
أخبار اجملمع

منح جائزة عادل السعدي للتفوق للطالب 

 ACPA األول في إمتحانات

(ACAT) شهادة محاسب عربي فني معتمد

جتديد إتفاقيـة جمعيـة اجملمـع العربي 
لترجمـة  القانونيـني  للمحاسـبني 

الدولـية املعـايير 

(ACPA) ورشة عمل حول إمتحانات الـ

إنضمام أعضاء جدد للمجمع

دورات جديدة تعقدها جمعية اجملمع العربي 
للمحاسبني القانونيني بالتعاون مع كلية 

طالل أبو غزالة

أخبار مهنية دولية

تسمية ارنولد شيلدر رئيساً جمللس املعايير 
(IAASB) الدولية للمراجعة والتأكيد

مقاالت

إعـادة تقييم املصانـع واملعدات وفقـا 
للمعـايير الدولـية: حتسـن أم إخفـاق؟

بقلم د. إدوارد غريس

نشرة شهرية إلكترونية متوز "يوليو" ٢٠٠٨

جمعيـة مهنيـة عربيـة تهـدف إلى إرسـاء معـايير احملاسبـة والتدقيـق والسلـوك وإلى بنـاء القـدرات من خـالل برامـج التعليـم
واإلمتحانـات والتأهيـل املعتـرف بهـا دوليـا.

www.ascasociety.org١

في هذا العدد

العدد الثــاني عشــر

منح جائزة عادل السعدي للتفوق
ACPA للطالب األول في إمتحانات 

 
القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  رئيس  غزاله  أبو  األستاذ طالل  منح 
الوهاب  عبد  األستاذ  اجملمع  طالب  إلى  للتفوق  السعدي  عادل  جائزة 
املرتبة األولى في دورة  الذي حصل على  اليمنية  الشيباني من اجلمهورية 
املناسبة على مدرج عادل  أقيم احتفال خاص لهذه  امتحانات ٢٠٠٧ وقد 

السعدي في جمعية خريجي املعاهد التجارية في دمشق. 

كل  في  األول  للطالب  اجلائزة  هذه  إطالق  قرر  قد  غزاله  أبو  األستاذ  وكان 
الثاني من كل عام  التي تعقد في شهر تشرين  دورة من امتحانات اجملمع 
مجلس  عضو  السعدي  عادل  األستاذ  لذكرى  وتخليداً  ووفاًء  تكرمياً  وذلك 
األول جائزة مالية مببلغ  الطالب  األوائل، ومينح  إدارة اجملمع أحد املؤسسني 

خمسة آالف دوالر وشهادة التفوق.
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شهادة محاسب عربي فني
(ACAT) معتمد 

وقع اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني 

املعهد  مع  ومشاركة  تعاون  إتفاقية 

بريطانيا  اإلداريني-  للمحاسبني  القانوني 

عربي   محاسب  شهادة  إلصدار   (CIMC)

فني معتمد (ACAT) باللغة العربية بحيث 

اجملمع  من  كل  شعار  الشهادات  حتمل 

 (ASCA) القانونيني  للمحاسبني  العربي 

.(CIMA) واملعهد القانوني للمحاسبني اإلداريني

املتحدة  اململكة  في  دولياً  بها  املعترف  احملاسبة  أحد مؤسسات  يعتبر  القانوني  املعهد  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

ويحظى بحضور عاملي، ويضم ٧٠ ألف عضو ١٠٠ ألف طالب.

جتديد إتفاقية جمعية اجملمع العربي للمحاسبني
 القانونيني لترجمة املعايير الدولية

جددت جمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني إتفاقيات الترخيص 
لترجمة اإلصدارات التالية:

• املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية٢٠٠٨ - مجلس معايير احملاسبة  

 IASB الدولية  

• إصدارات املعايير الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات 

IFAC املهنة ٢٠٠٨ – اإلحتاد الدولي للمحاسبني  

• إصدارات معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام ٢٠٠٨ – اإلحتاد  

IFAC الدولي للمحاسبني  

• املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية دليل وكتاب التنفيذ العملي 

.John Wiley &Sons, Inc – (وايلي)   

(ACPA) ورشة عمل حول إمتحانات الـ

عقد اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني بالتعاون مع هيئة 

االمتحانات الدولية- جامعة كامبردج ورشة عمل لواضعي 

أسئلة ومصححي اإلمتحانات ملؤهل محاسب عربي مهني 

معتمد وتهدف الورشة الى شرح إطار العمل ضمن سياسات 

هيئة اإلمتحانات الدولية فيما يخص وضع أسئلة وتصحيح 

اإلمتحانات مبا يتناسب مع إعتمادها من قبل كامبردج.
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أعضاء اجملمع اجلدد

األستـاذ أبـو قـيـس حسـن محمـد طــه                   من السودان

األستـاذة ليـلى محمـد محمـد الرفـاعي                    من األردن

األستاذ وسيم محمد عبد الفتاح الشرباتي                   من فلسطني

دورات جديدة تعقدها جمعية اجملمع العربي للمحاسبني

 القانونيني بالتعاون مع كلية طالل أبو غزاله

القانونني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  جمعية  تعقد 

(األردن) بالتعاون مع كلية طالل أبو غزاله إلدارة األعمال/ 

بامتحان  تأهيلية خاصة   دورة  األردنية   االملانية  اجلامعة 

 ٢٠٠٨ للعام   JCPA القانونية   احملاسبة  مهنة  مزاولة 

ثالث   بواقع   ٨/٤ لغاية   ٥/٢٤ بني   ما  الفترة  في  وذلك 

محاضرات أسبوعيا (سبت ،اثنني ،أربعاء ) في مبنى كلية 

طالل أبو غزاله إلدارة  األعمال /اجلامعة األملانية األردنية 

أيدي مجموعة من  الورقتني على  حيث سيتم مناقشة 

األساتذة ذوي اخلبرة  من اجلامعات ومعاجلة مجموعة من 

أسئلة السنوات السابقة خالل فترة الدورة .  

كما ومت عقد دورات مختلفة تغطي جوانب محاسبية 

معتمد    عربي  مهني  محاسب  دورة  منها  متعددة 

خالل الفترة ما بني ٥/٤ إلى ٨/١٤. 

هذا وقد وقع اجملمع اتفاقية مع مركز دار العلوم لعقد 

دورات JCPA  الثالثة  في مدينة اربد.

تسمية ارنولد شيلدر رئيساً جمللس املعايير 
(IAASB) الدولية للمراجعة والتأكيد

(نيويورك/٧/يوليو/٢٠٠٨) عني مجلس  االحتاد الدولي للمحاسبني البروفيسور 
الدكتور ارنولد شيلدر لرئاسة مجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد 

الدولي  اإلحتاد  رعاية  حتت  املعايير  لوضع  مستقل  مجلس  هو  و   ,(IAASB)

سنوات  ثالث  ملدة   ٢٠٠٩ يناير  من  األول  من  ابتداء   ,(IFAC) للمحاسبني 

مراقبة  مجلس  قبل  من  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  جمللس  كرئيس 

املصلحة العامة (PIOB), الذي يشرف على نشاطات مجلس املعايير الدولية 

للمراجعة والتأكيد ، في اجتماعه في مدريد في اسبانيا األسبوع املاضي.

دي  لبنك  التنفيذي  املدير  منصب  حاليا  شيلدر  البروفيسور  يشغل 

نيديرالنشيه إن في De Nederlandsche Bank NV املشرف على املؤسسات 

املهام  لفريق  كرئيس  وعمل  املصرفية,  األمور  على  لإلشراف  باسيل  جلنة  في  عضو  وهو  هولندا.  في  املالية 

احملاسبي فيها ما بني عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٦. 

أخبار مهنية دولية
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مقـــاالت

إعادة تقييم املصانع واملعدات وفقا للمعايير الدولية:
حتسن أم إخفاق؟

إعداد إدوارد غريس بروفسور محاسبة - مدير مركز طالل أبو غزاله ألبحاث األعمال - كلية كانيسيوس - بوفالو، نيويورك
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صفحات النشرة متوفر ملن يرغب في نشر مقاالت أو أبحاث أو أخبار عن مهنة احملاسبة والتدقيق. ويسر أدارة 
النشرة  إلى محررة  وإرسالها  النشرة  تثري مادة  التي  املهنية  أن تستقبل املوضوعات  التحرير 
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