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 لمستخلصا

ُتعد ظاىرة االستثمار االجنبي من الظواىر الميمة في االقتصاد العالمي ِلما لو من اثر واضح 
في دفع عجمة النمو االقتصاي في كثير من البمدان وخاصة النامية ، ولكون المحاسبة وليدة المجتمع 

في المجتمع وبما ُيمكنيا من تتأثر بو وتؤثر فيو فان أساليبيا وطرقيا تتغير تبعًا لمتغيرات الحاصمة 
توفير المعمومات المالية والكمية الالزمة لمستخدمييا ، وتأتي أىمية الرسالة في الوقت الحاضرنظرًا 

وتشجيع االستثمار االجنبي من  لما يشيده العراق من تطورات تتمثل في التحرك نحو اقتصاد السوق
االستثمار لذا فيي تتناول اثر االستثمار نين خالل عقد المؤتمرات الدولية والعمل عمى إصدار قوا

وقواعد ومعايير الجل تعديميا بما وأساليب االجنبي عمى التطبيقات المحاسبية بما تحويو من طرق 
مع الطرق والقواعد والمعايير الدولية كونيا المفضمة لدى المستثمر االجنبي من ناحية الفيم ينجسم 

 والقابمية عمى المقارنة .
الرسالة اثر االستثمار االجنبي عمى التطبيقات المحاسبية في عينة من المصارف تناولت 

التجارية العراقية لما لقطاع المصارف من دور جوىري في تطوير االقتصاد الوطني من خالل تعبئة 
المدخرات الوطنية وتوظيفيا في المجاالت االستثمارية المختمفة وبما يسيم في تعزيز مسيرة التنمية 

 قتصادية في البمد .اال
في حين  لخمسة فصول تناول الفصل االول منيجية البحث والدراسات السابقة لقد ُقِسم البحث

ومراحل تطوره ومجاالتو ، أما الفصل الثالث فقد  خصص الفصل الثاني لموضوع االستثمار االجنبي
وتناول الفصل الرابع ُكرس لتناول التطبيقات المحاسبية بشكل عام وفي قطاع المصارف بشكل خاص 

الجانب العممي لمدراسة حيث اظير اثر االستثمار االجني عمى التطبيقات المحاسبية لمصرفي بغداد 
والتجاري العراقي المذين يمثالن عينة البحث واخيرًا تضمن الفصل الخامس االستنتاجات والتوصيات 

 -ومن ابرز االستنتاجات التي تم التوصل ليا :
إلى االستثمارات األجنبية لما توافره ىذه االستثمارات من أموال وخبرات  ةناميتحتاج الدول ال .1

فنية وتكنولوجية حديثة تكون ىذه الدول بحاجة ماسة إلييا لدفع عجمة النمو االقتصادي فييا 
، وىذا ماسعت إليو الكثير من تمك الدول كالصين ودول جنوب شرق آسيا ومصر وسوريا 

 واالردن وغيرىا.
توفر  القوانين التييتمثل بحزمة من إلى مناخ مالئم لالستثمار بحاجة مستثمر االجنبي ال ان .2

 .الطمأنينة عمى أموالو لو 
رير المالية المستندة في إعدادىا إلى قواعد ومعايير وتطبيقات محاسبية دولية ذات إنَّ التقا .3

ثقة ومصداقية وقابمية لممقارنة بالنسبة الى المستثمر االجنبي أكثر من القواعد والمعايير 



وان يمتمك استثمارات في دول عدة االجنبي والتطبيقات المحاسبية المحمية كون المستثمر 

 مقارنة بين تمك االستثمارات .واعد الدولية تساعد في إجراء التحميل والوالق المعايير

أن النظام المحاسبي الموحد في العراق بصورة عامة وفي قطاع المصارف بصورة خاصة ال  .4
ذا ما اريد النيوض بيذا القطاع وجب تغيير يمبي متطمبات المستثمر األجنبي من المعمومات  وا 

ث أساليب العمل المصرفي لما يتوائم مع االساليب واالنظمة وتحديأو تعديل ىذا النظام 
العالمية لتعويض مدة االنقطاعات الطويل عن العالم بسبب الظروف التي كان يعيشيا العراق 

 وبخاصة في ظل سنوات الحصار .
باختالف توجيات المستثمر فقد وجد من خالل عينة محاسبية تختمف درجة تأثر التطبيقات ال .5

توجيات المستثمر في مصرف بغداد كانت ايجابية حين سعى لتطوير العمل البحث ان 
المصرفي من خالل تحديث اآلالت واالجيزة المستخدمة في العمل وتكثيف الدورات التدريبية 
لمعاممين والتشجيع عمى استخدام االنظمة المصرفية العالمية في حين كانت توجيات المستثمر 

ى تحقيق موطئ قدم في السوق المصرفي العراقي في ظل في المصرف التجاري مبنية عم
 تدىور الوضع العام في العراق .

  وكان من أىميا :أما المبحث الثاني من الفصل الخامس فقد تناول التوصيات التي أوحى بيا الباحث 
عمى الدول النامية ومنيا العراق التكيف مع ظاىرة االستثمار األجنبي بما يخدم إقتصادىا  .1

قوانين االستثمار لتحافظ وتنمي بأكبر قدر رأس المال الوطني مع توفير  تعديلالوطني 
 الطمأنينة لممستثمر االجنبي عمى أموالو التي يستثمرىا .

السعي وبشكل جاد الى تغيير أو تعديل االنظمة المحاسبية في العراق واالعتماد عمى القواعد  .2
، مع وضع إجراءات رقابية خاصة بالمستثمرين مالية والمعايير الدولية في إعداد التقارير ال

االجانب لمتابعة مدى االلتزام بالقوانين الموضوعة ولممحافظة عمى رأس المال الوطني فضاًل 
 عن ضرورة تقويم ماتحقق في تجربة االستثمار االجنبي بشكل دوري .

ارف من قبل وسائل الوعي الجماىيري في العراق بأىمية الدور الذي تضطمع بو المص ةزياد .3
االعالم فضاًل عن قيام المصارف التجارية باالعالن عن نفسيا الجل زيادة عدد عمالئيا 

وسائل فضاًل عن تطوير  ة ،المحميين واالجانب من خالل تقديم التسييالت المصرفية المختمف
 .العمل المصرفي وتطوير كفاءة العاممين من خالل المزيد من الدورات التدريبية 

 
   

  


