دانستنیها
نهادهای حسابداری

آشنایی با نهادهای حسابداری
(قسمت اول -نهادهای بینالمللی)

یکی از نمودهای رشتهی علمی حسابداری وجود سازمانها ،نهادها ،انجمنها ،موسسات ،جوامع ،کمیتهها ،هیأتها ،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 .از اینرو ،در دانســتنیهای این شــماره و چند شــمارهی آینده بعضی از این نهادها معرفی

میشــوند .در قسمت نخست این مجموعه (به شرح زیر) شماری از نهادها و سازمانهای تاثیرگذار بینالمللی  -به جز ،آمریکا و بریتانیا-
معرفی میشــوند .و در قسمتهای بعدی ،با توجه به اهمیت ویژهی بعضی از نهادهای منطقهای و نهادهای کشورهای آمریکا و بریتانیا در
رهبری و توسعهی حسابداری و حسابرسی جهان ،به معرفی آنها میپردازیم.

ترجمه و تألیف :محسن قاسمی

آیفک یکــی از مهمتریــن و تاثیرگذارترین آیفــک به بخش "هیأتهای اســتانداردگذاری

ســازمانهای بینالمللی حرفهی حسابداری در بینالمللی" در تارنمای این ســازمان ســربزنید.

فدراسیون بینالمللی حسابداران(آیفک)

گســترهی جهانی اســت .بیش از  2.5میلیون در نمایــهی ( ،)1چهار هیأت اســتانداردگذاری
نفر حســابدار شــاغل در حرفههای حسابداری بینالمللی آیفک بهطور چکیده معرفی شدهاند.

و حسابرســی بخشهای دولتــی و خصوصی و در ادامه به معرفی هیأت نظارت منافع عمومی و

دانشگاهیان سراسر جهان از اعضای انجمنهای آیفکنت میپردازیم.

شعار :رهبری توسعهی حرفهی حسابداری جهان

بنیانگذاری 7 :اکتبر  ،1977ژنو ،سوئیس

تشــکیلدهندهی آیفک هســتند .آیفک از راه

هیأت نظارت منافع عمومی .در  28فوریهی

هیأتهــای اســتانداردگذاری مســتقل خود  ،2005پس از رســواییهای مالی آغاز هزارهی

شخصیت حقوقی :انجمن ،طبق قانون مدنی سوئیس

استانداردهای بینالمللی در زمینههای اخالق ،ســوم ،هیأت نظارت منافــع عمومی ()PIOB

اعضا 164 :انجمن از  124کشور

و حســابداری بخش عمومی تدویــن میکند .بر فعالیتهای آیفک بنیانگذاری شد .این هیأت

مقر :نیویورک ،آمریکا

دبیرکل :گوران تیدستروم

تارنماwww.ifac.org :
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حسابرسی و اطمیناندهی ،آموزش حسابداری- ،که یک نهاد بینالمللی اســت -با هدف نظارت
بــرای آگاهــی بیشتــر از جزئیــات اهداف و اطمینان میدهد اســتانداردهای تدوینشده از

استانداردهای تدوینشــده از سوی هیأتهای سوی آیفک در راستای منافع عمومی قرار دارند.
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نمایهی ( -)1چهار هیأت استانداردگذاری بینالمللی آیفک
IAASB

IAESB

هیأت استانداردهای
هیأت استانداردهای
بینالمللی آموزش
بینالمللی حسابرسی
حسابداری ،نهاد
و اطمیناندهی ،نهاد
استانداردگذاری بینالمللی استانداردگذاری
بینالمللی برای
برای حسابرسی ،کنترل
گسترش و بهبود
کیفیت ،دیگر خدمات
آموزش حسابداری
اطمیناندهی ،و خدمات
شامل دانش ،مهارتها،
مرتبط با آنها ،و
همچنین ،تسهیل همگرایی ارزشها ،اخالق ،و
استانداردهای بینالمللی و نگرشهای حرفهای
ملی ،و جلب اعتماد عمومی است .این هیأت تا
کنون  8استاندارد
به حرفهی حسابرسی و
بینالمللی آموزش
اطمیناندهی جهان است.
( )IESتدوین کرده
این هیأت از  2004تا
است .متن کامل این
به امروز  36استاندارد
استانداردها در تارنمای
بینالمللی حسابرسی
آیفک ،بخش مربوط به
( )ISAو یک استاندارد
این هیأت در دسترس
بینالمللی کنترل کیفیت
است.
( )ISQCتدوین کرده
است .متن کامل این
استانداردها در تارنمای
آیفک ،بخش مربوط به این
هیأت در دسترس است.

آیفکنت .آیفک با هــمکاری انجمنهای

عضو خود در  20اکتبر  ،2006موتور جستجوی
آیفکنت ( )www.ifacnet.comرا راهاندازی

کرد .آیفکنت برای همهی حسابداران حرفهای

IPSASB

IESBA
هیأت استانداردهای
بینالمللی اخالق
برای حسابداران ،نهاد
استانداردگذاری بینالمللی
برای اخالق حسابداران
حرفهای ،و همچنین ،تسهیل
همگرایی استانداردهای
اخالقی بینالمللی و ملی
شامل الزامات استقالل
حسابرسان است .آخرین
ویرایش آییننامهی اخالقی
برای حسابداران حرفهای
در  2010تدوین و منتشر
شد ،و از  1ژانویهی 2011
الزماالجرا است .متن کامل
این آییننامه و راهنمای آن
در تارنمای آیفک ،بخش
مربوط به این هیأت در
دسترس است.

هیأت استانداردهای
بینالمللی حسابداری
بخش عمومی ،نهاد
استانداردگذاری
بینالمللی برای
حسابداری بخش عمومی،
و ارائهی رهنمود و
منابع برای استفادهی
واحدهای بخش عمومی
سراسر جهان است.
این هیأت ،رهنمودهای
بهینهگزیدهای را ترویج
میکند ،و تبادل اطالعات
بین حسابداران و افراد
شاغل در بخش عمومی
را تسهیل میکند.
متن کامل استانداردها،
رهنمودها ،و منابع
تولیدی این نهاد در
تارنمای آیفک ،بخش
مربوط به این هیأت در
دسترس است.

بنیاد اســتانداردهای گزارشــگری مالی
بینالمللی

بنیانگــذاری :ژوئــن  1973بــا نــام کمیتهی
استانداردهای حسابداری بینالمللی ( )IASCدر
لندن انگلســتان ،که در  1آوریــل  2001به نام
بنیاد اســتانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی
تغییر نام یافت
شخصیت حقوقی :ســازمان غیرانتفاعی با هیأت
امنایی  22نفری

مقر :لندن ،انگلستان

مدیراجرایی :یائل الموگ
تارنماwww.ifrs.org :

این بنیاد یک ســازمان مستقل و غیرانتفاعی

بخش خصوصی اســت که در راســتای منافع

سراســر جهان یک شــبکهی دانــش جهانی،

و دسترســی بیوقفــ ه و بیدرنگ بــه دامنهی

گســتردهای از منابع فایدهمند شامل بهروشها،
مقاالت ،ابزارها ،و فنون فراهم میکند.

عمومی کار میکند .اهداف اصلی آن عبارتاند
از:

• ایجــاد مجموعــهای واحد ،بــا کیفیت باال،
فهمپذیــر ،الزماالجراشــدنی ،و جهانــی از

استانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی

از راه نهــاد اســتانداردگذار خــود ،هیــأت

اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی
( ،)IASBکه از  1آوریــل  2001راهاندازی
شد؛

• ترویــج اســتفاده و بهکارگیــری دقیق این
استانداردها؛

• توجه به نیازهای گزارشگری مالی اقتصادهای
در حال توسعه و واحدهای اقتصادی کوچک

گوران تیدستروم (از سوئد) ،دبیرکل
آیفک (از  ،)2010حسابدار رسمی ،و
شریک موسسهی پرایس واترهاوس
کوپرز در استکهلم سوئد
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وارن آلن (از نیوزلند) ،قائم مقام
دبیرکل آیفک (از  ،)2010حسابدار
رسمی ،و شریک موسسهی ارنست
اند یانگ در نیوزلند

یان بال (از آمریکا) ،مدیرعامل
آیفک (از  ،)2002و یکی از
اثرگذارترین مردان این انجمن،
دکتری حسابداری از دانشگاه
بیرمینگام انگلستان ،و استاد
حسابداری و سیاست عمومی
دانشگاه ویکتوریای نیوزلند

و متوسط؛ و

• همگرایی استانداردهای حســابداری ملی و
بینالمللی با ارائهی راهکارهای با کیفیت باال.
مهمترین منابــع تولیدی این بنیاد عبارتاند

از ،اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی
()IASs؛ و اســتانداردهای گزارشــگری مالی
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بین المللی ( )IFRSsکــه از  2001جایگزین

سازمان ملل متحد

شـــــــدند؛ تفسیرهـــــــای استانداردهای

بینالمللی حسابداری و گزارشگری

اســتانداردهای حســــــابداری بینالمللــی

گروه کاری بیندولتی خبرگان استانداردهای

سازمان بینالمللی نهادهای حسابرسی
عالی ( اینتوسای)

گزارشگری مالی بینالمللــــــی ()IFRICs؛

و بیانیههــــــای تفسیرهـــــای کارگــــروه
تفســـیر (.)SICs

هیأت استانداردهای حســابداری بینالمللی

(–)IASBمتشکل از  15عضو -وظیفهی تدوین

اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی را

برعهده دارد .تفســیرها نیز از ســوی کمیتهی

تفســیرها تهیه و منتشر میشوند .برای آشنایی

بیشتر بــا این بنیــاد ،هیأت اســتانداردهای
حســابداری بینالمللــی ( ،)IASBنهادهــای

مشورتی این هیأت ،فرآیند استانداردگذاری آن،

کمیتهی تفســیرها ،و فرآیند تهیهی تفسیرها
پیشنهاد میشود سر فرصت به بخشهــــــای
مختلف تارنمــای این بنیاد به نشانی باال ســـر

بزنید.

رسالت :تسهیل سرمایهگذاری ،توســعه ،و پایــداری
اقتصادی از راه ترویج روشهای ســالم شــفافیت و

حسابداری شرکتی
بنیانگذاری ،1982 :ژنو ،سوئیس

شخصیت حقوقی :گروه کاری بیندولتی
مقر :ژنو ،سوئیس

اعضا 34 :کرسی متعلق به کشورهای گوناگون

شعار :تجربهی مشترک ،منافعی برای همه

بنیانگذار :امیلیو فرناندز کمپس ،رئیس پیشین دیوان
محاسبات کوبا
بنیانگذاری ،1953 :هاوانا ،کوبا

شخصیت حقوقی :سازمان بیندولتی ()IGO
مقر :وین ،اتریش

اعضا 190 :عضو پیوســته و  4عضو وابســته (دیوان

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/
تارنمــا:
ISAR/ISAR-Corporate-TransparencyAccounting.aspx

تارنماwww.intosai.org :

ایــن گــروه کاری کــه در  1982از ســوی

اینتوسای یک سازمان بیندولتی ،خودگردان،

( )ECOSOCراهانــدازی شــد ،هــم اکنون ،به

دولتی سراســر جهان است و همکاری مشورتی

محاسبات کشورهای جهان)

شــورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

مستقل ،و غیرسیاســی برای جوامع حسابرسی

سرپرستی کنفرانس تجارت و توسعهی سازمان ملل

تنگاتنگــی نیز با شــورای اقتصادی و اجتماعی

تسهیل سرمایهگذاری ،توسعه ،و پایندگی اقتصادی

این ســازمان را دیوان محاســبات کشــورهای

شرکتی است .بعضی از زمینههای کاری اصلی این

تشــکیل میدهنــد .در  ،1953ایمیلیو فرناندز

متحد ( )UNCTADفعالیت میکند ،و رسالت آن

سازمان ملل متحد ( )ECOSOCدارد .اعضای

از راه ترویج روشهای سالم شفافیت و حسابداری

جهان (ســازمانهای عالی حسابرســی دولتی)

یائل الموگ ،دکترای

هانس هوگرورست،

حقوق از دانشگاه کلمبیای

وزیر پیشین مالی

گروه کاری عبارتاند از :پیادهسازی استانداردهای

کمپس ،رئیس پیشــین دیوان محاسبات کوبا،

آمریکا ،استاد حقوق

( ،)2002-2003و وزیر

دانشگاه حیفای اسرائیل،

پیشین بهداشت ،رفاه ،و

کیفی حسابداران ،حسابداری شرکتهای کوچک

آن سال ،نمایندگان دیوان محاسبات  34کشور

مسئولیت شرکتی ،و حســابداری و گزارشگری

در هاوانای کوبــا گرد هم آمدند .هماکنون ،این

عضو هیأت مدیره و

ورزش ()2003-2007

مدیر امور بینالملل نهاد

هلند ،که از  1جوالی

مقرراتگذار بازار سرمایهی

 2011به عنوان رئیس

اسرائیل ( ،)ISAکه از

هیأت استانداردهای

 23ژانویهی  2012به

حسابداری بینالمللی

عنوان مدیر اجرایی بنیاد

( )IASBبهکار گمارده

استانداردهای گزارشگری

شد.

مالی بینالمللی ()IFRS
بهکار گمارده شد.
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گزارشــگری مالی بینالمللــی ( ،)IFRSsالزامات

ایــدهی راهاندازی اینتوســای را مطرح کرد .در

و متوسط ،افشــای راهبری شرکتی ،گزارشگری

جهان در نخســتین کنگرهی تاریخ این سازمان

محیطی.

این گــروه کاری دارای  34کرســی متعلق به

کشورهای سراسر جهان است که نمایندگان آنها از

ســازمان دارای  190عضو پیوســته و  4عضو

وابسته است.

اینتوســای طی  60ســال گذشته چارچوبی

کشورهای مختلف به صورت دورهای تغییر میکنند.

نهادینهشــده را برای موسسات حسابرسی عالی

حضور صدها نماینده از کشورهای گوناگون بیش

نقشی ســتودنی در ایجاد و انتقال دانش ،بهبود

سازمان در ژنو سوئیس برگزار میشود.

حرفهای آن داشته است .این سازمان بینالمللی

نشســتهای ســاالنهی این گروه کاری همواره با

کشورهای جهان فراهم کرده است ،و از این راه،

از نیمی از اعضای ســازمان ملل متحد در مقر این

حسابرسی دولتی جهان ،و تقویت ظرفیتهای
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خبرگانی از کشورهای گوناگون جهان هستند.

نمایهی ( -)2گروههای منطقهای اینتوسای
نام

سرواژهی نام انگلیسی

راهاندازی

این شورا برای ایفای مسئولیت خود از دههی

 1980تدویــن "اســتانداردهای ارزشگــذاری

OLACEFS

سازمان موسسات حسابرسی عالی آمریکای التین

1965

AFROSAI

سازمان آفریقایی موسسات حسابرسی عالی

1976

ARABOSAI

سازمان عربی موسسات حسابرسی عالی

1976

ASOSAI

سازمان آسیایی موسسات حسابرسی عالی

1978

PASAI

سازمان اقیانوسیهای موسسات حسابرسی عالی

1987

CAROSAI

سازمان کارائیبی موسسات حسابرسی عالی

1988

"آییننامهی اصول اخالقی بــرای ارزشگذاران

EUROSAI

سازمان اروپایی موسسات حسابرسی عالی

1990

با استانداردها را نیز منتشر کرده است .انتشارات

در راستای تحقق شعار خود" ،تجربهی مشترک،
منافعی برای همه" ،تبادل دانش و تجربه را بین

شورای استانداردهای ارزشگذاری بینالمللی

اعضا ساماندهی میکند ،تا از این راه ،پیشرفت

هیات راهبری ،دبیرخانهی عمومی ،و گروههای

منطقهای این ســازمان به طور چکیده معرفی

اعضا 50 :انجمن از کشورهای سراسر جهان

اساسنامهی فعلی این سازمان در چهاردهمین

رئیس هیأت حرفهای :گرگوری فورسیت

کاری منطقــهای .در نمایهی ( )2گروههــــای

مقر :لندن ،انگلستان

شدهاند.

رئیس هیأت امناء :رول کمپس

رئیس هیأت استانداردها :استیون شرمن

آمریــکا) به تصویــب اعضا رســید و جایگزین

تارنماwww.ivsc.org :

بازنگریشــده در  )1977شــد .متن کامل این

هــدف اصلی این ســازمان بینالمللی تدوین

اساســنامه را میتوانید در تارنمای این سازمان

در بخش "دربارهی ما"" ،اساسنامه" ببینید.

کنگرههــای جهانی اینتوســای هر  3ســال

یکبــار در یکی از کشــورهای جهــان برگزار
میشود20 .امین کنگرهی آن در ژوهانسبورگ
آفریقای جنوبی ( )2010برگزار شد و کنگرهی

آینده نیز در پکن جمهوری خلق چین ()2013

برگزار خواهد شد.

حسابدار/خرداد1391

و از  1ژانویــهی  2012الزماالجــرا اســت .این

مجموعــه را میتوانید از تارنمای شــورا ،بخش

"اســتانداردهای ارزشگذاری بینالمللی" ،تهیه

کنید .این شــورا عالوه بر استانداردهای یادشده،

حرفهای" ،و همچنین ،رهنمودهای فنی مرتبط
این شورا دربرگیرندهی عناوین متنوع و ارزشمند
دیگری در موضوعات گوناگون ارزشگذاری است

که برای آگاهی بیشتر از آنها پیشنهاد میکنم

بنیانگذاری ،1985 :آمریکا

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی

نســخهی پیشــین (مصوب کنگــرهی ،1968

اســتانداردها در  19جوالی  2011منتشــر شد

انجمن حسابرسان داخلی

شود.

کنگرهی آن ( اکتبر  ،1992واشینگتن دیسی،

آخریــن مجموعــهی بازنگریشــدهی ایــن

به بخش "انتشارات" تارنمای این شورا سربزنید.

مســتمر حسابرســی دولتی در جهان تضمین
نهادهای اصلی اینتوسای عبارتاند از :کنگره،

بینالمللــی" ( )IVSsرا آغاز کــرد .متن کامل

و ترویج اســتانداردهای فنی و اخالقی برای کار

حرفهای ارزشگذاری است  -که سرمایهگذاران

و دیگران بــر آنها اتکا میکنند .این ســازمان
هــمکاری بســیار تنگاتنگی با آیفــک و هیأت
اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی دارد.
ساختار سازمانی این شورا متشکل از هیأت امنا

( 11عضــو) ،هیأت حرفــهای (9عضو) ،و هیأت

اســتانداردها (9عضو) اســت کــه اعضای آنها

بیانیهی ماموریت :فراهــم آوردن "رهبری پویا"
برای حرفهی جهانی حسابرسی داخلی
بنیانگذاری ،1941 :فلوریدا ،آمریکا

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی
مقر :فلوریدا ،آمریکا

اعضا :بیش از 000ر 175عضو از  165کشور

رئیس هیأت مدیره :دِنی ب َِرن

تارنماهای اصلی https://na.theiia.org :و

https://global.theiia.org

ایــن انجمن بــا بیــش از 000ر 175عضو

از  165کشــور جهــان ،در واقــع ،بزرگترین

انجمن حرفهای حسابرسی داخلی دنیا است؛ و

صدای جهانی ،نهــاد مقرراتگذار ،رهبر دانش،

و آموزشدهنــدهی اصلی این حرفه به شــمار
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نمایهی ( -)3گواهینامههای حرفهای انجمن حسابرسان داخلی ()IIA

آن بــه طــور مشــخص ،در ارتباط بــا برگزاری

کنفرانسهــای بینالمللی آموزش حســابداری
(– )ICAEبرگزاری توسط آیفک از  -1962است.

در این راستا ،انجمن بینالمللی آموزش و پژوهش

گواهینامهی
حسابرس داخلی

گواهینامهی حسابرس
خدمات مالی

گواهینامهی
خویشارزیابی کنترل

ِــرن ،رئیس هیأت
دِنــی ب َ

مدیرهی انجمن حسابرسان
داخلی ،حســابدار رسمی،
حسابرس داخلی رسمی ،و
بازرس رسمی تقلب

میآید .مقرراتگذاری این انجمن در دو ســطح
( )1هدایت دســتوری ،شامل تعریف حسابرسی

گواهینامهی
اطمیناندهی
مدیریت ریسک

گواهینامهی
حرفهای
حسابرسی دولتی

نشانی رایانامه ،و کشور خود) میتوانید نسخهی

الکترونیکــی (پیدیاف) کتابچــهی راهنمای

چگونگی دریافت این گواهینامهها ( 40صفحه)

حرفهای بینالمللــــی انجمن حسابرســـــان

داخلــــی (موســــوم به )IPPFرا تشکــــیل
میدهـــند.

پنج گواهینامهی حرفهای به شرح نمایهی ()3

از سوی این انجمن  -بر مبنای تجربهی کاری و

موفقیت متقاضیان در آزمونهای مربوط -اعطا
میشود .این گواهینامهها از شناختهشدهترین
و معتبرترین گواهینامههای حرفهای جهان در

حرفهی حسابرسی به شمار میآیند .انجمــــن

برای دریافــت هر یک از این گواهــــینامهها

 6گــــــام را –شامـــــــل )1( ،انتخــاب

گواهــــــینامهی مناسب شمـــا؛ ( )2ارزیابی

ی شمـــا؛ ( )3نامنویسی
شایستگی و مهارتها 

در آزمــــون؛ ( )4آمادگی برای آزمــــــــون؛
( )5گذرانــدن آزمون؛ و ( )6دریافت گواهینامه

– معرفی کرده است .برای هر گام نیز اطالعات
سودمندی در تارنمای انجمن به متقاضیان ارائه

شده است .با نامنویسی در بخش "گواهینامه"ی
تارنمای انجمن (تنها با ورود نام ،نامخانوادگی،
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حســابداری ژاپن ( )JAAششــمین کنفرانس
بینالمللی آموزش حسابداری را در کیوتوی ژاپن

برگزار کنند.

اعضای این انجمن ،شماری از نهادها ،دانشگاهها،

را دریافت کنید.

انجمــن بینالمللی آمــوزش و پژوهش
حسابداری

حســابداران رســمی آمریکا و انجمن حسابداری

بیش از  50نهاد حسابداری جهان مثل جامعهی
آمریکا اعضــای نهادی آن را تشــکیل میدهند.

این انجمن در  2009اعالم کرد ،حق دسترســی

و ( )2رهنمودهــای پیشــنهادی؛ برای حرفهی

میشــود .این دو ســطح ،چارچوب روشهای

-در  -1984راهاندازی شــد تا همــراه با انجمن

پژوهشگران ،و دانشجویان سراسر جهان هستند.

داخلــی ،آییننامهی اخالقی ،و استانداردهـــا؛
حسابرسی داخلی در گسترهی بینالمللی انجام

حسابداری ( )IAAERسرانجام پس از  22سال

به مخزن برخط مطالب مربوط به اســتانداردهای

رسالت :ایجــاد مزیت در آموزش و پژوهش حسابداری

در جهان ،و بیشــینه کردن مشــارکت دانشگاهیان
حسابداری در تدوین و حفظ استانداردهای با کیفیت
باال و جهانی برای کار حسابداری

بنیانگذاری ،1984 :آمریکا

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی
مقر :اوهایو ،آمریکا

اعضا :شــماری از نهادها ،دانشــگاهها ،پژوهشگران ،و
دانشجویان سراسر جهان

دبیرکل :گری ساندیم

گزارشگری مالی بینالمللی ،موسوم به  ،eIFRSبه

همهی اعضا داده میشود.

این ســازمان جهانی ،از راه ارتباط با نهادهای

بینالمللی گوناگون و افزودن دیدگاهی دانشگاهی
مبتنی بر پژوهش ،در استانداردگذاری بینالمللی

حســابداری و حسابرســی مشــارکت میکند.

نمایندگان آن نیز همکاری پویا و تاثیرگذاری در
هیأت استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری

( )IAESBآیفک ،گروه مشــورتی آموزش بنیاد

کمیتهی استانداردهای حسابداری بینالمللی ،و
شورای مشورتی استانداردهای هیأت استانداردهای

تارنماwww.iaaer.org :

هرچند خاســتگاه این انجمــن را میتوان به

مجامع کنگرههای بینالمللی حســابداری که از

 1904برگزار میشــد ردیابی کرد ،ولی راهاندازی
گــری ســاندیم ،دبیرکل
انجمن بینالمللی آموزش
و پژوهــش حســابداری،
دکتــری حســابداری از
دانشــگاه اســتنفورد ،و
استاد حسابداری دانشگاه
واشینگتن

حسابداری بینالمللی دارند.

انجمــن دارای دو مجله به نامهــای "آموزش

حسابداری" ،و "مجلهی مدیریت مالی و حسابداری

بینالمللی ( ")JIFMAاست .برای آگاهی بیشتر

از دیگر انتشــارات و منابع فایدهمند تولیدی آن

پیشــنهاد میشــود به بخشهای "انتشــارات"،

"کمکهــای بالعوض پژوهشــی"" ،گزارشهای
پژوهشی"" ،منابع استانداردهای گزارشگری مالی
بینالمللــی" ،و "منابع آیفک" بــه روی تارنمای
انجمن سر بزنید.
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شمارههای آیندهی دانستنیها

در شمارههای آیندهی دانستنیها قسمتهای بعدی این مجموعه ارائه خواهد

شد .در آن قسمتها ،به معرفی چند نهاد معتبر منطقهای و چند نهاد معتبر از
کشورهای آمریکا و انگلستان به شرح زیر خواهم پرداخت:

منطقهای :فدراســیون حســابداری اروپایــی( ،)FEEانجمن حســابداری

اروپایی( ،)EAAفدراسیون اروپایی حســابداران و حسابرسان برای بنگاههای
کوچک و متوسط( ،)EFAAکمیتهی مقرراتگذاری اتحادیهی اروپا(،)ARC

گروه مشــورتی گزارشــگری مالــی اتحادیــهی اروپــا( ،)EFRAGانجمن

بینالمللی حســابداران شــاغل( ،)IAPAفدراســیون بینالمللی حسابداران
فرانسوی( ،)FIDEFجامعهی عربی حسابداران رسمی( ،)ASCAکنفدراسیون

حسابداران آسیا و اقیانوسیه( ،)CAPAو انجمن پیشرفت حسابداران سیاهپوست
آفریقای جنوبی(.)ABASA

آمریکا :انجمن حسابداری آمریکا ( ،)AAAانجمن حسابداران رسمی آمریکا

( ،)AICPAکنسرسیوم بینالمللی زبان گزارشگری تجاری گسترشپذیر(،)XII

جامعهی حسابداران رســمی ایالت نیویورک( ،)NYSSCPAهیأت نظارت بر
حسابداری شرکتهای عام ( ،)PCAOBبنیاد حسابداری مالی ( ،)FAFهیأت

استانداردهای حسابداری مالی ( ،)FASBهیأت استانداردهای حسابداری دولتی

( ،)GASBهیأت رایزنی استانداردهای حسابداری فدرال ( ،)FASABانجمن

حســابداران مدیریت ( ،)IMAانجمن حســابداران دولتی ( ،)AGAانجمن
ملی حسابرسان ایالتی ،ذیحسابان ،و خزانهداران( ،)NASACTانجمن ملی

حسابرسان ایالتی( ،)NSAAانجمن ملی ذیحسابان ایالتی( ،)NASCانجمن
ملی خزانهداران ایالتی( ،)NASTانجمن ملی حرفهایهای مالیات(،)NATP

انجمن صنعت اوراق بهــادار و بازارهای مالی( ،)SIFMAانجمن مدیران مالی

دولتی( ،)CFOAانجمن تحلیلگران مالی رسمی( ،)CFAIانجمن پیشگیری

تقلب( ،)IFPانجمن بازرســان رســمی تقلب( ،)ACFEمرکز ملی تبهکاری
یقهسفیدان( ،)NW3Cو انجمن آمریکایی دفترداران حرفهای (.)AIPB

انگلســتان :کمیتهی مشــورتی نهادهای حســابداری ( ،)CCABانجمن

حسابداران رسمی خبره ( ،)ACCAانجمن حسابداران مدیریت خبره (،)CIMA

انجمن خبرگان مالی و حسابداران عمومی ( ،)CIPFAانجمن حسابداران خبرهی

انگلستان و ولز ( ،)ICAEWحسابداران خبرهی ایرلند ( ،)CAIانجمن حسابداران

خبرهی اسکاتلند ( ،)ICASشورای گزارشگری مالی ( ،)FRCانجمن حسابداران
بینالمللی ( ،)AIAو انجمن بینالمللی دفترداران (.)IAB
منبع:

تارنمای نهادها و سازمانهای معرفیشده
دانشنامهی ویکیپدیا

محسن قاسمی :کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبایی ،ویراستار فنی ماهنامهی "حسابدار".
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