دانستنیها
نهادهای حسابداری

آشنایی با نهادهای حسابداری
(قسمت سوم :آمریکا-بخش دوم)

ترجمه و تألیف :محسن قاسمی
یکی از نمودهای رشــتهی علمی حسابداری وجود سازمانها ،نهادها ،انجمنها ،موسســات ،جوامع ،کارگروهها ،هیاتها ،گروهها ،و اتحادیههای

گوناگون با اهداف مقرراتگذاری ،حرفهای ،و دانشــگاهی است .آشنایی با این سازمانها بیتردید به شناخت بهتر حسابداری کمک میکند ،و ضمن

این که ،ایدههای بدیعی را در ذهن مخاطبان مقرراتگذار ،دانشــگاهی ،و حرفهای پرورش خواهد داد ،منابع ،ســازوکارها ،و راهکارهای ارزشمندی
را نیز در اختیار آنان میگذارد .قســمتهای اول و دوم این مجموعه که به ترتیب به معرفی شماری از نهادهای "بینالمللی" و "منطقهای" -به جز،

آمریکا و بریتانیا -اختصاص داشــت در شــمارههای ( 243خرداد) و ( 244تیر) "حسابدار" منتشر شدند .در قسمت سوم ،با توجه به اهمیت ویژهی

نهادهای حســابداری آمریکایی در رهبری و توسعهی حسابداری و حسابرسی جهان ،به معرفی شماری از آنها میپردازیم .از آنجا که این قسمت

طوالنی است ،آن را در سه شماره ارائه میکنیم .در شمارهی ( 245مرداد) "حسابدار" بخش اول این قسمت ارائه شد .در این قسمت بعضی از نهادهای
حسابداری آمریکا معرفی میشوند .قسمتهای بعدی این مجموعه نیز شماری از نهادهای حسابداری بریتانیا ،اسالمی ،و ایران معرفی خواهند شد.

در شــمارهی گذشــته بخش اول آشنایی با

استانداردهای حسابداری مالی ( ،)FASBهیات

( )FASABپرداختیم .در این شــماره ،بخش

به معرفی بنیاد حسابداری مالی ( ،)FAFهیات

هیات رایزنی اســتانداردهای حسابداری فدرال

ادامه خواهد آمد.

نهادهای حسابداری آمریکا ارائه شد .در آن بخش
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استانداردهای حســابداری دولتی ( ،)GASBو

دوم آشــنایی با نهادهای حسابداری آمریکا در
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انجمن حسابداری آمریکا

در این هیات منحصر به شــهروندان آمریکایی

نمایهی ( – )1دبیرکلهای انجمن

نیز مفتخر به عضویت در آن شــدهاند .به عنوان

مشاهیر حسابداری برگزیده شدهاند

نیست و دانشگاهیان برجستهای از سراسر جهان
مثال ،جان کریستنسن (عضو ،و معاون پژوهشی

حسابداری آمریکا که به عضویت تاالر

نام دبیرکل

سال تصدی
دبیرکلی
انجمن
(چندمین
دبیرکل)

سال
عضویت
در تاالر
مشاهیر
حسابداری

هنری هتفیلد

)3( 1919

1951

هیرام تامسن اسکوویل

)4( 1920

1954

ویلیام اندرو پیتون

)6( 1922

1950

روی برنارد کستر

)9( 1925

1957

اریک لوئیس کولر

)20( 1936

1961

نامزدی ،و کارگروهانتشارات.

اننیاس چارلز لیتلتن

)27( 1943

1956

اعضا

کارمن جورج بلوگ

)28( 1943

1954

هرمن کلینتن میلر

)31( 1947

1957

پِری ا ِم ِپی َمسِ ن

)34( 1950

1964

رابرت کوهن ماتز

)49( 1965

1978

هربرت المر میلر

)50( 1965-1966

1982

سیدنی دیویدسن

)53( 1968-1969

1983

نورتن موئر ب ِدفورد

)54( 1969-1970

1988

جیمز دان ادواردز

)55( 1970-1971

2001

رابرت توماس

)57( 1972-1973

1994

و انتشارات انجمن) ،از دانشگاه دانمارک جنوبی،

و ِرسِ پ پِکدِمیر ،از دانشگاه اســـــتانبول ترکیه
در هیــات مدیرهی کنونی انجمــــن عضویت

شعار :رهبری اندیشه در حسابداری
هدف :پیــش بردن رشــتهی علمــی و حرفهی
حســابداری از راه رهبری اندیشــه در آموزش،
پژوهش ،و خدمات
بنیانگــذاری 1916 :با نام "انجمــن آمریکایی
آموزگاران دانشگاهی حسابداری" ،که در  1936به
"انجمن حسابداری آمریکا" تغییر نام یافت.
شخصیت حقوقی :انجمن غیرانتفاعی طبق قوانین
ایالت ایلینوی آمریکا
مقر :ساراستا ،فلوریدا ،آمریکا
اعضا :در ســه گروه )1( ،اعضای عادی )2( ،اعضای
مادامالعمر ،و ( )3اعضای دانشجو
دبیرکل :گرگوری ویمایر
تارنماaaahq.org :

انجمن حسابداری آمریکا را بیتردید میتوان

یکــی از باســابقهترین ،شناختهشــدهترین ،و

معتبرترین انجمنهای حســابداری جهان نامید.

 28تن از فهرســت  96نفــری دبیرکلهای این
انجمــن -نزدیک به  30درصد آنــان -موفق به
عضویت در تاالر مشاهیر حسابداری شدهاند .هیچ
سازمانی را در جهان نمیتوان یافت که از این نظر

با انجمن حسابداری آمریکا همسنگ باشد.

گرگوری ویمایر ،دبیرکل انجمن حســابداری
آمریــکا (از  ،)2011دکتــری حســابداری از
دانشگاه شــیکاگو ( ،)1984استاد حسابداری
مدرســهی عالی بازرگانی گویسوئیتا (آتالنتا،
جورجیا ،آمریکا) وابســته به دانشــگاه ا ِموری
(درادهیلز ،جورجیــا ،آمریکا) ،که پیشتر نیز
در مقــام رئیس بخــش حســابداری مالی و
گزارشــگری ،و معاون پژوهشــی این انجمن
خدمت کرده است.

ارکان

دارند.

دیگر ارکان ســازمانی انجمــن عبارتاند از،

شورا ،گروه مدیریتی هیات مدیره ،کارگروههای

دائمی ،و گروههــای کاری .کارگروههای دائمی

عبارتاند از ،کارگروه مالی ،کارگروه آموزشــی،
کارگروه پژوهشــی ،کارگرو ه راهبری ،کارگروه

انجمــن دارای ســه گروه عضو اســت)1( -

اعضــای عادی )2( ،اعضــای مادامالعمر ،و ()3

اعضای دانشــجویی .اعضای عــادی و اعضای

مادامالعمــر میتوانند در رایگیریهای انجمن

شــرکت کنند ،مســئولیت یکــی از مقامهای

اجرایی انجمن را بــر عهده گیرند ،و در همهی
کارهای آن همکاری کنند .اعضای دانشــجویی

نیز بــا اینکــه میتوانند در کارهــای انجمن
مشارکت داشته باشند ،ولی حق رای ندارند .این

اعضا همچنین نمیتوانند به عضویت کارگروهها
درآیند ،و به عنوان مقام اجرایی نیز نمیتوانند

برگزیده شوند.

"عضو مادامالعمر" عنوانی افتخاری است که

به پاسداشــت عضویت و هــمکاری بلندمدت

از ســوی هیات مدیره به اعضای برجســتهی
انجمن اعطا میشــود .اعضای دانشجویی نیز

دانشجویانی هســتند که پس نامنویســی در
مراکز آموزشی –باالتر از دبیرستان -به عضویت
انجمــن درمیآینــد .اعضــای دانشــجویی به
تشخیص هیات مدیره میتوانند مشترک یک یا

راهبری انجمن بر عهــدهی هیات مدیرهای

 11نفری به ریاست دبیرکل آن است .عضویت
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چند نشریهی انجمن شوند و در کارهای انجمن

همکاری کنند.

اسپروس
رابرت نیوتن آنتونی

)57( 1973-1974

چارلز توماس

1986
1990

هورنگرن

)61( 1976-1977

دیوید ُس ُلمونز

)62( 1977-1978

1992

موریس مونیتز

)63( 1978-1979

1979

توماس ریچارد
دایکمن
یوجی ایجیری

2009
)66( 1981-1982
)67( 1982-1983

1989

استفن آدام ِزف

)70( 1985-1986

2002

ویلیام هنری ب ِ ِور

)72( 1987-1988

1996

آرتور َرمِر وایت

)76( 1991-1992

1998

جورج دیویس بایلی

)78( 1993-1994

1968

کاترین شیپر

)80(1995-1996

2007

جول استنلی دمسکی

)68(2002-2001

2000

گری جان پ ِ ِرویتز

)92(2007-2008

2011
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نشریات

انجمــن دارای  3مجله و دو گــروه خبرنامه

اســت" .بررسیهای حســابداری"" ،موضوعاتی
در آموزش حسابداری" ،و "افقهای حسابداری"

استاد حسابداری دانشگاه واشینگتن سردبیری
مشترک این مجله را بر عهده دارند.

هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای عام

عناوین مجالت انجمن هستند.

"بلومبــرگ بیزینسویــک" اســت .هماکنون،

استیون جی .کچلمیر ،دکتری فلسفه از دانشگاه
فلوریدا ،کارشناس مدیریت بازرگانی از دانشگاه

نیومکزیکو ،حسابدار رسمی ،و استاد حسابداری
دانشگاه تگزاس سردبیری این مجله را بر عهده

دارد.

هدف :نظارت بر حسابرســی شــرکتهای عام و
کارگــزاران اوراق بهادار بــرای پاسداری از منافع
عمومی و سرمایهگذاران از راه بهبود گزارشهای
حسابرسی آگاهانه ،درست ،و مستقل
بنیانگذاری ،2002 :از سوی کنگرهی آمریکا ،طبق
بخش  101قانون ساربنز آکسلی
شخصیت حقوقی :ســازمان غیرانتفاعی بخش
خصوصی
مقر :واشینگتن دیسی ،آمریکا
رئیس :جیمز آر دوتی
تارنماwww.pcaobus.org :

"موضوعاتــی در آمــوزش حســابداری"

رســواییهای مالــی آغاز هزارهی ســوم در

تفسیری ،آموزشی ،و نقد کتاب منتشر میشود.

کنگرهی آمریکا شــد .بهموجب بخش  101این

منبع فایدهمندی برای تدریس اســت .زیرا در

عام" از ســوی کنگرهی آمریکا راهاندازی شــد.

فصلنامهای اســت که در آن منابع پژوهشــی،

 2002منجر به تصویب قانون ساربنز آکسلی در

این مجله ،برای اعضای هیات علمی دانشگاهها

قانون" ،هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای

آن ،موضوعــات مهمی در آموزش حســابداری

مســئولیت این هیــات ،نظارت بر حسابرســی

نشانی داده میشوند .هماکنون ،بیل پیسوارک،

"افقهای حســابداری" فصلنامهای اســت

کــه در آن مقاالتی بــا تمرکز بــر دانشهای
ترکیبــی ،میانرشــتهای ،و کاربردی منتشــر

میشــود .هماکنــونَ ،دنا هرمنســن ،اســتاد
حسابداری دانشــگاه ایالتی کنساو ،عضو هیات
مدیره و مدیر پژوهشــی مرکز راهبری شرکتی

آن دانشگاه ،و تری شــولین ،دکتری فلسفه از

دانشگاه اســتنفورد ،کارشناسی ارشد اقتصاد با
گرایش حســابداری و مالی از دانشگاه م َونش ،و
30

ســامانهی بانک مرکزی و خزانهدار آمریکا برای

دورههای پنجســاله برگزیده و بــه کار گمارده
میشــوند" .گروه رایزنی سرمایهگذار (،")IAG

"گروه رایزنــی دائمــی ( ،")SAGو "کارگروه

منابع قیمتگذاری" نیز از زیر مجموعههای این

هیات هستند.

ضابطهگــذاری ایــن هیــات در قالــب

استانداردهای حسابرسی ،اخالق ،کنترل کیفی،

و گواهیگری انجام میشود و رهنمودهایی را نیز

به فراخور موضوع در ارتباط با این اســتانداردها

منتشــر میکند .آخرین اســتاندارد حسابرسی
مصــوب هیــات ،در حــال حاضر ،اســتاندارد

حسابرســی شــمارهی  15با عنوان "شــواهد
حسابرســی" ( )AS 15است که در حسابرسی
شرکتهایی که آغاز سال مالی آنها پس از 15

دســامبر  2010بود الزماالجرا شد .آن گروه از
استانداردهای حسابرســی پیشین که از سوی

هیات مــورد پذیرش قرار گرفتهاند نیز با عنوان

استاد حسابداری کالج بازرگانی راولز سردبیری
این مجله را برعهده دارد.

تاریخ حسابرسی آمریکا است که حسابرسان زیر

( )SECپس از رایزنی با رئیس هیات فرمانداران

پژوهشهای برجستهی انجامشده در موضوعات

عالــی بازرگانــی ،و یکی از  20مجلــهی برتر

درســت ،و مستقل اســت .این نخستین بار در

است که از سوی کمیسیون اوراق بهادار و بورس

منتشر میشــود .در این دوماهنامه ،یافتههای

تایمز" برای رتبهبندی پژوهشــی مراکز آموزش

از راه بهبــود گزارشهای حسابرســی آگاهانه،

این هیات دارای پنج عضو ،شامل یک رئیس،

علمی-پژوهشی اســت که از  1926تا به امروز

یکی از  45مجلهی مورداستفادهی "فایننشیال

پــاسداری از منافع عمومی و ســرمایهگذاران

نظارت بیرونی و مستقل قرار میگیرند

"بررســیهای حســابداری" یــک مجلهی

گوناگون حسابداری گزارش میشوند .این مجله

شــرکتهای عام و کارگزاران اوراق بهادار برای

به موجب بخش  101قانون
ساربنزاکسلی(کنگرهی

آمریکا " )2002 ،هیأت نظارت

بر حسابداری شرکتهای عام"
راهاندازی شد.

"اســتانداردهای موقت" ()AU110-AU901

منتشر شــدهاند که با تصویب اســتانداردهای

حسابرســی مربوط به هر موضــوع به تدریج از
درجهی اعتبار ســاقط و با استانداردهای جدید
جایگزین میشــوند .مقررات ،اســتانداردها ،و

بودجــهی هیات همگی باید بــه تصویب نهایی
کمیســیون اوراق بهادار و بورس آمریکا برسند.
برای آگاهی بیشتر از این ضوابط و دریافت متن

کامل آنها میتوانید به بخش "استانداردها" بر
روی تارنمای هیات سر بزنید.
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جفری سی تامسن ،مدیرعامل و دبیرکل
انجمن حسابداران مدیریت (،)IMA
از  19آوریل  ،2008حسابدار مدیریت
رسمی ( ،)CMAکارشناس ارشد آمار از
دانشگاه ایالتی مونتکلر ،دارای دانشنامهی
مالی و حسابداری از مدرسهی عالی
وارتن ،و دانشآموختهی دورهی رهبری
اجرایی ارشد دانشگاه کلمبیا .وی در هیات
مدیرهی کارگروه سازمانهای پشتیبان مالی
کمیسیون تردوی( کوزو) نیز عضویت دارد.

جیمز آر دوتی ،رئیس هیات از ،2011
کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه
هاروارد

انجمن حسابداران مدیریت

نشریات

انجمن دارای ســه نشریهی دورهای با نامهای

"مجلهی مالی راهبردی"" ،فصلنامهی حسابداری

شمارههای آیندهی دانستنیها

در شمارهی آینده ،بخش سوم (پایانی) آشنایی

با نهادهای حســابداری آمریکا ارائه خواهد شد-

نهادهایی از جمله" ،انجمن حســابداران رسمی

آمریکا (" ،")AICPAجامعهی حسابداران رسمی
ایالت نیویــورک (" ،")NYSSCPAکنسرســیوم

بینالمللی زبان گزارشگری تجاری گسترشپذیر
(" ،")XIIانجمن حســابداران دولتــی (،")AGA

مدیریت" ،و "مجلهی موردهای آموزشی انجمن

"انجمن ملی حسابرســان ایالتی ،ذیحســابان،

گوناگــون و فایدهمند بســیاری را در موضوعات

حسابرســان ایالتــی (" ،")NSAAانجمــن ملی

افزون بر این نشــریات دورهای ،متون پژوهشی،

خزانــهداران ایالتــی (" ،")NASTانجمن مدیران

حســابداران مدیریت ( ")IECJاست که مطالب

گوناگون حســابداری مدیریت پوشش میدهند.

و خزانــهداران (" ،")NASACTانجمــن ملــی
ذیحســابان ایالتــی (" ،")NASCانجمــن ملی

شعار :انجمن حسابداران و حرفهایهای مالی در
کسب و کار
رســالت :فراهم آوردن محفلی برای پژوهش،
توســعهی روشهــای اجرایــی ،آمــوزش،
بهاشتراکگذاری دانش ،و هواداری از اخالق و
بهروشهای تجاری در حسابداری مدیریت
بنیانگذاری ،1919 :بافالو ،نیویورک ،آمریکا -با
نام انجمن ملی حسابداران بها ()NACA
شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی
مقر :مونتول ،نیوجرسی ،آمریکا
اعضا :بیش از  60000نفر
مدیرعامل و دبیرکل :جفری سی تامسن
تارنماwww.imanet.org :

( ")CMAیک گواهینامهی حرفهای پیشــرفته

ایــن انجمن نزدیک به  93ســال پیش با نام

تجربهی متقاضیان از ســوی انجمن به آنان اعطا

(" ،")FCPASانجمن پیشگیــری تقلب (،")IFP

در بافالــوی نیویورک ،با هــدف ترویج دانش و

 1972برگزار شد و تا کنون بیش از  30000نفر از

ملی تبهکاری یقهسفیدان (.")NW3C

شــناخت گســترده از نقش حســابداری بها در

انجامشده از ســوی انجمن دربارهی کارشناسان

دیگر این مجموعه ارائه خواهد شد که به معرفی

ملــی حســابداران ( ")NAAو ســرانجام -در

درآمد ســاالنهی افراد دارای ایــن گواهینامه (با

مطالعاتی ،و گزارشی متنوع و ارزشمند دیگری

نیز در بخش "منابع و انتشارات" تارنمای انجمن

مالیات (" ،")NATPآکادمی مدیریت مالی آمریکا

دوســتداران موضوعات حســابداری مدیریت

(" ،")GARPانجمــن ملــی تحلیلگران رســمی

وجــود دارد .به همــهی عالقهمنــدان ،بهویژه،
پیشــنهاد میکنم به این بخش تارنمای انجمن
سر بزنند.

گواهینامهی حرفهای

ارزشگــذاری (" ،")NACVAانجمــن صنعــت
اوراق بهــادار و بازارهــای مالــی (،")SIFMA

"انجمــن تحلیلگــران مالی رســمی (،")CFAI

"انجمن آمریکایی دفترداران حرفهای (،")AIPB

گواهینامــهی "حســابدار مدیریت رســمی

و با ارزش اســت که بر مبنای آزمون نوشتاری و

(" ،")SOFEجامعهی حسابداران رسمی دادگاهی

"انجمن ملــی حســابداران بهــا (")NACA
حرفهایگرایی بین حســابداران بهــا و پرورش

سراسر جهان موفق به دریافت آن شدهاند .بررسی

مدیریت راهاندازی شــد .نام آن ،ابتدا به "انجمن

حرفهای حســابداری و مالی در  2011نشان داد

 -1991بــه "انجمــن حســابداران مدیریــت

میانگین 395ر 131دالر) نزدیک به 000ر 22دالر

آوردن محفلی برای پژوهش ،توسعهی روشهای

بوده است .برای آگاهی بیشتر از چگونگی دریافت

هــواداری از اخــاق و بهروشهــای تجاری در

حســابدار مدیریت رســمی" تارنمای انجمن سر

( ")IMAتغییر یافت .رسالت این انجمن ،فراهم

بیشتر از دیگران (با میانگیــن 938ر 108دالر)

اجرایــی ،آمــوزش ،بهاشــتراکگذاری دانش ،و

این گواهینامهی حرفهای به بخش "گواهینامهی

حسابدار/شهریور1391

(" ،")AAFMانجمن جهانی حرفهایهای ریسک

"انجمــن حسابرســی و کنتــرل ســامانههای

میشود .نخستین آزمون اعطای این گواهینامه در

حسابداری مدیریت است.

مالی دولتی (" ،")GFOAانجمن ملی حرفهایهای

بزنید.

اطالعاتی (" ،")ISACAجامعهی بازرســان مالی

"انجمن بازرسان رسمی تقلب ( ،")ACFEو "مرکز
در شمارههای بعدی دانستنیها نیز قسمتهای

نهادهای حســابداری بریتانیا ،اســامی ،و ایران
اختصاص دارد.
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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