػانبيف ااااػػييف همػػا ل تحديػػد حجػػـ االاػػتثمار الكمػػي الػػذع يػ مف التشػػغيؿ الكامػػؿ

لمطاقة االنتاجية ،وتوزيع هذا الحجـ عمت النطاعات االقتصادية الم تمهة(مندورٕٓٔٔ،ل ٕٓٔ).

(ٔ) لممزيد مف التهاصيؿ راجع الموقع االتي
www.alwatannews.net/articleviewer.aspx
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 :5-5جذوي االصتثًاراخ األجنثُح

إف الجػدوم مػػف االاػتػثػمػارات األجػنػبػيػة تػعػتػبػر مػحػو ار هػامػػا  ،وفػيػػما يمػي نعػرض بعػض وجهػات ال ّنػظػػػر فػػي

هػذا الػ ػصػوص(ٔ)ل-

ٔ .النػظريػة الكػ ايػكيػة لاف االاػتػثػمػارات األجػنػبػيػة مػف وجػهػة نػظػرهػـ هػػي بػمػثػابػػة مػبػػاراة مػف طػرؼ واحػد
حيث تف الهائز بنتيجتها الشركات متعددة الجنايات وليات الدوؿ المتيهة .

ٕ  .النظرية الحديثة ل تنوـ هذم النظرية عمت افتراض تاااي م دام تف ك مف طرفي االاتثمار تع الشركات
متعػػددة الجناػػيات و الدولػػة المتػػيهة يػػربطهـ ع قػػة المصػػمحة المشػػتركة  .فكػػؿ منهمػػا يعتمػػد تو ياػػتهيد مػػف
اآل ر لتحنيؽ هػػدؼ تو مػجػمػوعػػة مػف األهػداؼ المػحػددة  .و بػمعنت آ ر تنػػػػه ال يوجد مباراة مف طرؼ واحد

كما افترض الك ايؾ  .ولػكػنػهػا مػبػاراة ذات طػابػع ػػاص يػحػصػؿ كػؿ طػرؼ فػيػهػا عػمت الػكػثػيػػر مػف العوائػد .

غيػػر تف حػػػػجـ وعػػػػدد ونػػػػوع العوائػػد التػػػي يتحصػػؿ عميهػػا كػػؿ طػػرؼ تتوقػػؼ إلػػت حػػد كبيػػر عػػمػػػػت اػيػػػااات

وااتراتيجيات ومػمػاراػػات الطرؼ اآل ر بشرف االاتثمار الذع يمثؿ تااس وجوهػر الع قػة بػيػنهما .

ويرم تصحاب هذم النظرية تف االاتثمػػار األجنبػػي المبػػاشر فػػي الػػدوؿ المتيهة ياػػاعد في تحنيػػػػؽ اآلتي :

ٔ -االاتغ ؿ واالاتهادة مف الموارد المادية و البشرية المحمية المتاحة والمتوفرة لدم هذم الدوؿ .

ٕ -المااهمة في مؽ ع قات اقتصادية بيف قطاعات اإلنتاج وال دمػػات دا ػػؿ الدولػػػة المػعػنػية مما يااعد

في تحنيؽ التكامؿ االقتصادع بها .

ٖ -مؽ تاواؽ جديدة لمتصدير وبالتّالي مؽ وتنمية ع قات اقتصادية بدوؿ ت رم تجنبية .
ٗ -تنميؿ الواردات .
٘ -تحايف ميزاف المدفوعات لمدوؿ المتيهة .
 -ٙتدفؽ ر وس األمواؿ األجنبية .

المحمية .
 -ٚالمااهمة في تدريب النوم العاممة
ّ
 -ٛننؿ التننيات التكنولوجية في مجاالت اإلنتاج والتاويؽ ومماراة األنشطة والوظائؼ اإلداريػة وغيرها .

تف تحنيػػؽ التنػػدـ االقتصػػادع والايااػػي واالجتمػػاعي فػػي الػػدوؿ المتػػيهة يتوقػػؼ إلػػت حػػد كػبػػػير عمػػت
ّ -ٜ
المنافع الاابنة .
صِـ معد ِ
ِ
اؿ
العائد الصافي عمت
الدولي لمدولة المتيهة ،إذا كاف
االاتثمار
ويتجه
ُّ
االاتثمار في ال ارج َ
ُ
بعد ْ
ُ
ِ
ِ
حالػة تاػاوع المعػ ادلَيف بػيف دولتػيف
الماتثمر ،وفي
تعل بمَِد
الم اطر  -تعمت منه عمت االاتثمار في الدا ِؿم ْ
َ
ِ
ِ
ِ
متيهتيف ،فاوؼ يكوف النرُار عمت تااس الم ِ
تحويػؿ األربػاح،
الع ْممػة المحميػة ،وحرياػة
اطر اإلتافية ،وقيمة ُ
ِ
احتماالت التد ُّ ؿ الحكومي في االاتثمار الدولي الوافد(اله رعٕٓٔٓ،ل ٖ).
و

(ٔ) لممزيد مف التهاصيؿ راجع الموقع االتي
www.iefpedia.com
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 :6-5أهًُح االصتثًار األجنثٍ يف حتقُق انتنًُح االقتصادَح املضتذايح(.)1

ٔ .زيػػادة اإلنتػػاج واإلنتاجيػػة ممػػا يػ دع إلػػت زيػػادة الػػد ؿ النػػومت وارتهػػاع متواػػط نصػػيب الهػرد منػػه وبالتػػالي
تحايف ماتوم معيشة المواطنيف.

ٕ .توفير ال دمات لممواطنيف ولمماتثمريف.
ٖ .توفير فرص عمؿ وتنميؿ نابة البطالة.

ٗ .زيادة معدالت التكويف الرتامالي لمدولة.

٘ .توفير الت صصات الم تمهة مف الهنييف واإلدارييف والعمالة الماهرة.

 .ٙإنتػاج الاػمع وال ػػدمات التػي تشػبع حاجػػات المػواطنيف وتصػدير الهػػائض منهػا لم ػارج ممػػا يػوفر العمػ ت
األجنبية ال زمة لشػػرام االالت والمعدات وزيادة التكويف الرتامالي.

إف معظـ الشركات التي تتكهؿ باتباع التنمية الماتدامة في عممياتها ،تركز في برامجها االقتصادية والبيئيػة

واالجتماعية ،عمت كيهية تحنيؽ هدؼ تعظػيـ قيمػة الشػركات .وعمػت الػرغـ مػف عػدـ وجػود تيػة شػركة تاػت دـ

بصورة كاممة المحاابة عف التنمية الماتدامة  ،ASDإال تنه مف الناحية النظرية تـ تصميـ هذم األداة لتنميؿ
التنديرات الش صية ولتزويد مت ذع الن اررات (الماػتثمريف األجانػب) بمنومػات التنػويـ الموتػوعي لمعائػد عمػت

االاتثمار  ROIمف

ؿ تبني مبادرات التنمية االقتصادية الماتدامة(ٔ)..

 :7-5دور قراراخ االصتثًار األجنثٍ املثاشر يف حتقُق انتنًُح االقتصادَح املضتذايح

يهػػػػػػػػػدؼ االاػػػػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػكؿ رئياػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػت تحنيػػػػػػػػػؽ االتي(المعينػػػػػػػػػيٕٓٔٗ،ل )ٜ-ٛ

)(Doupnik&perera,2007: 2-5ل-

ٔ .زيادة المبيعات واألرباح ل تعد المبيعات الدولية مصد ارً لتحنيؽ هامش ربح مالي او تحنيؽ ترباح اتافية
مف

ؿ المبيعات االتافية فالمنتجات النادرة او ذات التكنموجيا المتندـ توافر ميػزة تنافاػية لمشػركات الراغبػة

بتوايع مبيعاتها في الدوؿ األجنبية .

ٕ  .الد وؿ في االاواؽ ذات النمو المتاارع تو األاواؽ الناشئة ل تف بعض األاواؽ تنمو بشكؿ ااػرع مػف
ااواؽ ا رم  ،وبهذا فرف األاتثمار األجنبي المباشر يحاوؿ الحصوؿ عمت موطم قدـ فػي االاػواؽ ذات النمػو
العالي تو األاواؽ الناشئة  .وايكوف الهدؼ النهائي زيادة المبيعات واألرباح .

ٖ .ت هػػيض التكػػاليؼ ل تهػػدؼ الشػػركات مػػف ت هػػيض التكػػاليؼ الػػت تنػػديـ اػػمع و ػػدمات الػػت زبائنهػػا براػػعار
م هتػػة  ،ويعػػد االاػػتثمار األجنبػػي المباشػػر ااػػموباً لتحنيػػؽ ذلػػؾ  ،ألف األجػػور المن هتػػة بصػػورة كبيػػرة فػػي

بعض الدوؿ توفر فرصة لمشركات لت هيض كمؼ األنتاج  .كما تف تجهيز المواد األولية مف مجهز قريب يجعػؿ

كمهة المنتا اقؿ مف كمهته المحمية  ،فت ً عف ذلؾ فرف مصاريؼ الننػؿ المرتبطػة بتصػدير المبيعػات يمكػف اف
ت هض بوااطة موقع األنتاج النريب مف الزبائف .

(ٔ) لممزيد مف التهاصيؿ راجع الموقع االتي
ar.wikipedia.org/wiki/
(ٔ) لممزيد مف التهاصيؿ راجع الموقع االتي
www.iefpedia.com
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ٗ  .حمايػػة الاػػوؽ المحمػػي ل ألتػػعاؼ منػػافس دولػػي محتمػػؿ ولحمايػػة الاػػوؽ المحمػػي تنػػوـ بعػػض الشػػركات
بالد وؿ في الاوؽ األجنبي الذع يحتمؿ اف يكوف هناؾ منافس اجنبي يريد اف يد ؿ الت الاوؽ المحمي.

٘ .حمايػػة الاػػوؽ األجنبػػي ل فت ػ ً عػػف اف األاػػتثمار فػػي الػػدوؿ األجنبيػػة تكػػوف دوافعػػه فػػي بعػػض االحيػػاف

الحاجة الت حماية الاوؽ مف المنافايف المحمييف فرف الشركات التي تصػدر مبيعاتهػا الػت دوؿ محػددة وجػدت

مف الترورع لها انشام مااحة قريبة في تمؾ البمداف لمدة مف الزمف لحماية حصتها الاوقية .

 .ٙالحصػػوؿ عمػػت التكنموجيػػا والمعرفػػة األداريػػة ل فتػ ً عػػف بػراما البحػػث والتطػػوير المحميػػة  ،فػػرف األاػػموب

اآل ر لمحصوؿ عمت التكنموجيا والمعرفة االدارية هػو وتػع العػيف عمػت العمميػات التػي ينػوـ بهػا المنافاػوف ،

الاػػيما الشػػركة النائػػدة فػػي النطػػاع  ،وقػػد يكػػوف عػػف طريػػؽ ااػػتئجار عػػامميف مػػف الشػػركات المنافاػػة (ومنهػػا
المنافس األجنبي) .

ويرم بعض الباحثيف اف ات اذ ق اررات االاتثمار األجنبي لتحنيؽ التنمية الماتدامة البد مف اات داـ تنرير

االاتدامة الذع تـ تحديد محتوياته في مبادرة التنرير العالمية في النيمػة العالميػة عػف التنميػة الماػتدامة فػي

جوهانبرج في عاـ ٕٕٓٓ والتي تـ تحديدها باالتي(لطهيٕٓٔٔ،ل ٗٗٔ)ل-

ٔ .االقتصادع(اثار اقتصادية مباشرة) ل تتمثؿ الجوانب الرئياة المتاثرة بالعم م والمػورديف والعػامميف ومجهػزع
راس الماؿ والنطاع العاـ.

ٕ.البيئػػػي (اثػػػار بيئيػػػة) ل تتمثػػػؿ الجوانػػػب الرئياػػػة المتػػػاثرة بػػػالمواد والطاقػػػة والميػػػام وتنػػػوع الكائنػػػات الحيػػػة
واالنبعاثات والنهايات.

ٖ .االجتماعي (مماراات العامميف)ل تتمثؿ الجوانب الرئياة المتاثرة بع قة العامميف مع اإلدارة والصػحة واالمػف
والتػػدريب والتعمػػيـ( .حنػػوؽ االناػػاف) وتتمثػػؿ الجوانػػب الرئياػػة المتػػاثرة بحريػػة االشػػتراؾ والتهػػاوض الجمػػاعي
وعػػدـ التميػػز والعمػػؿ االجبػػارع ومػػف األطهػػاؿ(.المجتمع) وتتمثػػؿ الجوانػػب الرئياػػة بالرشػػوة والهاػػاد والمشػػاركة
الايااػػػية والمنافاة(.ماػػػ ولية المنػػػتا) وتتمثػػػؿ الجوانػػػب الرئياػػػة المتػػػاثرة بصػػػحة وامػػػف العميػػػؿ واحتػػػراـ

ال صوصية والمنتجات وال دمات.

 :8-5دور اقتصاد املعرفح يف حتقُق انتنًُح املضتذايح

لند تطمؽ ( )R. Solowعمت اقتصػاد المعرفػة بانػه فػرع مػف العمػوـ االاااػية يهػدؼ الػت تحاػيف رفاهيػة

االفراد والمجتمع عف طريؽ درااة نظـ انتاج وتصميـ المعرفػة واجػرام التػد

ت التػرورية لتطػوير هػذم الػنظـ

وبذلؾ فانه يولد نماذج نظرية مػف ػ ؿ البحػث العممػي ويطػور األدوات العمميػة والتننيػة وتطبينهػا عمػت العػالـ

الواقعي(اؿ شبيب ٕٓٓٓ،ل ٘).

ولتحنيػػؽ التنميػػة الماػػتدامة فانػػه البػػد مػػف التحػػوؿ مػػف تكنولوجيػػا تكثيػػؼ الم ػواد الػػت تكثيػػؼ تكنولوجيػػا

المعمومػات وهػذا يعنػي التحػوؿ مػف االعتمػاد عمػت راس المػاؿ اإلنتػاجي الػت االعتمػاد عمػت راس المػاؿ البشػرع
وراس الماؿ االجتماعي وبالتالي فػاف التنميػة الماػتدامة يمكػف اف تحػدث فنػط اذا تػـ اإلنتػاج بطػرؽ وواػائؿ

تعمػؿ عمت صيانة وزيادة م زوف راس الماؿ بانواعه الم تمهػة (غنيـ وتبو زنطٕٓٔٓ،ل ٘ٗ).

وتعد المعارؼ والمعمومات عنص ارً تاااياً لنجاح التنمية الماتدامة ،حيث تااعد عمت التغييرات االجتماعيػة

واالقتصادية والتكنولوجية ،مف
منها ،ويكوف ذلؾ مف

ؿ ننؿ هذم المعارؼ والمعمومات بصورة فعالة إلػت االفػراد لكػي تحنػؽ الهائػدة

ؿ االتصاالت ،حيث تشمؿ االتصاالت مف تجؿ التنمية الكثير مف الواائط مثؿ إذاعة
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االف ػراد الموجهػػة لمتنميػػة المجتمعيػػة ،والطػػرؽ المتعػػددة الواػػائط لتػػدريب االف ػراد وشػػبكة اإلنترنػػت لمػػربط بػػيف

البػػاحثيف ورجػػاؿ التعمػػيـ والمرشػػديف ومجموعػػات المنتجػػيف ببعتػػها الػػبعض وبمصػػادر المعمومػػات العالميػػػة.

وتاتطيع تننية المعمومات تف تمعب دو ارً مهماً في التنمية الماتدامة ،إذ يمكف تاػ ير اإلمكانػات الػ متناهيػة
التػػي توفرهػػا تننيػػة المعمومػػات مػػف تجػػؿ إحػ ؿ تنميػػة ماػػتدامة اقتصػػادية واجتماعيػػة وبيئيػػة ،وذلػػؾ مػػف ػ ؿ

تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز التكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدامة كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي (ٔ)ل-

ٔ .تعزيػػػز تنشػػػطة البحػػػث والتطػػػوير لتعزيػػػز تكنولوجيػػػا المػػػواد الجديػػػدة وتكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت،
والتكنولوجيات الحيوية ،واعتماد اآلليات النابمة ل اتدامة لتحنيؽ التنمية البشرية.
ٕ .تحايف تدام الم ااات ال اصة مف

ؿ مد

ت معينة ماتندة إلت التكنولوجيػات الحديثػة ،فتػ ً عػف

ااتحداث تنماط م ااية جديدة تشمؿ مدف وحاتنات التكنولوجيػا.

ٖ .تعزيز بنام الندرات في العموـ والتكنولوجيا واالبتكار ،بهدؼ تحنيؽ تهداؼ التنمية الماػتدامة فػي االقتصػاد
الايما تف بنام الندرات هو الوايمة الوحيدة لتعزيز التنافاػية وزيػادة التنميػة االقتصػادية
النائـ عمت المعرفة ،و ّ
وتوليد فرص عمؿ جديدة وتنميص الهنر.

ٗ .وتػػػع ال طػػػط والبػػػراما التػػػي تهػػػدؼ إلػػػت تحويػػػؿ المجتمػػػع إلػػػت مجتمػػػع معمومػػػاتي ..بحيػػػث يػػػتـ إدمػػػاج

التكنولوجيات الجديدة في طط وااتراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصػادية ،مػع العمػؿ عمػت تحنيػؽ تهػداؼ

عالمية كاألهداؼ اإلنمائية لحلهية.

 :9-5أهًُح وخصاسص تكنىنىجُا املعهىياخ واالتصاالخ يف حتقُق انتنًُح االجتًاعُح املضتذايح
لند ااهـ التطور العممي والتكنولوجي في تحنيؽ رفاهيػة األفػراد ،ومػف بػيف التطػورات التػي تحػدث بااػتمرار

تمػػؾ المتعمنػػة بتكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت ،ومػػا تبمغػػه مػػف تهميػػة مػػف ناحيػػة تػػوفير ػػدمات االتصػػاؿ
بم تمػػؼ تنواعهػػا ،و ػػدمات التعمػػيـ والتثنيػػؼ وتػػوفير المعمومػػات ال زمػػة ل ف ػراد والوحػػدات االقتصػػادية ،حيػػث
جعمت مف العالـ قرية صغيرة ياتطيع تفرادها االتصاؿ فيما بينهـ باهولة وتبادؿ المعمومات فػي تع وقػت وفػي
تع مكاف ،وتعود هذم األهمية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إلػت ال صػائص التػي تمتػاز بهػا هػذم األ يػرة،

بما فيها االنتشار الوااع واعة التحمؿ اوام بالنابة لعدد االفراد المشاركيف آو المتصػميف ،تو بالناػبة لحجػـ
المعمومػػات المننولػػة ،كمػػا تنهػػا تتاػػـ باػػرعة األدام واػػهولة االاػػتعماؿ وتنػػوع ال ػػدمات ،بينمػػا تتمثػػؿ اهػػـ
صائص تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت باالتي (منير ونعيمة  ٕٓٓ٘،لٕ) (النعواشيٕٓٔٓ ،ل ٕٔ)ٕٖ-ل-

 -تااهـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحنيؽ التنمية االقتصادية والبشرية الماتدامة مف

ؿ الثػورة

الرقمية التي ت دع إلت نشوم تشكاؿ جديدة تماماً مف التهاعؿ االجتماعي واالقتصادع وقياـ مجتمعات جديدة.
 -زيادة قدرة االفراد عمت تبادؿ المعمومات والمعارؼ التي تااعد عمت تحوؿ العالـ إلت مكاف تكثر امماً لجميػع

اكانه لتحنيؽ تنمية اجتماعية ماتدامة.
 -تمكػػػف تكنولوجيػػػا المعمومػػػات

واالتصػػػاالت عمػػػت تحنيػػػؽ الماػػػاواة مػػػف ػػػ ؿ مشػػػاركة االفػػػراد المهمشػػػيف

والمعزوليف مف تف يدلوا بدلوهـ في المجتمع العالمي ،بغض النظر عف نوعهـ تو مكاف اكنهـ.
(ٔ) لممزيد مف التهاصيؿ راجع الموقع االتي
www.ar.wikipedia.org/wiki
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وي كد احد الباحثيف عمػت اف اقتصػاد المعرفػة يهػتـ بػالتعميـ وبنػام النػدرات لرفػع الػوعي وااػتيعاب كػؿ فئػات

الشػػعب لنتػػايا التنميػػة الماػػتدامة وزيػػادة االهتمػػاـ العػػػػاـ بهػػذم النتػػايا ولػػف تتحنػػؽ التنميػػة الماػػتدامة دوف

التعاوف الهعاؿ بيف كافة فئات المجتمػع (الهاشميٕٓٔٓ،ل .)ٖٙ

ااػػتناداً لمػػا اػػبؽ يمكػػف النػػوؿ اف اقتصػػاد المعرفػػة والمحااػػبة الدوليػػة تاػػاهماف فػػي تػػداوؿ المعمومػػات

والمعػػػارؼ بػػػيف جميػػػع مت ػػػذع النػػػ اررات الت ػػػاذ قػػػ اررات ااػػػتثمارية اجنبيػػػة رشػػػيدة لتحنيػػػؽ تنميػػػة اقتصػػػادية

واجتماعية وبيئية ماتدامة.

احملىر انضادس تحثُق االمنىرج املقرتح عهً انقىاسى املانُح

 :1-6قاسًتٍ انذخم واملركز املايل

تتمثؿ النوائـ المالية األاااػية التػي يػتـ اعتمادهػا بشػكؿ تاااػي مػف الماػتثمر األجنبػي فػي ات ػاذ ق ارراتػه

بنائمتي الد ؿ والمركز المػالي ،والتػي تعػد فػي الشػركات التػي لػديها فػروع بعممػة البمػد التػي تعمػؿ فيػه ،واالتػي
قائمتي الد ؿ والمركز المالي لشركة الا ـ العراقية (االفتراتية) التي لديها فرع في تمريكػا وكمػا موتػحة فػي

ادنام.

شركة الا ـ ـ كشؼ الد ؿ

لمانه المنتهية في ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/
التهاصيؿ

المركز /بالدينار العراقي
جزئي

المبيات ( االيرادات )
كمهة البتاعة المباعة
م زوف توؿ المدة
المشتريات

م زوف آ ر المدة

كمهة البتاعة المباعة

ٓٓٓٗٓٓ,ٓٓٓ,
ٓٓٓٛٓٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٗٓٓ,

(ٓٓٓ)ٖٓٓ,ٓٓٓ,

الد ػػؿ قبؿ التريبة
يطرح مصروؼ التريبة
صافي الد ؿ

(ٓٓٓ)ٜٓٓ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٖٔٓ,

ٖٓٓٓٓٓ,ٓٓٓ,
(ٓٓٓ)ٚٓ,ٓٓٓ,
(ٓٓٓ)ٖٓ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٔٓٓ,ٓٓٓ,
ٕٓٓٓٓٓ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٔٓٓ,ٓٓٓ,
ٓٓٓٔٓٓ,ٓٓٓ,

اجمالي
ٓٓٓٙٓٓ,

ٓٓٓٔٔٓ,

تطرح ل المصاريؼ التشغيمية
االندثارات

جزئي

ٓٓٓٔ,ٕٓٓ,ٓٓٓ,

مجمؿ الربح

المصاريؼ التاوينية واالدارية

اجمالي

الهرع /بالدوالر االمريكي

(ٓٓٓ)ٖٛٓ,
ٕٕٓٓٓٓ,

ٓٓٓٔٛٓ,
ٓٓٓٔٓ,

(ٓٓٓ)ٜٔٓ,
ٖٓٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٙ,
ٕٓٓٓٗ,
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دور تكامل اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
شركة الا ـ

قائمة المركز المالي (المنارنة)
كما في ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/

المركز /بالدينار العراقي

التهاصيؿ

ٕٔٓٔٓ/ٔ/
الموجودات

النندية

ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/

الهرع /بالدوالر االمريكي
ٕٔٓٔٓ/ٔ/

ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/

ٕٓٓٓ٘ٓ,ٓٓٓ,

ٕٓٓٓٓٓ,ٓٓٓ,

ٕٓٓٓٔٓ,

ٓٓٓٙٓ,

المدينوف

-

ٓٓٓٔٓٓ,ٓٓٓ,

-

ٓٓٓٛٓ,

ٖٓٓٓٔٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٚٓ,

االراتي

ٕٓٓٓٔٓ,ٓٓٓ,
ٖٓٓٓٔٓ,ٓٓٓ,

ٖٓٓٓٓٓ,ٓٓٓ,

الم زوف

المباني (صافي)

ٖٓٓٓٓٓ,ٓٓٓ,

ٕٓٓٓٚٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٛٓٓ,ٓٓٓ,

مجموع الموجودات

المطموبات

ٓٓٓ٘ٓ,ٓٓٓ,

الدائنوف

ٕٓٓٓ٘ٓ,ٓٓٓ,

النروض

حنوؽ الممكية
رتس الماؿ

األرباح المحتجزة

مجموع المطموبات وحنوؽ الممكية

ٓٓٓٔ,ٓٓٓ,ٓٓٓ,
ٓٓٓٔ٘ٓ,ٓٓٓ,
ٕٓٓٓ٘ٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٔٔٓ,

ٖٓٓٓٔٓ,

ٓٓٓٔٓٓ,

ٜٓٓٓٓ,

ٓٓٓٗٓٓ,
ٓٓٓٗٓ,
ٓٓٓٙٓ,

ٓٓٓٚٓ,

ٖٓٓٓٗٓ,
ٓٓٓ٘ٓ,
ٓٓٓٙٓ,

ٓٓٓ٘ٓٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓ٘ٓٓ,ٓٓٓ,

ٖٓٓٓٓٓ

ٖٓٓٓٓٓ,

-

ٓٓٓٔٓٓ,ٓٓٓ,

-

ٕٓٓٓٓ,

ٓٓٓٛٓٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٔ,ٓٓٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٗٓٓ,

ٖٓٓٓٗٓ,

ويرم الباحث اف الماتثمر يعتمد في ق ارراته عمت هػذم النػوائـ فػي حػاؿ الظػروؼ طبيعيػة ،امػا اذا كانػت
الظروؼ غير طبيعية ،عمت ابيؿ المثػاؿ اذ كػاف هنػاؾ تتػ ـ فيجػب اف تعػد الوحػدات االقتصػادية قػوائـ ماليػة

معدلػػة فػػي ظػػؿ محااػػبة التتػ ـ  ،فػػي حػػيف اذ كانػػت الوحػػدة االقتصػػادية لػػديها فػػروع تعمػػؿ فػػي دوؿ ت ػػرم ،

فيجب اف يتـ ترجمة النوائـ الت عممة البمد االـ واعداد النوائـ المالية الموحدة ،فت ً عػف تػوفر معمومػات عػف
التريبة في ك الدولتيف.

 :2-6تحثُق االمنىرج املقرتح

 :1-2-6انقىاسى املانُح يف ظم انتضخى

يتطمب اعداد النوائـ المالية في ظؿ التت ـ توفير العديد مف المعمومات وهي كما يميل-

ت .كانت األرقاـ النيااية المتوفرة
ٕٔٓٔٓ/ٔ /

ٕٔٓٔٓ /ٚ /

ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/

ؿ العاـ كما يميل-
ٓٓٔ
ٓ٘ٔ

ٕٓٓ
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اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
دور تكامل اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
ب .تحصؿ المبيعات والمشتريات والمصروفات بشكؿ منتظـ

ؿ الانة .

ج .ينػ ّػيـ الم ػػزوف بالكمهػػة وياػػعر براػػت داـ طرينػػة ( ، )FIFOوتػػـ اقتنػػام م ػػزوف توؿ المػػدة عنػػدما كػػاف
الرقـ النيااي ٓٓٔ .
د .تـ اإلع ف عف مناوـ األرباح ودفعه مع التريبة في نهاية الانة .

هػ .تـ اقتنام االراتي والمباني في بداية هذم الانة وت تع المبػاني ل نػدثار بطرينػة الناػط الثابػت وعمػر
(ٓٔ) انوات .

و .كاف التت ـ بارتهاع ماتمر في فرع تمريكا (عمت ابيؿ المثاؿ).
كشؼ مكااب و اائر العناصر النندية
شركة الا ـ

لمانة المنتهية في ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/
التهاصيػؿ

الموقؼ النندع في بداية الانة
يتاؼ ل المبيعات

اجمالي االات مات النندية
تطػرح ل

المشتريات

الكمهة التاري ية

معامؿ التحويؿ

ٕٓٓٓٓ,

ٕٓٓٔٓٓ/

ٓٓٓٗٓ,

ٓٓٓٙٓٓ,

ٕٓٓٔ٘ٓ/

ٓٓٓٛٓٓ,

ٕٓٓٓٙٓ,

المبال المعدلة

ٓٓٓٛٗٓ,

المصروفات النندية

ٓٓٓٗٓٓ,

ٕٓٓٔ٘ٓ/

ٖٖٖٖٖ٘,

توزيعات األرباح

ٓٓٓٔٛٓ,

ٕٓٓٔ٘ٓ/

ٕٓٓٓٗٓ,

ٓٓٓٙ,

ٕٕٓٓٓٓ/

ٓٓٓٙ,

مصروؼ التريبة

اجمالي المدفوعات النندية

صافي االات مات النندية

يطرح الموقؼ النندع في نهاية الانة
اائر العناصر النندية

ٓٓٓٗ,

ٕٕٓٓٓٓ/

(ٓٓٓ)ٜ٘ٓ,

(ٖٖٖ)ٖٚٛ,

ٖٓٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٖٓ,
صهر

ٓٓٓٗ,

٘ٙ,ٙٙٚ

ٕٕٓٓٓٓ/

(ٓٓٓ)ٖٓ,
ٕٙ,ٙٙٚ

توتيح تجرامات تعداد الكشؼ
اوالً ل تحديد صافي الموقؼ النندع توؿ المدة ل والذع يتمثؿ بالموجودات النندية مطروحاً منها المطموبات الننديػة ويػتـ

تعديؿ الرقـ المات رج بترب صافي الموقؼ النندع اوؿ المدة في الرقـ النيااي في تاريخ الميزانية عمت الرقـ النيااي
في بداية الانة ٔ. ٕٓٔٓ/ٔ/

ثاني ػاً ل يتػػاؼ الػػت صػػافي الموقػػؼ الننػػدع اوؿ المػػدم جميػػع االاػػت مات الننديػػة والتػػي تتػػرتت مػػف (المبيعػػات  ،بيػػع
الموجودات  ،بيع االاتثمارات  ...الخ) ويتـ تعديؿ رقـ المبيعات بتربه بالرقـ النيااي في تاريخ الميزانية مناوماً عمت
الرقـ النيااي في تاريخ (صهنة البيػع) ولعػدـ امكانيػة تحديػد رقػـ قيااػي لكػؿ عمميػة بيػع (مػف الناحيػة العمميػة)  ،فيػتـ
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دور تكامل اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
األاتعاتة عف تمؾ األرقاـ بمتواط الرقـ النيااي

النيااي في تاريخ البيع .

ؿ الانة  ،تما تعديؿ المبم النندع لبيع الموجودات فيعتمػد الػرقـ

ثالثاً ل حااب المدفوعات النندية وتعديمها باالرقاـ النيااية وتشمؿ المدفوعات النندية ما يرتي ل-

 المشتريات ل وتعدؿ بمتواط األرقاـ النيااية

ؿ الانة ولمابب نهاه الذع ذكر في عنصر المبيعات .

 المصروفات النندية ل (ال تتتمف االندثارات واألطهامات  ،مصروفات غير نندية)  ،تعدؿ المصروفات النندية بمتواط
الرقـ النيااي ولمابب نهاه الذع ذكر في عنصرع المبيعات والمشتريات .

 المشتريات ال اصة بالموجودات الثابتة ل وتعدؿ باالعتماد عمت الرقـ النيااي في تاريخ الشرام .
 مناوـ األرباح ل ويعدؿ بمتواط األرقاـ النيااية في حالة دفع المناوـ الكثر مف مرة
تاريخ معيف

نهاية العاـ .

ؿ الانة  ،اما اذا دفػع فػي

ؿ الانة فيعدؿ باالعتمػاد عمػت الػرقـ النيااػي فػي ذلػؾ التػاريخ  ،وال يعػدؿ رقػـ مناػوـ األربػاح اذا دفػع

 مدفوعات التريبةل تراعت بشرنها الم حظات نهاها الواردة في مناوـ األرباح .

رابعاً ل تحديد صافي االات مات النندية ل وتمثؿ االات مات النندية (ال طوة ثانياً) مطروحاً منهػا المػدفوعات

النندية (ال طوة ثالثاً)  ،ويجب اف يااوع صافي االات مات النندية الموقؼ النندع آ ر المدة .

امااً ل تحديد ال اائر تو المكااب بالعناصر النندية ل وتتمثؿ بالهرؽ بيف صافي االات مات النندية بالكمهة المعدلػة

واالات مات النندية بالكمهة التاري ية برفتراض اف االات مات النندية تكبر مف المدفوعات النندية (اوؼ تكوف النتيجة
اػػائ ارً ألف الشػػػركة احتهظػػػت بننػػػد عػ ٍ
ػػاؿ ػػػ ؿ المػػػدة)  ،والعكػػس صػػػحيح حػػػيف تكػػػوف المػػػدفوعات الننديػػػة اكبػػػر مػػػف

االات مات النندية (صافي االات مات االبة) وهنا تكوف لدينا مكااب بالعناصر النندية .
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دور تكامل اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
شركة الا ـ

كشؼ الد ؿ واالرباح المحتجزة المعدؿ /لمهرع
لمانه المنتهية في ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/

التهاصيؿ

الهرع /بالدوالر االمريكي
جزئي

المبيات ( االيرادات )
م زوف توؿ المدة

ٓٓٓٔٔٓ,

المشتريات

ٓٓٓٗٓٓ,

م زوف آ ر المدة

اجمالي
ٓٓٓٙٓٓ,

كمهة البتاعة المباعة

(ٓٓٓ)ٖٔٓ,

كمهة البتاعة المباعة
مجمؿ الربح

ٕٕٓٓٓٓ,

المصاريؼ التاوينية واالدارية

ٓٓٓٔٛٓ,

االندثارات

ٓٓٓٔٓ,

الد ػػؿ قبؿ التريبة

يطرح مصروؼ التريبة
صافي الد ؿ
تطرحل اائر العناصر النندية

ٕٓٓٔ٘ٓ/

ٓٓٓٛٓٓ,

ٕٓٓٔٓٓ/

ٕٕٓٓٓٓ,

ٕٓٓٔ٘ٓ/

(ٖٖٖ)ٖٔٚ,

ٕٓٓٔ٘ٓ/
(ٓٓٓ)ٖٛٓ,

تطرح ل المصاريؼ التشغيمية

معامؿ التحويؿ

المبال المعدلة

ٖٖٖٖٖ٘,
(ٓٓٓ)٘ٛٓ,
ٕٕٓٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٜٔٓ,

ٕٓٓٔ٘ٓ/

(ٓٓٓ)ٕٗٓ,

ٖٓٓٓٓ,

ٕٓٓٔٓٓ/

(ٓٓٓ)ٕٓ,

ٕٕٓٓٓٓ/

(ٓٓٓ)ٙ,

(ٓٓٓ)ٙ,
ٕٓٓٓٗ,
صهر

(ٓٓٓ)ٗٓ,
(ٓٓٓ)ٗٙ,

صافي الد ؿ بعد اائر العناصر النندية

ٕٓٓٓٗ,

()ٕٙ,ٙٙٚ

تتاؼلاألرباح المحتجزة في بداية المدة

صهر

()ٕٚ,ٙٙٚ

(ٓٓٓ)ٗ,

صهر

يطرحل مناوـ األرباح

األرباح المحتجزة في نهاية المدة

ٕٓٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٗ,
()ٚٙ,ٙٙٚ
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اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
دور تكامل اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
شركة الا ـ

قائمة المركز المالي المعدلة /لمهرع
كما في ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/

التهاصيؿ

الكمهة التاري ية

الموجودات
النندية

معامؿ التحويؿ

المبال المعدلة

ٓٓٓٙٓ,

ال يعدؿ

ٓٓٓٙٓ,

المدينوف

ٓٓٓٛٓ,

ال يعدؿ

ٓٓٓٛٓ,

ٖٓٓٓٔٓ,

ٕٓٓٔ٘ٓ/

ٖٖٖٖٔٚ,

الم زوف

االراتي

ٓٓٓٚٓ,

ٕٓٓٔٓٓ/

ٓٓٓٔٗٓ,

المباني (صافي)

ٜٓٓٓٓ,

ٕٓٓٔٓٓ/

ٓٓٓٔٛٓ,

مجموع الموجودات
المطموبات

ٖٖٖٖٖٙ,

ٖٓٓٓٗٓ,

الدائنوف

ٓٓٓ٘ٓ,

ال يعدؿ

ٓٓٓ٘ٓ,

النروض

ٓٓٓٙٓ,

ال يعدؿ

ٓٓٓٙٓ,

ٖٓٓٓٓٓ,

ٕٓٓٔٓٓ/

ٓٓٓٙٓٓ,

حنوؽ الممكية
رتس الماؿ

األرباح المحتجزة
مجموع المطموبات وحنوؽ الممكية

ٕٓٓٓٓ,

ٖٓٓٓٗٓ,

-

()ٚٙ,ٙٙٚ
ٖٖٖٖٖٙ,

ويرم الباحػث اف اعػداد النػوائـ الماليػة المعدلػة وتوفيرهػا لمماػتثمر األجنبػي اػوؼ يكػوف هنػاؾ معمومػات
م ممة الت اذ ق اررات ااتثمارية اجنبية رشيدة.

 :3-6انقىاسى املانُح املىحذج
يتـ اعداد النوائـ المالية الموحدة لمشركة االـ والهروع التابعػة لهػا مػف ػ ؿ االعتمػاد عمػت النػوائـ الماليػة

لمشػػركة االـ بػػدوف تعػػديؿ (كمػػا هػػي اذ لػػـ يكػػف هنػػاؾ تت ػ ـ) والن ػوائـ الماليػػة المعدلػػة لمهػػرع وفن ػاً لمحااػػبة

التت ـ (اذ كاف هناؾ تت ـ في البمد الذع يعمؿ فيػه الهػرع) وبعػدها يػتـ تحويمهػا الػت العممػة التػي تعمػؿ بهػا

الشػػػركة االـ باالعتمػػػاد عمػػػت اػػػعر الػػػدوالر فػػػي ٖٔ ٕٓٔٓ /ٕٔ /ب ٕٓٓٔ دينػػػار لمػػػدوالر الواحػػػد (اػػػعر

افتراتي) وكما يميل-
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اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
دور تكامل اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
شركة الا ـ

كشؼ الد ؿ الموحد

لمانه المنتهية في ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/
التهاصيؿ

الهرع/بالدوالر

الهرع/بالدينارالعراقي

المركز /بالدينار العراقي

االمريكي
المبيات ( االيرادات )

والهرع/بالدينار العراقي
ٓٓٓٔ,ٕٓٓ,ٓٓٓ,

ٕٓٓٓ,ٔٙٓ,ٓٓٓ,

ٕٕٓٓٓٓ,

ٕٓٓٓٙٗ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٗٓٓ,ٓٓٓ,
ٓٓٓٛٓٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٙٙٗ,ٓٓٓ,

ٖٖٖٖٖ٘,

ٖٜٓٓٙ,ٜٜٜ,ٙ

(ٓٓٓ)ٖٓٓ,ٓٓٓ,

(ٓٓ)٘ٓٚ,ٜٜٜ,ٙ

كمهة البتاعة المباعة

(ٖٖٖ)ٖٔٚ,

(ٓٓ)ٕٓٚ,ٜٜٜ,ٙ

(ٓٓٓ)ٜٓٓ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٔ,ٜ٘ٙ,ٓٓٓ,

مجمؿ الربح

(ٓٓٓ)٘ٛٓ,

(ٓٓٓ)ٜٙٙ,ٓٓٓ,

ٖٓٓٓٓٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓ٘ٙٗ,ٓٓٓ,

ٕٕٓٓٓٓ,

ٕٓٓٓٙٗ,ٓٓٓ,

كمهة البتاعة المباعة
م زوف توؿ المدة
المشتريات

م زوف آ ر المدة

تطرح ل المصاريؼ التشغيمية

المصاريؼ التاوينية واالدارية
االندثارات

الد ػػؿ قبؿ التريبة
يطرح مصروؼ التريبة
صافي الد ؿ

ٓٓٓٛٓٓ,

المبال الموحدة لممركز

ٜٓٓٓٙٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٔ,ٖٜٗ,ٜٜٜ,ٙ

(ٓٓٓ)ٚٓ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٖ٘ٛ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٕٗٓ,

(ٓٓٓ)ٕٛٛ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٖٓ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)٘ٗ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٗٓ,

(ٓٓٓ)ٗٛ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٔٓٓ,ٓٓٓ,

(ٓٓٓ)ٔٓٚ,ٕٓٓ,

(ٓٓٓ)ٗٙ,

(ٓٓٓ)٘٘,ٕٓٓ,

(ٓٓٓ)ٕٓ,
(ٓٓٓ)ٙ,

(ٓٓٓ)ٕٗ,ٓٓٓ,
(ٓٓٓ)ٚ,ٕٓٓ,

ٕٓٓٓٓٓ,ٓٓٓ,
ٓٓٓٔٓٓ,ٓٓٓ,

ٕٓٓٓٔ٘,ٓٓٓ,
ٓٓٓٗٗ,ٛٓٓ,
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شركة الا ـ

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في ٖٕٔٓٔٓ/ٕٔ/

التهاصيؿ

الهرع/بالدوالر االمريكي

الهرع /بالدينار العراقي

المركز /بالدينار العراقي

المبال الموحدة لممركز
والهرع /بالدينار العراقي

الموجودات

ٓٓٓٙٓ,

ٕٓٓٓٚ,ٓٓٓ,

ٕٓٓٓٓٓ,ٓٓٓ,

ٕٕٓٓٓٚ,ٓٓٓ,

النندية

المدينوف

ٓٓٓٛٓ,

ٖٖٖٖٔٚ,

ٜٓٓٓٙ,ٓٓٓ,

ٕٓٓٓٚ,ٜٜٜ,ٙ

ٓٓٓٔٓٓ,ٓٓٓ,
ٖٓٓٓٓٓ,ٓٓٓ,

ٜٓٓٓٔٙ,ٓٓٓ,

االراتي

ٓٓٓٔٗٓ,

ٓٓٓٔٙٛ,ٓٓٓ,

ٖٓٓٓٔٓ,ٓٓٓ,

ٕٜٓٓٓٛ,ٓٓٓ,

المباني (صافي)

ٓٓٓٔٛٓ,

ٕٓٓٓٔٙ,ٓٓٓ,

ٕٓٓٓٚٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٗٛٙ,ٓٓٓ,

مجموع الموجودات

ٖٖٖٖٖٙ,

ٜٓٓٚ٘,ٜٜٜ,ٙ

ٓٓٓٔ,ٓٓٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٔ,ٜٚ٘,ٜٜٜ,ٙ

الم زوف

المطموبات

ٓٓ٘ٓٚ,ٜٜٜ,ٙ

الدائنوف

ٓٓٓ٘ٓ,

ٓٓٓٙٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٔ٘ٓ,ٓٓٓ,

ٕٓٓٓٔٓ,ٓٓٓ,

النروض

ٓٓٓٙٓ,

ٕٓٓٓٚ,ٓٓٓ,

ٕٓٓٓ٘ٓ,ٓٓٓ,

ٖٕٕٓٓٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٙٓٓ,

()ٚٙ,ٙٙٚ

ٕٓٓٓٚٓ,ٓٓٓ,

(ٓٓٗ)ٜٕ,ٓٓٓ,

ٓٓٓ٘ٓٓ,ٓٓٓ,
ٓٓٓٔٓٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٓٔ,ٕٕٓ,ٓٓٓ,

ٖٖٖٖٖٙ,

ٜٓٓٚ٘,ٜٜٜ,ٙ

ٓٓٓٔ,ٓٓٓ,ٓٓٓ,

ٓٓٔ,ٜٚ٘,ٜٜٜ,ٙ

حنوؽ الممكية
رتس الماؿ

األرباح المحتجزة
مجموع المطموبات وحنوؽ
الممكية

ٓٓٚ,ٜٜٜ,ٙ

و صة لما ابؽ يمكف النوؿ اف اعداد النوائـ المالية الموحدة اوؼ يوفر معمومات مهيدة لمماتثمر

األجنبي الت اذ ق ارراته الرشيدة التي تدفع بعجمة التندـ ل ماـ وتحنيؽ التنمية الماتدامة.

 :3-6حتهُم اصتًاراخ االصتثُاٌ
تـ عمؿ ااتبانة لمحصوؿ عمت معمومات قيمة تثبت تحنيؽ التنمية الماتدامة مف

ؿ دور تكامؿ اقتصػاد

المعرفة والمحاابة الدولية في الن اررات االاتثمارية االجنبيػة التػي ينػتا عنهػا زيػادة التػراكـ الرااػمالي وتحنيػؽ
األربػػاح ورفػػع معػػدالت التنميػػة البشػػرية التػػي تعػػد الم شػرات الرئياػػة لمتنميػػة الماػػتدامة  ،وعػػف اهميػػة قػ اررات

االاتثمار األجنبي في تحنيؽ التنمية الماتدامة مف ػ ؿ تػوفير المعمومػات التػي تتاػـ بػالجودة العاليػة لهػذم
الن اررات ،حيث بم عدد المجيبيف بػػ ( )ٕٚمجيب منهـ (ٖٔ) مف حممة شهادة الدكتورام  ،و(ٗٔ) مػف حممػة

شهادة الماجاتير  ،والتي تـ توتيحها بالجدوؿ (ٔ) وكما يمي ل-

صائص عينة البحث وعرض النتائا
الجدوؿ (ٔ)
ال صائص
التحصيؿ الدرااي

الهئات
دكتورام

التكرار

النابة

ٖٔ

%ٗٛ
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الت صص العممي

ي ػ دع اقتصػػاد المعرفػػة الػػت تػػداوؿ المعمومػػات والمعػػارؼ بشػػكؿ حػػر بػػيف

ماجاتير

ٗٔ

ٕ٘%

ت رم

-

-

المجموع

ٕٚ

ٓٓٔ%

محاابة

ٖٕ

٘%ٛ

عموـ مالية ومصرفية

ٕ

٘%ٚ.

ادارة اعماؿ

ٕ

٘%ٚ.

ت رم

-

-

المجموع

ٕٚ

ٓٓٔ%

اتهؽ

٘ٔ

%٘ٙ

المات دميف في جميع انحام العالـ

يعتمد اقتصاد المعرفة عمت تعميـ وتػدريب جميػع االفػراد بشػكؿ ماػتمر بمػا
يحنؽ تنمية بشرية اجتماعية ماتدامة

اف راس الماؿ يتـ تداوله بشػكؿ حػر مػف دولػة الػت ت ػرم فػي ظػؿ اقتصػاد
المعرفة

تهدؼ المحاابة الدولية الت توفير المعمومات الػت جميػع مت ػذع النػ اررات
بشكؿ عاـ والماتثمريف بشكؿ اص المتواجديف في جميع انحام العالـ

اتهؽ نوعاً ما

ٓٔ

%ٖٚ

ال اتهؽ

ٕ

%ٚ

المجموع

ٕٚ

ٓٓٔ%

اتهؽ

ٕٔ

%ٚٛ

اتهؽ نوعاً ما

ٙ

ٕٕ%

ال اتهؽ

-

-

المجموع

ٕٚ

ٓٓٔ%

اتهؽ

ٛ

ٖٓ%

اتهؽ نوعاً ما

ٔٚ

ٖ%ٙ

ال اتهؽ

ٕ

%ٚ

المجموع

ٕٚ

ٓٓٔ%

اتهؽ

ٕٓ

ٗ%ٚ

اتهؽ نوعاً ما

ٚ

%ٕٙ
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ي دع تداوؿ المعمومات والمعارؼ الحر في ظؿ اقتصاد المعرفة والمحاابة
الدولية الت التكامؿ فيما بينهما

تعػػػد معمومػػػات المحااػػػبة الدوليػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ المصػػػدر الػػػرئيس لمنػػػ اررات

ال اتهؽ

-

-

المجموع

ٕٚ

ٓٓٔ%

اتهؽ

ٕٓ

ٗ%ٚ

اتهؽ نوعاً ما

ٚ

%ٕٙ

ال اتهؽ

-

-

المجموع

ٕٚ

ٓٓٔ%

اتهؽ

ٕٓ

ٗ%ٚ

االاتثمارية االجنبية

اف تػػػػوفر المعمومػػػػات و ارس المػػػػػاؿ الػػػػدولي فػػػػي ظػػػػػؿ اقتصػػػػاد المعرفػػػػػة
والمحاابة الدولية ياهؿ مف ات اذ قرار ااتثمارع اجنبي رشيد

تعػػد الن ػ اررات االاػػتثمارية االجنبيػػة ذات اهميػػة كبيػػرة فػػي تحنيػػؽ األربػػاح
وتحنيؽ التنمية االقتصادية الماتدامة

اتهؽ نوعاً ما

ٙ

ٕٕ%

ال اتهؽ

ٔ

ٗ%

المجموع

ٕٚ

ٓٓٔ%

اتهؽ

ٕٓ

ٗ%ٚ

اتهؽ نوعاً ما

ٙ

ٕٕ%

ال اتهؽ

ٔ

ٗ%

المجموع

ٕٚ

ٓٓٔ%

اتهؽ

ٔٙ

ٓ%ٙ

اتهؽ نوعاً ما

ٜ

ٖٖ%

ال اتهؽ

ٕ

%ٚ

المجموع

ٕٚ

ٓٓٔ%

يتبيف مف الجدوؿ اع م اف المجيبيف عمت االاتبانة يتمتعوف بم ه ت جيػدة  ،حيػث اف الناػبة الكبػرم

مف المجيبيف هـ مف حممة شهادة الماجاتير ،اذ بمغت نابة حممة شهادة الماجاػتير (ٕ٘ )%وحممػة شػهادة

الػػدكتورام ( )%ٗٛهػػذا مػػف جانػػب .ومػػف جانػػب ا ػػر فػػاف ناػػبة المجيبػػيف مػػف ت صػػص المحااػػبة (٘)%ٛ
وت صػص ادارة االعمػػاؿ وماليػػة ومصػرفية(٘ٔ ،)%ممػػا يػػدؿ عمػت اف ناػػبة (ٓٓٔ )%مػػف المجيبػيف هػػـ مػػف
الت صصػػػات العمميػػػة ذات المعرفػػػة العاليػػػة فػػػي اقتصػػػاد المعرفػػػة وتحديػػػد جػػػودة معمومػػػات المحااػػػبة الدوليػػػة
واهميتها في ات اذ النرار االاتثمارع األجنبي الذع يحنؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية الماتدامة.
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ويوتػػػح الجػػػدوؿ اف ناػػػبة( )%٘ٙمػػػف المجيبػػػيف اتهنػػػوا عمػػػت اف اقتصػػػاد المعرفػػػة يػػػ دع الػػػت تػػػداوؿ
المعمومات والمعارؼ بشكؿ حر بيف المات دميف في جميع انحام العػالـ وناػبة ( )%ٖٚمػنهـ اتهنػوا نوعػاً مػا
عمت ذلؾ ،في حيف اف نابة ( )%ٚٛمف المجيبيف اتهنوا عمػت اف اقتصػاد المعرفػة يعتمػد عمػت تعمػيـ وتػدريب
جميع االفراد بشكؿ ماتمر بما يحنؽ تنميػة بشػرية اجتماعيػة ماػتدامة وناػبة (ٕٕ )%مػنهـ اتهنػوا نوعػاً مػا
عمت ذلؾ ،وقد تبيف كذلؾ اف نابة (ٖ )%ٙمف المجيبيف اتهنوا نوعاً ما عمت اف راس الماؿ يتـ تداولػه بشػكؿ
حر مف دولة الت ت رم في ظؿ اقتصاد المعرفة ونابة (ٖٓ )%اتهنػوا عمػت ذلػؾ ،فػي حػيف اف ناػبة (ٗ)%ٚ
مف المجيبيف اتهنوا عمت اف المحاابة الدولية تهدؼ الػت تػوفير المعمومػات الػت جميػع مت ػذع النػ اررات بشػكؿ
عاـ والماتثمريف بشكؿ اص المتواجديف في جميع انحام العالـ ونابة ( )%ٕٙمنهـ اتهنوا نوعاً عمػت ذلػؾ،
وقد تبيف ايتاً اف نابة (ٗ )%ٚمف المجيبيف اتهنػوا عمػت تػداوؿ المعمومػات والمعػارؼ الحػر فػي ظػؿ اقتصػاد
المعرفة والمحاابة الدولية ي دع الت التكامؿ فيما بينهما ونابة ( )%ٕٙمنهـ اتهنػوا نوعػاً مػا عمػت ذلػؾ ،فػي
حيف اف نابة (ٗ )%ٚمف المجيبيف اتهنوا عمت اف معمومات المحاابة الدوليػة تعػد المصػدر الػرئيس لمنػ اررات
االاتثمارية األجنبية ونابة (ٕٕ )%اتهنوا نوعاً ما عمت ذلؾ ،وقد تبيف كذلؾ اف نابة (ٗ )%ٚمف المجيبػيف
اتهنوا عمت اف توفر المعمومات وراس الماؿ الدولي في ظؿ اقتصاد المعرفة والمحاابة الدولية ياهؿ مف ات اذ
قػرار ااػتثمارع اجنبػي رشػيد وناػبة (ٕٕ )%مػنهـ اتهنػوا نوعػاً مػا عمػت ذلػؾ ،فػي حػيف اف ناػبة(ٓ )%ٙمػػف
المجيبيف اتهنوا عمت اف الن اررات االاتثمارية االجنبية تعد ذات اهمية كبيرة في تحنيؽ األرباح وتحنيؽ التنميػة
االقتصادية الماتدامة ونابة (ٖٖ )%منهـ اتهنوا نوعاً ما عمت ذلؾ.
و صػػة مػػا اػػبؽ يمكػػف النػػوؿ اف تكامػػؿ اقتصػػاد المعرفػػة والمحااػػبة الدوليػػة اػػوؼ ياػػاهـ فػػي ترشػػيد
الن اررات االاتثمارية االجنبية التي ت دع في تحنيؽ تنمية اقتصادية واجتماعية ،مف

ؿ تحنيؽ األرباح وننؿ

المعمومػػات والمعػػارؼ بػػيف اكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف الماػػت دميف لتحنيػػؽ تنميػػة ماػػتدامة فػػي بعػػديها االقتصػػادع

واالجتماعي.

وفي توم النتائا التي تـ التوصؿ اليها يتـ اثبات الهرتيتيف االااايتيف ل-

ٔ.اف تكامؿ اقتصاد المعرفة والمحاابة الدولية ياهـ في تحنيؽ ق اررات االاتثمار األجنبي.

ٕ.اف تحنيؽ ق اررات االاتثمار األجنبي ياهـ في تحنيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية الماتدامة.
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 :1-7االصتنتاجاخ
ومف

احملىر انضاتع االصتنتاجاخ وانتىصُاخ

ؿ البحث تـ التوصؿ الت االاتنتاجات االتيةل-

ٔ -ي دع اقتصاد المعرفة الت تداوؿ المعمومات والمعارؼ بشكؿ حر بيف المات دميف المتواجديف في تماكف
م تمهة مف العالـ لتحنيػػ ؽ تنمية اجتماعية ماتدامة.

ٕ -تندـ المحاابة الدولية معمومات مهيدة (المتمثمة في قوائـ مالية موحدة وقوائـ مالية معدلة في ظؿ

محاابة التت ـ) الت جميع مت ػذع الن اررات بشكؿ عاـ والماتثمريف األجانب بشكؿ اص الت اذ ق اررات

ااتثماريػػػة رشيدة.

ٖ -ي دع توفيػػر المعمومات والمعارؼ الحر في ظؿ اقتصاد المعرفػػة والمحاابة الدوليػػة الت التكامؿ فيما بينهمػػػا.

ٗ -تااهـ الن اررات االاتثماريػػػة االجنبية الصائبػة في تحنيؽ األربػػػػػػػػػػاح وتحنيػػػػػؽ التنمية االقتصاديػػة
الماتدامػػػة.

 :2-7انتىصُاخ

ومػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػ ؿ النتػػػػػػػػػػػػائا التػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػـ التوصػػػػػػػػػػػػؿ اليهػػػػػػػػػػػػا يوصػػػػػػػػػػػػي الباحػػػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػػػاالتيل-

ٔ -ينبغػػي عمػػت الوحػػدات االقتصػػادية الع ارقيػػة واالف ػراد كافػػة االاػػتهادة النصػػوم مػػف التطػػور الحاصػػؿ فػػي ظػػؿ

اقتصػػػػاد المعرفػػػػة لمحصػػػػوؿ عمػػػػت المعمومػػػػات والمعػػػػارؼ اوؿ بػػػػروؿ لتحنيػػػػؽ تنميػػػػة اجتماعيػػػػة ماػػػػتدامة.

ٕ -اعتماد الماتثمريف الدولييف والشركات المتعددة الجنايات عمػت معمومػات المحااػبة الدوليػة المتمثمػة فػي
النوائـ المالية الموحدة وقوائـ مالية معدلة في ظؿ محاابة التت ـ لترشيد الن اررات االاتثماريػػػػػػػػػػػػػة االجنبيػة.

ٖ -نظ ارً ألهمية اقتصاد المعرفة بشكؿ عاـ والتنمية الماتدامة بشكؿ اص يوصي الباحث الجهػات الحكوميػة
والوحدات االقتصادية في تنديـ تاهي ت لجذب االاتثمارات األجنبية لتحنيؽ تنمية اقتصادية اجنبية.

 -1املصادر انعرتُح

املصادر

ٔ.تبػػو زيػػد ،محمػػد المبػػروؾ ،قالمحااػػبة الدوليػػة وانعكااػػاتها عمػػت الػػدوؿ العربيػػةق ،ايت ػراؾ لمطباعػػة والنشػػر
والتوزيع ،الناهرة.ٕٓٓ٘،

ٕ .البارودع ،شيريف بدرع توفيؽ ،ق دور اقتصػاد المعرفػة فػي ااػتدامة النػدرة التنافاػية لممصػارؼ التجاريػة ق،
اطروحة مندمة الت مجمس كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد.ٕٓٔٓ ،

ٖ.الرتيمي ،محمد ابو النااـ ،ق النشر اإللكترونيل درااة تحميميه ق ،جامعة الاابع مف تبريؿ ( ،بدوف انة منشور).

ٗ.الزبيدع ،حمزة محمود ،ق االدارة المالية المتندمة ق ،الوراؽ لمنشر والتوزيع.ٕٓٓٗ ،

٘.الاميـ ،فيصػؿ زمػاط حاػف،قالمعايير المحااػبية الدوليػة لممصػارؼ ومػدم توافنهػاق ،جريػدة المػدم اليوميػة،
بغداد.ٕٓٔٓ ،

.ٙاؿ شػػبيب ،دريػػد كامػػؿ ،ق تػػاثير عناصػػر اقتصػػاد المعرفػػة عمػػت كهػػامة االا ػواؽ الماليػػة ق ،جامعػػة الزيتونػػة
االردنية.ٕٓٓٓ ،
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.ٚالشريدة ،نادية عبد الجبار محمد ،ق متطمبات تطبيؽ تننيات المعمومات واالتصاالت ودورها في تعزيز نظػامي
المعمومات المحاابي والرقابة الدا ميةق،راالة مندمة إلت مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد .ٕٓٔٓ ،

.ٛالشمرع ،هاشـ والميثي ،نادية ،ق االقتصاد المعرفي ق ،دار صهام لمنشر والتوزيع  ،عماف .ٕٓٓٛ ،

 .ٜالصوفي  ،عبداهلل ااماعيؿ،ق التكنولوجيا الحديثة ومراكز المعمومات والمكتبة المدرايةق ،دار المارة.ٕٓٓ٘ ،

ٓٔ.العامرع  ،زهرة حاف ،ق تثر بعض المتغيرات البيئية في نظاـ المعمومات المحاابي وانعكاااتها عمت تمبيػة
احتياجػػات ماػػت دمي المعمومػػات -درااػػة ميدانيػػة فػػي عينػػة مػػف شػػركات النطػػاعيف االشػػتراكي والم ػػتمط ق،
اطروحة مندمة الت مجمس كمية االدارة واالقتصاد ،الجامعة الماتنصرية .ٕٖٓٓ ،

ٔٔ.العنيدع ،محمد عبد الكػريـ منهػؿ  ،ق عمميػات االاػتثمار والتنميػة االقتصػادية والتجػارة العالميػة  WTOق،
مجمة الزراعة العراقية ،العدد ٘ ،بغدادٕٜٓٓ. ،

ٕٔ.اله رع ،ايؼ هشاـ صباح،قاالاتثمار الدولي والم اطرق.ٕٓٔٓ ،

ٖٔ.الههداوع ،ميس مؼ موات وراتي ،مازف عيات الشيخ ،ق التنمية االقتصادية ق ،دار الكتب والوثائؽ،
بغداد .ٕٓٓٗ ،

ٗٔ.الناتػػػػي ،حاػػػػيبف وحمػػػػداف ،مػػػػاموف ،ق المحااػػػػبة الدوليػػػػة ومعاييرهػػػػاق ،دار الثنافػػػػة لمنشػػػػر والتوزيػػػػع،
عماف.ٕٓٓٛ،

٘ٔ.الناظر ،زهير،ق االاتثمار والتمويؿ في فماطيف بيف آفػاؽ التنميػة والتحديػات المعػاصػرة ق ،الم تمر العممػي
األوؿ  ،كمية التجارة  ،الجامعة اإلا ميةٕٓٓ٘. ،

.ٔٙالنعواشػػي ،قااػػـ،ق ااػػت داـ تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت فػػي التعمػػيـق ،دار وائػػؿ لمنشػػر والتوزيػػع،
عماف.ٕٓٔٓ ،

.ٔٚالننيب ،كماؿ عبد العزيز،ق مندمة في نظرية المحاابةق ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف .ٕٓٓٗ ،
.ٔٛالهاشمي ،عبد الرحمف والعزاوع  ،فػائزة محمػد ،ق المػنها واالقتصػاد المعرفػي ق ،طٕ  ،دار الماػيرة لمنشػر
والتوزيع والطباعة  ،عماف .ٕٓٔٓ ،

.ٜٔتوفيؽ ،محمد شريؼ ،ق مدم الحاجة لتنظيـ التوزيع االلكتروني لمعمومات تنػارير االعمػاؿ بػالتطبيؽ عمػت
النطاع المصرفي واااليب التنهيذ والمحاابة عف عمميات التجارة االلكترونية ق ،كمية التجارة ،جامعػة الزقػازيؽ،

ٕٕٓٓ.

ٕٓ .شبة ،محمد الاعيد،ق اااايات الحاابات االلكترونيةق ،الوليد ،الناهرة.ٜٜٔٓ ،

ٕٔ.ديهػػيس ،اػػتاف ،ق بنػػام االقتصػػاد المبنػػي عمػػت المعرفػػة ل التحػػديات والهػػرص ق ،مركػػز االمػػارات لمدرااػػات
والبحوث االاتراتيجية ،ابو ظبيٕٓٓٗ. ،

ٕٕ.امماف ،جماؿ داود ،ق اقتصاد المعرفة ق ،دار اليازورع العممية لمنشر والتوزيع  ،عماف .ٕٜٓٓ ،
ٖٕ.امماف ،امماف رشيد،ق البعد االاتراتيجي لممعرفة ق ،مركز ال ميا ل بحاث ،دبي.ٕٓٓٗ ،

ٕٗ.صالح ،عمار عبد النادر،ق دور الماتثمريف في تنيػيـ جػودة اإلبػ غ المػالي وانعكااػاته عمػت ات ػاذ النػرار
االاػػػتثمارع– داراػػػة ميدانيػػػة فػػػي اػػػوؽ العػػػراؽ لػػػحوراؽ الماليػػػة ق ،راػػػالة مندمػػػة إلػػػت مجمػػػس كميػػػة اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة بغداد .ٕٓٔٓ ،

مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية المجمد  21العدد  81لانة 2015
اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة

094

دور تكامل اقتصاد المعرفة والمحاسبة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
ٕ٘.صالح  ،مرازقة وفتيحة ،بوهريف،ق االبداع المحاابي مف

ؿ معايير المحااػبة الدوليػةق،الممتنت الػدولي

حوؿ اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة،كمية العموـ االقتصادية و عموـ التايير ،عماف.ٕٓٔٓ،
.ٕٙعبود ،حارث والعاني ،مزهر،ق تكنولوجيا التعميـ الماتنبميق ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف.ٕٜٓٓ ،

.ٕٚعزيز ،محمد عمي ،ق تنويـ اات دامات الحااوب وتثرها في دور المعمومات المحاابية عند ات اذ النػ اررات
االدارية -درااة تطبينية في الشركات الصناعية العامة في العػراؽ ق ،اطروحػة مندمػة إلػت مجمػس كميػة اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة بغداد .ٜٜٔٛ،

.ٕٛغنػػػيـ  ،عثمػػػاف محمػػػد وتبػػػو زنػػػط ،ماجػػػدة ،ق التنميػػػة الماػػػتدامة فماػػػهتها وتاػػػاليب ت طيطهػػػا وتدوات
قيااهاق،دار صهام لمنشر والتوزيع ،عماف.ٕٓٔٓ ،

.ٕٜكياو  ،دونالد وويجانت  ،جيرع ،ق المحاابة المتواطة ق ،جٔ ،دار المريخ ،الرياض.ٜٜٜٔ ،

ٖٓ.لطهي  ،اميف الايد احمد،قالمحاابة والمراجعة عف التنمية الماتدامةق ،الدار الجامعية ،اإلاكندرية.ٕٓٔٔ ،

ٖٔ.محمد ،محمد ايد،ق االع ـ والتنمية ق ،ال انجي،الناهرة.ٜٜٔٚ ،

ٕٖ.مصطهت ،بداوع ومحمد ،غردع،ق االاػتراتيجية التنمويػة لمكهػامات البشػرية فػي الم ااػات المصػرفية فػي
ظؿ اقتصاد المعرفة ق ،جامعة اعد دحمب البميدة  ،الجزائر.

ٖٖ.منػدور ،عصػػاـ عمػػر،ق التنميػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والتغييػر الهيكمػػي فػػي الػدوؿ العربيػػةق ،دار التعمػػيـ
الجامعي لمطباعة والنشر والتوزيع ،االاكندرية.ٕٓٔٔ ،

ٖٗ.منيػػر ،نػػورع ونعيمػػة  ،بػػارؾ،ق تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاؿ وتهميتهػػا فػػي اقتصػػاديات الػػدوؿ العربيػػة
لماايرة تحديات االقتصاد.ٕٓٓ٘،

ٖ٘.ياايف،اعد غالب،ق إدارة المعرفة وشبكات النيمة درااة حالػة شػركة Quicken.comق ،جامعػة الزيتونػة
األردنية  ،عماف .ٕٓٓ٘ ،
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The role of the integration of the knowledge economy and
international accounting in achieving sustainable development
Abstract
The current environment is witnessing several developments as a result of the
changes taking place in all areas of economic, social , political and legal that led
to the transformation of the industrial economy , which depends based on
quantitative production to a knowledge economy which relies based on
information and knowledge , as the central pillar of this economy during the
trading of these information and knowledge between all individuals in general
and decision makers , in particular, through information and communication
technology of computers and the Internet to achieve sustainable human
development in the social dimension.
It is known that the decisions of foreign investment depends based on the
information the International Accounting (minimum) of the information
contained in the consolidated financial statements and information that takes
into account the changes in the general price level ( inflation accounting ) and
information on income tax in the state , which meant investing in , this means
that the information accounting that are offered through the accounting systems
of local applicable in each country according to the standards , rules and
regulations for each state is unable to provide such information , and thus
become useless to the decisions of foreign investment , hence emerged the
problem of basic research through the following question : is the information
local accounting in each country are useful in making decisions of foreign
investment to achieve sustainable economic and social development.
Hence the need for an international accounting be able to provide
accounting information to meet the needs of decision makers who are in all over
the world to make rational decisions , that will contribute to achieving
sustainable development in the economic and social dimension.

Key wards: knowledge economy, international accounting, decisions of foreign
investment, sustainable development.

