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ادموند ال .جنكينز
هفتاد و هشتمين عضو

به واسطهي ســهم تأثیرگذارش در حرفهي

كشاند ،و آريس مرشــد و دوست تمام زندگي

لئونارد اسپيسيك آشنا شد .اسپيسيك از 1947

با تدوين اســتانداردهاي بازرگاني و گزارشگري

كارشناسي ،با معشــوقهي دوران دبيرستانش،

افرادي بود كــه نياز به بهبود اســتانداردهاي

حسابداري شهرت يافته است .این مرد درستكار،
مالي بــا کیفیت باال به طور خســتگيناپذيري

در جهت منافع عمومی خدمت كرده اســت .او
در  1935ديده به جهان گشــود و در لنسينگ
شــرقي ،ايالت ميشــيگان ،به عنوان يكي از دو
فرزند بن و هلن جنكينز رشد و نمو کرد .پدرش

يكــي از زيستشناســان ادارهي منابع طبيعي
ايالت ميشــيگان بود و مادرش به عنوان کمک
آموزگار خدمت ميكرد.

او شــد .بين دو نيمسال تحصيلي پاياني مقطع

كــي موينيهان ازدواج كــرد و در ژوئن 1957
بــا درجــهي ممتــاز در مقطع كارشناســي
دانشآموخته شد .در همان ماه ژوئن ،يك هفته

زمان شــريك اجرايي دفتر ديترويت مؤسسهي
آرتور اندرسن ،بود در رشتهي مديريت اجرايي

دانشگاه ميشيگان ثبت نام كرد .در اين دانشگاه،

مدرســهي كوچك علوم انســانی در  60مايلي

حســابداري اي.مينارد آريس اســتاد اقتصاد و
شــاگرد بيل پيتون او را به حرفهي حسابداري
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مؤسسه در گســترهي متنوعي از موضوعات ،از

شــد و در  1970به دفتر شيكاگو انتقال يافت

مرشــد خود (آریــس) در دانشــگاه که در آن

سختکوشی ســخت فراوان ،او را قادر ساخت

اقتصاد و سياست افزايش داد .حضور در كالس

خود با صاحبكاران مؤسســه ،در ارتقاء جايگاه

پس از دانشآموختگي كارشناســي ،با تشويق

او با دريافت يك كمــك هزينهي تحصيلي

خانــهي وي بــود .در آنجا دانش خــود را در

حسابداري را احساس كرده بودند .عالوه بر كار

جمله حســابداري ماليات انتقالي به دورههاي

برندهي كمك هزينــهي تحصيلي پيتون و كار

توانســت وارد كالج آلبيون شــود .آلبيون يك

شــريك اجرايي اين مؤسســه و جزو نخستين

دانشــجويي شــد .برنامهي حجیم تحصيلي و
تا كارشناسي ارشد خود را فقط در سه نيمسال

تحصيلي دريافت كند.

پس از دانشآموختگــي در ژوئن  ،1958به

دفتر ديترويت اندرسن پيوســت .در اينجا ،با

آتي نيز درگير شــد .در  1968شريك مؤسسه
و مســئول قسمت خدمات به شرکتهای عضو
بورس اوراق بهادار مؤسسه شد .در اين جايگاه،
دو دوســت تازه پيدا كرد .يكــي اندرو بار كه

در آن زمان رئيس حســابداري شــرکتهای
اسايســي بود ،و ديگري آرت وايت ،اســتاد

پيشــين و شــريك مؤسسهي اندرســن كه از
نزديك با هيأت اصول حسابداري كار كرده بود.

در  ،1974به مدت دوســال به عنوان شــريك

اجرايي به دفتر ايندياناپوليس منتقل شد .پس

از بازگشــت به دفتر مركزي مؤسســه در شــيكاگو ،در طول  20سال بعدی،
ســمتهاي گوناگوني را بر عهده داشــت ،از جمله مسئول قسمت حسابداري

و حسابرســي بينالمللــي ،و پس از آن ،رئيس گروه اســتانداردهاي حرفهاي
مؤسسه .در  1996پس از  38سال كار در مؤسسهي اندرسن بازنشسته شد.

در طول ســالهاي همكاري با مؤسسهي اندرســن ،پيشينهاي استثنايي از

خدمت حرفهاي را بر جاي گذاشــت .عضو اصلــی كارگروه موضوعات نوپديد

هيأت اســتانداردهاي حســابداري مالي بــود و از آغاز بــه كار آن در 1984

تــا  1991در آن خدمت كــرد .از  1991تا  1995در شــوراي رايزني هیأت

استانداردهاي حسابداري مالي خدمت كرد ،و از  1991تا  1994عضو كارگروه

ويژهي گزارشــگري مالي جامعهي حسابداران رســمي آمريكا بود .در 1994

اين گروه با انتشار"گزارش كارگروه جنكينز" نتیجه گرفت که حسابداري بايد
ديدگاه گستردهتري را نسبت به گزارشگري شرکتها بپذيرد كه بر مبناي آن
صورتهاي مالي با ديگر اطالعات همراهی و تكميل شود که هدفشان فراهم
کردن اطالعات بهتري براي تصميمات تسهیم سرمايه است.

در  ،1997به عنوان رئيس هيأت اســتانداردهاي حســابداري مالي انتخاب

شــد .در تمام دورهي پنج سالهی مأموریت خود را که مقارن با دورهي فعاليت
سخت و بحث و جدل و مناقشه درخصوص استانداردهاي گزارشگري مالي در
این مقام خدمت كرد .اين هيأت تحت رهبري وي ،اســتانداردهاي حسابداري
اوراق مشتقه ،و حســابداري اتحاد منافع را منتشر و در بسياري از جنبههاي

ديگر دســتور كار فني خود موفق بود و پیشرفت کرد .هيأت افزون بر اين ،در

خصوص روابط اعضاء ،ارتباط با جوامع قانونگذار و انتظامي ،و حفظ استقالل
خود نيز پيشــرفت داشــت .او همچنين بر مشاركت هيأت در بازسازي فرايند

استانداردگذاري حسابداري بينالمللي و ايجاد هيأت استانداردهاي بينالمللي
حسابداري نظارت داشت.

او عالوهبر برنامهي طاقتفرساي فعاليتهاي حرفهاي ،پيشينهي بلندبااليي

نيز در خدمات اجتماعي داشــت .به مدت بيســتو پنج ســال ،عضو هيأت
مديرهي جامعهي حمايت از كودكان شــيكاگو بود و دو بار به عنوان رئيس آن

خدمت كرد .همچنين به مدت  25ســال ،عضو هیــأت امنا كالج آلبيون بود.

در حال حاضر ،در هيأت مديرهي مركز پزشــكي دانشــگاه آريزونا و سازمان

خدمات اجتماعي اينترفيس يك ســازمان غيرانتفاعي بــراي امور خيريهي

انساني خدمت ميكند .جوايز و افتخارات پرشمار وي شامل ،دريافت مدارك

دكتري افتخاري از دانشگاه ديپال ،كالج ليكامينگ ،و نخستين دانشگاه خود،
كالج آلبيون است.

او و همســرش ،كي ،در تاكسن ،ايالت آريزونا زندگي ميكنند .اد ،عالوه بر

انجام فعاليتهاي خدمات اجتماعي ،يك پيادهگرد مشتاق نيز به شمار ميرود.
او اخيرا ً فاصلهي بين گرند كنيــون تا رودخانهي كلورادو را پيادهگردی كرده

و به دیوارهی گرند کنیون بازگشــته است .آنان چهار فرزند و هشت نوه دارند.

ادموند لوول جنكينز هفتاد و هشتمين عضو تاالر مشاهير حسابداري است.
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