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آشنایی با سازمان اکوسای
(موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو)

به کوشش :مرتضی اسدی
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
دیوان محاسبات کشور
آخرین ویرایش :خرداد ماه 1395

کپی رایت :استفاده از این مطلب با ذکر منبع بال مانع است.
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مقدمه:
سازمان موسسات عالي حسابرسي كشورهاي عضو اكو موسوم به اكوساي يكي از سازمانهاي منطقهاي
حسابرسي دولتي است كه پا به پاي ساير سازمانهاي بينالمللي حسابرسي در زمينه بهبود حسابرسي دولتي،
تقويت پاسخگويي و افزايش شفافيت در فعاليتهاي مالي دولت ميكوشد .اين سازمان در واقع زائيده سازمان
همكاريهاي اقتصادي (اكو) ميباشد سازماني كه در سال  1985با هدف توسعه همكاريهاي بازرگاني و
اقتصادي در ميان كشورها ي عضو تاسيس گرديد .سازمان اكوساي از بدو تاسيس و عليرغم ضعفهاي
ساختاري و اجرايي خود توانسته است به بهبود نظارت برعملياتها ي مالي دولتها در كشورهاي عضو كمك
نمايد.
تاریخچه :
با توجه به روابط اقتصادي و فرهنگي قوي ميان كشورهاي سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)  ،رؤساي ديوان
محاسبات كشورهاي ايران ،پاكستان ،تركيه ،آذربايجان ،تركمنستان ،قرقيزستان ،ازبكستان ،تاجيكستان،
قزاقستان و افغانستان در آوريل  1994در پاكستان گرد هم آمدند و با هدف توسعه حسابرسي دولتي ،افزايش
دانش فني حسابرسان و تبادل نظرات و تجربيات در ميان كشورهاي عضو اكو ،سازمان موسسات عالي
حسابرسي كشورهاي عضو اكو موسوم به اكوساي ( )ECOSAIرا تاسيس كردند .جامعه مسلمان تُرك قبرس
نيز عضو ناظر اين سازمان است.
در مارس  1995رؤساي جمهور كشورهاي ايران ،پاكستان ،تركيه ،آذربايجان ،تركمنستان ،قرقيزستان،
ازبكستان ،تاجيكستان ،قزاق ستان و افغانستان كه در سومين كنفرانس سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) در
اسالم آباد شركت كرده بودند در بيانه مشتر ك خود از تاسيس سازمان اكوساي استقبال كردند .بدين ترتيب
ديوان محاسبات كشورهاي تركيه ،پاكستان ،آذربايجان و جامعه مسلمان ترك قبرس در  18دسامبر 1995
برابر با  10دي ماه  1374در آنكارا گرد هم آمدند و مقدمات نخستين نشست هيأت رئيسه سازمان را فراهم
نموده و رسماً سازمان اكوساي را تاسيس نمودند.
در حال حاضر طبق اساسنامه اكوساي اين سازمان داراي  10عضو رسمي به شرح زير ميباشد:
 -1افغانستان  -2آذربايجان  -3ايران  -4قزاقستان  -5قرقيزستان  -6پاكستان  -7تاجيكستان
 -8تركيه  -9تركمنتسان  -10ازبكستان
اهداف سازمان اکوسای:
 مبادله دانش و مهارت در حسابرسي دولتي در ميان مؤسسات عضو
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استفاده از تجربيات متقابل در انجام كار حسابرسي و توسعه مربوط به آن



ارتقاء توسعه استانداردهاي حسابرسي



افزايش همكاري و برادري متقابل در ميان كاركنان كشورهاي عضو



توسعه اطالعات و پايگاه اطالعاتي در خصوص روشهاي حسابرسي دولتي در كشورهاي عضو



تشويق فعاليتهاي تحقيقاتي مشترك و انتقال دانش در حوزه حسابرسي دولتي

تشكيالت و سازمان :
در تشكيالت سازمان اكوساي اركان زير پيشبيني شده است:
الف) مجمع عمومي (كنگره):
مجمع عمومي واحد سياستگزاري سازمان است و هر سه سال يكبار با شركت كليه اعضاء تشكيل جلسه
ميدهد .رياست مجمع عمومي بصورت دوره اي به يكي از اعضاء محول ميشود .تصميمات مجمع عمومي با
رأي اكثريت اعضاء به تصويب ميرسد به جز در مواردي كه در اساسنامه تعيين شده باشد .هر يك از اعضاء
بدون در نظر گرفتن تعداد افراد شركت كننده در نشست هاي اكوساي داراي يك رأي مي باشند.
از بدو تاسيس تاكنون كنگره شش نشست داشته است .در حال حاضر ديوان محاسبات تركيه رياست دوره اي
سازمان اكوساي را بر عهده دارد و لذا هفتمين كنگره اين سازمان در مهر ماه  1395در آنكارا برگزار خواهد
شد.
ب) هيأت رئيسه :
هيات رئيسه از پنج كشور تشكيل مي شود و جلسات آن حداقل هر سال يكبار برگزار ميگردد .وظيفه اصلي
هيأت رئيسه نظارت بر اجراي اساسنامه سازمان و وظايفي است كه مجمع عمومي به آن محول ميكند .از بدو
تاسيس تاكنون هيات رئيسه  20نشست داشته است و بيست و يكمين نشست هيات رئيسه در مهر ماه  95در
آنكارا ،تركيه برگزار خواهد شد.
ج) دبيرخانه:
دبيرخانه دائمي اكوساي در اسالم آباد و در ديوان محاسبات پاكستان مستقر است .دبيرخانه وظيفه اجراي
تصميمات هيأت رئ يسه و مجمع عمومي را برعهده دارد .بر اساس اساسنامه سازمان ،رئيس ديوان محاسبات
پاكستان همواره دبيركل اكوساي خواهد بود.
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ج) كميته حسابرسي:
كميته حسابرسي از دو كشور عضو براي رسيدگي به حسابهاي اكوساي تشكيل ميگردد .اعضاء كميته
حسابرسي در نشست هاي كنگره به مدت سه سال انتخاب مي شوند .در حال حاضر آذربايجان و قرقيزستان
اعضاء كميته حسابرسي هستند.
د) كميته آموزشي:
يكي از مهمترين اركان سازمان اكوساي كميته آموزشي است .اعضاء هيات رئيسه سازمان به طور خودكار
اعضاء كميته آموزشي نيز مي باشند .از بدو تاسيس تاكنون  15جلسه كميته آموزشي در كنار جلسات هيات
رئيسه برگزار شده است .پانزدهمين نشست كميته آموزشي اكوساي در سال  1394در دوشنبه پايتخت
تاجيكستان برگزار گرديد.
در نشست هاي كميته آموزشي مصوبات جلسه قبل و نحوه اجراي تصميمات بررسي شده و همچنين فعاليت
هاي آموزشي و تحقيقاتي براي سال آتي برنامه ريزي مي گردد.
طرح راهبردی اکوسای:
از بدو تاسيس سازمان اكوساي تاكنون ،دو طرح راهبردي براي سازمان تدوين و اجرا شده است .اولين طرح
مربوط به سالهاي  2011الي  2016بود كه اجراي آن با مشكالتي همراه بود .دومين طرح راهبردي مربوط به
سالهاي  2017الي  2022ميالدي مي باشد كه پيش نويس طرح مذكور به صورت مقدماتي به تاييد اعضاء
رسيده است و در هفتمين كنگره اكوساي در مهر ماه  95در آنكارا به تصويب نهايي اعضاء خواهد رسيد.
نشریه اکوسای:
نشريه رسمي سازمان اكوساي  ECOSAI Circularنام دارد كه هر شش ماه يك بار هم به صورت فيزيكي
و هم به صورت الكترونيكي توسط ديوان محاسبات پاكستان منتشر مي گردد .در اين نشريه اخبار رويداد ها و
تحوالت سازمان و همچنين گزارش هاي حسابرسي و آن دسته از مقاالتي كه بيشتر جنبه عملي و تبادل
تجربه دارند منتشر مي گردد.
تعامل اکوسای با سازمان همكاری اقتصادی (اکو):
با عنايت به اينكه اكوساي سازماني است كامالً مستقل كه از درون سازمان اكو برخواسته است همواره ارتباط و
تعامل مثبت و سازنده دو سازمان ضرورت داشته است .سازمان همكاري اقتصادي اكو در سال  1985توسط
ايران  ،تركيه و پاكستان تاسيس گرديد و هدف از تاسيس اين سازمان توسعه همكاري هاي اقتصادي ،فني و
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فر هنگي ميان اعضاء بود .با فروپاشي شوروي سابق ،جمهوري هاي تازه استقالل يافته در سال 1992
كشورهاي آذربايجان ،قرقيزستان ،قزاقستان ،تاجيكستان ،تركمنستان و ازبكستان هم به اين سازمان پيوستند.
متعاقباً افغانستان نيز به عضويت اكو درآمد.
در راستاي حمايت سازمان اكو از اكوساي و تشويق كشور هاي متبوع خود براي حمايت از موسسات عالي
حسابرسي در منطقه ،در دوران رياست ايران بر سازمان اكوساي ،تعامالت مثبتي بين اكو و اكوساي برقرار
گرديد .در همين رابطه معاون وقت ديوان محاسبات كشور به نمايندگي از طرف اكوساي در سال  2010در
نوزدهمين نشست وزيران خارجه كشور هاي عضو اكو در استانبول تركيه شركت نمود و طي سخنراني بعمل
آمده پيشنهاداتي را براي تعامل هر چه بيشتر دو سازمان ارايه نمود .هدف اصلي از شركت در اين اجالس
ترغيب و تشويق مقامات سياسي كشور هاي عضو اكو بود تا از ديوان محاسبات كشور هاي متبوع خود
بخواهند در فعاليت هاي سازمان اكوساي حضور فعال تري داشته باشند.
در همين رابطه  ،شوراي وزيران اكو در بيانيه پاياني خود به اتفاق آراء از فعاليت هاي اكوساي در منطقه اكو
حمايت نمود و ازمسووالن اكوساي دعوت نمود تا در نشست هاي آتي شوراي وزيران اكو شركت نموده و به
اين شورا گزارش فعاليت هاي خود را ارايه نمايد.
در ادامه تعامالت مذكور ،آقاي امين حسين رحيمي رئيس كل وقت ديوان محاسبات كشور و رياست دوره اي
سازمان اكوساي در جلسه افتتاحيه بيست و يكمين نشست شوراي وزيران سازمان همكاري اقتصادي(اكو)
شركت كرد .سخنراني رياست كل ديوان محاسبات كشور و رياست دوره اي سازمان اكوساي كه در نشست
مقامات ارشد اكو ارايه گرديده بود به عنوان يكي از اسناد اجالس به شوراي وزيران اكو ارايه شد .در بخشي از
اين سخنراني آمده است " :خوشبختانه كشورهاي خانواده اكو ،سازمان منطقه اي موسسات عالي حسابرسي
دولتي كشورهاي عضو اكوساي را  18سال قبل تشكيل داده اند و روساي جمهور كشورهاي عضو در اجالس
 1995طي بيانيه مشترك از آن استقبال كرده اند .اكوساي تاكنون فعاليت هايي را در جهت تبادل تجربيات
فني و تقويت توان حرفه اي حسابرسان كشورهاي عضو داشته است .لكن اين فعاليت ها متناسب با توان و
همچنين متناسب با نياز اين كشورها نيست .اعضاي اكوساي مي توانند با تشريك مساعي و تبادل تجربيات و
استقاده از مزيت نسبي يكديگر ضمن افزايش توان فردي خود ،توان سازمان اكوساي را همانند سازمانهاي
منطقه اي مشابه ( يعني عربساي ،آسوساي و يوروساي و  )...افزايش دهند"
در بخش ديگري از سخنراني رياست سازمان اكوساي بر آمادگي اكوساي براي همكاري با سازمان اكو بعنوان
دو سازمان مستقل تاكيد شده و از شوراي وزيران اكو درخواست گرديده است كه در بيانيه خود موسوم به
بيانيه تهران ضمن تشويق موسسات عالي حسابرسي كشور هاي عضو براي ايفاي نقشي فعال تر در اكوساي و
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حضور موثر تر در برنامه ها و پروژه هاي آن  ،از اقدامات موسسات عالي حسابرسي در كشور هاي خود حمايت
نمايند.
رياست سازمان اكوساي در حاشيه اين جلسه با آقاي شاميل علي عسكروف دبير كل اكو ديدار و گفتگو كرد.
در اين ديدار طرفين بر همكاري دو سازمان و حمايت همه جانبه اكو از اكوساي تاكيد نمودند.
تعامل دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران با سازمان اکوسای:
ديوان محاسبات جمهوري اسالمي ايران جزو اعضاء موسس سازمان اكوساي مي باشد .اين ديوان به مدت دو
دوره سه ساله طي سالهاي  1376الي  1382رياست سازمان اكوساي را بر عهده داشته است .اين ديوان
همچنين در سال  1389الي  1392به مدت يك دوره  3ساله ديگر رياست اين سازمان را بر عهده داشت كه
در همين رابطه هفدهمين نشست هيات رئيسه در سال  1391و هجدهمين نشست هيات رئيسه و ششمين
كنگره اكوساي در سال  1392در تهران بر گزار شد.
در حال حاضر ايران يكي از اعضاء هيات رئيسه سازمان مي باشد .ايران همچنين در فعاليت هاي آموزشي
اكوساي مشاركت و حضور فعال دارد .در همين رابطه و در سنوات اخير ديوان محاسبات كشورمان در
ارديبهشت  1392دوره آموزشي حسابرسي عملكرد ،در ارديبهشت  1394دوره آموزشي حسابرسي عملكرد
پيشرفته و در ارديبهشت  1395دوره آموزشي حسابرسي محيط زيست را براي اعضاء اكوساي برگزار نمود.
ايران همچنين در سال  1396ميزبان دوره آموزشي حسابرسي فناوري اطالعات براي اعضاء اكوساي خواهد
بود.
*****
منبع :سایت رسمی سازمان اکوسای/http://www.ecosai.org.pk :
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