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تاریخچه:
سازمان آسیایی موسسات عالی حسابرسی موسوم به آسوسای یکی از هفت سازمان منطقه ای اینتوسای می باشد
که در سال  1979میالدی تاسیس شده است .از بدو تاسیس تاکنون اعضاء سازمان از  11عضو به  46عضو در
سال  2015میالدی افزایش یافته است .آسوسای دارای اعضاء موسس ،اعضاء اصلی و اعضاء افتخاری است.
پیشنهاد تاسیس س ازمان آسوسای در خالل نهمین کنگره اینتوسای در لیما پایتخت پرو در سال  1977توسط
رئیس وقت دیوان محاسبات فیلیپین صورت گرفت .در سال  1978روسای دیوان محاسبات  9کشور آسیایی در
سمیناری به میزبانی" بنیاد آلمان برای توسعه بین المللی" در برلین ،آلمان غربی گرد هم آمدند و اساسنامه
سازمان آسوسای را به تصویب رساندند.
در ماه مه  1979اولین نشت هیات رئیسه و کنگره آسوسای در دهلی نو پایتخت هند برگزار گردید .در همین
جلسه قوانین و مقررات سازمان آسوسای نیز به تصویب رسید.

اهداف سازمان آسوسای:
اهداف اصلی سازمان آسوسای عبارتند از:
 افزایش تفاهم و همکاری بین اعضاء از طریق تبادل نظرات و تجربیات در حوزه حسابرسی دولتی
 فراهم ساختن تسهیالتی برای برگزاری آموزش مستمر برای حسابرسان با هدف بهبود کار حسابرسی
 افزایش همکاری نزدیکتر و دوستی میان حسابرسان در منطقه و تبادل دانش ،اطالعات و تجربیات کاری
 تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه میان اعضاء
وظایف و کارکردها:
وظایف سازمان آسوسای عبارت است از:
 تشویق و توسعه تحقیقات و انتشار مقاالت و نشریات تحقیقاتی در حوزه حسابرسی دولتی و سایر حوزه هایمرتبط
 برگزاری کنفرانس ها و سمینار های تخصصی با هدف تبادل تجربیات و نظرات در حوزه حسابرسی دولتی انجام سایر وظایفی که در اجرای اهداف سازمان ضرورت داشته باشد.تشکیالت سازمانی:
آسوسای دارای مجمع عمومی ( کنگره)  ،هیات رئیسه ،دبیرخانه و برخی ارکان دیگر به شرح زیر است:
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الف) مجمع عمومی:
محمع عمومی یا کنگره آسوسای متشکل از کلیه اعضاء سازمان می باشد و جلسات عادی آن هر سه سال یکبار
برگزار می گردد .تاکنون کنگره های قبلی سازمان آسوسای به شرح زیر برگزار شده است:
اولین کنگره :دهلی نو -هند ( سال )1979
دومین کنگره :سئول -کره جنوبی ()1982
سومین کنگره :توکیو -ژاپن ()1985
چهارمین کنگره :بالی -اندونزی ()1988
پنجمین کنگره :پکن -چین ()1991
ششمین کنگره :دهلی نو -هند ()1994
هفتمین کنگره :جاکارتا -اندونزی ()1997
هشتمین کنگره :چیانگ مای – تایلند ()2000
نهمین کنگره :مانیل -فیلیپین ()2003
دهمین کنگره :شانگهای -چین ()2006
یازدهمین کنگره :اسالم آباد -پاکستان ()2009
دوازدهمین کنگره :جیپور -هند ()2012
سیزدهمین کنگره :کوآالالمپور -مالزی ()2015
در اولین کنگره آسوسای قوانین و مقررات سازمان آسوسای به تصویب رسید .همچنین هشتمین کنگره برای
نخستین بار تصمیم گرفت تا در کنار جلسات کنگره ،سمپوزیوم یک روزه در خصوص موضوعات منتخب
حسابرسی دولتی را برگزار نماید.
ب) هیات رئیسه:
هیات رئیسه اکوسای بازوی اجرایی سازمان است و  11عضو به شرح زیر دارد:
 ریاست موسسه عالی حسابرسی که آخرین نشست کنگره در آن کشور برگزار شده است یا به عبارتی
دیگر رئیس دوره ای سازمان آسوسای
 ریاست موسسه عالی حسابرسی که میزبان کنگره آتی خواهد بود.
 دبیرکل آسوسای
 ریاست موسسه عالی حسابرسی که از طرف هیات رئیسه به عنوان مسوول ظرفیت سازی( آموزش)
آسوسای انتخاب می گردد.
 رئیس دوره ای و اسبق و دبیرکل اسبق آسوسای
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 روسای  5موسسه عالی حسابرسی دیگر که توسط کنگره و با رای مخفی اعضاء به عنوان عضو هیات
رئیسه انتخاب می شوند.
در خالل سیزدهمین کنگره آسوسای در سال  2015میالدی در کوآالالمپور کشور های زیر به عنوان اعضای
هیات رئیسه آسوسای انتخاب شدند :مالزی ( رئیس دوره ای ) ،کره جنوبی ( دبیرکل ) ،ژاپن (مسوول ظرفیت
سازی و آموزش) ،هند ،اندونزی ،نپال ،پاکستان ،عربستان سعودی ،تایلند ،ترکیه ،ویتنام
نشست های هیات رئیسه به صورت ساالنه برگزار می گردد .در همین رابطه چهل و هشتمین و چهل و نهمین
نشست هیات رئیسه آسوسای در سال  2015در مالزی برگزار گردید.
ج) ریاست سازمان آسوسای:
ریاست سازمان ،مدیریت تمامی جلسات کنگره و اجرای تصمیمات هیات رئیسه را برعهده دارد .ریاست سازمان
همچنین مسوول تعامل با نهاد ها و سازمانهای ملی و بین المللی است .ریاست سازمان آسوسای رئیس موسسه
عالی حسابرسی است که در آن آخرین کنگره آسوسای برگزار گردید .وی به مدت سه سال تا انتخاب ریاست
جدید در کنگره آتی آسوسای در این سمت حضور خواهد داشت .در حال حاضر رئیس دیوان محاسبات مالزی این
سمت را دارا می باشد.
د) دبیرخانه:
دبیرخانه  ،مسولیت اداری و مالی سازمان را برعهده دارد و در راس آن دبیرکل انجام وظیفه می نماید .در حال
حاضر ریاست دبیرخانه آسوسای بر عهده دیوان محاسبات کره جنوبی می باشد .دوره تصدی مسولیت دبیرخانه
سه ساله است که این مدت می تواند برای دو دوره دیگر تمدید شود که مجموع سنوات بیشتر از  9سال نخواهد
بود.
ه) نهاد ظرفیت سازی آسوسای:
نهاد ظرفیت سازی سازمان آسوسای مسوولیت اجرا و پیگیری کلیه فعالیت های آموزشی و ظرفیت سازی سازمان
را تحت نظارت هیات رئیسه و با همکاری نزد یک دبیرکل برعهده دارد.
و) کمیته حسابرسی:
کمیته حسابرسی آسوسای متشکل از دو کشور عضو است که توسط کنگره انتخاب می شود .این کمیته مسوولیت
رسیدگی به حسابهای سازمان در طول دوره سه ساله را بر عهده دارد و به کنگره گزارش می دهد .در حال حاضر
کشورهای اردن و مغولستان اعضاء کمیته حسابرسی سازمان می باشند.
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ز) کمیته حسابرسی زیست محیطی:
کمیته حسابرسی زیست محیطی آسوسای در خالل هشتمین کنگره آسوسای در سال  2000در تایلند به تصویب
رسید و بالفاصله کار خود را آغاز کرد  .این کمیته از بدو تاسیس در زمینه توسعه حسابرسی های زیست محیطی،
افزایش مهارت حسابرسان در این خصوص و تدوین دستورالعمل انجام حسابرسی زیست محیطی فعال بوده است.
دیوان محاسبات چین مسوولیت این کمیته را از بدو تاسیس برعهده داشته است و نشست های آن به صورت
ساالنه برگزار می گردد.
پروژه های تحقیقاتی آسوسای:
سازمان آسوسای به منظور توسعه حسابرسی دولتی در کشور های عضو پروژه های تحقیقاتی مختلفی را با
مشارکت اعضاء برنامه ریزی و اجرا کرده است .عناوین پروژه های مذکور عبارتند از:






اولین پروژه :پاسخگویی و کنترل شرکت های دولتی
دومین پروژه :پاسخگویی مالی و مدیریت در دولت
سومین پروژه :حسابرسی پروژه ها و طرح های عمرانی
چهارمین پروژه :درآمد های دولت -پاسخگویی و حسابرسی
پنجمین پروژه :دستورالعمل حسابرسی عملکرد






ششمین پروژه :دستورالعمل حسابرسی IT
هفتمین پروژه :دستورالعمل نظام مدیریت کیفی حسابرسی
هشتمین پروژه :دستورالعمل انجام حسابرسی محیط زیست
نهمین پروژه :ارزیابی و بهبود نظام های حسابرسی داخلی و رابطه بین واحد های حسابرسی داخلی و

موسسات عالی حسابرسی
 دهمین پروژه :حسابرسی کشف تقلب و فساد مالی :ارزیابی مبارزه علیه پولشویی و فساد مالی
 یازدهمین پروژه :روشهای توسعه برنامه های حسابرسی مبتنی بر ریسک
نشریه رسمی سازمان آسوسای:
"نشریه آسیایی حسابرسی دولتی"  Asian Journal of Government Auditingنشریه رسمی سازمان
آسوسای است که به صورت هر شش ماه یکبار و به صورت الکترونیکی منتشر می گردد .در این نشریه اخبار
رویداد ها و تحوالت سازمان و همچنین گزارش های حسابرسی و آن دسته از مقاالتی که بیشتر جنبه عملی و
تبادل تجربه دارند منتشر می گردد .دیوان محاسبات هند مسوولیت سردبیری و انتشار این نشریه را بر عهده دارد.
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تعامل دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران با سازمان آسوسای:
بدنبال درخواست رسمی دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران برای عضویت در سازمان آسوسای ،این دیوان
در تاریخ  11ژانویه  21 ( 2000دی ماه  ) 1378رسماً به عضویت سازمان آسوسای پذیرفته شد.
دیوان محاسبات ایران از بدو عضویت در این سازمان در کلیه کنگره ها ،دوره های آموزشی  ،کمیته حسابرسی
محیط زیست ،پروژ ه های تحقیقاتی و سایر فعالیت های سازمان حضور موثر داشته است.
به عنوان نمونه می توان به حضور فعال حسابرسان این دیوان در نهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای زیر عنوان
"کنترل های داخلی"  ،دهمین پروژه آسوسای زیر عنوان "مبارزه با پولشویی و فساد مالی" که آخرین جلسه این
پروژه به میزبانی دیوان محاسبات کشورمان در آذر ماه  93در تهران برگزار گردید ،اشاره کرد .ایران همچنین در
یازدهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای زیر عنوان" روشهای توسعه برنامه های حسابرسی مبتنی بر ریسک" که هم
اکنون در شرف انجام است حضور فعال دارد.
همچنین دیوان محاسبات کشورمان در کارگروه حسابرسی محیط زیست آسوسای حضور فعال دارد و انجام
حسابرسی های مشترک از جمله حسابرسی ریز گرد ها و حسابرسی دریای خزر در دستور کار می باشد.
*****
منبع :سایت رسمی سازمان آسوسای به آدرس:
http://asosai.org/asosai/about/brief_history.jsp?gubun=ABOUT01
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