دانستنیها
نهادهای حسابداری

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

ترجمه و تألیف :محسن قاسمی
اشاره :یکی از نمودهای رشتهی علمی حسابداری
وجود سازمانها ،نهادها ،انجمنها ،موسسات ،جوامع،
کارگروهها ،هیاتها ،گروهها ،و اتحادیههای گوناگون
با اهداف مقرراتگذاری ،حرفهای ،و دانشگاهی است.
آشنایی با این ســازمانها بیتردید به شناخت بهتر
حســابداری کمک میکند ،و ضمن این که ایدههای
بدیعی را در ذهن مخاطبان مقرراتگذار ،دانشگاهی،
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 ،آمریــکا و بریتانیا -اختصاص داشــت درشــمارههای ( 243خرداد) و ( 244تیر) "حسابدار"
منتشر شدند .در قسمت سوم ،با توجه به اهمیت ویژهی
نهادهای حسابداری آمریکایی در رهبری و توسعهی
حســابداری و حسابرسی جهان ،به معرفی شماری از
آنها میپردازیم .از آنجایی که این قســمت طوالنی
است ،آن را در سه شماره ارائه کردیم .در شمارههای
( 245مرداد) و ( 246شهریور) "حسابدار" بخشهای
اول و دوم این قسمت ارائه شد .در قسمتهای بعدی
این مجموعه نیز شماری از نهادهای حسابداری بریتانیا،
اسالمی ،و ایران معرفی خواهند شد.

انجمن حسابداران رسمی آمریکا

رســالت :فراهم کردن منابع ،اطالعــات ،و رهبری
اعضا برای توانمندســازی آنان در ارائهی خدمات
ارزشمند در باالترین ســطح حرفهای در راستای
منافع عمومی ،کارکنان ،و صاحبکاران
بنیانگــذاری ،1887 :با نام "انجمــن آمریکایی
حسابدارانعمومی(")AAPA
شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی
مقر :نیویورک ،آمریکا
اعضا :بیش از 000ر 370نفر از  128کشور
رئیس :ریچارد جیَ .ک ِچرنو
تارنماwww.aicpa.org :
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این انجمن در  2012آیین گرامیداشــت 125امین
سالگرد راهاندازی خود را برگزار کرد .انجمن طی این
مدت طوالنی که از راهانــدازی آن میگذرد تاثیری
چشــمگیر و انکارنشــدنی در پرورش و پیشــرفت
حرفههای حسابداری و حسابرســی آمریکا و جهان
داشــته اســت .حتی میتوان ادعا کرد حسابداری و
حسابرسی پس از راهاندازی این انجمن از راه الزامات
آموزشــی دقیق ،اســتانداردهای حرفهای سطح باال،
آییننامههای کرداری و اخالقی روشــن ،و پایبندی
در خدمت به منافع عمومی هویتی شناختهشده یافت.
بری میلنکون ،دبیرکل و مدیرعامل
"انجمن حسابداران رسمی آمریکا"
از  1995تا کنون ،حســابدار رسمی
( ،)CPAو حسابدار مدیریت جهانی
خبره ()CGMA

تاریخچه

انجمــن در  1887بــا نــام "انجمــن آمریکایی
حســابداران عمومی ( ")AAPAراهانــدازی ،و در
 ،1916بــا "انجمن حســابداران عمومــی (")IPA
جایگزین شــد .آن هنگام ،تنها  1150نفر در انجمن
عضویت داشتند .نام انجمن ابتدا در  1917به "انجمن
آمریکایی حسابداران ( ،")AIAو سرانجام ،در 1957
به "انجمن حســابداران رسمی آمریکا (")AICPA
تغییــر کرد .البته نیاز به یادآوری اســت" ،جامعهی
آمریکایی حســابداران رســمی ( ")ASCPAکه در
 1921به عنوان فدراســیونی برای جوامع ایالتی کار
میکرد ،در  ،1936با "انجمن آمریکایی حســابداران
( ")AIAادغام شده بود.

ضابطهگذاری

تا دههی  1970اســتانداردگذاری حســابداری و
حسابرســی -به طور انحصاری -تنها از ســوی این
انجمن انجام میشــد .ولــی ،در  1973با راهاندازی
هیات استانداردهای حســابداری مالی ( )FASBاز

سوی بنیاد حسابداری مالی ( )FAFمسئولیت تدوین
اصول حسابداری پذیرفتهی همگانی و استانداردهای
حســابداری که تا آن هنگام بر عهدهی هیات اصول
حســابداری ( )APBوابســته به این انجمن بود به
هیات اســتانداردهای حسابداری مالی واگذار شد .با
این حال ،اســتانداردگذاری در زمینههایی همچون
حسابرسی صورتهای مالی ،اخالق حرفهای ،خدمات
گواهیگری ،کنترل کیفی موسســات حســابداری
عمومی ،خدمات مالیاتی ،ارزشگذاری ،و برنامهریزی
مالی همچنان در اختیار این انجمن بود .ولی در پی
رسواییهای زنجیرهای آغاز هزارهی سوم و فروپاشی
یکی از  5ابرســازمان حســابداری عمومی آن زمان،
آرتور اندرسن ،سیاستگذاران عمومی فدرال آمریکا
به این نتیجه رسیدند که مسئولیت استانداردگذاری
حسابرسی باید به نهادهای دولتی مستقلتر و دارای
اختیارات بیشتر واگذار شود .در نتیجه ،طبق بخش
 101قانون ساربنز آکسلی (ساکس" ،)2002 ،هیات
نظارت بر حسابداری شرکتهای عام" ()PCAOB
در  2002راهاندازی و مســئولیت مقرراتگذاری در
همهی زمینههای کاری حسابداران رسمی در ارتباط
با شــرکتهای عام به این هیات واگذار شــد .البته،
انجمن حسابداران رسمی آمریکا همچنان اختیارات
گســتردهی خود برای مقرراتگذاری و نظارتهای
کنترل کیفی ،اخالقی ،و رفتاری در ارتباط با بیشتر
کارهای حســابداران رســمی -که مربوط به ارائهی
خدمات به شرکتهای خصوصی و اشخاص حقیقی
میشود -را حفظ کرده است.

گواهینامههای حرفهای

انجمــن بر مبنــای تجربهی کاری تاییدشــده و
مرتبط متقاضیــان و موفقیت آنــان در آزمونهای
نوشــتاری تخصصی چنــد گواهینامهی حرفهای به
آنان اعطا میکند .این گواهینامهها که در گسترهی
جهانی بهعنوان معتبرترین گواهینامههای حرفهای
حسابداری و حسابرسی شناخته میشوند ،عبارتاند
از ،گواهینامههــای حســابدار رســمی (،)CPA
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کارشــناس رســمی ارزشگذاری تجاری (،)ABV
متخصص امور مالی شــخصی ( ،)PFSکارشــناس
رســمی امور مالی قانونی ( ،)CFFکارشناس رسمی
فناوری اطالعــات ( ،)CITPو حســابدار مدیریت
جهانی خبره (.)CGMA
گواهینامهی "حســابدار مدیریــت جهانی خبره
( ")CGMAیکــی از جدیدتریــن گواهینامههای
حرفهای حســابداری و حسابرســی جهان است ،که
از  31ژانویهی  ،2012با همکاری مشــترک "انجمن
حسابداران رســمی آمریکا ( ")AICPAو "انجمن
حسابداران مدیریت خبره ( ")CIMAبه متقاضیان
ارائه میشود .برای آگاهی بیشتر از شرایط دریافت
و مزایای این گواهینامه به تارنمای مربوط به آن (به
نشانی )www.cgma.org ،سر بزنید.

نشریات

انجمــن دارای  2مجلهی تخصصــی و خبرنامههای
گوناگونی در موضوعات متنوع حسابداری ،حسابرسی،
خدمات مالی و مالیاتــی ،و دیگر موضوعات مرتبط
است" .مجلهی حســابداری (اکونتنسی)" و "مشاور
مالیات" عناوین مجالت تخصصی انجمن هستند.
"مجلهی حســابداری (اکونتنســی)" ( )JofAکه از
 1905پیوسته منتشر شده است ،هم اکنون با بیش
از 000ر 386مشترک یکی از تاثیرگذارترین نشریات
حسابداری جهان به شــمار میآید .شمار مشترکان
این مجله از اعضای انجمن هم فراتر است.
مجلهی "مشــاور مالیــات" نیز یکــی از معتبرترین
نشــریات مالیاتی آمریکا و جهان است که به صورت
ماهنامه منتشر میشود و موضوعات متنوع مالیاتی را
پوشش میدهد .برای آگاهی بیشتر از این نشریات
میتوانید به بخش "انتشــارات" تارنمای انجمن سر
بزنید.

جوایز

انجمــن  19عنــوان جایــزهی گوناگــون را در
زمینههــای مرتبط با حســابداری و حسابرســی به
اعضای برجستهی خود اعطا میکند .فهرست کامل
عناوین این جوایز و شــرح مربوط به هر یک از آنها
را میتوانید از نشانی زیر دریافت کنید:
http://www.aicpa.org/Membership/Benefits/MemberAwards/DownloadableDocuments/aicpa_award_descriptions.pdf
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جامعهی حســابداران رســمی ایالت
نیویورک

بنیانگذاری ،1897 :شــهر نیویــورک ،ایالت
نیویورک
شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی خصوصی
مقر :شهر نیویورک ،ایالت نیویورک
اعضا :بیش از  28000نفر
رئیس :جیل کینسال
تارنماwww.nysscpa.org :

این جامعه یکی از باسابقهترین ،شناختهشدهترین،
و معتبرترین انجمنهای حرفهای حسابداری عمومی
در آمریکا و جهان اســت که نزدیک به  115سال از
راهاندازی آن میگذرد .راهبری و مدیریت این جامعه
را هیات مدیرهای  39نفری با کمک  75کارشــناس
حرفهای در قالب  15شــعبهی محلی و  64کارگروه
تخصصــی بر عهــده دارند .ایــن  64کارگروه در 7
سرفصل تخصصی زیر گروهبندی شدهاند:
• حسابداری و حسابرسی ( 7کارگروه)
• خدمات مشاورهای ( 7کارگروه)
• صنایع ( 16کارگروه)
• عملیات ( 9کارگروه)
• مدیریت کار اجرایی ( 4کارگروه)
• بخش عمومی ( 6کارگروه)
• مالیات ( 15کارگروه)
برای آگاهی بیشتر از شــرح وظایف ،جلســات،
موضوعات مورد بررســی ،گزارشهــا ،و اعضای این
کارگروههــا به بخــش "دربارهی مــا" ،زیر بخش "
کارگروهها" بر روی تارنمای جامعه سر بزنید.

اعضا

حســابداران رســمی از ایالت نیویــورک و دیگر
ایالتها یــا زیربخشهای سیاســی آمریکا اعضای
پیوستهی این جامعه را تشــکیل میدهند .اعضای
ن نیز افراد دارای شرایط الزم در گروههای
وابستهی آ 
ششگانهی زیر هستند:

 .1عضو وابستهی بینالمللی،
 .2عضو متقاضی حسابدار رسمی،
 .3عضو دانشجویی،
 .4کارمند موسسات حسابدار رسمی،
 .5عضو وابســتهی صنعت/کارکنان غیر حســابدار
رسمی ،و
 .6عضو وابستهی دانشگاهی

مجلهی حسابدار رسمی
The CPA Journal
ایــن مجله که از ســوی "جامعهی حســابداران
رســمی ایالت نیویورک" به صورت ماهنامه منتشــر
میشود ،به عنوان یکی از باسابقهترین و معتبرترین
نشــریات حرفهای حســابداری و حسابرسی آمریکا
و جهان شــناخته میشــود .هدف این مجله ،فراهم
آوردن دانــش و تحلیل در زمینههای حســابداری،
حسابرسی ،مالیات ،مالی ،مدیریت ،فناوری ،و اخالق
حرفهای است.
کرن َچر ،ســردبیر "مجلهی حسابدار
مری جو َ
رسمی" ،کارشناس حسابداری از دانشگاه شهر
نیویورک ،کارشــناس ارشد مدیریت اجرایی از
دانشگاه سنت جان ،حسابدار رسمی (،)CPA
کارشناس رســمی امور مالی قانونی (،)CFF
بازرس رسمی تقلب ( ،)CFEو استاد بازرسی
تقلب کالج یورک دانشگاه شهر نیویورک

جوایز

این جامعه به پاسداشــت خدمــات علمی و حرفهای
نامآوران حســابداری و حسابرسی جوایز زیر را به آنان
اعطا میکند:
• جایزهی خدمت ممتاز (از ،)1946
• جایزهی آرتور جی دیکسن برای خدمت عمومی (از
،)1982
• جایزهی دکتر امانوئل َسکس برای حسابدار رسمی
برجسته در آموزش (از ،)1985
• جایزهی حســابدار رسمی برجســته در دولت (از
،)1985
• جایزهی حسابدار رســمی برجسته در صنعت (از
،)1985
• جایزهی بازشناسی ویژه (از ،)1997
• جایــزهی مکس بالک بــرای مقالــهی ممتاز (از
 ،)1975و
• عضویت در تاالر مشــاهیر جامعهی حســابداران
رسمی ایالت نیویورک (از )2000
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جامعهی حســابداران رســمی ایالت
نیویورک

نمایهی ( -)1شماری از دیگر انجمنها و نهادهای حرفهای و معتبر آمریکا
سرواژه

بنیانگذاری ،1998 :از ســوی انجمن حسابداران
رسمی آمریکا ()AICPA
شخصیت حقوقی :کنسرسیوم غیرانتفاعی
مقر :شهر نیویورک ،ایالت نیویورک
اعضا 650 :سازمان از سراسر جهان
رئیس :آلفرد آر .برکلی
تارنماwww.xbrl.org :
این کنسرســیوم غیرانتفاعی جهانــی در آغاز از
سوی "انجمن حسابداران رسمی آمریکا (")AICPA
راهاندازی شــد ،و هماکنون 650 ،سازمان از سراسر
جهــان در آن مشــارکت دارنــد .ارکان ســازمانی
این کنسرســیوم عبارتاند از ،مجمــع اعضا ،هیات
مدیره ،هیات مشــاوران ،هیات اســتانداردهای زبان
گزارشگری تجاری گسترشپذیر ،و هیات بهروشها.
هدف اصلی این کنسرسیوم بینالمللی اطمیناندهی
از مقایســهپذیری و همرایی بیــن اعضا در پذیرش
استانداردهای "زبان گزارشگری تجاری گسترشپذیر
( ")XBRLاســت .در این راستا ،آرایهای از اصول و
آلفــرد آر برکلــی ،رئیــس هیــات مدیرهی
"کنسرســیوم بینالمللی زبان گزارشــگری
تجاری گسترشپذیر ( ،")XIIکارشناس زبان
و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ویرجینیا (،)1966
کارشناس ارشــد مدیریت اجرایی از دانشگاه
پنسیلوانیا ( ،)1968عضو پیشین هیات مدیرهی
بــورس نــزدک ( ،)1986-1991و دبیرکل و
نایب رئیس پیشین هیات مدیرهی این بورس
()1996-2003

اجزای بنیادی برای اســتانداردگذاری جهانی این زبان
گزارشگری تدوین میشوند تا از رشد بیرویهی آن در
قالبهای متفاوت که ممکن اســت موجب سردرگمی
کاربران شود جلوگیری شود.
"کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا ( ،")SECدر
 ،2008استفاده از این زبان گزارشگری را برای همهی
شــرکتهای عام آمریکا الزامی کرد ،و به XBRL US
(به نشانی ،)http://xbrl.us ،که یکی از بخشهای این
کنسرسیوم جهانی اســت ،ماموریت داد تا تکسونومی
واحــدی را برای گزارشــگری مالی این کمیســیون
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نام

راهاندازی

تارنما

مقر

AGA

انجمن حسابداران دولتی

1950

ویرجینیا

NASACT

انجمن ملی حسابرسان ایالتی،
ذیحسابان ،و خزانهداران

1915

لکسینگتن ،کنتاکی ،و
واشینگتن دیسی

www.nasact.org

NSAA

انجمن ملی حسابرسان ایالتی

1979

لکسینگتن ،کنتاکی ،و
واشینگتن دیسی

www.nasact.org/nsaa

NASC

انجمن ملی ذیحسابان ایالتی

1978

لکسینگتن ،کنتاکی ،و
واشینگتن دیسی

www.nasact.org/nasc

NAST

انجمن ملی خزانهداران ایالتی

1978

لکسینگتن ،کنتاکی ،و
واشینگتن دیسی

www.nast.org

GFOA

انجمن مدیران مالی دولتی

1906

شیکاگو

www.gfoa.org

NATP

انجمن ملی حرفهایهای مالیات

1979

گرینویل ،ویسکونسین

AAFM

آکادمی مدیریت مالی آمریکا

1996

کلورادو اسپرینگز ،کلورادو

www.aafm.us

GARP

انجمن جهانی حرفهایهای
ریسک

1996

جرسی سیتی ،نیوجرسی

www.garp.org

NACVA

انجمن ملی تحلیلگران رسمی
ارزشگذاری

1996

سالت لیک سیتی ،یوتا

SIFMA

انجمن صنعت اوراق بهادار و
بازارهای مالی

2006

شهر نیویورک ،و واشینگتن

CFAI

انجمن تحلیلگران مالی رسمی

1925

شارلوتزویل ،ویرجینیا

AIPB

انجمن آمریکایی دفترداران
حرفهای

1987

آمریکا

www.aipb.org

ISACA

انجمن حسابرسی و
کنترل سامانههای اطالعاتی *

1967

ایلینوی

www.isaca.org

SOFE

جامعهی بازرسان مالی

1973

رستن ،ویرجینیا

FCPAS

جامعهی حسابداران رسمی
دادگاهی

2005

اسپوکن ،واشینگتن

IFP

انجمن پیشگیری تقلب

2006

مورگانتاون ،ویرجینیای غربی

ACFE

انجمن بازرسان رسمی تقلب **

1988

آوستین ،تگزاس

www.acfe.com

NW3C

مرکز ملی تبهکاری یقهسفیدان

1978

آمریکا

www.nw3c.org

www.agacgfm.org

www.natptax.com

www.nacva.com

www.sifma.org

www.cfainstitute.org

www.sofe.org
shopsite.fcpas.org

www.theifp.org

* :این انجمن در ستون دانستنیهای ماهنامهی "حسابدار" ،شمارهی  ،242اردیبهشت  1391معرفی شد.
** :این انجمن در ستون دانستنیهای ماهنامهی “حسابدار” ،شمارهی  ،237آذر  1390معرفی شد.

گردآوری و تدوین کند.
در نمایهی ( )1شماری از دیگر انجمنها و نهادهای
حرفــهای آمریــکا به طــور چکیده معرفی شــدهاند.
خوانندگان ،عالقهمندان ،بهویژه ،دانشجویان حسابداری
میتوانند با سر زدن به تارنمای این انجمنها اطالعات
فایدهمند و جذابی را در ارتباط با آنها به دست آورند.

منبع:

• تارنمای نهادها و سازمانهای معرفیشده
• دانشنامهی ویکیپدیا
محسن قاسمی :کارشــناس ارشد حســابداری از دانشگاه عالمــه
طباطبایی ،ویراستار فنی ماهنامهی "حسابدار".
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