اساسنامه سازمان اکوسای
()The ECOSAI Charter

تهیه و تدوین  :سازمان اکوسای
مترجم :مرتضی اسدی

دیوان محاسبات کشور

()1

ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION
)SUPREME AUDIT INSTITUTIONS (ECOSAI
مقدمه :

با توجه به روابط اقتصادی و فرهنگی قوی میان کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی ،رؤسای دیوان محاسببات
کشورهای افغانستان ،آذربایجان ،جمهبوری اسبیمی ایبران ،قساقسبتان ،قرقیسسبتان ،ااکسبتان ،تاجیکسبتان ،ترکیبه،
ترکمنستان و ازبکستان در تاریخ 19ب  17آوریل  1994در بوربان ااکستان با اهداف زیر گرد هم آمدند:
* بهبود روابط در زمینه حسابرسی دولتی ،در میان کشورهای عضو اکو که هر کدام تجربیات متفباوتی از توسبهه
اقتصادی و اجتماعی دارند.
* همکاری در زمینه توسهه حرفهای حسابرسان کشورهای عضو اکو.
* ارتقاء تبادل نظرات و تجربیات در میان مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو که هر کدام ببر اسبا
ایشینه های متفاوت ایجاد شدهاند و وظایف متفاوتی را انجام میدهند.
* مطابق با روح همکاری و برادری که در اساسنامه سازمان اکو آمده است ،تصمیم گرفته شد سازمان مؤسسبات
عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو طبق مواد زیر تشکیل گردد:
تعاریف
ماده یک-
در اساسنامه کنونی:

الف) منظور از «اکوسای» سازمان مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو است.
ب) منظور از «مؤسسات عضو» مؤسسات عالی حسابرسی عضو اکو و همچنین کشورهایی است که طببق مباده )12
این اساسنامه به اکوسای میایوندند.
ج) منظور از «مجمع عمومی» کنگره اکوسای میباشد.
د) منظور از «هیات رئیسه» هیات رئیسه سازمان اکوسای میباشد.
ر) منظور از «دبیرخانه» دبیرخانه سازمان اکوسای میباشد.
اهداف:
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ماده دو-

سازمان مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو با الهام از اصل برابری کلیه اعضباء و ببا احتبرام ببه اختیبارات
قانونی هر یک از اعضاء و با تیش برای ایوستن به سازمان بینالمللی مؤسسات عالی حسابرسی اینتوسای) اهداف زیر
را تهقیب میکند:
الف) مبادله دانش و مهارتها در حسابرسی دولتی در میان مؤسسات عضو
ب) استفاده از تجربیات متقابل در انجام کار حسابرسی و توسهه مربوط به آن
ج) ارتقاء توسهه استانداردهای حسابرسی
د) افسایش همکاری و برادری متقابل در میان کارکنان موسسات عضو
ر) توسهه اطیعات و اایگاه اطیعاتی در خصوص روشهای حسابرسی دولتی در کشورهای عضو
ز) تشویق فهالیتهای تحقیقاتی مشترک و انتقال دانش در حوزه حسابرسی دولتی

ارکـان
ماده سه-

اهداف اکوسای از طریق ارکان نیس تحقق خواهد یافت:
الف) مجمع عمومی کنگره)
ب) هیات رئیسه
ج) دبیرخانه
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مجمع عمومی
ماده چهار-

4/1ب مجمع عمومی ،نهاد سیاستگذاری در اکوسای خواهد بود و از رؤسای مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو
اکو یا نماینده قانونی آنها تشکیل خواهد شد.
4/2ب نشست عادی مجمع عمومی هر سه سال یکبار برگسار خواهد شد .به درخواست هیات رئیسه و یا ببه درخواسبت
نیمی از کشورهای عضو ،نشست فوقالهاده مجمع عمومی تشکیل خواهد شد .برای قانون بودن جلسه ،حضور اکثریبت
مطلق اعضاء ضروری است .ریاست مجمع عمومی به عهده ریاست هیات رئیسه خواهد بود.
4/3ب تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت اعضاء به تصویب می رسد به جس در مواردی که در اساسنامه تهیین شده
باشد .هر یک از اعضاء بدون در نظر گرفتن تهداد افراد شرکت کننده در نشست هبای اکوسبای دارای یبک رأی مبی
باشند.

اختیارات و مسئولیتهای مجمع عمومی
ماده پنج-
مجمع عمومی اختیارات و مسئولیتهای زیر را داراست:

الف) اتخاذ تصمیم درباره موضوعات و ایشنهاداتی که برای بحث و بررسی در اجرای اهداف اکوسبای تقبدیم
مجمع عمومی شده است.
ب) ایجاد کمیتههای ویژه جهت مطالهه موضوعات تخصصی و فنی
ج) اصیح اساسنامه بنا به ایشنهاد هیات رئیسه یا یک سوم کشورهای عضو) با تصویب دو سوم اعضاء حاضر
در مجمع عمومی
د) تصویب بودجه و حسابهای اکوسای
ر) انتخاب هر دو نفر از اعضاء به عنوان عضو کمیته حسابرسی اکوسای و تصویب گسارش حسابرسی
ز) انتخاب سه نفر از اعضاء برای عضویت در هیات رئیسه
) تصمیم گیریدرباره مکان و زمان نشست آتی مجمع عمومی
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ش) بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات مورد عیقه
هیات رئیسه
ماده شش-

 6/1ب هیات رئیسه از انج کشور عضو به شرح زیر تشکیل می شود.
الف) ریاست هیات رئیسه که ریاست مؤسسه عالی حسابرسی همان کشوری است کبه جلسبه عبادی و آینبده مجمبع
عمومی در آن کشور برگسار خواهد شد.
ب) دبیر کل اکوسای
ج) سه نفر از اعضاء که مجمع عمومی آنها را به مدت سه سال انتخاب میکند.
 6/2ب نشست هیات رئیسه حداقل سالی یکبار برگسار می شود .حداقل سه نفر از اعضاء باید در نشسبت هیبات رئیسبه
حضور داشته باشند.
 6/3ب هیات رئیسه تصمیمات خود را بر اسا

اکثریت آراء اتخاذ می کند.

 6/4ب هیات رئیسه مسئولیتهای زیر را بر عهده دارد:
الف) نظارت بر اجرای اساسنامه اکوسای
ب) اتخاذ تصمیمات الزم برای ایشبرد اهداف اکوسای
ج) تهیه الیحه بودجه و تسلیم آن به مجمع عمومی
د) تسلیم حسابها به همراه گسارش کمیته حسابرسی به انضمام نظرات خود به مجمع عمومی جهت تصویب
ر) تسلیم گسارش فهالیتهای اکوسای در هر یک از نشستهای عادی مجمع عمومی
ز) انجام هر وظیفه دیگری که مجمع عمومی به هیات رئیسه محول کند.
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دبیرخانـه
ماده هفت-

 7/1ب دبیرخانه واحدی دائمی است که مقر آن در اسیم آباد خواهد بود .ریاست دبیرخانه ببه عهبده دیبوان محاسببات
ااکستان میباشد.
7/2ب دبیرخانه مسئولیتهای زیر را به عهده دارد:
الف) اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات رئیسه
ب) تهیه الیحه بودجه اکوسای و تسلیم آن به هیات رئیسه
ج) اجرای بودجه و نگهداری حسابها و اسناد اکوسای
د) سازماندهی مطالهات و سمینارهای حرفه ای در جهت اهداف اکوسای
ر) حفظ رابطه نسدیک با دبیرخانه اکو
ز) ارائه اسناد و مدارک الزم به مجمع عمومی و کمیته ها
) اجرای هر وظیفه دیگری که مجمع عمومی یا هیات رئیسه تهیین کرده باشد.
ش) تسلیم صورتهای مالی ساالنه به هیات رئیسه

کمیته ها
ماده هشت-

 8/1ب کمیته دائمی حسابرسی برای رسیدگی به حسابهای اکوسای از دو نفر از اعضاء تشکیل می شود.
 8/2ب مجمع عمومی میتواند کمیته هایی را برای انجام وظایف مختلف ایجاد کند .کمیتههای مذکور به عنوان نهباد
های مشاوره ای عمل میکنند و گسارش هایشان به مجمع عمومی ارائه خواهد گردید.
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حسابرسی
ماده نه-

 9/1ب کمیته دائمی حسابرسی ،به حسابهای اکوسای رسیدگی کرده و از طریق هیات رئیسه به مجمع عمومی گبسارش
خواهد داد.
9/2ب کمیته دائمی حسابرسی از ب ین آن دسته از اعضاء که در هیات رئیسه عضویت ندارند به مدت سه سبال انتخباب
میشوند.
9/3ب دبیرخانه ،اسناد و مدارک و اطیعات مورد لسوم را به کمیته دائمی حسابرسبی جهبت رسبیدگی ببه حسبابهای
اکوسای ارائه خواهد کرد و همچنین به این کمیته در انجام وظایف قانونی یاری خواهد رسانید.

موضوعات مالی
ماده ده-

10/1ب هسینه های سازمان اکوسای از طرق زیر تأمین خواهد شد:
الف) کمک  500دالری ساالنه هر یک از اعضاء
ب) تأمین منابع مالی از طریق کمک دستگاهها ،سازمانها و مؤسسات اهداء کننده
ج) فروش نشریات
د) تهیه مواد آموزشی و ارائه آموزش به کشورهای غیر عضو
10/2ب هسینهها مربوط به نشست مجمع عمومی و کمیته های اکوسای به عهده کشور میسبان خواهد بود.

زبــان
ماده یازده-

زبان رسمی سازمان اکوسای انگلیسی خواهد بود .با وجود این دبیرخانه به هنگام لسوم و در مواردی که اجتنبابناابذیر
باشد ،اقدام به ترجمه خواهد کرد .کلیه اسناد و مدارک این سازمان به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.
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پذیرش اعضاء جدید
ماده دوازده-
 12/1ب هر یک از مؤسسات عالی اکو میتوانند به عضویت سازمان اکوسای درآیند .درخواست عضویت در این سبازمان
باید از طریق دبیرخانه به مجمع عمومی تسلیم شود .مجمع عمومی به اتفاق آراء در مبورد درخواسبت عضبویت کشبور
متقاضی تصمیم خواهد گرفت.
12/2ب جامهه مسلمان و ترکنشین قبر

اجاز ه دارد در فهالیتهای اقتصادی ،فرهنگی و فنی اکوسای ببدون تهصبب

نسبت به هر یک از کشورهای عضو و تیشهای مداوم برای حل نهایی مساله قبر

طببق قطهنامبه شبورای امنیبت

سازمان ملل متحد شرکت کند.

انصراف از عضویت
ماده سیزده-

هر یک از کشورهای عضو میتوانند با تسلیم درخواست کتبی خود به دبیرخانه اکوسای از ادامه عضویت در این سازمان
انصراف دهند.

انحالل سازمان
ماده چهارده-

مجمع عمومی میتواند با رأی دو سوم اکثریت اعضاء انحیل سازمان اکوسای را اعیم کند.

قبول اساسنامه
اساسنامه حاضر از تاریخ  19آوریل  1994مهتبر خواهد بود.
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