دانستنیها
نهادهای حسابداری

آشنایی با نهادهای حسابداری

قسمت چهارم -بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع :بخش دوم

ترجمه و تألیف :محسن قاسمی

یکی از نمودهای رشتهی علمی حسابداری وجود سازمانها ،نهادها ،انجمنها ،موسسات ،جوامع ،کمیتهها ،هیاتها ،گروهها ،و اتحادیههای گوناگون با اهداف مقرراتگذاری،

حرفهای ،و دانشگاهی است .آشنایی با این سازمانها بیتردید به شناخت بهتر حسابداری کمک میکند ،و ضمن این که ایدههای بدیعی را در ذهن مخاطبان مقرراتگذار،

دانشگاهی ،و حرفهای پرورش خواهد داد ،منابع ،سازوکارها ،و راهکارهای ارزشمندی را نیز در اختیار آنان میگذارد .قسمتهای اول ،دوم ،و سوم این مجموعه که به ترتیب

به معرفی شماری از نهادهای "بینالمللی"" ،منطقهای" ،و "آمریکایی" اختصاص داشت در شمارههای ( 243خرداد) تا  247و ( 248مهر و آبان) "حسابدار" منتشر شد .در

قسمت چهارم نیز با توجه به اهمیت ویژهی نهادهای حسابداری بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع در رهبری و توسعهی حسابداری و حسابرسی جهان به معرفی شماری
از آنها پرداختیم .بخش نخست این قسمت در حسابدار ( 249آذر) ارائه شد و در این شماره نیز بخش پایانی آن ارائه میشود .در قسمت پایانی این مجموعه دانستنیها نیز
شماری از نهادهای حسابداری اسالمی و ایران معرفی خواهند شد.

انجمن حسابداران خبرهی انگلستان و ولز

نقش حسابداران در انگلیس و ولز تا سالهای میانی سدهی

کردنــد .تا جایی که در نقطهی اوج این تالشها ســرانجام در

اسناد خرید و فروش بازرگانان را ثبت و ضبط میکردند .ولی،

سلطنتی با ادغام جامعهی متحد حسابداران لیورپول (راهاندازی

نوزدهم تنها محدود به دفترداری بود .حسابداران آن دوره فقط
با رشد شــرکتهای با مسئولیت محدود و کارخانجات بزرگ

در ژانویــهی  ،)1870انجمن حســابداران در لندن (راهاندازی

افزایش یافت؛ افرادی که بتوانند از پس تراکنشهای حسابداری

فوریهی  ،)1871جامعهی حسابداران در انگلستان (راهاندازی

در دوران ویکتوریایی تقاضا برای حسابداران متخصص و فنیتر

هدف :رهبر جهانی حرفهی حسابداری و مالی

بنیانگذاری 11 :می  ،1880لندن ،انگلیس
مقر :لندن ،انگلیس

اعضا :نزدیک به  140،000تن

رئیس :مارک اسپافرث

تارنماwww.icaew.com :
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می  1880انجمن حسابداران خبرهی انگلستان و ولز به حکم

مربوط به استهالک داراییها ،ارزشگذاری موجودیها ،و قوانین

و مقررات تازه وضعشدهی شرکتها برآیند.

در نوامبر  ،)1870انجمن منچستر حســابداران (راهاندازی در

در  ،)1872و انجمن شفیلد حسابداران (راهاندازی در )1877
راهاندازی شــد .البته در  2005نیز انجمن در پی آن بود که با

در این راستا ،حسابداران بریتانیا از سالهای میانی سدهی

انجمن حسابداران مدیریت خبره ( )CIMAو انجمن خبرگان

با اســتانداردها و روشهای سطح پایین حســابداری اقدام به

به فرجام نرسید .هماکنون ،انجمن دارای  22جامعهی منطقهای

نوزدهــم برای ارتقا و تثبیت جایگاه خــود در جامعه و مبارزه

راهانــدازی نهادهــای حرفهای در شــهرهای گوناگون جزیره

مالی و حسابداری عمومی ( )CIPFAادغام شود که این طرح

است که بزرگترین و تاثیرگذارترین آنها "جامعهی حسابداران
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خبرهی لندن ( ")LSCAبا  37،000عضو است.

ایرلند ،استرالیا ،نیوزلند ،کانادا ،هند ،پاکستان ،هنگکنگ،

فعالیتهــای این انجمــن بهعنوان یکــی از قدیمیترین

بنگالدش ،زیمبــاوه ،و آفریقــای جنوبــی موافقتنامهی

مرزهای جزیره نیست؛ به طوری که نزدیک به  15،000تن از

میتوانند پس از گذراندن آزمون اســتعداد یا دیگر الزامات

انجمنهای حرفهای حسابداری بریتانیا و جهان تنها محدود به

همکاری مشــترک دارد؛ و به موجــب آن ،اعضای انجمن

اعضــای آن بیرون از بریتانیا زندگی و کار میکنند .همچنین،

مربوط به عضویت کامل آن انجمنها درآیند.

افزون بر دو دفتر انجمن در بریتانیا ســه دفتر دیگر آن نیز در

از آنها از ســوی گروههای کاری داخلی با همکاری اعضای

در چند سال گذشته برای پشتیبانی از اعضای انجمن در آسیا

سنگاپور ( ،)2009دبی ( ،)2009و پکن ( )2011راهاندازی شده

است.

انجمن هفت دانشــکدهی تخصصی نیز دارد که هر یک

کارکشــتهی انجمن در هر یک از این موضوعات تخصصی
زیر اداره میشوند:

بریتانیا به شمار میآید.

حسابدارانی که میخواهند در این انجمن عضو شوند باید

 450روز تجربهی کاری مرتبط و مفید (کارآموزی) داشــته

باشــند و مجموعه آزمونهای ورودی انجمن را با موفقیت

بگذراننــد .دورهی کارآموزی بین ســه تا پنج ســال طول

انجمن حسابداران مدیریت خبره

کرد.

بخشهای خصوصی و عمومی

بنیانگذاری 18 :آوریل  ،1919لندن ،انگلستان
مقر :لندن ،انگلیس

اعضا :نزدیک بــه  200،000عضو و دانشجو از 165
کشور جهان

دبیرکل :گولزری بَبِر
تارنماwww.cimaglobal.com :

حسابداری و مالی شناخته میشوند.

انجام میشوند؛ مرحلهی حرفهای (دوازده مقاله) و مرحلهی

عضو و  110،000دانشجو در بیش از  165کشور جهان،

سپری شــود .مجموعه آزمونهای ورودی نیز در دو مرحله
پیشرفته (دو مقاله و یک افتهی آموزشی که باید در واپسین

به عنوان بزرگترین نهاد بینالمللی حســابداری مدیریت

اعضای انجمن ابتدا به عنوان "حســابدار خبرهی وابسته

فدراسیون جهانی حســابداران ( )IFACعضویت دارد ،و

جهان شــناخته میشــود .ســایما از  7اکتبر  1977در

منطقهی اقتصادی یورو و سوئیس نیز میتوانند با گذراندن
یک آزمون اســتعداد به عضویت انجمن درآیند .این انجمن

نیز با بعضــی از انجمنهای حرفهای جهان از اســکاتلند،
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نمایهی  -1گواهینامههای حرفهای سایما
ACMA

FCMA

*CGMA

حسابدار مدیریت
خبرهی وابسته

حسابدار مدیریت
خبرهی پیوسته

حسابدار مدیریت
خبرهی جهانی

* :این یکی از جدیدترین گواهینامههای حرفهای حسابداری است ،که
از  31ژانویهی  ،2012با همکاری مشترک سایما و انجمن حسابداران
رسمی آمریکا ( )AICPAبه متقاضیان ارائه میشود .برای آگاهی
بیشتر به تارنمای  www.cgma.orgسر بزنید.

نمایهی  -2گواهینامههای حرفهای سایما در حسابداری و مالی اسالمی

عضویــت در انجمــن ارتقا مییابند و به عنوان "حســابدار
اعضای دیگــر نهادهای همتای انجمن در کشــورهای

تجربهی کاری متقاضیــان چند گواهینامهی حرفهای (به

جــزو معتبرتریــن گواهینامههــای حرفــهای جهان در

ســایما یکــی از تاثیرگذارترین انجمنهــای حرفهای

و رعایت الزامات توســعهی حرفهای مستمر به سطح باالتر

ســایما بر مبنای دورههای آموزشــی طراحیشــده و

شــرح نمایهی  )1به آنان اعطــا میکند .این گواهینامهها

جمهوری ایرلند اســت .این انجمن با نزدیک به 90،000

خبرهی پیوسته ( ")FCCAمفتخر میشوند.

گولــزری بَبِر ،حســابدار مدیریت
خبــرهی پیوســته (،)FCMA
حســابدار مدیریت خبرهی جهانی
( ،)CGMAعضو شــورای سایما
از  ،1997و رئیس شــورای سایما
()2012-2013

رسالت :کمک به افراد و شــرکتها برای موفقیت در

میکشد و باید نزد یک یا چند کارفرمای مورد تایید انجمن

( ")ACCAپذیرفته میشــوند و پس از ده سال عضویت

برای انتقال شناختی توانمند از همهی جوانب کسبوکار

بازرسی ،خدمات اعضا ،استانداردهــــای حرفـهای اشاره

حســابداری جهان است که خاســتگاه آن از انگلستان و

سال کارآموزی گذرانده شود).

کلیدی به آنان آموزش میدهد .برنامهی آموزشــی سایما

حسابرسی ،انتصابات ،انضباطی ،اجرایی ،بازارهای جهانی،

 .7مالیات.

دوران ویکتوریایی لندن است و هم اکنون نماد حسابداری

برای مشاورهی راهبردی ،مدیریت ریسک ،و تصمیمسازی

از جملهی این کارگروهها میتــوان به کارگروههای فنی،

 .6فناوری اطالعات،

 1890تا  1893ســاخته شده است ،یکی از آخرین بناهای

نهادن در راه کســبوکار آماده میکنــد ،و مهارتهایی را

"کارگروههای خطمشــی" امور مربوط را انجام میدهند.

 .5خدمات مالی،

بلچر ،به ســبک معماری رنسانســی ایتالیایی در سالهای

موضوعات مرتبط با آن است .این انجمن افراد را برای گام

و  14کارگروه در  2گروه کلــی "کارگروههای راهبری" و

 .4گزارشگری مالی،

خبره" در محلهی مورگیت لندن واقع است .این ساختمان

گواهینامههای حرفهای در زمینهی حسابداری مدیریت و

از زمینههای سازمان مشارکت کنند.

 .2تامین مالی شرکتی،

که با هنرمندی خیرهکنندهی معمار نامدار بریتانیایی ،جان

فعالیت اصلی ســایما ارائهی خدمات آموزشی و ارائهی

این انجمن توســط شورایی  53نفری راهبری میشود؛

 .3تامین مالی و مدیریت،

ساختمان مرکزی انجمن موســوم به "تاالر حسابداران

( ")FEEاست.

طراحی شده است ،به گونهای که اعضا بتوانند در بسیاری

 .1حسابرسی و اطمیناندهی،

تاالر حســابداران خبره (دفتر مرکزی انجمن حســابداران خبرهی
انگلستان و ولز) نماد حسابداری بریتانیا ،و از آخرین بناهای دوران
ویکتوریایی لندن

یکی از اعضای بنیانگذار "فدراســیون حسابداران اروپایی

CIBT

CICMI

CAIFI

CDIF

CADIF

CICL

Diploma
in Islamic
Finance

Advanced
Diploma in Islamic
Finance

Certificate in
Islamic Commercial Law

Certificate in
Islamic Banking
and Takaful

Certificate Islamic
Capital Markets and
Instruments

Certificate in Accounting for Islamic
Financial Institutions

دیپلم مالی اسالمی

دیپلم پیشرفتهی مالی
اسالمی

گواهینامهی قانون
تجارت اسالمی

گواهینامهی بانکداری
اسالمی و تکافول

گواهینامهی بازارهای سرمایه
و ابزارهای مالی اسالمی

گواهینامهی حسابداری
نهادهای مالی اسالمی
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همچنین ،با توجه به گسترش بازارهای مالی و بازارهای

نمایهی  -3نشریات الکترونیکی سایما

سرمایهی اسالمی و نیز طراحی و بهکارگیری ابزارهای متنوع

Insight

"بینش" مجلهای الکترونیکی است که برای حسابداران مدیریت جهان منتشر میشود .مطالب این نشریه آمیزهای جالب از
اخبار و مقاالت مورد عالقهی حرفهایهای حسابداری و مالی است.

Velocity

"شتاب" مجلهای الکترونیکی برای دانشجویان سایما است که به آنان حین تحصیل کمک میکند .مطالب این مجله برای
دانشجویان دیگر -از جمله ،دانشجویان ایرانی -نیز دربرگیرندهی آموزههای فایدهمندی است.

متعددی را نیز در موضوعات گوناگون حســابداری و مالی

Double Entries

"ثبتهای دوطرفه" خبرنامهای الکترونیکی است که از سوی جامعهی اینترنتی “تحصیالت حسابداری (( ")AEبه نشانی،
 )accountingeducation.comبا پشتیبانی مالی سایما منتشر میشود .در این مجله ،افزون بر آخرین اخبار مرتبط
با حسابداری از سراسر جهان ،اطالعات محلی مهم نیز به عالقهمندان ارائه میشود .اگر دوست دارید این دوهفتهنامهی را
همیشه از راه رایانامهی خود دریافت کنید به این نشانی بروید و نامنویسی کنیدhttp://www.accountingeducation. :
com/newsletter.cfm

آگاهــی بیشتر و دریافت کتابچــهی راهنمای این دورهها

MiP News

"اخبار اعضای شاغل" یک خبرنامهی الکترونیکی است که بهصورت فصلنامه از راه تارنمای سایما منتشر میشود و همهی
عالقهمندان میتوانند نسخهی الکترونیکی آن را در قالب پیدیاف بر روی رایانهی خود بارگذاری کنند.

Regional
Newsletters

در قسمت مربوط به “خبرنامههای منطقهای" تارنمای سایما پیوندهای مربوط به خبرنامه های آفریقای جنوبی ،آسیای جنوبی
و خاورمیانه ،سریالنکا ،ایرلند ،بریتانیا ،هنگ کنگ ،چین ،مالزی و سنگاپور ،و سوئیس وجود دارد .با وارد شدن به هر یک از
این بخشها میتوانید متن کامل خبرنامهی یادشده را در قالب پیدیاف بر روی رایانهی خود بارگذاری کنند.

نمایهی  -4شماری از دیگر انجمنهای و نهادهای حرفهای و معتبر بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع
سرواژه

نام

AIA

انجمن حسابداران بینالمللی

راهاندازی
1928

مقر
نیوکاسل ،انگلیس

تارنما
www.aiaworldwide.com

CIPFA

انجمن خبرگان مالی و حسابداری عمومی

1885

لندن ،انگلیس

www.cipfa.org

AAPA

انجمن حسابداران عمومی مجاز

1978

لندن ،انگلیس

www.accaglobal.com/en/
aapa.html

IFA

انجمن حسابداران مالی

1916

کنت ،انگلیس

www.ifa.org.uk

AAT

انجمن تکنسینهای حسابداری

لندن ،انگلیس

www.aat.org.uk

ATT

انجمن تکنسینهای مالیات

1989

لندن ،انگلیس

www.att.org.uk

IAB

انجمن بینالمللی دفترداران (حسایداران)

1973

کنت ،انگلیس

www.iab.org.uk

CIOT

انجمن خبرگان مالیات

1930

لندن ،انگلیس

www.tax.org.uk

IIT

انجمن مالیات غیرمستقیم

1991

ساری ،انگلیس

www.theiit.org.uk

IRRV

انجمن رتبهبندی و ارزشگذاری درآمدها

1882

لندن ،انگلیس

www.irrv.net

CAI

حسابداران خبرهی ایرلند

1888

دابلین ،ایرلند

www.charteredaccountants.ie

CPA Ireland

حسابداران رسمی ایرلند

1943

دابلین ،ایرلند

www.cpaireland.ie

ICAS

انجمن حسابداران خبرهی اسکاتلند

1854

ادینبرگ ،اسکاتلند

icas.org.uk

CPA Australia

حسابداران رسمی استرالیا

1886

ملبورن ،استرالیا

www.cpaaustralia.com.au

IPA

انجمن حسابداران عمومی

1926

ملبورن ،استرالیا

www.publicaccountants.
org.au

ICAA

انجمن حسابداران خبرهی استرالیا

1928

بریزبن ،کوئینزلند،
استرالیا

www.charteredaccountants.
com.au

CAAA

انجمن حسابداری دانشگاهی کانادا

-

تورنتو ،اُنتاریو ،کانادا

www.caaa.ca

CGA

انجمن حسابداران رسمی کانادا

1908

برنبای ،بریتیشکلمبیا،
کانادا

www.cga.org

CICA

انجمن حسابداران خبرهی کانادا

1902

تورنتو ،اُنتاریو ،کانادا

www.cica.ca

CMA

حسابداران مدیریت رسمی کانادا

1920

میسیساگا ،اُنتاریو ،کانادا

www.cma-canada.org

NZICA

انجمن حسابداران خبرهی نیوزلند

1894

ولینگتن ،نیوزلند

www.nzica.com

CISPA

جامعهی حسابداران حرفهای جزایر کیمن

1970

جزایر کیمن (دریای
کارائیب)

www.cispa.ky

MIA

انجمن حسابداران مالزی

1967

کواال المپور ،مالزی

www.mia.org.my

CPA Malaysia

حسابداران رسمی مالزی

1958

کواال المپور ،مالزی

http://www.micpa.com.my

MAREF

بنیاد پژوهشی و آموزشی حسابداری مالزی

کواال المپور ،مالزی

www.maref.org.my
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اسالمی در سالهای اخیر ،سایما به تازگی گواهینامههای
اسالمی به شــرح نمایهی ( )2طراحی و ارائه میکند .برای

میتوانید به قسمت "آموزش مالی اسالمی با ما" در تارنمای
انجمن سربزنید.

انجمــن دارای چند مجله و خبرنامهی اســت که همگی

بــه صورت الکترونیکی در تارنمــای آن در اختیار اعضا و

دیگــر عالقهمندان قرار دارند -نمایــهی ( .)3برای دیدن
این نشــریات میتوانید به قســمت "نوآوری" و زیربخش

"مجالت الکترونیکی" تارنمای انجمن سر بزنید .در قسمت

"نــوآوری" و زیربخــش "گزارشها و پژوهــش" تارنمای
انجمن نیز متن کامل منابع فایدهمند بسیاری در عناوین

گوناگون وجود دارد .در همین قسمت (نوآوری) زیربخش
جالبی نیز با عــــنوان "زنان در رهــبری" وجود دارد که
در آن متــن کامل گزارشهای فایدهمنــدی در ارتباط با
پیشرفت زنان در حرفهی حسابداری منتشر میشود.

انجمن حسابداران رسمی خبره

شعار :نهاد جهانی برای حسابداران حرفهای
بنیانگذاری 13 :نوامبر 1904

مقر :لندن ،انگلیس

اعضا :نزدیک بــه  580،000عضو و دانشجو از 170
کشور جهان

دبیرکل :پروفسور بری کوپر

تارنماwww.accaglobal.com :
نخســتین خاســتگاه این ابرنهاد بینالمللی حسابداری،
"انجمن حسابداران لندن" است که در  13نوامبر  1904به

همت هشت حسابدار راهاندازی شد.

انجمن در سال  2006هدف اصلی خود را تبدیل شدن به

بزرگترین نهاد حرفهای حســابداری جهان و پیشگام در
پروفســور بــری کوپــر ،رئیــس
دانشــکدهی حســابداری دانشگاه
دیکین (ملبورن) ،عضو پیوســتهی
انجمن حســابداران رســمی خبره
( ،)FCCAو رئیس شورا و دبیرکل
انجمن حســابداران رســمی خبره
()2012-2013
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گسترهی بینالمللی اعالم کرد؛ و امروز که کمتر از شش سال از این هدفگذاری میگذرد
با  154،000عضو وابســته و پیوسته 424،000 ،دانشجو ،و  8،500کارفرمای تاییدشده

از 170کشــور جهان ،و شبکهی پیشرفتهای متشــکل از  83دفتر و مرکز و بیش از 200
شریک آموزشدهندهی تاییدشــده یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نهادهای حرفهای

بریتانیا و جهان است.

گواهینامههــا و مدارک حرفهای متنوع انجمن عبارتاند از :حســابدار رســمی خبرهی

وابســته ( ،)ACCAحســابدار رســمی خبرهی پیوســته ( ،)FCCAتکنسین رسمی
حسابداری ( ،)CATدیپلم مدیریت مالی ( ،)DipFMدیپلم گزارشگری مالی بینالمللی
( ،)DipIFRگواهینامهی حسابرســی بینالمللی ( )CertIAو گواهینامهی گزارشگری

مالــی بینالمللی ( .)CertIFRهمچنین ،انجمن با همکاری دانشــگاه آکســفورد بروکز
مدرک کارشناســی ارشد مدیریت اجرایی (( )MBAبرای حســابداران رسمی خبره) ،و
مدرک کارشناسی حسابداری کاربردی را نیز به دانشآموختگان این دورهها اعطا میکند.

انجمــن یک مجلهی الکترونیکــی برخط به نام "مجلهی حســابدار دانشجو ( ")SAنیز
برای دانشجویان حســابدار رسمی خبرهی خود دارد که برای دسترسی کامل به مطالب

آن میتوانید به تارنمــای انجمن (www.accaglobal.com/en/student/publications/

 )sa-archive.htmlسر بزنید.

مرکز آموزش حسابداران خبره

در ایران" ،مرکز آموزش حســابداران خبره" که در سال  1377توسط انجمن حسابداران

خبرهی ایران و دانشــگاه صنعت نفت راهاندازی شــد ،به عنوان نمایندهی رسمی انجمن

حســابداران رســمی خبره ( )ACCAو انجمن حســابداران مدیریت خبره(،)CIMA
دورههای آموزشــی بینالمللی را بــرای دریافت مدارک حرفهای ایــن دو انجمن برگزار
میکند .عالقهمندان برای دریافت اطالعات بیشتر از این دورههای آموزشــی میتوانند به
تارنمای این مرکز به نشانی  www.pact.irسر بزنند.

منبع:

• تارنمای نهادها و سازمانهای معرفیشده
• دانشنامهی ویکیپدیا

محسن قاسمی :کارشناس ارشد حســابداری از دانشــگاه عالمه طباطبایــی ،ویراستار فنی
ماهنامهی"حسابدار".
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