
 


یركز ھذا الكتاب على تقدیم دراسة شاملة متعمقة ألحد الموضوعات التى 
ما تزال محل جدال كبیر فى األدبیات المحاسبیة حیث ، یتناول ذلك الكتاب 

 Accounting Theory - Internationalنظریة المحاسبة من منظور التوافق الدولى 

Harmonization Perspective   . 
المحاسبة بأنھا تبریر أو استنتاج منطقى فى شكل مجموعة من تعرف نظریة 

 Frame of Referenceالمبادئ الفكریة العامة التى تتصف بأنھا توفـر إطار مرجعى 
فى ضوئھ یتم تقییم الممارسات المحاسبیة ، كما أنھا تقدم إرشاد لتطویر إجراءات 

ن أن یقوم أى نظام بالتطویر فال یمك. محاسبیة جدیدة تمثل األساس للتفسیر والتنبؤ 
إال إذا كان لدیھ أساس نظرى قوى ، كما أن أى ممارسة یجب أن تغلف بنظریة 

ورغما عن ذلك لیس ھناك فى أدبیات المحاسبة نظریة واحدة شاملة ، سلیمة 
للمحاسبة، حیث یوجد تجمیع لنظریات یتم تنظیمھا للحد من االختالفات فى مدارك 

، ھذا ویوجد  Users - Environment Specificationsلبیئة وتوصیفات المستخدم وا
ثالثة مستویات رئیسیة لتلك النظریة ھى مستوي النظریات الھیكلیة أو الـتركیبیة 

Structural or Syntactical  ومستـوي النظـریات التـفسیریة ،
Interpretational or Semantical ة ، بـاإلضافة إلي مستـوي النظـریات السلوكی

، ھـذا وتوجد عـدید من المداخل  Behavioral or Pragmaticأو البراجماتیة 
 Informationلتكوین نظریة للمحاسبة ھى مدخل أقتصادیات المعلومات 

Economic  )ومدخل نفعیة القرار ) یركز على المسئولیة عن الرفاھیة االجتماعیة ،
Decision Usefulness )ج القرار والمحاسبة یركز على متخذى القرار ونماذ

 Classical، باإلضافة للمدخل الكالسیكى )Behavioral Accountingالسلوكیة 
أو  Inductiveأو االستقرائیة  Positiveالذى یركز على النظریات اإلیجابیة (

 ). Deductiveأو االستنتاجیة  Normativeالمعیاریة 



 

بة دستور ونظام ویمكن القول بأن اإلطار الفكرى للمحاسبة یعتبر بمثا
مترابط من األھداف واألساسیات المترابطة التى یمكن أن تؤدى الى وضع 

 . معاییر محاسبیة متسقة 
وتطویر وقد اعتمد المدخل الذى نال القبول لوضع إطار فكرى نظرى 

یجمع بین عدة  تركیبى Electic Approachمعاییر للمحاسبة على منھج انتقائى 
 . المدخل االستقرائى واالستنتاجى مداخل مختلفة تجمع بین 

بدال من مصطلح مبادئ  Standardsوقد اختیر مصطلح معاییر 
Principles  عندما اصبح مجلس معاییر المحاسبةFASB  االمریكى مسئوال عن

صیاغة اإلطار النظرى للمعرفة المحاسبیة بدال من مجلس المبادئ المحاسبیة 
APB مجموعة من القواعد المحاسبیة یتم  ، وتتضمن ان المعاییر المحاسبیة

 Accountingاالتفاق علیھا كمرشد أساسى لتحقیق التجانس والتوافق المحاسبى 

Harmonization  فى قیاس المعامـالت واألحـداث التى یـتم عكسھا فى القوائم
المالیة وإیصال تلك المعلومات الى األطراف المستفیدة ، فتلك المعاییر ال یتم 

تقیید التطبیق بحدود صارمة وإنما حتى یتم استخدامھا كإرشادات تصمیمھا ل
 .ألغراض القیاس والعرض العادل واالفصاح الكافى 

وقد ترتب على االختالف فى العوامل البیئیة فى البلدان المختلفة وجود  
تباین فى الممارسات المحاسبیة الموجودة فى دول العالم المختلفة التى تعكس 

مختلفة للمستخدمین بھا ، وقد اختلفت البالد فى طریقة إصدارھا االحتیاجات ال
للمعاییر المحاسبیة وفیمن یقوم بإصدارھا ، ومن ھنا كان أھمیة إحداث توفیق 
وتجانس فى النظم المحاسبیة الموجودة فى الدول المختلفة األمر الذى یعتبر 

،  International Accountingخطوة جوھریة على طریق المحاسبة الدولیة 
وال شك أن االتجاه الحالى لتكوین اإلطار الفكرى للمحاسبة یعتمد على أنھ اتجاه 

ولیس التوحید فى إصدار المعاییر  Harmonyنحو تحقیق التوافق 



 

Standardization or Uniformity  وھناك عـدید من العوامل التى تعزز ،
ییر المحاسبیة ، وتعد تجانس المعا Internationalizationتشجیع عملیة تدویل 

خاصیة قابلیة المقارنة للمعلومات المالیة التى تحكمھا تلك المعاییر المتجانسة 
أمرا حیویا للعولمة ولألستثمار والتجارة الدولیة ، ان مفھوم التوافق المحاسبى 
لتلك المعاییر قد حظى بشعبیة واعتراف عالمى النطاق ، وھو یشیر الى أن 

ییر المحاسبیة الداخلیة یجب أن یتم الحفاظ علیھ عند مستوى االختالف بین المعا
الحد األدنى، وبحیث یمكن أن یتم الحد من توسیع الخالف والتباین بین أثر تلك 

 . القواعد والتطبیقات المحاسبیة البدیلة فى البالد المختلفة 
وألغراض تحقیق الھدف من ذلك الكتابة فقد اشتمل الجزء األول منھ على 

  -:ة فصول رئیسیة ھى خمس
 .مناھج تكوین نظریة المحاسبة  :الفصل األول 
 .  التطویر المقارن للفكر والممارسة المحاسبیة :الفصل الثانى 
 . اإلطار الفكرى للمحاسبة  :الفصل الثالث 
 . اإلطار النظرى للتوافق المحاسبى الدولى  :الفصل الرابع 

 .حاسبة قضایا اإلفصاح فى الم :الفصل الخامس 
ة المحاسبیة         ى المكتب نقص الواضح ف د ال ة لس ویعتبر ذلك الكتاب إضافة ھام
ى      ح ال كل واض ر بش ى تفتق ة ، والت دول العربی ع ال ى جمی ر أو ف ى مص واء ف س
ة    امل لكاف ھ الش اب بعرض ك الكت ز ذل بة ، ویتمی ة المحاس ن نظری ات ع مؤلف

 .طبیقیةالموضوعات ذات العالقة سواء من الناحیة النظریة أو الت
ة     ن ناحی دًا م وقد تم مراعاة أن یكون أسلوب ومدخل ھذا الكتاب متمیزًا وفری
ن        راب م ع اإلقت د م الوضوح والدقة والعمق والشمول والبعد عن الشكلیة والتعقی
ًا أو مزاوًال بمرجع       ان دارس ًا ك الحداثة والتطویر ، ویعتمد على تزوید القارئ أی

ع األطراف     وموسوعة فى مجال نظریة المحاسبة  ى جمی ، فذلك الكتاب موجھ ال



 

ة الدارسین سواء الطالب أو       د كاف المرتبطة ببیئة نظریة المحاسبة  ، كما أنھ یفی
اتذة         ا أو األس ات العلی ة الدراس ى مرحل الوریوس أو ف ة البك ى مرحل احثین ف الب

ء األكادیمیین ، كما أن الكتاب موجھًا أیضًا الى كافة المھنیین من المحاسبین سوا 
زى      از المرك ى الجھ ة أو ف بة القانونی ب المحاس ى مكات املین ف زاولین والع الم
ام ،         ال القطاع الخاص أو الع ى منشآت أعم املین ف للمحاسبات أو المحاسبین الع
ان           ذلك ف ًا، ك دمیًا أم مالی ًا أم صناعیًا أم خ ارس نشاطًا تجاری ى تم وسواء تلك الت

تخدا  د إس ة عن ة األھمی ى غای اب ف ذا الكت تمر  ھ یم المس رامج التعل داد ب ى اع مھ ف
 .ألغراض التدریب واإلستشارات والتأھیل للمحاسبین 

ا          ن أجلھ ى سعى م داف الت ق األھ د حق اب ق ویأمل المؤلف أن یكون ذلك الكت
ى            ة ال ان دارسا أو مزاوال إضافة حقیقی ًا ك ارئ أی ا الق د فیھ بطریقة مستحدثة یج

اب     المكتبة العربیة نظریا أو تطبیقیا ، ك ي اخراج كت ق ف ما یرجو أن یكون قد وف
ة ،       اییر المحاسبة الدولی ًا ألحدث مع متكامل شامل لقضایا نظریة المحاسبة وطبق

 .ویكون بذلك قد أسھم في خدمة مھنة المحاسبة أكادیمیًا ومھنیًا 
والحمد هللا سبحانھ وتعالى على نعمة والشكر هللا على توفیقھ فى إتمام ذلك 

 نظریةوالتى تعد من أھم الكتب األساسیة فى مجال  المرجع والموسوعة
، ختامًا بعد الشكر الدائم هللا یتقدم المؤلف إلى كل من ساعد وأسھم فى المحاسبة

 .ویتوجھ لھم بالدعاء لیجزیھم اهللا خیر الجزاء،  خروج ذلك العمل إلى دائرة النور
كریم وھو من وأسال اهللا العلى القدیر أن یجعل ذلك العمل خالصًا لوجھة ال
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