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ملخص: 
تهدف هذه الدرا�شة اإىل معرفة مدى م�شاهمة تطبيق معايري املحا�شبة واالإبالغ املايل 
لوحة  حتليل  خالل  من  العربية.  للدول  املبا�رسة  االأجنبية  اال�شتثمارات  جذب  يف  الدولية 
بيانات تغطي �شت دول عربية خمتارة، للفرتة ما بني 1996 و 2011، وبا�شتخدام طريقة 
املربعات ال�شغرى العادية، خل�شت الدرا�شة اإىل عدد من اال�شتنتاجات من اأهمها اأن تطبيق 
االأجنبي  اال�شتثمار  تدفقات  زيادة  يف  ي�شاهم  الدولية  املايل  واالإبالغ  املحا�شبة  معايري 

املبا�رس يف الدول العربية. 
املحا�شبة  معايري  املبا�رس،  االأجنبي  اال�شتثمار  اال�شتثمار،  املفتاحية:  الكلمات 

الدولية، املعايري الدولية لالإبالغ املايل. 
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Adoption of International Accounting Standards and Their 
Impact on Foreign Investment Attraction- Econometric Study

Abstract: 

This study aims to know the extent to which the application of international 
financial reporting standards in Arab countries to attract foreign direct 
investment (FDI) . By analyzing a panel data covering 6 countries, for the 
period from 1996 through 2011, using an ordinary least squares (OLS) 
approach, the study concluded a number of conclusions was the most 
important: that the application of international accounting standards in the 
Arab countries leads to increased FDI inflows. 

Keywords: investment, FDI, IAS, IFRS. 
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مقدمة: 
اأدت التحوالت املت�شارعة يف العالقات االقت�شادية املرتتبة على العوملة وما ت�شمنته 
دولية  حما�شبية  لغة  الإر�شاء  احلاجة  تعميق  اإىل  واالأ�شواق  التجارة  لالقت�شاد،  حترير  من 
االأ�ش�ص  يف  الدول  بني  واالختالف  التباين  اأن  اعتبار  على  التطورات،  هذه  تواكب  موحدة 
واملمار�شات املحا�شبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل بروز حاالت 

من الغمو�ص والتناق�ص يف املعلومات والنتائج التي تت�شمنها تلك القوائم.
قاربت هذه اللغة املحا�شبية امل�شرتكة النظم واملعايري املحا�شبية واملالية التي كانت 
متبعة يف خمتلف دول العامل، وذلك من خالل االحتكام اإىل جمموعة من املعايري حتظى 
بقبول دويل، ميكن بتطبيقها اإجراء مقارنات هادفة للمعلومات املالية مهما كان م�شدرها، 

ل�شمان حقوق امل�شتثمرين وتر�شيد قراراتهم.
عنها  اال�شتغناء  ميكن  رفاهية  جمرد  الدولية  املايل  االإبالغ  معايري  تعد  مل  وبذلك 
ت�شجيع  اأهميتها يف  تكمن يف  اإن �رسورتها  بل  الظروف،  ا�شتوجبت  اإذا  بها  اال�شتعانة  اأو 
اال�شتثمارات املحلية قبل االأجنبية، وتتزايد هذه االأهمية اأكرث يف ظل ا�شتداد املناف�شة بني 
اعتماد  اأثر  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف  وعليه  االأموال،  روؤو�ص  اجتذاب  اأجل  من  الدول 
وتطبيق معايري املحا�شبة واالإبالغ املايل الدولية يف الدول العربية على جذب اال�شتثمار 

االأجنبي املبا�رس وا�شتقطابه.

مشكلة البحث: 
واهتمامهم  املالية  القوائم  وم�شتخدمي  امل�رسعني،  الباحثني،  من  كل  تركيز  ان�شب 
على فهم االآثار املرتتبة على ا�شتخدام جمموعة موحدة من املعايري املحا�شبية بني خمتلف 
البلدان �شواء على م�شتوى املوؤ�ش�شات اأم على ال�شعيد الكلي، وهذا يف ظل ازدياد عدد الدول 
التي تبنت املعايري املحا�شبية الدولية، ويف هذا ال�شياق تهدف هذه الورقة اإىل التعرف اإىل 
اأثر تطبيق هذه املعايري على حركية اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس، يف الدول العربية وذلك من 

خالل االإجابة على الت�شاوؤل االآتي: 

يف  العربية  الدول  يف  الدولية  املحا�سبة  معايري  اعتماد  ي�ساهم  هل 
زيادة تدفقات اال�ستثمار االأجنبي املبا�رض؟ 
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وهذا الت�ساوؤل اجلوهري يقودنا اإىل جمموعة من االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
ما املحددات والعوامل الرئي�شة جلذب اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس؟  ●
فيما تتمثل اأهمية معايري املحا�شبة الدولية؟ وما اأ�شباب انت�شارها عامليًا؟  ●
حركية  ● على  املايل  واالإبالغ  للمحا�شبة  الدولية  املعايري  اعتماد  يوؤثر  هل 

اال�شتثمارات االأجنبية املبا�رسة يف الدول العربية؟ 

أهمية البحث: 
اآثار معايري املحا�شبة  الدرا�شات التي تعالج  اأهميته من متثيله الأحد  يكت�شب البحث 
الدولية على امل�شتوى الكلي، على اعتبار اأن اأغلب الدرا�شات تتمحور حول درا�شة تاأثريات 

هذه املعايري على م�شتوى املوؤ�ش�شات، ولي�ص على ال�شعيد الكلي.
اال�شتثمارات  ت�شجيع  يف  املحا�شبي  البعد  دور  اإبراز  يف  اأي�شا  اأهميته  تتجلى  كما 
اإذ مل يحظ البعد املحا�شبي باالهتمام والرتكيز نف�شه الذي حظيت به  االأجنبية املبا�رسة، 
اإغراًء  اأكرث  البيئة اال�شتثمارية وجعلها  اإثراء  االأبعاد االأخرى، ومل يربز دوره املحوري يف 

وجاذبية لهذا النوع من اال�شتثمارات.

أهداف البحث: 

حتدد اأهداف البحث يف نقطتني اأ�سا�سيتني: 
التعرف اإىل العوامل واملتغريات التي حتدد اجتاه اال�شتثمارات االأجنبية املبا�رسة. ♦
حركية  ♦ على  وتداعياتها  الدولية  املحا�شبة  معايري  وتطبيق  اعتماد  اأهمية  اإبراز 

اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس يف الدول العربية.

فرضيات البحث: 

الرئي�سية  الفر�سية  اإىل  الباحثان  ا�ستند  اأعاله  املذكور  الت�ساوؤل  عن  لالإجابة 
االآتية: 

ي�شاهم اعتماد معايري املحا�شبة واالإبالغ املايل الدولية يف الدول العربية يف زيادة 
تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.

اأما عن الفر�سيات التو�سيحية فتتمثل يف ما ياأتي: 
اأهمها:  ♦ العوامل  االأجنبي املبا�رس من خالل جمموعة من  اال�شتثمار  يتحدد اجتاه 
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الناجت املحلي االإجمايل، وال�شادرات، و�شعر ال�رسف، والبنية التحتية، واال�شتقرار ال�شيا�شي، 
واالأطر التنظيمية والت�رسيعية لال�شتثمار.

ي�شفي تطبيق معايري االإبالغ املايل الدولية على القوائم املالية �شفة املوثوقية،  ♦
اإ�شافة اإىل القبول العام والقابلية للمقارنة.

يوؤثر اعتماد املعايري الدولية للمحا�شبة واالإبالغ املايل على حركية اال�شتثمارات  ♦
االأجنبية املبا�رسة يف الدول العربية.

دراسات سابقة: 
تعددت االأبحاث والدرا�شات التي تناولت حمددات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس، اإال اأن 
 )IFRS( عدداً حمدوداً من هذه الدرا�شات ربطت بني اعتماد معايري االإبالغ املايل الدولية

وبني تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس، نذكر منها: 

دراسات عربية: 

درا�شة )الق�سي والعبادي، 2007( : تو�شل من خاللها الباحثان اإىل اأن تطبيق معايري 
املحا�شبة الدولية يف ال�رسكات االأردنية ي�شاهم يف ا�شتقطاب اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس 
على اعتبار اأن تطبيق معايري املحا�شبة الدولية ي�شفي �شفة الدولية على قوائم ال�رسكة، مما 

يولد ثقة لدى امل�شتثمر بعمليات ال�رسكة، وبالتايل ي�شجعه على جلب ا�شتثماراته لالأردن.

دراسات أجنبية: 

االأجنبي  اال�شتثمار  تدفقات  العالقة بني  تناولت   :  )Chen and al, 2010( درا�شة 
اأحد  هو  املحا�شبي  النظام  اأن  باعتبار  الدولية،  املحا�شبة  معايري  مع  والتوافق  املبا�رس 
عنا�رس البنية التحتية املوؤ�ش�شاتية للبلد، وبا�شتخدام بيانات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس 
و   2000 عامي  بني   OECD االقت�شادية  والتنمية  التعاون  ملنظمة  دولة  ل30  الثنائية 
اال�شتثمار  يعزز  الدولية  املحا�شبة  معايري  مع  البلدين  توافق  اأن  اإىل  التو�شل  مت   ،2005

االأجنبي املبا�رس الثنائي؛ الأنه يقلل من تكاليف معاجلة املعلومات للم�شتثمرين االأجانب.
درا�شة )Ramos, 2011( : تطرقت لالآثار االقت�شادية للتوافق مع معايري املحا�شبة 
 )IFRS( الدولية  املايل  االإبالغ  معايري  اعتماد  نتائج  درا�شة  خالل  من  اأوربا  يف  الدولية 
على جتارة ال�شلع واال�شتثمارات االأجنبية املبا�رسة، وقد ا�شتخدمت يف هذه الدرا�شة منوذج 
ال�شلع  بيانات عن �شادرات  التجريبي  التحليل  امل�شتخدمة يف  العينة  اجلاذبية، وت�شمنت 
االأوروبي من  الثنائية يف دول االحتاد  املبا�رس  االأجنبي  اال�شتثمار  وبيانات عن تدفقات 
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الدولية  املايل  االإبالغ  معايري  اعتماد  اأن  اإىل  الدرا�شة  2007.وخل�شت  غاية  اإىل   2002
)IFRS( ي�شاهم يف احلد من تكاليف املعلومات بني الدول، فهو اإذن و�شيلة مهمة لت�شجيع 

التجارة واال�شتثمارات االأجنبية املبا�رسة.
تطبيق  اأثر  الدرا�شة  هذه  عاجلت   :  )Lawrence Gordon and al, 2012( درا�شة 
النامية  البلدان  يف  املبا�رس  االأجنبي  اال�شتثمار  تدفقات  على  الدولية  املحا�شبة  معايري 
 ،2009 اإىل   1996 عام  بني  الفرتة  يف  دولة   124 تغطي  بيانات  فبتحليل  واملتقدمة، 
وبا�شتخدام اختبار  )Difference in difference )DIDوالذي ي�شتند اإىل الفرق يف تدفقات 
اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس بني الدول املتقدمة والدول النامية قبل اعتماد معايري االإبالغ 
املايل الدولية )IFRS( وبعده، وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن اعتماد معايري االإبالغ املايل الدولية 
ي�شاهم يف زيادة تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس يف كل من البلدان النامية واملتقدمة.
الدولية  املايل  االإبالغ  معايري  اعتماد  اأثر  اإىل  تطرقت   :  )Kenneth, 2012( درا�شة 
على البيانات املالية، واالنعكا�شات املتوقعة على اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس واالقت�شاد 
النيجريي، اأجريت هذه الدرا�شة بتوزيع ا�شتبانة على عينة طبقية ع�شوائية تتكون من عدد 
من ال�رسكات املدرجة )معدي القوائم املالية( وكذلك املحللني )م�شتخدمي القوائم املالية( 
يف نيجرييا يعزز من   )IFRS( الدولية  االإبالغ املايل  اأن اعتماد معايري  النتائج  اأظهرت   ،

تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس والنمو االقت�شادي.
على  الباحثني  اعرتاف  نالحظ  ال�شابقة،  الدرا�شات  نتائج  اأهم  ا�شتعرا�ص  خالل  من 
اختالف توجهاتهم بوجود تاأثري لتطبيق معايري املحا�شبة الدولية على تدفقات اال�شتثمار 

االأجنبي املبا�رس.

منهج البحث: 
ا�شتخدم الباحثان التحليل الو�شفي واالأ�شلوب االإح�شائي القيا�شي يف عر�ص البيانات 
وحتليلها لعينة طبقية ت�شمل كاًل من اجلزائر، وم�رس، واالأردن، ولبنان، وتون�ص، واالإمارات 
 1996 بني  الفرتة  يف  البيانات.وذلك  حولها  توافرت  التي  الدول  وهي  املتحدة  العربية 
و2011 وهي فرتة تخللها العديد من االأحداث والظواهر التي اأثرت على االأداء االقت�شادي 
اآثار،  من  عليها  ترتب  وما   2001 11�شبتمرب  باأحداث  بدءا  وذلك  متفاوت،  وب�شكل  للدول 
اأزمات وم�شكالت اقت�شادية، وانتهاء  مرورا باأزمة الرهن العقاري 2007، وما تالها من 

باأحداث الربيع العربي 2010.
اال�شتعانة  وذلك من خالل   ،OLS العادية  ال�شغرى  املربعات  اُ�شتخدمت طريقة  وقد 

. )SPSS15.00( بربنامج احلزمة االإح�شائية للعلوم االجتماعية
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اإلطار النظري: 

أوال- مفهوم، أشكال وحمددات االستثمار األجنيب املباشر:

للباحثني  بالن�شبة  اأ�شا�شية  ق�شية  يزال-  وما  املبا�رس-  االأجنبي  اال�شتثمار  كان 
واملفكرين االقت�شاديني ف�شال عن وا�شعي ال�شيا�شات واأ�شحاب القرار، اإذ ركز هوؤالء جانبًا 
من اهتمامهم على تقومي املحددات اأو العوامل الرئي�شية جلذب اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.
اال�شتثمار  مفهوم  اإىل  االإ�شارة  يجب  ذلك  قبل  لكن  اجلزء،  هذا  يف  له  �شنتعر�ص  ما  وهذا 

االأجنبي املبا�رس واأ�شكاله.
مفهوم اال�ستثمار االأجنبي املبا�رض: . 1

 )IMF( يق�شد باال�شتثمار االأجنبي املبا�رس ح�شب تعريف كل من �شندوق النقد الدويل
، ومنظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )OECD( باأنه اال�شتثمار يف م�رسوعات داخل دولة 
ما، ي�شيطر عليها مقوِّمون يف دولة اأخرى، وتكون لهم �شيطرة فعلية على �شيا�شات امل�رسوع 
UNC�( ويتفق هذا التعريف مع تعريف تقرير االأمم املتحدة للتجارة والتنمية ، )1(  ققدراته
TAD, 2000( والذي ين�صُّ على اأنه ينطوي على عالقة طويلة االأجل ويعك�ص م�شلحة دائمة 

مل�شتثمر يف دولة اأخرى، ومبوجبها يكون له احلق يف اإدارة موجوداته والرقابة عليها.)2( 
وب�شفة عامة ينطوي هذا النوع من اال�شتثمار على متلك امل�شتثمر االأجنبي مل�رسوع 
حال  يف  امل�رسوع  قدرات  يف  والتحكم  بال�شيطرة  مقرونا  منه،  جزء  اأو  معني  ا�شتثماري 
امللكية املطلقة اأو امل�شاركة يف االإدارة يف حال اال�شتثمار امل�شرتك، وذلك ل�شمان حتقيق 

االأرباح باعتبارها الغاية النهائية لال�شتثمار.)3( 
اأن مفهوم اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس ما زال يت�شم بالغمو�ص بدليل عدم وجود  اإال 
اأو غري مبا�رس، فح�شب  االأجنبي مبا�رسا  اال�شتثمار  اإذا كان  ما  اأو خط فا�شل يحدد  اتفاق 
منظمة التعاون والتنمية االقت�شادية )OCDE( فاإن ح�شة امل�شتثمر االأجنبي يف امل�رسوع 
يجب اأن ال تقل عن 10% من حقوق امللكية حتى ي�شنف اال�شتثمار االأجنبي على اأنه مبا�رس، 
وهذا ما هو معمول به يف الواليات املتحدة االأمريكية، وال�شويد، واأملانيا، يف حني اأنه يف 
تقل عن  ال  اأن  يجب  اأ�شرتاليا  بينما يف  امل�شتثمر عن %20،  تقل ح�شة  ال  اأن  يجب  فرن�شا 

 )4(%25
وقد �شهدت ال�شنوات االأخرية تزايداً يف اأهمية اال�شتثمارات االأجنبية املبا�رسة بحيث 
الدويل  البنك  تقرير  فح�شب  النامية،  الدول  يف  خا�شة  التمويل  م�شادر  اأهم  من  اأ�شبحت 
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)اال�شتثمار عرب احلدود 2010( يعّد اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس اأمراً حا�شمًا بالن�شبة للدول، 
ال �شيما يف اأوقات االأزمات االقت�شادية.فهي جتلب املزيد واجلديد من راأ�ص املال امللتزم، 
وتقدم تقنيات جديدة واأنظمة اإدارية، ت�شاعد يف خلق فر�ص عمل، وحتفِّز املناف�شة خلف�ص 

االأ�شعار املحلية، وت�شاعد على دخول النا�ص يف جمال ال�شلع واخلدمات.)5( 
االأجنبي  اال�شتثمار  تدفق  ت�شجيع  على  الدويل  البنك  تعمل جمموعة  االإطار  هذا  ويف 
املبا�رس اإىل بلدان االأ�شواق ال�شاعدة مل�شاندة النمو االقت�شادي.حيث ت�شجع الوكالة الدولية 
اإتاحة  خالل  من  اإمنائية  مبنافع  تعود  التي  اال�شتثمارات   )MIGA( اال�شتثمار  ل�شمان 
امللكية  ونزع  االأرباح  نقل  على  والقيود  العملة  وتقلبات  ال�شيا�شية  املخاطر  �شد  التاأمني 
واحلروب واالإرهاب واال�شطرابات االأهلية، وانتهاك العقود وعدم احرتام االلتزامات املالية 

ال�شيادية)6( 
اأ�سكال اال�ستثمار االأجنبي املبا�رض: . 2

االأجنبي يف  امل�شتثمر  ملكية  ن�شبة  املبا�رس ح�شب  االأجنبي  اال�شتثمار  اأ�شكال  تتحدد 
امل�رسوع، فيمكن اأن تكون هذه امللكية جزئية، كما ميكن اأن تكون مطلقة، وعلى هذا االأ�شا�ص 

تاأخذ اال�شتثمارات االأجنبية املبا�رسة اأحد االأ�شكال االآتية: 
 : )joint venture( 1.2.اال�ستثمار امل�سرتك

طويل  اتفاق  عن  عبارة  وهو  انت�شاراً،  املبا�رس  االأجنبي  اال�شتثمار  اأ�شكال  اأكرث  وهو 
االأجل يجمع بني طرفني م�شتثمرين )اأحدهما حملي واالآخر اأجنبي( ، حيث ميكن للم�شتثمر 
االأجنبي امتالك جزء من م�رسوع خا�ص اأو عام، وقد تكون امل�شاركة اإما بح�شة من راأ�ص 
املال، اأو عن طريق تقدمي اخلربة واملعرفة، اأو من خالل تقدمي معلومات وطرق ت�شويقية اأو 
اأ�شواق جديدة.ففي جميع احلاالت ال�شالفة يجب اأن يكون الأطراف اال�شتثمار امل�شرتك كلِّها 
احلق يف اإدارته كل ح�شب م�شاهمته يف امل�رسوع، وهذا ما مييز اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس 

عن غري املبا�رس.
2.2.اال�ستثمار اململوك بالكامل للم�ستثمر االأجنبي: 

ن�شاط  اأي  اأو  الت�شويق،  اأو  لالإنتاج  فرع  باإن�شاء  االأجنبي  امل�شتثمر  قيام  يف  ويتمثل 
اإنتاجي اأو خدمي بالدولة امل�شيفة.وهذا النوع من اال�شتثمارات هو االأكرث تف�شيال بالن�شبة 
للم�شتثمر االأجنبي، وقد اجتهت الدول النامية يف االآونة االأخرية لل�شماح لل�رسكات متعددة 
اجلن�شيات بتملك فروعها متلكًا كاماًل بعد اأن كانت اأكرث تردداً لقبول هذه اال�شتثمارات وذلك 

راجع للتخوف من التبعية االقت�شادية وما ينجر عنها على امل�شتوى املحلي والدويل.)7( 
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3.2.م�رضوعات اأو عمليات التجميع: 
هذه امل�رسوعات تاأخذ �شكل اتفاقية بني الطرف االأجنبي والطرف الوطني �شواء كان 
د الطرف االأول مبوجبها الطرف الثاين مبكونات منتج معني )طائرة،  عامًا اأم خا�شًا، يزوِّ

باخرة، �شيارة....( لتجمعيها لت�شبح منتجًا نهائيًا.
4.2.عمليات االندماج اأو التملك: 

�شهدت هذه العملية تزايداً كبرياً يف الفرتة االأخرية، فاأ�شبحت م�شدراً اأ�شا�شيًا لال�شتثمار 
االأجنبي املبا�رس، اإذ يقوم امل�شتثمر االأجنبي ب�رساء �رسكات اأو االندماج مع �رسكات اأخرى 

قائمة تعمل يف البلد امل�شيف الإن�شاء كيان قانوين جديد.)8( 
فاالندماج هو عملية قانونية تتحد مبوجبها م�شالح �رسكتني اأو اأكرث لتكوين �رسكة 
االأخرى  يف  اإحداهما  بذوبان  اإما  ال�رسكتني،  بني  االندماج  هذا  ويحدث  عمالقة،  واحدة 
اأو من خالل مزج ال�رسكتني يف �رسكة جديدة حتل حملهما تعرف  ال�شم،  وتعرف بطريقة 
ال�رسكات املندجمة والتزاماتها، وكذلك م�شاهموها  اإليها حقوق  الداجمة، تنتقل  بال�رسكة 

و�رسكاوؤها.)9( 
العوامل واملحددات املوؤثرة على تدفق اال�ستثمار االأجنبي املبا�رض: . 3

اأ�شارت العديد من البحوث والدرا�شات امليدانية والتجريبية اإىل جمموعة من العوامل 
التي حتدد اجتاه اال�شتثمارات االأجنبية املبا�رسة، وفيما ياأتي ن�ستعر�س اأهمها: 

بع�ص  -  1998 لعام  العاملي  اال�شتثمار  تقرير  ا�شتعر�ص  املحلية:  ال�شوق  حجم 
النتائج التي تو�شل اإليها االأونكتاد )UNCTAD( اخلا�شة بالعوامل التي توؤثر على جذب 
يف  مهمًا  دوراً  يوؤدي  املحلي  ال�شوق  حجم  اأن  اأهمها  ومن  املبا�رس،  االأجنبي  اال�شتثمار 
زاد  كلما  ال�شوق  حجم  كرب  فكلما  املبا�رس،  االأجنبي  لال�شتثمار  املرتاكم  الر�شيد  تف�شري 
الناجت  هو  ال�شوق  حجم  لقيا�ص  امل�شتخدم  املبا�رس.واملقيا�ص  االأجنبي  اال�شتثمار  ر�شيد 

.GDP املحلي االإجمايل
معدل منو الناجت املحلي االإجمايل: ي�شتخدم عاماًل للتنبوؤ بال�شوق املحلي امل�شتقبلي  -

للدولة امل�شيفة، ويقا�ص مبعدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي للدولة امل�شيفة، لهذا 
العامل تاأثري ايجابي على ر�شيد اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.

واخلدمات،  - ال�شلع  على  الفعال  الطلب  لقيا�ص  عاماًل  ي�شتخدم  الفرد:  دخل  متو�شط 
ال�شلع  على  الطلب  زاد  فكلما  للفرد،  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  كمتو�شط  ويقا�ص 

واخلدمات، كلما زاد ر�شيد اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.)10( 



413

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )1( - تشرين 

حمددات  - من  ال�شادرات  تعّد  االإجمايل:  املحلي  الناجت  من  كن�شبة  ال�شادرات 
اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس، فقد اأ�شارت درا�شة )Hainaut Anderson, 1998( التي اأجريت 
املحددات  ال�شادرات من  اأن  اإىل  ما بني 1989- 1994  الفرتة  نامية يف  دولة  على 23 

االأكرث تاأثرياً على اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.)11( 
�شعر الفائدة: اأكدت درا�شة ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار يف م�رس بعنوان  -

اإىل م�رس عن وجود عالقة �شالبة  ال�شيا�شات املقرتحة جلذب اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس 
قوية بني �شعر الفائدة طويل االأجل، وتدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس اإىل م�رس.)12( 

االأم  - بالدولة  مقارنة  امل�شيفة  للدولة  العملة  قيمة  انخفا�ص  اإن  ال�رسف:  �شعر 
اأ�شعار  لل�رسكة يعّد عاماًل جاذبًا لال�شتثمار االأجنبي املبا�رس، فلوجود عالقة عك�شية بني 
اأ�شعار  تقلبات  فان  امل�شيفة،  الدول  يف  اال�شتثمارية  للعوائد  الن�شبية  والربحية  ال�رسف 

ال�رسف املتوقعة حتدد وجهة تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس وحجمه.)13( 
البنية التحتية: ت�شمل �شبكات االت�شاالت )ال�شلكية والال�شلكية( ، �شبكات املوا�شالت  -

)الربية، والبحرية واجلوية( ، اإ�شافة اإىل اإمدادات الطاقة )نفط، وكهرباء، وغاز( .فوجود بنية 
حتتية مالئمة مبقايي�ص عاملية يقلل من تكاليف االإنتاج، وهذا ما ميثل عاماًل مهمًا جلذب 

اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.)14( 
اأن امل�شتثمر االأجنبي مييل غالبًا لال�شتثمار  - اأكدت الدرا�شات  اال�شتقرار ال�شيا�شي: 

اال�شتقرار  عدم  اأن   )2013 )اأبوجامع  حديثة  درا�شة  اأكدت  فقد  �شيا�شيًا،  امل�شتقر  البلد  يف 
ال�شيا�شي، وغياب االأمن الذي مييز بع�ص الدول العربية بفعل ثورات الربيع العربي كان له 

تاأثريا �شلبيا على تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.)15( 
اأن�شطة  - يحكم  ت�رسيعي  اإطار  وجود  اإن  لال�شتثمار:  والتنظيمي  الت�رسيعي  االإطار 

اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس وينظمها يعّد عاماًل مهمًا وموؤثراً على اجتاه هذه اال�شتثمارات.
ولكي يكون االإطار الت�رسيعي جاذبًا لال�شتثمار البد من توافره على قانون وا�شح و�شفاف 
يتما�شى مع التنظيمات الدولية وي�شمن حماية كافية للم�شتثمر االأجنبي، اإ�شافة اإىل توافر 

نظام ق�شائي م�شتقل قادر على تنفيذ القوانني وحل املنازعات بكفاءة عالية.)16( 

االستثمار  على  وأثرها   )IFRS( الدولية  املالي  اإلبالغ  معايري  تطبيق  أهمية  ثانياً- 
املباشر:  األجنيب 

ن�ساأة املعايري الدولية للمحا�سبة واالإبالغ املايل: . 1
اإذ  معايري حما�شبية موحدة،  لو�شع  املحاوالت  اأوىل  الع�رسين  القرن  بدايات  �شهدت 
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معايري  بناء  اأهمية  على  التاأكيد  يف  كبري  حد  اإىل  �شاهمت  عدة،  دولية  موؤمترات  انعقدت 
اأوىل هذه املوؤمترات �شنة 1904 يف  الدويل، وانعقدت  حما�شبية وتطويرها على امل�شتوى 
املوؤمتر بحث  هذا  االأمريكية، ومت يف  املتحدة  الواليات  مي�شوري يف  بوالية  لوي�ص  �شانت 

اإمكانية توحيد القوانني واالأنظمة املحا�شبية على ال�شعيد الدويل.
وقد جاءت هذه املوؤمترات نتيجة ال�شغوط املتزايدة من م�شتخدمي القوائم املالية من 
م�شاهمني، وم�شتثمرين، ودائنني، ونقابات، واأجهزة حكومية ومنظمات دولية.حيث اأ�شفرت 
عن ت�شكيل منظمات عدة ا�شتهدفت و�شع معايري دولية وتهيئة املناخ املالئم لتطبيق هذه 
IASC التي ت�شكلت بتاريخ 23  اأبرزها جلنة معايري املحا�شبة الدولية  املعايري.وكان من 
....( لتقوم  يونيو 1973 اثر اتفاق اجلمعيات املهنية للدول الع�رس الرائدة )اأ�شرتاليا، كندا، 

بو�شع معايري دولية، حتكم مهنة املحا�شبة، وتعمل على تعزيزها وتن�شيقها.)17( 
وقد حظيت جلنة معايري املحا�شبة الدولية بقبول واعرتاف دويل وا�شع، فباالإ�شافة 
اإىل موؤ�ش�شيها التحق بها عدد كبري من اجلمعيات املهنية يف دول اأخرى، وبهذا �شارت مهنة 
عليها  املتعارف  وقواعدها  معايريها  لها  فاأ�شبحت  املهن،  من  غريها  م�شار  املحا�شبة 

دوليًا، التي ميكن الرجوع اإليها واالحتكام اإىل ن�شو�شها والتقيد بها.
اإن ا�شتخدام معايري املحا�شبة الدولية الإعداد القوائم املالية وجتهيزها اأ�شبح مطلبًا 
املايل،  احل�شابات، واملجتمع  االأطراف ممثلة يف مراجع  اأ�شا�شيًا و�رسورة ملحة ملختلف 
واإدارة امل�رسوع، واحلكومة، ....فقد اأ�شبحت معايري املحا�شبة الدولية مرجعًا ال غنى عنه 
ي�شرت�شد به املهنيون يف جميع اأنحاء العامل، ويف دول العامل الثالث بخا�شة، حيث ال توجد 

يف معظم تلك الدول معايري حملية حتكم املمار�شات املهنية فيها.)18( 
اأ�سباب االنت�سار العاملي ملعايري املحا�سبة الدولية: . 2

القوائم  الإعداد  متكاملة  جمموعة  و�شكلت  الدولية  املحا�شبة  معايري  اكتملت  اأن  بعد 
املالية، تبنت العديد من الدول هذه املعايري واعتمدتها منوذجا للتطبيق من جانب ال�رسكات 
املحا�شبة  معايري  عديدة  �رسكات  طبقت  كما  الوطنية،  معايريها  من  بداًل  لديها  العاملة 
الدولية ب�شكل اختياري، و فيما ياأتي ن�شتعر�ص اأهم االأ�شباب و العوامل التي �شاعدت على 

االنت�شار العاملي ملعايري املحا�شبة الدولية: )19( 
تكلفة اإعداد معايري املحا�سبة الدولية:  ◄

عملية اإعداد معايري حما�شبية هي عملية مركبة و منظمة ي�شاهم فيها اأطراف وجهات 
متكاملة  منظومة  وجود  من  البد  اجلودة،  عالية  معايري  العملية  هذه  تفرز  فحتى  عديدة، 
مثل  وتنظيمها  املحا�شبية  املعايري  اإ�شدار  عملية  ب�شبط  تعنى  كيانات  و  هيئات  ت�شمل 
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هيئات تداول االأوراق املالية، والبنوك، واملوؤ�ش�شات املالية، مع وجود جمل�ص م�شتقل يعمل 
على اإعداد املعايري املحا�شبية واإ�شدارها مب�شاعدة جمال�ص وجلان ا�شت�شارية، اإ�شافة اإىل 
وجود ممار�شة مهنية قوية وجمتمع حما�شبي مهتم كاجلامعات ومراكز البحث.وعليه فاإن 
م�شاهمة هذه االأطراف كلها يف اإعداد املعايري املحا�شبية يجعل من العملية طويلة، ومعقدة، 
ومكلفة.اإذ ي�شكل عامل التكلفة عائقًا اأمام كثري من الدول خ�شو�شا النامية الإ�شدار معايري 
حملية باجلودة املطلوبة، وهذا ما دفع بالكثري من الدول العتماد معايري املحا�شبة الدولية 

حتى من قبل دول االحتاد االأوروبي.
تكلفة اإعداد القوائم املالية ومراجعتها:  ◄

كانت ال�رسكات العاملية املعنية باإعداد قوائم مالية موحدة يف ظل معايري املحا�شبة 
املختلفة  الدول  يف  لها  التابعة  لل�رسكات  مالية  قوائم  اإعداد  اإعادة  على  جمربة  الوطنية 
باعتبار اأنها اأعدت وفقا ملعايري حما�شبية خمتلفة.هذا يعني اأن جزءاً كبرياً من العمل الذي 
مت القيام به يف ال�رسكة التابعة �شيتم اإعادته يف ال�رسكة القاب�شة وهي عملية مكلفة جداً 
بالن�شبة لل�رسكات العاملية.بالتايل فقد دفعت هذه التكلفة العديد من ال�رسكات العاملية اإىل 
الدولية، كما مار�شت  املحا�شبة  وفقا ملعايري  املالية  قوائمها  اإعداد  فروعها على  ت�شجيع 
�رسكات عدة �شغوطًا كبرية على بع�ص الدول كاأملانيا مثال الإلغاء النظم التي تلزم ال�رسكات 

باتباع معايري املحا�شبة الوطنية.
تكلفة راأ�س املال:  ◄

تلجاأ معظم ال�رسكات العاملية يف اإطار �شعيها لتمويل م�رسوعاتها وخططها التو�شعية 
اإىل اأحد امل�شادر املهمة والرئي�شة للتمويل املتمثلة باأ�شواق املال العاملية.ولعل من ال�رسوط 
اإعداد قوائم مالية ذات جودة عالية  اأ�شواق املال العاملية  اإىل  االأ�شا�شية لدخول ال�رسكات 
وقابلة للمقارنة مع القوائم املالية ل�رسكات اأخرى من دول اأخرى.فاإعداد ال�رسكات للقوائم 
املالية طبقًا ملعايري حما�شبية حملية يجرب متخذي القرارات على تعديل هذه القوائم طبقًا 
بدورها على  تنعك�ص  تكاليف  التعديل هذه  و ترتتب على عملية  يفهمونها،  التي  للمعايري 
تكلفة احل�شول على راأ�ص املال.وعليه �شاعدت معايري املحا�شبة الدولية على اإيجاد اأر�شية 
اأ�شبح  وبذلك  ال�رسكات،  و  القرارات  متخذي  بني  جتمع  موحدة  حما�شبية  ولغة  م�شرتكة 
االلتزام باملعايري الدولية يف اإعداد القوائم املالية اأحد ال�رسوط االأ�شا�شية للدخول اإىل اأ�شواق 

املال العاملية.
تكلفة اال�ستثمار اخلارجي:  ◄

بدائل  و  فر�ص  عن  بحثًا  اخلارجية  املال  اأ�شواق  اإىل  امل�شتثمرين  من  العديد  اجته 
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ا�شتثمارية ال تتوافر باأ�شواقهم املحلية.فروؤو�ص االأموال االأجنبية تعّد �شلعة نادرة تت�شابق 
العديد من الدول جلذبها من خالل حت�شني مناخها اال�شتثماري، مبا يف ذلك اإعداد القوائم 
املالية لل�رسكات املقيدة باأ�شواق املال الوطنية طبقًا ملعايري املحا�شبة الدولية باعتبارها 
ملعايري  وفقًا  املالية  القوائم  االأجانب.فاإعداد  امل�شتثمرين  بقبول  حتظى  موحدة  لغة 
املحا�شبة الدولية يرتتب عليه درجة اأعلى من اجلودة و ال�شفافية اإ�شافة اإىل تخفي�ص تكلفة 

اال�شتثمارات.
الدولية  املحا�شبة  ملعايري  العاملي  االنت�شار  حتقق  الذكر  ال�شالفة  لالأ�شباب  نتيجة 
واأ�شبحت حتظى بقبول دويل، اإىل درجة اأن كثرياً من الدول التي لها جتارب تاريخية طويلة 
يف اإعداد معايري املحا�شبة مثل اجنلرتا، وا�شرتاليا، وكندا قد حتولت اإىل معايري املحا�شبة 

الدولية.
اال�ستثمار . 3 تدفقات  على  الدولية  املايل  االإبالغ  معايري  اعتماد  اأثر  مناق�سة 

االأجنبي املبا�رض: 
اأ�شارت العديد من الدرا�شات اإىل اأن ا�شتعمال جمموعة موحدة من املعايري املحا�شبية 
يحقق العديد من املزايا فهو ي�شهم يف احلد من تباين املعلومات بني امل�شتثمرين املحليني 
معاجلة  اإىل  للو�شول  تهدف  الدولية  املعايري  اأن   )2009 )جودي  يرى  حيث  واالأجانب، 
بني  للمعلومات  املقارنة  قاعدة  توحيد  اإىل  يوؤدي  مبا  كافة  املحا�شبية  لالن�شطة  موحدة 
املقارنة  قابلية  خا�شية  اأن   )2006 )لطفي  ي�شيف  ال�شدد  هذا  ويف   ،  )20( امل�شتخدمني 

للمعلومات املحا�شبية اأمر حيوي للتجارة واال�شتثمار الدويل.)21( 
اأن تبني معايري املحا�شبة الدولية يجعل من املحا�شبة لغة  ويرى )ال�شمري 2011( 
موثوقة متثل قطاعات االأعمال خري متثيل، فبدونها ال ميكن مل�شتخدمي القوائم املالية اأن 
ي�شمنوا �شالمة املعلومات املحا�شبية ومدى اإعطائها �شورة وا�شحة عن واقع ال�رسكة التي 
يرغبون باال�شتثمار فيها يف ظل عدم معرفة االأ�ش�ص التي مت اال�شتناد اإليها يف اإعداد هذه 

التقارير.)22( 
كما اأن �رسورة فهم جمموعات عدة ملعايري حما�شبية حملية ميكن اأن ينجم عنه تكاليف 
املعامالت، فاال�شتثمار بثقة يف بلد اأجنبي مع تقارير مالية خمتلفة يكبد امل�شتثمرين مبالغ 
مالية، اإ�شافة اإىل الوقت واجلهد املبذول لفهم املعايري االأجنبية، والطريقة املنا�شبة للحد 
Ken�( .اإذ يتوقع   )23( الدولية التكلفة امل�شافة هو اعتماد معايري االإبالغ املايل   نن هذه 
neth, 2012( اأن اعتماد جمموعة م�شرتكة من املعايري املحا�شبية حتظى بالقبول الدويل 

ي�شهم يف خف�ص تكلفة معاجلة املعلومات مل�شتخدمي القوائم املالية.)24( 
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 )IFRS( اأن اعتماد الدول ملعايري االإبالغ املايل الدولية )Chen and al, 2010( ويرى
يرتبط بانخفا�ص تكاليف راأ�ص املال الذي يعّد عاماًل مهمًا جلذب اال�شتثمارات االأجنبية، 
الدولية  املايل  االإبالغ  معايري  تعتمد  التي  النامية  الدول  �رسكات  اأن  الدرا�شات  اأثبتت  اإذ 
)IFRS( ب�شكل اإيرادي لديها معدالت مرتفعة من اال�شتثمارات االأجنبية، وهذا ي�شري اإىل اأن 
هذه املعايري يقلل من تكاليف املعامالت، وبالتايل يخف�ص من تكاليف راأ�ص املال وهو ما 

ي�شكل حافزاً للم�شتثمرين االأجانب.)25( 
من خالل ما �شبق يت�شح اأن هناك العديد من الوقائع واالأ�شباب التي تدعم فكرة اأن 
اعتماد معايري االإبالغ املايل الدولية )IFRS( ميكن اأن يكون حمدداً اإ�شافيًا ي�شهم يف جذب 

اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس وا�شتقطابه يف الدول العربية.

اجلانب العملي: 

النموذج القيا�سي والبيانات: 
خمتلف  بني  ال�شببية  العالقات  ا�شتك�شاف  االقت�شادية  االأدبيات  يف  يتم  ما  غالبًا 
املتغريات التي يعتقد اأن لها �شلة ببع�شها بع�شًا من خالل تقدير دوال تربط هذه املتغريات 
با�شتخدام حتليل االنحدار، والذي يعنى بدرا�شة العالقة بني متغري يرغب ا�شتك�شاف �شلوكه 
وي�شمى املتغري التابع، ومتغريات يعتقد باأنها مهمة يف حتديد �شلوك املتغري التابع تعرف 
اأ�شا�ص م�شاهدات  االإح�شائية على  العالقة بالطرق  باملتغريات امل�شتقلة، ويتم تقدير هذه 

مقطعية اأو �شال�شل زمنية.)26( 
العربية، وبني  الدول  املبا�رس يف  االأجنبي  اال�شتثمار  تدفقات  العالقة بني  والختبار 
يت�شمن  مو�شع  انحدار  منوذج  اُ�شتخدم  الدول  هذه  يف  الدولية  املحا�شبة  معايري  اعتماد 
التي  املبا�رس،  االأجنبي  اال�شتثمار  تدفقات  يف  توؤثر  التي  واملحددات  العوامل  جمموع 
املحا�شبة  معايري  اعتماد  وهو  اآخر  متغري  اإىل  اإ�شافة  ال�شابق،  اجلزء  يف  اإليها  التطرق  مت 

واالإبالغ املايل الدولية.
وقد ُطبِّقت االأ�شاليب االإح�شائية للدرا�شة على عينة من الدول لزيادة عدد امل�شاهدات، 
وعليه حتقيق درجة اأعلى من الكفاءة يف التحليل، وجتاوز م�شكلة عدم وجود �شال�شل زمنية 

طويلة االأجل التطبيق على اإحدى الدول، وهو ما يعوق عمل حتليل منطقي.
بيانات  بني  يجمع  وهو   ،»Panel data« على  امل�شتخدم  االنحدار  منوذج  يعتمد 
ال�شال�شل الزمنية والبيانات املقطعية، ويتميز هذا النموذج با�شتخدامه جلميع املعلومات 
املتوافرة يف تقدير معامالت النموذج، وبهذا فهو يعّد منهجًا معلوماتيًا متكاماًل للتقدير 
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بخالف النماذج االأخرى التي تعتمد على ال�شال�شل الزمنية اأو البيانات املقطعية فقط، كما 
اأن هناك �شببًا عمليًا اآخراً ال�شتخدام هذا النموذج هو اأنه يعالج امل�شكلة اخلا�شة بعدم توافر 

�شل�شلة بيانات طويلة االأجل.)27( 
متثل بيانات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس البيانات املقطعية يف بلدان عينة الدرا�شة 
وهي الدول ال�شت التي توافرت حولها بيانات )اجلزائر، وم�رس، واالأردن، ولبنان، وتون�ص، 
واالإمارات العربية املتحدة( ، بينما متثل بيانات ال�شال�شل الزمنية م�شاهدات �شنوية عن كل 

بلد خالل الفرتة )1996 – 2011( .
تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس متثل املتغري التابع، اأما باقي املتغريات فتعامل 

على اأنها متغريات م�شتقلة، و قد مت التعبري عن تلك العالقات االفرتا�شية كاالآتي: 

β0 عن ثابت املعادلة، بينما ت�شري  ، وتعرب  )ال�شنة(  الفرتة  اإىل   t البلد،  اإىل   i اإذ ت�شري 
ال�شفر. عن  تختلف  اأن  يفرت�ص  التي  امل�شتقلة  املتغريات  معامالت  اإىل   )β1…….Β10(

يف حني تعرب ε عن املتغريات امل�شتقلة االأخرى غري املذكورة يف املعادلة.اأما بخ�شو�ص 
وكيفية  املتغريات  يبني طبيعة هذه   )1( اجلدول  فاإن  املعادلة،  ت�شمنتها  التي  املتغريات 

قيا�شها اإ�شافة اإىل م�شادر جمع البيانات.
الجدول )1( 

متغيرات الدراسة ومصادرها

امل�سدرمفهومه و قيا�سهاملتغري

Y
اللوغاريتم الطبيعي لتدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس 

 (Ln FDI))باالأ�شعار اجلارية للدوالر االأمريكي( 
موؤ�رسات التنمية العاملية ال�شادرة عن البنك الدويل

X1
حجم ال�شوق مقي�ص باللوغاريتم الع�رسي للناجت املحلي 

موؤ�رسات التنمية العاملية ال�شادرة عن البنك الدويلاالإجمايل (log GDP) )القيمة احلالية بالدوالر االأمريكي( 

X2
الناجت املحلي االإجمايل احلايل للفرد )باالأ�شعار اجلارية 

موؤ�رسات التنمية العاملية ال�شادرة عن البنك الدويلللدوالر االأمريكي( 

X3 )موؤ�رسات التنمية العاملية ال�شادرة عن البنك الدويلمنو الناجت املحلي االإجمايل )% �شنويا

X4
�شادرات ال�شلع واخلدمات كن�شبة مئوية من الناجت املحلي 

 )GDP موؤ�رسات التنمية العاملية ال�شادرة عن البنك الدويلاالإجمايل )% من

X5
اال�شرتاك يف الهاتف اخللوي لكل 100 �شخ�ص، باعتباره 

موؤ�رسات التنمية العاملية ال�شادرة عن البنك الدويلاأحد عنا�رس البنية التحتية

 Yi,t = β0 + β1. X1i,t� 1 + β2. X2i,t� 1 + β3. X3i,t� 1 + β4. X4i,t� 1 + β5. X5i,t�
 1 + β6. X6i,t� 1 + β7. X7i,t� 1 + β8. X8i,t� 1 + β9. X9i,t� 1 + β10 X10i,t + εi,t



419

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )1( - تشرين 

امل�سدرمفهومه و قيا�سهاملتغري

X6
�شعر ال�رسف الر�شمي الذي حتدده ال�شلطات الوطنية )عملة 

موؤ�رسات التنمية العاملية ال�شادرة عن البنك الدويلحملية مقابل الدوالر االأمريكي، متو�شط الفرتة( 

X7
اال�شتقرار ال�شيا�شي وغياب العنف، تقا�ص بالوحدة من- 
2.5 اإىل 2.5 وتزيد تبعا لزيادة اال�شتقرار وغياب العنف.

املوؤ�رسات العاملية للحوكمة 2012 (WGI) من 
اإعداد Daniel Kaufmann، جمموعة االأبحاث 

االقت�شادية، البنك الدويل.

X8
نوعية االأطر التنظيمية التي حتكم اال�شتثمار، تقا�ص 

بالوحدة من- 2.5 اإىل 2.5 وتزيد تبعًا لقدرة احلكومة 
على و�شع لوائح تنظيمية �شليمة تعزز التنمية وتنفيذها.

املوؤ�رسات العاملية للحوكمة 2012 (WGI) من 
اإعداد Daniel Kaufmann، جمموعة االأبحاث 

االقت�شادية، البنك الدويل.

X9
موؤ�رس �شيادة القانون، تقا�ص بالوحدة من- 2.5 اإىل 

2.5 وتزيد القيم تبعًا ملقدار ثقة املتعاملني والتزامهم 
بالقوانني، اإ�شافة اإىل احرتام العقود.

املوؤ�رسات العاملية للحوكمة 2012 (WGI) من 
اإعداد Daniel Kaufmann، جمموعة االأبحاث 

االقت�شادية، البنك الدويل.

X10
اعتماد IFRS، وهو متغري ي�شاوي 1 اإذا كانت هيئة ال�شوق 

املايل للبلد قد اعتمدت IFRS، اأو 0 خالف ذلك.

 http:/ / www.iasplus.com/ en/ resources/
 use- of- ifrs
 http:/ / www.ifac.org/ about- ifac/
 membership/ compliance- program/
 compliance- responses

المصدر: من إعداد الباحثين

)درا�شة  ال�شابقة  والنظرية  التطبيقية  بالدرا�شات  اال�شرت�شاد  مت  النموذج  هذا  لبناء 
كمايل Gordon and al, 2012 ،2004( ، لكن مل يتم ت�شمني بع�ص املتغريات التي ثبتت 
اأهميتها يف درا�شات �شابقة جلذب اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس، ب�شبب عدم توافر البيانات 

حولها مثل تكلفة العمالة، ومعدالت ال�رسائب، و�شعر الفائدة.

مناقشة النتائج: 

الختبار فر�شية الدرا�شة قدِّرت معامالت النموذج القيا�شي ال�شابق با�شتخدام برنامج 
احلزمة االإح�شائية للعلوم االجتماعية SPSS، من خالل ا�شتخدام طريقة املربعات ال�شغرى 
العادية OLS، هذه الطريقة تعطي اأح�شن معادلة خط انحدار بني املتغري التابع واملتغريات 

امل�شتقلة، اإ�شافة اإىل اأنها تعطي اأقل خطاإ ممكن.
وهو   ،R2=0.796 االرتباط(  معامل  )مربع  التحديد  معامل  قيمة  اأن  النتائج  اأظهرت 
عال ما يدل على جودة توفيق النموذج وقدرته على تف�شري التغريات التي حتدث يف تدفقات 
اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس الوافدة اإىل هذه الدول، مبعنى اأن التغري يف املتغريات امل�شتقلة 
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يف�رس لنا حوايل 80 % من التقلبات التي حتدث على م�شتوى املتغري التابع، والباقي )%20( 
يرجع لعوامل اأخرى ك�شعر الفائدة، معدالت ال�رسائب....اإ�شافة اإىل اخلطاأ الع�شوائي.

قيمة  اأن  جند  االنحدار،  معنوية  الختبار   ANOVA التباين  نتائج  حتليل  خالل  من 
 Sig=0.000 ودرجات احلرية )10، 54( وهي دالة اإح�شائيًا اإذ اإن م�شتوى الداللة F=21.082
اأقل من م�شتوى املعنوية 0.05، لذا �شوف نرف�ص فر�ص العدم الذي يق�شي باأن االنحدار 
غري معنوي، )ال يختلف عن ال�شفر( ، ونقبل الفر�ص البديل وهي اأن االنحدار معنوي، وعليه 

توجد عالقة ما بني املتغريات امل�شتقلة اأو بع�شها وبني املتغري التابع.
وبتحليل نتائج اختبار تاأثري كل متغري من املتغريات املف�رسة على اال�شتثمار االأجنبي 
املبا�رس كل على حدة، اأثبتت النتائج اأهمية حجم ال�شوق )X1( ، والذي يقا�ص بالناجت املحلي 
اال�شتثمار  يف جذب   )X3( االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل معدل منو  اإ�شافة  للبلد،  االإجمايل 
الناجت  ال�شوق ومعدل منو  اأن حجم  النتائج-  االأجنبي املبا�رس، حيث يت�شح- ومن خالل 
املحلي االإجمايل لهما تاأثري موجب وقوي على تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس يف هذه 
الدول، وهذه النتيجة تتفق مع منطق النظرية االقت�شادية؛ اأي كلما كان حجم ال�شوق ممثاًل 
بالناجت املحلي االإجمايل كبرياً، كانت هناك جاذبية اأكرب لال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.وهذا 
ما اأثبتته نتائج الدرا�شات ال�شابقة التي اأجريت على جمموعة من الدول، اأو تلك التي طبقت 

على دولة واحدة ]اأحمد عمر )2007( ، كمايل )2004( ، عبد القادر علي )2004([.
كما تبني من خالل النتائج اأن ال�شادرات كن�شبة من اإجمايل الناجت املحلي )X4( توؤثر 
تاأثريا معنويا موجبا على تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس يف الدول العربية وهذا ما 
يتفق مع اأغلب الدرا�شات التطبيقية التي اأكدت هذه العالقة )اأحمد عمر )2004(، ......( وت�شري 
العربية  الدول  املحلي يف  الناجت  اإجمايل  ال�شادرات من  ن�شبة  زيادة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه 

�شوف يوؤدي اإىل زيادة جذب اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس لهذه الدول.
ما  وهذا  وموجبًا،  معنويًا  كان   )X6( ال�رسف  �شعر  اأن  الواردة  التقديرات  واأظهرت 
يتعار�ص مع منطق النظرية االقت�شادية التي تق�شي بوجود عالقة عك�شية بني �شعر ال�رسف 
اال�شمي  ال�رسف  �شعر  انخف�ص  كلما  اأنه  مبعنى  املبا�رس،  االأجنبي  اال�شتثمار  وتدفقات 

تنخف�ص تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس، وهذا ما توؤكده درا�شة كمايل )2004( .
اأما اآخر متغريات معادلة االنحدار الرئي�شية )X10( ، هو متغري يعرب عن اعتماد معايري 
املحا�شبة واالإبالغ املايل الدولية من طرف هيئات ال�شوق املايل، اإذ جند اأن تاأثري اعتماد 
معايري املحا�شبة الدولية على تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس يف الدول العربية كان 
معنويًا وموجبًا، وعليه نقبل فر�شية الدرا�شة القائلة باأن اعتماد معايري املحا�شبة واالإبالغ 
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املايل الدولية يف الدول العربية ي�شاهم يف زيادة تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.وهذا 
 )Ramos, 2009( ، )Ding and al, 2010( ، )2007 ،ما اأثبتته درا�شات: )الق�شي والعبادي
اأثبتت وجود عالقة ايجابية بني   )Lawrence Gordon and al, 2012(، هذه الدرا�شات 
تطبيق معايري املحا�شبة الدولية وتدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس، مبعنى اأنه عند بقاء 
العوامل االأخرى ثابتة، فاإن تطبيق معايري املحا�شبة الدولية يف بلد معني ي�شاهم يف زيادة 

تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.

النتائج والتوصيات: 
واالإبالغ  املحا�شبة  معايري  تطبيق  اأثر  تقومي  يف  الورقة  لهذه  الرئي�ص  الهدف  يتمثل 
اإىل  وا�شتناداً  املبا�رس،  االأجنبي  اال�شتثمار  تدفقات  على  العربية  الدول  يف  الدولية  املايل 
درا�شة قيا�شية مت خاللها بناء منوذج انحدار مو�شع ي�شتعر�ص املحددات الرئي�شة لال�شتثمار 
االأجنبي املبا�رس التي اأظهرتها درا�شات �شابقة، اإ�شافة اإىل متغري اعتماد معايري املحا�شبة 
واالإبالغ املايل الدولية كمتغري م�شتقل ي�شاف اإىل املحددات االأخرى، مت التو�سل لر�سد 

بع�س النتائج تتجلى اأهمها فيما ياأتي: 
يوؤثر كل من حجم ال�شوق ممثاًل بالناجت املحلي االإجمايل، ومعدل منو الناجت املحلي  ♦

االإجمايل، اإ�شافة اإىل ال�شادرات كن�شبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل تاأثرياً معنويًا 
موجبًا يف تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس.

ي�شاعد تطبيق معايري االإبالغ املايل الدولية IFRS يف احل�شول على قوائم مالية  ♦
للمعلومات  املقارنة  وقابلية  وامل�شداقية  )ال�شفافية،  الدويل  املحيط  ومتطلبات  تتالءم 

زمنيًا ومكانيًا( .
ي�شهم اعتماد معايري االإبالغ املايل الدولية IFRS يف احلد من تكاليف املعلومات  ♦

بني الدول، وعليه فهو و�شيلة مهمة لت�شجيع التجارة واال�شتثمارات االأجنبية.
يوؤثر اعتماد املعايري الدولية للمحا�شبة واالإبالغ املايل تاأثرياً معنويًا موجبًا على  ♦

تدفقات اال�شتثمار االأجنبي املبا�رس يف الدول العربية.
بناًء على النتائج ال�سابقة مت اقرتاح النتائج االآتية: 

حركة  ♦ عن  القيود  رفع  الأن  الدويل،  والتوحيد  التوافق  اأعمال  مع  بجدية  التعامل 
اال�شتثمار، وات�شاع رقعة اأعمال املوؤ�ش�شات على ال�شعيد الدويل وارتباطها باالأ�شواق املالية 

الدولية يفر�ص وجود لغة حما�شبية موحدة.



422

أ.د. هوام جمعة
عمار  أ. ملزاودة 

أثر اعتماد معايير احملاسبة الدولية على جذب االستثمار 
قياسية- -دراسة  العربية  الدول  في  املباشر  األجنبي 

الرتكيز على اإبراز ايجابيات تطبيق املعايري الدولية لالإبالغ املايل، واملزايا التي  ♦
يحققها �شواء للموؤ�ش�شات اأو مل�شتخدمي القوائم املالية.

تعميق م�شاهمة الدول العربية يف بناء املعايري الدولية وتطويرها من خالل جمل�ص  ♦
معايري املحا�شبة الدولية مبا يالئم خ�شو�شيات هذه الدول.

ت�شجيع االأبحاث والدرا�شات التي تربز االآثار االقت�شادية الكلية ملعايري املحا�شبة  ♦
الدولية.
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