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  قال تعاىل:

 

لُوا ﴿َوقُل   َ لَُكم  اّلَلُ  فََسََيَى اْعم نُونَ  َوَرُسوُلُ  َْعَ م  دُّونَ  َوالمُمؤم ىَل  َوَسُُتَ
ِ
ئُُكم  َوالَشهَاَدة   المغَيمب   عَال م   ا  ُكنمُتم ب َما فَُينَب  

َملُونَ    ﴾ تَعم

 صدق هللا العظمي

   

﴾٥٠١﴿الآية  –سورة التوبة 
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 اإلهــداء

 
  .........بالحنان والمحبة نيو ودز النجاح والصبر و  نيو إلى من علم

 .ميأبي وأ                                                         
 ...............................في دربي نيو وآزر  ينو إلى من ساند

 .خواتىأإخوانى و                                                  
 ..................................إلى من ألجلهم سرت في الدرب
 بنى الغالى يزن.ا  زوجتى و                                         

 ...........غيره........................لى من أضاء بعلمه عقل إ
 زمالئي بجامعة دنقال وجامعة أبوظبي.                           

 الةـــــــــــــــاإلطالعلي القدير اهلل  جميعا أهدي جهدي هذا راجيا   همإلي
 ثمرة جهدهم. ابأعمارهم ليرو              
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 تقديم
الدكتور/ ال شك ان كتاب نظرية المحاسبة الذي قام باعداده 

سيجد قبوال  من طالب المحاسبة فى  يمن عبد اهلل محمد ابو بكرأ
حيث تمكن المؤلف من  الجامعات السودانية بل والجامعات العربية ايضا  

تغطية كل جوانب النظرية حيث بدأ بالتأصيل العلمى والتطبيقات للفكر 
جيال كذلك تطرق لإلطار الفكرى طوره التاريخي عبر األالمحاسبي ثم ت

للنظرية ثم المناهج فالفروض والمبادئ وال شك ان هذا الكتاب سيسد ثغرة 
واضحة فى هذا الجانب ويثري المكتبة العربية إلفتقارها للكتابة فى هذا 

 الجانب.
أهنئ الدكتور أيمن عبد اهلل محمد ابو بكر بهذا اإلنجاز متمنيا  له 

 التقدم دائما .    
 
 

 أ.د. محمد فرح عبد الحليم                 
 استاذ التمويل واالدارة المالية                     

  بجامعة النيلين                       
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 مقدمة
مما الشك فيه أن البنيان النظـرى ألى علـم مـن العلـوم هـو االطـار  

مجموعـــة الفـــروض والمبـــادئ التـــى  الفلســـفى الـــذى يســـتمد منـــه هـــذا العلـــم
تصــاف فــى ضــوئها المعــايير التــى تحكــم الممارســات المهنيــة للعــاملين فــى 

 حقل هذا العلم.
المحاســـــبة علـــــى خـــــالف معظـــــم أقرانهـــــا مـــــن العلـــــوم االجتماعيـــــة  

األ خرى تـأخرت فـى اسـتكمال اإلطـار النظـرى لممارسـاتها. فمنـذ أن وضـ  
بنــة األولــى فــى بنيانهــا النظــرى عنــدما عــالم الرياضــيات الوكــا باتشــيلو  الل

قدم للعالم هديته وذلك بإصداره لكتابـه المحاسـبى والـذى وضـ  فيـه نظريـة 
ـــــل  ـــــة للمحاســـــبة ب ـــــم يهـــــتم المحاســـــبون بالقواعـــــد اإلجرائي ـــــد المـــــزدوا ل القي

ـــث مـــن القـــرن ، و اعتبروهـــا مجـــرد نظـــام لمســـك الـــدفاتر ـــول العقـــد الثال بحل
األســـاى فـــى بنـــاء النظريـــة الحديثـــة  العشـــرين وضـــ  اوليـــام بـــاتون  حجـــر 

فعــــالج وألول مــــرة وبقــــدر كبيــــر مــــن العمــــق النظــــرى المفــــاهيم واألعــــراف 
والفـــروض والمبـــادئ المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا حيـــث ســـار علـــى نهجـــه 

 الكثير من علماء المحاسبة.
يسعى هذا الكتاب الى معالجة بعض الجوانـب المختلفـة والمتشـعبة  

وذلك بالخروا بوظيفة المحاسبة من نظام لمسك الـدفاتر لنظرية المحاسبة 
 إلى نظام متكامل للمعلومات.

لتحقيـــق الغـــرض مـــن هـــذا الكتـــاب قـــام المؤلـــف بتقســـيمه الـــى ســـت  
التأصـيل العلمـي للمحاسـبة والجوانـب النظريـة  فصول حيث تناول الفصل األول
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أمـــا الفصـــل الثـــاني فتنـــاول فيـــه اإلطـــار الفكـــري  والتطبيقيـــة للفكـــر المحاســـبي
لنظريـــة المحاســـبة، والفصـــل الثالـــث تنـــاول فيـــه مكونـــات اإلطـــار الفكـــري 
لنظريــــة المحاســــبة، والفصــــل الرابــــ  تنــــاول فيــــه المفــــاهيم المتعلقــــة بقيــــاى 
الـدخل ورأى المـال، والفصـل الخـامى تنـاول فيـه المفـاهيم المتعلقـة بقيـاى 

فصل السادى تناول فيه اإلفصاح المحاسـبي، وقـد الدخل ورأى المال، وال
أفــرد المؤلــف فــي ملحــق الكتــاب أهــم المصــطلحات المحاســبية التــي يمكــن 

 أن يستفاد منها في اإلطار الفلسفي لنظرية المحاسبة .  
فــي الختــام أتوجــه بالشــكر هلل ســبحانه وتعــالى عــز وجــل أوال  علــى 

الشــكر الــى البروفيســور   توفيقــه فــى اســتكمال هــذا الكتــاب، ثــم الشــكر كــل
محمــد فــرح عبــدالحليم والــذى تغنـــى بــالقلم فــأورد مالحظــات قيمــة وســـديدة 
أعطــت رونقــا  للكتــاب، كــذلك أود أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل ألخــى العزيــز 
الدكتور  أنور عبداهلل محمد أبوبكر لتشجيعه لى والـدور الكبيـر الـذى بذلـه 

مرة، كمـــا اليفـــوتنى أن أتوجـــه تجـــاه هـــذا الكتـــاب مـــن خـــالل متابعتـــه المســـت
بالشكر أيضا  أل سرة مكتبة جامعة النيلين وجامعـة دنقـال وأ سـرة مكتبـة كليـة 
زايد الثانى العسكرية وجامعة أبوظبي لما قدموه لنا من دعم ومساندة تجـاه 
هذا الكتاب ثم الشكر كل الشكر الي زمالئـى وأصـدقائى رفقـاء الـدرب فـى 

 العلم والمعرفة.
 عذرة عن أي سهو أو خطأ مطبعي لم أوفق في إدراكه اأرجو الم

  المؤلف                                       
 د.أيمن عبداهلل محمد أبوبكر
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