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اندونزی نقش مهمی در توسعه حسابداری در منطقه و جهان ایفا می کند. فدراسیون بین المللی حسابداران به عنوان صدای جهانی 
حسابداران، اندونزی را به عنوان ذینفع اصلی و بازیگر راهبردی در منطقه جنوب شرق آسیا به رسمیت شناخته است. سه رئیس 
اخیر فدراسیون بین المللی حسابداران از اندونزی دیدار کرده اند و دیدگاه های خود را درباره توسعه جهانی حسابداری به اشتراک 

گذاشته اند.
براساس اطالعات وزارت آموزش عالی و پژوهش اندونزی و بانک جهانی:

• تعداد دانشجویان حسابداری در اندونزی به 265498 نفر رسیده است.
• دانشجویان حسابداری در 589 موسسه آموزش عالی تحصیل می کنند و توسط 6654 مدرس حسابداری آموزش داده می شوند.

• در اندونزی ساالنه بیش از 35000 نفر در رشته حسابداری فارغ التحصیل می شوند؛ و
• اندونزی در میان کشورهای جنوب شرق آسیا نزدیک به 45 درصد از کل فارغ التحصیالن در منطقه را دارا است.

این رشــد مستمر در تعداد فارغ التحصیالن حسابداری فرصتهای عالی برای کســب صالحیت حسابدار خبره که توسط انجمن 
حســابداران خبره اندونزی اعطا می شــود، فراهم می کند. صالحیت حســابدار خبره از طرف انجمن حســابداران خبره اندونزی، 
بزرگترین صالحیت برای حســابداران حرفه ای در اندونزی است. این انجمن در حال حاضر 20162 عضو حسابدار خبره و 6650 
عضو پیوســته دارد. اعضای این انجمن را حسابرسان، حسابداران شاغل در کسب وکار، افراد دانشگاهی، حسابداران امور مالیاتی 

و حسابداران بخش عمومی تشکیل می دهند. 
تقاضای زیادی برای حســابداران حرفه ای واجد صالحیت در اندونزی وجود دارد، که اقتصاد این کشــور یکی از سریعترینها در 
زمینه رشــد و همچنین جزو بزرگترین اقتصادها در منطقه اســت. با تکیه بر روند جهانی ســازی و پیشــرفتهای فناوری، افزایش 

 (IAI) تاریخچه حسابداری در اندونزی را می توان از سال 1957 دنبال کرد، زمانی که انجمن حسابداران خبره اندونزی
تشکیل شد. این انجمن یکی از سازمانهای حرفه ای برجسته حسابداری در اندونزی و همچنین عضو موسس فدراسیون 

بین المللی حسابداران (IFAC) و فدراسیون حسابداران آسه آن (AFA) زیرمجموعه انجمن کشورهای جنوب شرق 
آسیا (ASEAN) است.

شکل گیری حرفه ازطریق آموزش 
حسابداری؛ رویکرد اندونزیایی
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مهارتهای حســابداران حرفه ای از طریق پیشــرفت حرفه ای 
مســتمر، حوزه اصلی تمرکز انجمن حســابداران خبره است. 
به منظــور کمک بــه تقویــت این اولویــت، یکــی از اهداف 
راهبــردی انجمن حســابداران خبره اندونزی، اســتقرار کامل 
اســتانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IES) در 

موسسه های عالی آموزشی در این کشور بوده است.
در سال 2016، دو کارگروه به منظور ترسیم و یکپارچه سازی 
استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری در برنامه آموزش 
حسابداری تشکیل شد. این برنامه آموزش پیشرفته با حمایت 
وزارت آمــوزش عالــی و پژوهش اندونــزی، وزارت دارایی و 
بانک جهانی و از طریق 12 کارگاه آموزشی در سراسر اندونزی 
اجرا شــد. بیش از 1000 شرکت کننده از بیش از 320 موسسه 

آموزش عالی در این کارگاه های آموزشی شرکت کردند.
اکنون، برنامه آموزشی بازنگری شــده حاصل از این اقدام، 
اطمینان می دهد که شایســتگیهای مبتنی بر اســتانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری برای حسابداران حرفه ای تازه کار 
در برنامه یادگیری هر یک از دانشــجویان گنجانده شده است. 
این برنامه به عنوان یک مبنا، به بهترشدن حرفه حسابداری در 

سراسر اندونزی کمک می کند.
در نتیجــه این تالشــها، برخی از موسســات آموزش عالی 
اندونــزی، اســتانداردهای بین المللی آموزش حســابداری را 
به طور کامل در برنامه آموزشی حسابداری خود ادغام کرده اند. 
درهمان حال، دیگر موسسات، تاحدودی به دلیل وجود برخی 
چالشــهای گســترده جغرافیایی و منابع تاثیرگذار بر موسسات 

آموزش عالی، به تدریج اقدام به این کار می کنند. 
ایجاد انگیزه بیشــتر به منظور امکان اســتقرار استانداردهای 
بین المللــی آمــوزش حســابداری، از طریــق گردهمایی ملی 
حســابداری صــورت گرفته اســت. ایــن گردهمایی هرســال 
به میزبانی انجمن حســابداران خبره اندونزی برگزار می شــود، 
این رویداد، پژوهشگران، اســتادان، دانشجویان و حسابداران 
حرفه ای را از سراســر اندونزی گرد هم مــی آورد تا درخصوص 
تازه ترین روندهــای تاثیرگذار بر حرفه حســابداری و همچنین 
تمرکز بر اســتانداردهای بین المللی آموزش حســابداری گفتگو 
کنند. به طور متوسط 800 شرکت کننده از بیش از 450 دانشگاه 
از سراســر اندونزی به این رویداد ســاالنه ملحق می شوند. در 

چهار ســال گذشته، موضوع اســتانداردهای بین المللی آموزش 
حسابداری به عنــوان یکی از موضوعهای مهم در دستورکار این 

گردهمایی گنجانده شده است. 
انجمــن حســابداران خبــره اندونــزی به منظور اســتقرار 
اســتانداردهای بین المللــی آمــوزش حســابداری 2، 3 و 4، 
به عنوان بخشــی از کارگاه ها و گردهماییهای برنامه آموزشی، 

مشارکتهایی با شرکتها و دانشگاه ها انجام داده است:
• شراکت با شرکتها، کاراموزی و خدمات مربی را برای آن دسته از 
حسابداران حرفه ای تازه کار فراهم می آورد که در آزمونهای حسابدار 
خبره پذیرفته شده اند، اما باید برای کسب دست کم سه سال تجربه 
به کمک مربی  آموزش  برنامه ساختارمند  کاری موردنیاز، در یک 
ثبت نام کنند. این نواوری در مشارکت، یکی از منابع مهم انجمن 
حسابداران خبره اندونزی در کمک به رفع نیاز به توسعه مهارتها 

ازطریق تجربه عملی حسابداران حرفه ای تازه کار است.
زیرا  است،  دو طرف سودمند  برای هر  دانشگاه ها  • مشارکت 
دانشگاه ها در جریان تازه ترین مطالب درخصوص پیشرفتهای 
جدید در زمینه صالحیتهای حرفه ای حسابداری و مهارتهای 
ضروری حسابداران حرفه ای قرار می گیرند و همچنین فرصتی 
برای گردهم آوردن افراد دانشگاهی و شاغالن فراهم می شود. 
دانشجویان هم می توانند در انجمن حسابداران خبره اندونزی 
عضو شوند. انجمن حســابداران خبره اندونزی برای حمایت و 
تشــویق دانشــجویان حســابداری اندونزی، از ســال 2017، 
میزبان رویدادی ســاالنه با عنوان جشــنواره حسابدار حرفه ای 
تازه کار شــده است. جشنواره حسابدار حرفه ای تازه کار، بخشی 

سازمانهای حسابداری حرفه ای

 برای استقرار موفق استانداردها

 باید با سایر ذینفعان آموزش

 همکاری نزدیکی داشته باشند
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از آرمان انجمن حسابداران خبره اندونزی در برقراری همکاری 
متقابل سودمند و قوی میان حرفه، صنعت و دانشجویان رشته 
حسابداری از دانشگاه های سراسر اندونزی است. این جشنواره، 
بزرگترین جشنواره ساالنه دانشجویان حسابداری است و بیش 
از 600 حسابدار تازه کار جوان از سراسر دانشگاه های این کشور 
در آن شــرکت می کنند. این جشنواره همچنین فرصتی را برای 
گوش دادن به حســابداران حرفه ای برجســته از صنایع مختلف 
فراهم می آورد که می توانند دیدگاه های خود را برای نســلهای 

آینده حسابداران به اشتراک بگذارند. 
فعالیتهای جشنواره حســابدار حرفه ای تازه کار شامل موارد 

زیر است:
• قهرمانی حسابداران حرفه ای تازه کار در رقابتهای حسابداری، 

مالی و کسب وکار؛
• رقابت گروهی برای بهترین مقاله حسابداری حرفه ای تازه کار؛ 
برای  فردی  رقابت  تازه کار-  حرفه ای  حسابدار  ملی  جایزه   •

انتخاب بهترین دانشجوی حسابداری؛
• نمایشگاه حرفه ای؛

• نشست انگیزشی؛
• آزمون بورسیه تحصیلی حسابداران رسمی اندونزی؛

• نمایشگاه کسب وکارهای نوپا.
انجمن حســابداران اندونزی با برپایی جشنواره حسابداران 
حرفه ای تــازه کار امید دارد که پیوند متقابل ســودمندی میان 

حرفه حســابداری و دانشــجویان حســابداری اندونزی برقرار 
شود؛ پیوندی که می تواند به انگیزش نسلهای آینده حسابداران 
حرفــه ای تازه کار کمک کند. این موضوع بســیار اهمیت دارد، 
به گونه ای که به عنوان یک حرفه و به عنوان یک کشور می تواند 
حســابداران حرفه ای تــازه کار، جوان و خــالق را به کارگیرد تا 
نه تنها به تقویت و ایجاد حرفه حســابداری کمک کند، بلکه در 

رشد اقتصادی کشور هم مشارکت داشته باشد. 
بر اســاس تالشــهایی کــه به تازگــی انجام شــده، انجمن 
حســابداران خبــره اندونزی به طور مســتمر در تــالش برای 
آموزش حسابداری  بین المللی  اســتانداردهای  یکپارچه سازی 
خواهد بــود، هرچندکه نیازمند منابع فراوان و تالش ســخت 
باشد.مزایا برای حرفه حســابداری آشکار است. افزون براین، 
انجمن عقیده دارد که ســازمانهای حســابداری حرفه ای برای 
اســتقرار موفق اســتانداردها باید با ســایر ذینفعــان آموزش 
همکاری نزدیکی داشــته باشــند. موسســات آمــوزش عالی 
باید زیرســاختهایی شامل سخنرانان، دانشــجویان، فرایندها 
و ســامانه ها ایجاد کنند و ســازمانهای حســابداری حرفه ای با 
دانش، تخصــص، بینــش و تعامالت خود در توســعه حرفه 

حسابداری درسطح منطقه و جهان همکاری کنند.
 انجمن حســابداران اندونزی براساس فعالیتهایی که به تازگی 
و به طور مســتمر برای یکپارچه سازی استانداردهای بین المللی 
آموزش حســابداری انجام شــده اســت، انتظار دارد با توجه به 
این که حســابداران حرفه ای بیشــتری به این حرفــه ورود پیدا 
می کننــد، این حســابداران بــرای رقابت در ســطح بین المللی 
آمادگی بیشــتری داشته باشــند و به تقویت اقتصاد کشور کمک 
کنند.در پایان، برای انجمن حسابداران خبره اندونزی به عنوان 
یک صالحیت شناخته شــده در ســطح بین المللی، اهمیت دارد 
که همچنان از شایســتگیهای استانداردهای بین المللی آموزش   
حســابداری در تقویت حسابداری و امور مالی در عصر دیجیتال 

استفاده کند. 
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