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تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على إمكانية تبني المملكة العربية السعودية لمعايير      

ومعرفة مدى مالئمة معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئة السعودية من  ،IASsالمحاسبة الدولية 

الي واإلجابة على خالل دراسة أسباب عدم تبني المملكة لمعايير المحاسبة الدولية في الوقت الح

ولتحقيق اهداف الدراسة تم تصميم إستبانة للتعرف على آراء عينة الدراسة والبالغ . الدراسة تساؤالت

: وقد أُستخدمت األساليب اإلحصائية الوصفية. من فئتي المهنيين واألكاديميين( 141)عددهم 

ف لوصف عينة الدراسة التكرارات، والمتوسط المرجح، واإلنحراف المعياري، ومعامل اإلختال

للفرق بين إتجاهات ( الداللة اإلحصائية) وتم إستخدام إختبار مان ويتني إلختبار معنوية . وإجابات العينة

ان اإلكتفاء واإلقتناع : وقد تم التوصل إلى عدد من النتائج كان من أبرزها. كل من المهنيين واألكاديميين

ط في حالة عدم وجود معيار صادر من الهيئة السعودية بالرجوع إلى معايير المحاسبة الدولية فق

للمحاسبين القانونيين لمعالجة عملية معينة، كان في مقدمة اسباب عدم تبني المملكة لمعايير المحاسبة 

كما . الدولية في الوقت الحالي، حيث يظهر أهمية هذا السبب بإتفاق جميع فئات عينة الدراسة عليه

معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئة السعودية من خالل دراسة أهمية  كشفت الدراسة عن مالئمة

هذه المعايير للعمل المهني في المملكة، والنتائج المتوقعة في حالة تطبيق المملكة لهذه المعايير، وكفاية 

وبناًء علية . لية معاييرالمحاسبة السعودية مقارنًة بالدولية في تلبية الكثير من اإلحتياجات المحلية والدو

ضرورة تبني المملكة العربية السعودية لمعايير المحاسبة : خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، منها

الدولية لمواكبة التطورات الجارية على الساحة المحاسبية وعدم اإلكتفاء واإلقتناع فقط بالرجوع إليها في 

ية معينة، ومراعاة الظروف البيئية الخاصة حالة عدم وجود معيار صادر عن الهيئة لمعالجة عمل

بالمملكة، والتعامل مع التحديات والمشاكل التي يمكن ان تظهر عند التبني بوعي، واإلهتمام بتدريس 

معايير المحاسبة الدولية في الكليات والجامعات السعودية، وتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل 
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Abstract 

     The aim of this study is to identify the possibilities for adopting the 

International Accounting Standards in Saudi Arabia,and find out the suitability 

of the international accounting standards application in the Saudi environment 

through studying the reasons of not adopting IASs in the present time. To 

achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed to identify the 

views of the study sample which consist of (141) of the two categories: 

professionals and academics. The descriptive statistical methods used were: 

frequencies, weighted average, standard deviation and coefficient of variation to 

describe the study sample and their answers. In addition, Mann-Whitney test 

was used for significant (statistical significance) of the difference between both 

the professionals and academic's trends . 

The study results include ; the sufficiency and the conviction by reference to the 

international accounting standards only in the absence of any Saudi standard 

issue by SOCPA to deal with a particular process, was at the top of the reasons 

for not adopting the IASs in the present time. Moreover, the importance of this 

reason appears in the agreement of the study sample. The study also revealed 

that IASs are appropriate for application in Saudi environment through study 

the importance of these standards for professional work in Saudi Arabia, and the 

expected results when Saudi Arabia adopts these standards, and the adequacy of 

Saudi Accounting Standards compared to IASs in order to meet many local and 

international needs. The study provides a number of recommendations as: Saudi 

Arabia needs to adopt IASs to keep up with the ongoing development, and not 

just be convinced by referring to IASs in the absence of SAS issue by SOCPA 

to deal with a particular process. Also, it's important to consider Saudi 

environment condition, and meet the challenges and problems that might appear 

during the adoption and deal with it consciously. Teach the IASs in Saudi 

colleges and universities and Intensify training courses and workshops for all 

professionals and academics before proceeding with the application. 
 


