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سازمان آسیایی مؤسسات عالی حسابرسی (آسوسای)

ASOSAI CHARTER

تهیه و تنظیم :اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
دیوان محاسبات کشور -سال 1379
آخرین ویرایش  :اردیبهشت ماه 1395
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اساسنامه آسوسای
ASOSAI Charter
تأسیس سازمان در اکتبر ( 1978آبان  -)1357برلین
اولین اصالحیه در مه ( 1985اردیبهشت  - )1364توکیو
دومین اصالحیه در اکتبر ( 1997آبان  - )1376جاکارتا
سومین اصالحیه در اکتبر ( 2009آبان  - )1388اسالم آباد
چهارمین اصالحیه در فوریه ( 2015بهمن  - )1393کوآالالمپور
مقدمه

* از آنجا که وجود سازمان آسیایی مؤسسات عالی حسابرسی برای پیشبرد تفاهم و همکاری در میان مؤسسات
عالی حسابرسی در منطقه الزم به نظر میآید.
* از آنجا که آگاهی روزافزونی برای تقویت مؤسسات عالی حسابرسی در منطقه آسیا از طریق آموزش و تعلییم
مداوم بوجود آمده است.
* از آنجا که با تأسیس سازمان منطقهای می توان به طور مؤثری به این هدف رسید.
* لذا بر آن شدیم تا سازمان منطقه ای مؤسسات عالی حسابرسی را که از این پس سازمان آسییایی مؤسسیات
عالی حسابرسی (آسوسای) نامیده میشود ،تأسیس نمائیم.
ماده یک ـ اهداف

اهداف آسوسای شامل موارد زیر میباشد:
 1ی افزایش تفاهم و همکاری بین اعضاء این سازمان از طریق تبادل نظرات و تجربییات در زمینیه حسابرسیی
دولتی.
 2ی تهیه امکانات آموزشی و تعلیم مداوم برای حسابرسان دولتی به منظور ارتقاء کیفیت کار آنها.
اطالعرسانی و رابط منطقه ای با سازمانها و مؤسسیات دیریر در سیایر نقیاا جهیان در زمینیه

3ی ایجاد مرکز
حسابرسی دولتی
()2

 4ی گسترش همکاری و حس برادری نزدیکتر بین حسابرسان کشورهای عضو و نیز میان سازمانهای منطقهای
دیرر.
ماده دو ـ وظایف

سازمان آسوسای وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:
 1ی برگزاری کنفرانسها و سمینارها با هدف تبادل نظرات و تجربیات در زمینه حسابرسی دولتی
 2ی تشویق و توسعه تحقیقات و انتشار مقاالت تحقیقاتی و تخصصی در زمینه حسابرسی و موضیوعات میرتبط
دیرر.
ماده سه ـ عضویت

بند 1ی اعضاء این سازمان شامل اعضاء مؤسس ،اعضاء اصلی و اعضاء ناظر خواهد بود.
بند 2ی اعضاء مؤسس کشورهایی هستند ک ه اساسنامه تاسیس این سازمان را امضاء کردهاند.
بند  3ی اعضاء اصلی شامل مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه میباشد که پس از تاسیس
این سازمان خواهان پیوستن به آن هستند و عضو سازمان بینالمللی اینتوسای نیز میباشند.
بند  4ی اعضاء ناظر شامل مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای آسیایی مییباشیند کیه پیس از تأسییس ایین
سازمان خواهان پیوستن به آن می باشند و تقاضای عضویت آنها در سازمان اینتوسای در دست بررسی است.
بند  5ی عضویت اعضاء این سا زمان با اعالم انصراف آنها لغو خواهد شد .برای تحقق این مساله نیاز به سیپری
شدن شش ماه از تاریخ اعالم انصراف است که به هیات رئیسه سازمان تسلیم خواهد شد.
ماده چهار ـ سازمان

بند 1ی ساختار این سازمان به شرح زیر می باشد:
الف ی مجمع عمومی (کنرره)
ب ی هیات رئیسه
ج ی دبیرخانه
دی کمیته حسابرسی
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ماده پنج ـ مجمع عمومی (کنگره)

بند 1ی مجمع عمومی شامل تمامی اعضاء میباشد که رؤسای مؤسسات عالی حسابرسی و یا نمایندگان آنها به
نمایندگی از این سازمانها در آن شرکت مینمایند.
بند 2ی وظایف و اختیارات کنرره به شرح زیر میباشد:
ال ف ی ایجاد سیاستهای الزم جهت دستیابی به اهداف سازمان
ب ی انتخاب رئیس سازمان از میان اعضاء
ج ی انتخاب اعضاء هیات رئیسه
دی انتخاب دو عضو برای کمیته حسابرسی که اعضاء مذکور نباید در هیات رئیسه عضویت داشته باشند.
هی ی تعیین کشور میزبان کنرره بعدی
و ی تصویب قو انین و مقررات برای سازمان و نیز تعیین خط مشی کار کنرره و دیرر بخشهای سازمان
بند 3ی در جلسههای ک نرره ،هر یک از اعضاء به غیر از اعضاء ناظر دارای یک رأی میباشند.
بند 4ی کنرره هر سه سال یک بار جلسه عادی خود را برگزار میکند و نیز میتواند جلسه فوقالعاده خود را بیه
درخواست کلیه اعضاء هیات رئیسه و اکثریت اعضاء کنرره تشکیل دهد.
بند  5ی جلسات کنرره با اکثریت مطلق اعضاء این سازمان ،به رسمیت شناخته میشود و با اکثریت مطلق آراء
اعضاء حاضر در جلسه تصمیمات به تصویب می رسد.
ماده شش ـ هیات رئیسه

بند 1ی ه یات رئیسه ،بازوی اجرایی سازمان خواهد بود و دارای  9عضو مییباشید کیه بیه شیرح تییل تعییین
میگردند.

الف ی ریاست هیات رئیسه که در واقع عالیترین مقام اجرایی سازمان خواهد بود ،کشوری است که جلسه عادی قبلیی
کنرره آسوسای در آن کشور برگزار شده است.
ب ی دو عضو دیرر آن عبارتند از میزبان کنرره بعدی آسوسای و دبیرکل سازمان که مطابق ماده هفتم این اساسینامه
انتخاب میگردد.
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ج ی عضو دیرر توسط هیات رئیسه به عنوان مسئول ظرفیتسازی آسوسای انتخاب میگردد.
د ی پنج عضو دیرر نیز توسط کنرره انتخاب میگردند.
هی ی ریاست قبلی آسوسای و دب یر کل قبلی نیز از طرف هیات رئیسه برای یک دوره انتخاب میشوند .در صورت خالی
بودن این دو سمت ،کرسی های مربوطه به کرسی های انتخابی توسط کنرره اضافه خواهد شد.
بند 2ی هیات رئیسه بر اساس قوانین و مقررات مصوب کنرره می تواند سیاستهای ایین سیازمان را اجیرا نمایید و نییز
میتواند کمیتههایی جهت اجرای مقاصد و پروژههای خاص ایجاد نماید.

بند 3ی هیات رئیسه گزارش فعالیتهای خود را در هر جلسه تقدیم کنرره خواهد کرد.
بند  4ی هیات رئیسه حداقل یک بار در سال تشکیل خواهد شد.
ماده هفت ـ دبیرخانه

بند 1ی ریاست دبیرخانه بر عهده دبیرکل سازمان خواهد بود .وی رئیس یکی از مؤسسات عالی حسابرسیی کشیورهای
عضو میباشد که توسط کنرره به این سمت انتخاب میگردد.
بند 2ی دبیرخانه وظایف اداری و مالی زیر را به عهده خواهد داشت:
الف ی نرهداری تمامی حسابها ،اسناد و مدارک و پروندهها
ب ی انتشار اطالعات الزم از طریق برقراری ارتباا مستمر بین اعضاء
ج ی تهیه و ارائه صورتهای مالی حسابها برای حسابرسی حداکثر سه ماه پس از اتمام سال مالی
د ی اجرای وظایف مرتبط دیرر که به دبیرخانه ارجاع شود.
ماده هشت ـ امور مالی

بند 1ی سال مالی سازمان آسوسای سال تقویمی است.
بند 2ی بودجه سه ساله سازمان آسوسای توسط دبیرکل تهیه و پس از تصویب هیات رئیسه تقدیم کنرره میگردد.
بند 3ی میزان پرداختی هر یک از اعضاء آسوسای به شرح زیر میباشد:
الف ی حق عضویت به مبلغ  500دالر آمریکا جهت ورود به این سازمان
ب ی پرداخت حق عضویت ساالنه به میزان پرداختی به سازمان اینتوسای که این مبلیغ نبایید کمتیر از 500
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دالر آمریکا باشد.
ماده نه ـ کمیته حسابرسی

بند  1ی کمیته حسابرسی ،حسابهای سازمان آسوسای را هر سه سال یکبار حسابرسی نموده و گزارش خود را حداکثر 6
ماه پس از اتمام دوره مزبور تقدیم کنرره مینماید.
بند 2ی دبیر کل سازمان ،یکی از حسابرسان موسسه عالی حسابرسی کشور متبوع خود را مامور رسیدگی به حسیابهای
این سازمان خواهد نمود.
ماده ده ـ اصالحات

بند 1ی این اساسنامه میتواند با رأ ی دو سوم کل اعضاء آسوسای در هر یک از جلسات عادی کنریره و نییز بیا اعیالم
قبلی تشکیل جلسه فوقالعاده بدین منظور و اعالم موارد اصالحی به اعضاء ،حداقل سه ماه قبل از موعد جلسه اصالح
شود.

*****
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