دانستنیها
نهادهای حسابداری

آشنایی با نهادهای حسابداری
(قسمت دوم -منطقهای)

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 .در قســمت اول این مجموعه ،شماری از نهادهای جهانی حسابداری معرفی شدند .در قسمت

دوم (به شــرح زیر) با بعضی از نهادهای تاثیرگذار منطقهای آشنا میشویم .در قسمتهای بعدی نیز ،با توجه به اهمیت ویژهی نهادها و

سازمانهای کشورهای آمریکا و بریتانیا در رهبری و توسعهی حسابداری و حسابرسی جهان ،به معرفی نهادها و سازمانهای مهم این دو
کشور خواهیم پرداخت.

ترجمه و تألیف :محسن قاسمی
در قسمت اول این مجموعه ،فدراسیون بینالمللی
حسابداران ( ،)IFACهیات استانداردهای بینالمللی
حسابرســی و اطمیناندهــی ( ،)IAASBهیــات
استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری (،)IAESB
هیات استانداردهای بینالمللی اخالق برای حسابداران
( ،)IESBAهیات استانداردهای بینالمللی حسابداری
بخــش عمومــی ( ،)IPSASBهیات نظــارت منافع
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عمومی ( ،)PIOBبنیاد اســتانداردهای گزارشــگری

آسیایی موسســات حسابرســی عالی (،)ASOSAI

مالــی بینالمللــی ( ،)IFRSهیــات اســتانداردهای

ســازمان اقیانوســیهای موسســات حسابرسی عالی

حسابداری بینالمللی ( ،)IASBگروه کاری بیندولتی

( ،)PASAIســازمان کارائیبی موسسات حسابرسی

خبــرگان اســتانداردهای بینالمللی حســابداری و

عالی ( ،)CAROSAIســازمان اروپایی موسســات

گزارشــگری ،ســازمان ملل متحد ( ،)ISARسازمان

حسابرسی عالی ( ،)EUROSAIشورای استانداردهای

بینالمللی نهادهای حسابرسی عالی (،)INTOSAI

ارزشگذاری بینالمللی ( ،)IVSCانجمن حسابرسان

ســازمان موسسات حسابرســی عالی آمریکای التین

داخلی ( ،)IIAو انجمن بینالمللی آموزش و پژوهش

( ،)OLACEFSســازمان آفریقایــی موسســات

حسابداری ( )IAAERمعرفی شدند .در این قسمت ،با

حسابرســی عالــی ( ،)AFROSAIســازمان عربی

شماری از نهادهای منطقهای حسابداری (به شرح زیر)

موسسات حسابرسی عالی ( ،)ARABOSAIسازمان

آشنا میشویم.
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فدراسیون حسابداران اروپایی

انجمن حسابداری اروپایی

نشــریهی دورهای به نام "حسابداری در اروپا (")AinE
است .اعضا میتوانند از راه تارنمای انجمن به این نشریات

دسترسی برخط داشـــته باشــند .انجمن همچنین از
راه تارنمای خــود "بازار کار"ی را بــرای پژوهشگران

حســابداری اروپا راهاندازی کرده است که برای آگاهی

شعار :ایستادگی برای امانتداری و درستکاری

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی
مقر :بروکسل ،بلژیک

اعضا 45 :نهاد حســابداری و حسابرسی از  33کشور
اروپایی (شــامل ،همهی  27کشور عضو اتحادیهی
اروپا)

بیشتــر از جزئیات آن میتوانید به بخــش "بازار کار"
رسالت :کمــک به برقراری پیوند بین دانشمندان و
پژوهشگران حسابداری اروپا با هدف فراهم کردن
مکانی برای انتشار ،پرورش ،و بهبود پژوهشهای
حسابداری در اروپا
بنیانگذاری ،1977 :بروکسل ،بلژیک

تارنمای انجمن سر بزنید.

فدراســیون اروپایی حســابداران و
حسابرســان برای بنگاههای کوچک و
متوسط

مقر :بروکسل ،بلژیک

دبیرکل :فیلیپ جانسون

دبیر اجرایی :نیکول کوپمن

تارنماwww.fee.be :

تارنماwww.eaa-online.org :

بیش از 000ر 700حسابدار شاغل در بخشهای

ایــن انجمن طــی  35ســالی کــه از بنیانگذاری

عضو فدراسیون حســابداران اروپایی هستند .هدف

حسابداری در اروپا داشـته اســت .رهبران این انجمن

گوناگون حرفههای حســابداری و حسابرســی اروپا
اصلی این فدراسیون تحلیل و مشارکت در توسعهی
حرفهای ،مقرراتگذاری ،و سیاســت عمومی مربوط

آن میگــذرد ،تاثیر عمــدهای بر جامعهی پژوهشــی
میگویند" ،دیگر آن دوران ســپری شده است که فقط

پژوهشگران انگشتشماری در اروپا بودند که همکاران

شعار :صدایی بلند برای کسبوکارهای کوچک

بنیانگذاری ،1994 :بروکسل ،بلژیک

مقر :بروکسل ،بلژیک

اعضا 12 :انجمن حرفهای اروپایی

دبیرکل :جفری برایتن

مدیرعامل :فدریکو دایومدا

به حرفههای گوناگون حســابداری و حسابرسی در

خود را در کشورهای دیگر میشـناخـتند .اکنون ،انجمن

تارنماwww.efaa.com :

برای آگاهــی بیشتر از فعالیتهــای اصلی این

مستقر کرده اســت که از راه آنها همهی پژوهشگران

این فدراســیون ســازمانی فراگیر برای موسســات

اروپا است

فدراســیون که بیشتر در زمینههای حســابداری،

حسابرسی ،گزارشگری یکپارچه ،پایندگی ،اخالق،
بانکداری ،بیمه ،بازارهای ســرمایه ،قانون شرکتها

حسابداری اروپایی شــبکههای امن و توسعهیافتهای را
حسابداری اروپا میتوانند ارتباطی نزدیک ،پیوسته ،و آنی

حســابداری و حسابرســی اروپایی اســت که اعضای

انجمن هر ساله چند گردهمآیی را برای اعضای خود

و متوســط اتحادیهی اروپا مشــغول هســتند .بیش از

با هم داشته باشند".

آنها به ارائهی خدمــات حرفهای به بنگاههای کوچک

و راهبری شــرکتی ،مبارزه با پولشــویی ،و مالیات

برگزار میکند که مهمترین آنها "کنگرهی ســاالنهی

 200000حســابدار و حســابرس در  12سازمان عضو

ما" روی تارنمای آن ســر بزنید .بخش "انتشــارات"

است .نخستین دورهی کنگرهی ساالنه در پاریس فرانسه

آلمان ،مجارستان ،ایتالیا ،نروژ ،لهستان ،پرتغال ،اسپانیا،

غیرمســتقیم متمرکز است ،میتوانید به بخش "کار
ایــن تارنما نیز دربرگیرنــدهی منابع فایدهمندی در
موضوعات یادشده است که متن کامل همهی آنها

را میتوانید در قالــب الکترونیکی (پیدیاف) روی
رایانهی خود بارگذاری کنید.
فیلیــپ جانســون ،دبیرکل
فدراسیون حســابداران اروپا
( ،)2011-2013و شــریک
موسسهی حسابرسی دیلویت
()1977-2007

انجمن حسابداران اروپایی" و "همایش دکتری" ساالنه

این فدراسیون  -از کشورهای آذربایجان ،فنالند ،فرانسه،

( )1978و 35امیــن دورهی آن در اســلونی ()2012

سوئد ،هلند ،انگلستان ،و اسلونی -کار حرفهای حسابداری

در بروکســل بلژیک ( )1985و 28امین دورهی آن در

اتحادیهی اروپایی بنگاههای کوچک و متوســط صنایع

برگزار شد .نخستین دورهی همایش دکتری ساالنه نیز

و حسابرسی انجام میدهند .این فدراسیون یکی از اعضای

اسلونی ( )2012برگزار شد .این گردهمآییها فرصتهای

( ،)UEAPMEو یکی از بنیانگذاران گروه مشــورتی

یگانهای را برای دانشپژوهان حسابداری اروپا فـــراهم

میکند تا از آخرین کارهای پژوهشی همکاران خود آگاه

شـوند .در آخرین کنگرهی ســــاالنهی برگـزارشده از

سوی این انجمن بیش از  1200دانشپژوهش از سـراسر

اروپا گرد هم آمدند و نزدیک به  800مقاله ارائه شـد.

انجمن دارای یک "خبرنامه" ،یک مجلهی پژوهشی

به نام "بررسیهای حسابداری اروپایی ( ")EARو یک
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فدریکو دایومدا ،مدیرعامل
(از  )2009فدراســیون
اروپایــی حســابداران و
حسابرسان برای بنگاههای
کوچــک و متوســط
()EFAA

29

جفــری برایتــن ،عضــو
هیأت مدیــره (از  )2006و
رئیس هیــأت مدیرهی (از
 )2009فدراسیون اروپایی
حســابداران و حسابرسان
برای بنگاههــای کوچک و
متوسط ()EFAA

اروپایی تشکیل شده اســت .کمیسیون اروپایی این

کمیتــه را طبق الزامــات مفاد مــادهی  6مقررات
شــمارهی  1606/2002پارلمــان اروپایی راهاندازی

کرد .ایــن کمیته یک نهاد مقرراتگذاری اســت و

پیشنهادهــــــایی را برای اجرای اســتانداردهای
حســـــابداری بینالمللی به کمیسیون اروپایی ارائه
میکند.

گزارشــگری مالی اروپا()EERAGاست .فدراسیون

هر سال گزارشــی از فعالیتها و عملیات خود را در
قالب "گزارش ساالنهی فدراسیون اروپایی حسابداران

و حسابرســان بــرای بنگاههای کوچک و متوســط"
منتشر میکند .متن کامل این گزارشها را میتوانید

از بخش "انتشــارات" تارنمــای آن دریافت کنید .در

این بخش از تارنمــا متن کامل ( 24صفحه) مطالعهی
ارزشمندی نیز با عنوان "مقایســهی اســتانداردهای

گزارشــگری مالی بینالمللی برای بنگاههای کوچک و
متوسط و اصول حســابداری پذیرفتهی همگانی ملی
 9کشــور اروپایی (انگلســتان ،هلند ،آلمان ،فرانسه،
اسپانیا ،ایتالیا ،نروژ ،پرتغال ،و لهستان)" وجود دارد که

مطالعهی آن را به همهی خوانندگان گرامی پیشنهاد

میکنم.

اتحادیهی اروپا
کمیتهی مقرراتگذاری حســابداری
()ARC

هر چند همهی شــرکتهای بورســی اتحادیهی

اروپا از  2005ملزم به اســتفاده از اســتانداردهای

گزارشــگری مالــی بینالمللی شــدهاند ،ولی ،این

اســتانداردها تنها پس از تایید این کمیته برای اجرا
ابالغ میشــوند .به عنوان مثال ،بخشی از استاندارد
حسابداری بینالمللی ( 39ابزارهای مالی :شناسایی

و اندازهگیری) ابتدا مورد پذیرش کمیته قرار نگرفت

و پــس از آن کــه از ســوی هیأت اســتانداردهای

حســابداری بینالمللی ( )IASBاصالح شد ،کمیته

آن را برای اجرا به کشــورهای عضو اتحادیهی اروپا

ابــاغ کرد .بــه همین دلیــل ،هــمکاری نزدیک و
تنگاتنگــی بین این کمیته و هیأت اســتانداردهای

حســـــابداری بینالمللی بــرای یافتن راهحلهای

مشترک وجود دارد.

اتحادیهی اروپا
گروه مشــورتی گزارشگری مالی اروپا
()EFRAG

فرانکوئیــس فلــورس ،رئیس
هیأت مدیرهی گروه مشورتی
گزارشــگری مالــی اروپــا
( )EFRAGاز  1آوریل ،2010
حســابدار رســمی ،و شریک
موسسهی حسابرسی مازارس
(بنیانگــذاری در  ،1940در
فرانسه ،با 000ر 13کارمند در
 68کشور جهان)

اروپایــی –که مجموعا" ،ســازمانهای عضو" نامیده
میشوند -راهاندازی شده اســت .نهادهای حرفهای

بنیانگذار این نهــاد عبارتاند از ،فدراســیونهای
کســبوکار اروپایی (،)BUSINESSEUROPE
فدراسیون حســابداران اروپایی ( ،)FEEفدراسیون

بیمــه و بازبیمــهی اروپایی ( ،)CEAفدراســیون

بانکداری اروپایی ( ،)EBFگروه بانکهای پسانداز
اروپایی ( ،)ESBGانجمن اروپایی بانکهای تعاونی
( ،)EACBو فدراســیون اروپایــی حســابداران و

حسابرســان ( .)EFAAوظیفهی ایــن نهاد ارائهی

مشــاوره دربــارهی کیفیت فنــی اســتانداردهای

گزارشــگری مالی بینالمللی به کمیســیون اروپایی
است ،تا آن کمیســیون بتواند دربارهی پذیرش این

استانداردها تصمیمگیری کند.

طبق مقــررات شــمارهی  1606/2002پارلمان

اروپایــی که همهی شــرکتهای پذیرفتهشــده در
بورسهــای اروپایــی از  2005ملزم به اســتفاده از
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی شدند ،به

کمیســیون اروپایی نیز تکلیف شد پیش از پذیرش
این اســتانداردها دربــارهی کیفیت آنهــا از یک

هدف :مشــاوره به کمیســیون اروپایی دربارهی
کیفیت فنی اســتانداردهای گزارشگری مالی
بینالمللی

کمیتــهی فنی مشــاوره بگیرد .در واقــع ،وظیفهی
هدف :مشاوره به کمیسیون اروپایی دربارهی کیفیت
فنی استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی

بنیانگذاری ،2002 :بروکسل ،بلژیک

بنیانگذاری ،2001 :بروکسل ،بلژیک

مقر :بروکسل ،بلژیک

مقر :بروکسل ،بلژیک

شخصیت حقوقی :کمیته

اعضا :نمایندگان کشورهای عضو اتحادیهی اروپا

ریاست :نمایندهی کمیسیون اروپایی
تارنما:

http://ec.europa.eu/internal_ market/
accounting/committees/arc_en.htm

ایــن کمیتــه از نماینــدگان کشــورهای عضو

اتحادیــهی اروپا به ریاســت نمایندهی کمیســیون
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ارائهی این مشــاورهی فنی بر عهدهی گروه مشورتی

گزارشــگری مالی اروپا گذاشته شــد .در این راستا،
در مــارس  ،2006این نهاد یک قــرارداد کاری نیز

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی

با کمیســیون اروپایی منعقد کــرد که به موجب آن

اعضا 7 :انجمن حرفهای اروپایی

اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی به آن

رئیس هیأت مدیره :فرانکوئیس فلورس
تارنماwww.efrag.org :

این گروه ،یک نهاد بخش خصوصی است که از سوی

شماری از سازمانهای برجستهی بازارهای سرمایهی

مقرر شد دربارهی همهی موضوعات مربوط به کاربرد

کمیسیون مشاوره بدهد .کمیسیون اروپایی ،عالوهبر
این نهــاد ،از کمیتهی مقرراتگذاری حســابداری
( )ARCکــه اعضای آن را نمایندگان کشــورهای

عضو اتحادیهی اروپا تشــکیل میدهند نیز مشاوره
میگیرد .گروه مشورتی گزارشگری مالی اروپا در آن

کمیته نیز به عنوان عضو ناظر مشارکت دارد.
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فدراســیون بینالمللی حســابداران
فرانسوی

ایــن نهاد در ارتبــاط با پذیرش اســتانداردهای

گزارشــگری مالی بینالمللی گزارشــی را با عنوان
"گزارش وضعیــت پذیرش" منتشــر میکند .متن
کامل آخرین نســخهی این گزارش به تاریخ  6ژوئن

 2012را میتوانیــد از بخش "پذیرش" تارنمای این
نهاد دریافت کنید .در این تارنما ،بخشهای دیگری
نیز دربــارهی "پروژههای جــاری" ،و "فعالیتهای

گروه بینالمللی موسسات حسابداری (موسوم به آیگف
ورلدواید)
تارنماwww.igafworldwide.org :

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی

پیشدســتانه" وجود دارد که اگر به آنها سر بزنید

مقر :پاریس ،فرانسه

اطالعات جالبی بهدست میآورید.

انجمن بینالمللی حسابداران شاغل

اعضا 45 :انجمن و نهاد از  35کشــور فرانسویزبان

انجمن بینالمللی موسسات حسابداری مستقل
(موسوم به آینا گروپ)
تارنماwww.inaa.org :

اعضا 220 :موسسه از  60کشور

اتحادیهی بینالمللی موسسات حسابداری (موسوم به
اینپکت اینترنشنال)
تارنماwww.inpactint.com :

موسســات عضــو ایــن انجمــن بینالمللی در

این ســازمان یک اتحادیهی جهانی از موسسات

پشــتیبانی اعضا در ارائهی طیف گسترده و متنوعی

که امور مربــوط را راهبری میکننــد .در بعضی از

به صاحبکارانشــان ،فارغ از بخشــی که آنها در
آن فعالیــت میکنند-خصوصی ،دولتی ،عمومی -یا
مکان جغرافیایی آنها ،اســت .اعضــای این انجمن

بــر این باورند کــه موفقیت در بازارهــای جهانی از
دانشهای محلی نتیجه میشود .دامنهی بینالمللی
موسســات عضو این انجمن باعث شده است تا از راه

آن دسترســی آنی به دانش دســت اول از مقررات،
فرهنگها ،و مشــتریان محلی برای اعضا فراهم آید.
رمز موفقیت ایــن انجمن ارزشآفرینــی فردی در

ارائهی خدمات اثربخش ،راهکارهای تجاری پایندهی
ارائهشده از ســوی افراد ،و پشتیبانی جهانی اعضا از
یکدیگر است.

حسابدار/تیر1391

تارنماwww.fidef.org :

کشورهای آلبانی ،الجزایر ،بلژیک ،بنین ،بلغارستان،

بورکینافاســو ،بوروندی ،کامبوج ،کامــرون ،کانادا،
جمهوری آفریقای مرکزی ،کنگــــوی برازاویــــل،

جمهــوری دموکراتیــک کنگو ،ســاحل عـــــاج،

اروپا ،آمریکا ،و آسیا-اقیانوســیه توســط "گروههای

منطقهای" ســازماندهی میشــوند .هر یک از این

از راهکارهای حرفهای ،فراگیر ،و با صرفهی اقتصادی

زبان رسمی :فرانسوی

زبــان دنیا اســت .بیــش از 000ر 65حســابدار از

تارنماwww.iapa.net :

حســابداری و مشاورهای است که هدف آن کمک به

دبیرکل :میشل دیولف

و همکاری بین حســابداران کشــورهای فرانســوی

بنیانگذاری ،1979 :انگلستان

مقر :لندن ،انگلستان

جهان

این فدراســیون ســازمانی برای ترویــج ارتباط

شعار :پشتیبانی جهانی ،دانش محلی

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی

بنیانگذاری 18 :سپتامبر  ،1981پاریس ،فرانسه

میشــل دیولف (از بلژیک)،
دبیرکل فدراسیون بینالمللی
حسابداران فرانسوی ،دکتری
حسابداری ،و استاد دانشگاه

گروههــا دارای هیــأت مدیرهای جداگانه هســتند
کشــورها که موسسات آنها فعالیت بیشتری دارند
(اســترالیا ،کانادا ،آلمان ،و انگلستان) نیز "گروههای
ملی" با هیأت مدیرههــای جداگانه وجود دارد .این
انجمن از نظر مجموع درآمد موسسات عضو آن جزو

 25سازمان جهانی حســابداری است .گردش مالی
موسسات عضو آن نزدیک به  1میلیارد دالر در سال

برآورد میشـــــود.

فرانســـــــه ،گابون ،گینـــــــه ،هائیتی ،الئوس،
لبنان ،ماداگاســکار ،مالــی ،موریتانــی ،مولداوی،
موناکو ،مراکش ،نیجر ،لهســتان ،رومانی ،ســنگال،

توگــو ،تـــــونس ،و اوکرایــن عضــو انجمنهای

از اتحادیههــای بینالمللــی مشــابه این انجمن

تشکیلدهـــــندهی ایــن فدراســیون بینالمللی

(موســوم به آیگــف ورلدواید) ،انجمــن بینالمللی

تارنمای این فدراســیون و مطالب موجود در آن

میتوان به گروه بینالمللی موسســات حســابداری
موسسات حسابداری مستقل (موسوم به آینا گروپ)،

و اتحادیهی بینالمللی موسسات حسابداری (موسوم

به اینپکت اینترنشنال) اشاره کرد.

هستند.

فقط به زبان فرانســوی هســتند و افرادی که با این

زبان آشــنایی ندارند نمیتواند از مطالب موجود در
آن استفاده کنند.
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جامعهی عربی حسابداران رسمی

طــال ابــو غزالــه (زادهی
 ،1938فلســطین) ،رئیس

کنفدراســیون حســابداران آسیا و
اقیانوسیه

هیــأت مدیــرهی جامعهی
عربی حســابداران رسمی ،و
بنیانگــذار و رئیس هیأت
بنیانگذاری ،1984 :عمان ،اردن

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی
مقر :عمان ،اردن

رئیس :طالل ابو غزاله

تارنماwww.ascasociety.org :

مدیــرهی "ســازمان طالل
ابوغزاله" .وی یکی از تاثیرگذارترین حسابداران جهان
عرب اســت .تا جایی که ،برخــی او را "پدرخواندهی
حسابداری عرب" نیز لقب دادهاند!
طی سالهای اخیر ،دانشــگاه آلمانی-اردنی ()GJU
واقــع در عمان اردن (بنیانگذاری در  )2005به پاس
گرامیداشــت خدمات وی به جامعهی حســابداری و

هدف این نهــاد منطقهای حســابداری کمک به

پیشــرفت حرفهی حســابداری ،مدیریــت ،و دیگر

حسابرســی جهان عرب دانشــکدهی بازرگانی خود را
"طالل ابوغزاله" ( )TAGCBنامگذاری کرد.

رشــتههای مرتبط با آنها در کشورهای عربی است.

شرکتکننده در این کنفرانس که از آنها به عنوان

مناســب و کامیابی در آزمون مربوط ،به حسابداران

بنیانگــذاران این کنفدراســیون یاد میشــوند ،از

حرفهای متقاضی از جهان عرب اعطا میکند .اعتبار و

اســترالیا ،اندونزی ،پاکســتان ،تایلند ،تایوان ،ژاپن،

ســازمان طــال ابوغزالـــــه ،یکــی از بزرگتریــن
موسســــات حسابداری ،حسابرســی ،و خدمات مالی

بودند .ولی هماکنون انجمنها و نهادهایی از مناطق

جهان عــرب که در  1972در عمان اردن بنیانگذاری
هــم اکنون حدود  2000کارمنــد دارد که در بیش از

بخش "کتابخانه"ی تارنمای این کنفدراســیون

شد .این ابرســــازمان حســابداری و حســــابرسی

فرانسـه نیز عضو این کنفدراسـیون هسـتند.

 70دفتر آن در ســـــراسر جهــــــان مشغول به کار

دربرگیرندهی منابع سودمندی دربارهی حسابداری،

هســــتند.

حسابرســی ،آموزش ،اخالق ،پایندگی ،و بهروشها
است که یا از سوی این کنفدراسیون تهیه شدهاند یا

حسابرســی ،اطمیناندهی ،و اخــاق بینالمللی با

ملل متحد اســت .هیأت اســتانداردهای حسابداری

آنهــا همکاری کند .در این راســتا ،جامعهی عربی

در  ،1998از ایــن نهاد دعوت کردنــد تا در تهیهی

به عنــوان نماینــدهی جهان عرب بــرای ترجمهی

گزارشگری مالی بینالمللی ،و بیانیههـــــای رسمی

اســت.

بینالمللــی ،و فدراســیون بینالمللی حســابداران،

حسابداران رسمی از سوی دو نهاد بینالمللی یادشده

استانداردهای حســابداری بینالمللی ،استانداردهای

همــهی انتشارات آنهـا به زبان عربی پذیرفته شده
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فیلیپین ،کره ،مالــزی ،نیوزلند ،هنگ کنگ ،و هند
دیگر دنیا ،همچـــــون ،آمریکا ،انگلستان ،کانادا ،و

بینالمللی آموزش و پژوهش حسابداری ،و کمیتهی
صالحیت حســابداری حرفهای بینالمللی ســازمان

ایدهی اصلی راهاندازی این کنفدراســیون زادهی

حسابداران آسیا و اقیانوسیه یاد میشود .نمایندگان

( ")ACPAرا ،به شــرط داشــتن تجربــهی کاری

حسابداری و گزارشگری سازمان ملل متحد ،انجمن

تارنماwww.capa.com :

و از آن به عنوان نخســتین کنفرانس کنفدراسیون

گواهینامــهی حرفــهای "حســابدار رســمی عرب

کاری بیندولتی خبرگان اســتانداردهای بینالمللی

دبیرکل :کیت ودالک

تا  1دســامبر  1957در مانیل فیلیپین برگزار شد،

این نهاد با همکاری دانشــگاه کمبریج انگلستان

هیأت اســتانداردهای حســابداری بینالمللی ،گروه

اعضا :انجمنها و نهادهایی از  23کشور جهان

ســوی وی مطرح شد ،کنفرانســی که از  28نوامبر

دهــــد.

جمله ،فدراســیون بینالمللی حســابداران (آیفک)،

مقر :کوآالالمپور ،مالزی

در نخســتین کنفرانس شــرق دور حســابداران از

راه حرفههای حســابداری و حسابرسی را ارتقـــــا

ســازمانها و کمیتههای بینالمللی حســابداری از

شخصیت حقوقی :کنفدراسیون

کشــور ،گرگوریو اس .لیکاروس بود .این پیشــنهاد

و تامیــن امنیت آنــان نیز کمک میکنــد تا از این

این انجمــن هماکنــون یکی از اعضــای پویای

بنیانگذاری ،1957 :مانیل ،فیلیپین

فیلیپیــن ،و رئیس کل پیشــین بانــک مرکزی آن

حرفــهای به حفظ اســتقالل حرفهای حســابداران

عربی و دیگر کشورهای جهان در حال افزایش است.

حسابداری در منطقه

افکار دبیرکل پیشــین جامعهی حسابداران رسمی

ایــن نهــاد از راه بهکارگیری معیارهای سرپرســتی

شهرت این گواهینامه بهطور فزایندهای در کشورهای

رسالت :توسعه ،هماهنگســازی ،و پیشرفت حرفــهی

کیت ودالک ،شــریک موسســهی
حسابرســی گلندینینگز (نیوزلند)،
کــه از  2007به عنــوان نمایندهی
موسسهی حسابداران خبرهی نیوزلند
( )NZICAدر هیــأت مدیــرهی
کنفدراســیون حســابداران آسیا و
اقیانوسیه عضویت داشت ،در سپتامبر
( 2011به مدت دو ســال) به عنوان
دبیرکل این کنفدراسیون برگزیده شد.

حسابدار /تیر 1391

از منابع معتبر دیگر نهادهای بینالمللی به شــمار

میروند.

این کنفدراســیون عــاوه بر مجامــع عمومی

ساالنه که هر سال با حضور نمایندگان اعضا برگزار

میشــود ،هر چند ســال یکبار نیــز" ،کنفرانس

کنفدراسیون حســابداران آسیا و اقیانوسیه" را در
یکی از کشورها برگزار میکند .آخرین ( 18امین)

کنفرانس این کنفدراســیون ســپتامبر  2011در
استرالیا برگزار شــد.

فدراسیون پَنآفریقایی حسابداران

انجمن با پشتیبانیهای بیدریغ بانک جهانی و آیفک

انجام شد ،و هماکنون ،نهادهای حرفهای حسابداری

از  35کشور آفریقایی در آن عضویت دارند.

انجمن پیشرفت حسابداران سیاهپوست
آفریقای جنوبی

ایــن انجمن به تازگی از پذیرش اســتانداردهای

بینالمللــی تدوینشــده از ســوی هیاتهــای

اســتانداردگذار فدراســیون بینالمللی حسابداران
(آیفــک) در کشــورهای عضو خود خبــر داد .این
تصمیم مورد ســتایش آیفک و هیات استانداردهای

حسابداری بینالمللی ( )IASBقرار گرفت.

انجمن نهادهای حسابداری غرب آفریقا

بنیانگذاری ،1985 :ژوهانسبورگ ،آفریقای جنوبی

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی
مقر :ژوهانسبورگ ،آفریقای جنوبی

دبیرکل :لوآزی بم

تارنماwww.abasa.org.za :

ایــن انجمن با هدف بهبــود منافع مــردان و زنان

سیاهپوست شاغل در حرفهی حسابداری راهاندازی شد،

و تالش میکند با انجام کارهای گوناگون این اطمینان

را پدید آورد که همهی حسابداران سیاهپوست و مشتاق

بتوانند تواناییهای بالقوهی خود را نمایان کنند .بعضی از

هدف :کمک به حسابداران حرفهای آفریقا برای داشتن
صدایی متحد و رساتر

بنیانگذاری 5 :می ،2011داکار ،سنگال

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی
مقر :ژوهانسبورگ ،آفریقای جنوبی

اعضا :انجمنهای حرفهای  35کشور آفریقایی

رئیس :سباستین آشوالیک آووآما

تارنماonecca.org.http://pafa2011 :

ایــن انجمن یــک نهاد منطقهای اســت که هدف

اهداف تعیینشدهی آن عبارتاند از:

شعار :درستی و درستکاری

هدف :ترویج حرفهایگرایی در حسابداری غرب آفریقا

بنیانگذاری 10 :اوت  ،1982الگوس نیجریه

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی
مقر :آبوجا ،نیجریه

اعضا :انجمنهای حرفهای  14کشور غرب آفریقا

تارنماwww.abwa-online.org :

آن کمک به حســابداران حرفهای آفریقا برای داشتن

بینالمللی حســابداری همچون فدراسیون بینالمللی

منطقــــــهای و تعهد خود برای بهبود حرفـــهی

حســابداران (آیفک) اســت .نخســتین دبیرکل این
انجمن ،سباســتین آشــوالیک آووآما ،کــه پیش از
این ریاســت انجمن حســابداران خبــرهی نیجریه و

ریاست انجمن نهادهای حسابداری غرب آفریقا را در
کارنامهی خود دارد در مجمع موسسان این انجمن در

داکار ســنگال به این مقام برگزیده شد .راهاندازی این

سباســتین آشــوالیک آووآمــا،
رئیــس فدراســیون پَنآفریقایی
حســابداران ،رئیــس پیشــین
انجمــن حســابداران خبــرهی
نیجریــه ( )ICANو انجمــن
نهادهای حسابداری غرب آفریقا
()ABWA

حسابدار/تیر1391

پشتیبانی مالـی از دانشجویان مسـتعد؛

• تســهیل و ترغیــب ورود سیاهپوســتان به حرفهی
حسابداری؛

• پــرورش افراد حرفهای و مدیران سیاهپوســت برای
حرفهی حسابداری؛ و

• برقـــراری ارتبـــاط با نهادها و سازمانهای محلی،
منطقهای ،و بینالمللی حسابداری.

ایــن انجمن یکــی از نهـــــادهای پویای عضو

فدراســیون بینالمللــی حســابداران (آیفــک) در

صدایی متحد و رســاتر ،به ویژه ،در تعامل با نهادهای

• ترویــج آموزشهای حرفهای و فنی حســابداری ،و

لوآزی بم 41 ،ســاله ،یکی
از مدیران ارشــد دیلویت،
و دبیرکل انجمن پیشرفت
حســابداران سیاهپوست
آفریقای جنوبی (عکس از
مجلهی "پیپل" (مردم)10 ،
سپتامبر  ،2009صفحهی
)55

غــــــرب آفریقــا اســت ،و در راســتای اهــداف
حســابداری غرب آفریقا "برنامهی تکنیســینهای

حســــــابداری غــرب آفریقــا ( ")ATSWAرا

اداره میکند .اهــداف این برنامــــــه )1( ،ارائهی

شمارههای آیندهی دانستنیها

گواهینامههــــــای حرفهای (حسابداری ،مالی ،و

در شــمارههای آیندهی دانســتنیها قســمتهای

شاغــــل در بخش عمومی و خصوصی )2( ،پرورش

معرفی نهادهای حسابداری کشورهای آمریکا و انگلستان

در حسابداری و مــــــالی )3( ،اعطـــــای عنوان

در قسمتهای بعدی این مجموعه نیز همراه ما باشند.

بازرگــــانی) برای کارکنان حسابداری و حسابرسی

بعدی این مجموعه ارائه خواهد شد .در آن قسمتها به

کارکنــان ردهی میانی بنگاههــای اقتصادی ،بهویژه

میپردازیم .به همهی خوانندگان گرامی پیشنهاد میکنم

تکنیســین حســابداری ،و ( )4فراهم کردن فرصت
پیشــرفت تکنیسینهای حســابداری برای دریافت

گواهـــــینامهی حرفهای "حســـــــابدار خبره"
اســــت.

منبع:

تارنمای نهادها و سازمانهای معرفیشده
دانشنامهی ویکیپدیا

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