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ماده  1نام و هدف:
 -1سازمان بین المللی مؤسسات عالی حسابرسی ( )INTOSAIسازمانی غیر سیاسی ،مستقل و آزاد می باشد که بعنوان یک
مؤسسه دائمی به منظور تبادل نظرات و تجربیات در حوزه حسابرسی دولتی میان مؤسسات عالی حسابرسی ،تشکیل شده اسک.
مقر این سازمان در شهر وین پایتخ .اتریش قرار دارد
 -2اینتوسای ،ارتباطات کنونی خود را با سازمان ملل متحد حفظ خواهد نمود
ماده  2شرکت در نشست ها:
 -1اعضاء رسمی سازمان اینتوسای به شرح زیر می توانند در نشس .های ایکن سکازمان و کلیکه نهکاد هکای تابعکه آن شکرک.
نمایند:
الف -مؤسسات عالی حسابرسی تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد یا عضکو هکر یک

از سکازمانها تخ

کی آن مکی

باشند
ب -مؤسسات عالی حسابرسی آن دسته از سازمانهای فرا ملی که تابع حقوق بین الملل بکوده و از وعکعی .حقکوقی مناسک و
انسجام اقت ادی ،فنی ،سازمانی یا مالی برخوردار باشند

 -2منظور از مؤسسات عالی حسابرسی ،سازمانی دولتی در ی

کشور یا ی

سازمان فرا ملی اس .که بر اساس قانون یا اقکدام

رسمی دیگری از طرف همان کشور به طور مستقل تشکیل شده اس .و در واقکع عکالیترین نهکاد حسابرسکی دولتکی محسکوب
می شود موسسه عالی حسابرسی مذکور می تواند دارای صالحی .قضایی یا فاقد صالحی .قضایی باشد

 -3شرک .در نشس .های اینتوسای بعنوان ی

عضو غیر رسمی ( عضو ناظر) برای سازمانهای بین المللی ،حرفکه ای و سکایر

سازمانهایی که به حسابرسی دولتی مستقل کم

می کنند  ،آزاد اس .تقاعا برای پذیرش عضوی .غیر رسکمی بایکد از طریک

مؤسسه عالی حسابرسی درکشور مورد نظر به دبیر خانه اینتوسای تسلیم گردد مؤسسات بین المللی و فراملکی بایکد در خواسک.
خود را برای عضوی .غیر رسمی مستقیماً به دبیر خانه اینتوسای ارائه نمایند اعضای غیر رسمی دارای ح رأی نمی باشند ایکن
اعضاء می توانند در رویدادها و برنا مه های اینتوسای شرک .کرده و از توانایی های این سازمان بهره مند گردند

 -4اعضاء غیر رسمی برای پیوستن به اینتوسای باید شرایط زیر را دارا باشند:
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 سازمانهای بین المللی و فرا ملی که در سطح جهانی عمل می کنند سازمانهای مذکور باید مستقیماً یا بطور غیر مستقیم در موعوعات مرتبط با پاسخگویی ،شفافی ،.مبارزه با فسکاد مکالیو حکمرانی دخیل باشند
 سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی شرایط عضوی .در اینتوسای را دارا خواهند بود -سازمانهای غیر سیاسی که زیر چتر حمایتی سازمان اینتوسای قرار می گیرند

 -5بررسی شکرایط ززم بکرای پیوسکتن بکه اینتوسکای و پکذیرش اعضکای جدیکد رسکمی و غیکر رسکمی در صکالحی .هیک ت
رئککیسه می باشد
 -6طب بند  1ماده  2اساسنامه ،اعضای اینتوسای همیشه به عنوان عضو رسمی باقی خواهند ماند مگر اینککه در اساسکنامه بکه
نحو دیگری ت ریح شده باشد

ماده 3تشکیالت :
تشکیالت اینتوسای عبارتند از:
الف -کنگره
ب -هی ت رئیسه
ج -دبیرخانه
د -گروههای کاری منطقه ای
ماده  4کنگره:
 -1کنگره اینتوسای ،نهاد باز دستی این سازمان بوده و متشکل از کلیه اعضای رسمی و غیر رسمی مکی باشکد جلسکات
کنگره هر سه سال یکبار تشکیل می شود که در جلسات مذکور روسای موسسات عکالی حسابرسکی شکرک .خواهنکد
کرد
 -2ت میمات کنگره با اکثری .مطل آراء به ت وی می رسد مگر ت میمات مرتبط به اصالح اساسکنامه اینتوسکای ککه
برای ت وی آنها به دو سوم اکثری .آراء نیاز اس.
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 -3بدون در نظر گرفتن تعداد نمایندگان ی که از هر کشور در جلسات کنگره حضور می یابند  ،هر مؤسسه عالی حسابرسی
شرک .کننده در نشس .های کنگره  ،صرفاً ی

رأی خواهد داش.

 -4هر کنگره باید مقررات مربوط به طرز کار خود را ت وی نماید
 -5وظایف کنگره عبارتند از:
 بحث و بررسی و ت وی

پیشنهادات در خ وص موعوعات فنی و حرفه ای که مورد عالقه اعضاء مکی باشکد ایکن

موعوعات باید به تبادل نظرات و تجربیات کم

نمایند

 ارجاع وظایفی به هی ت رئیسه و دبیرخانه
 انتخاب کمیته ها و تعیین وظایف آنها
 ت وی و اصالح اساسنامه اینتوسای
 بررسی کلیه موعوعاتی که توسط هی ت رئیسه به کنگره ارائه می شود
 ت وی بودجه سه ساله اینتوسای طب ماده  ،9بند های  4و 5
 ت وی گزارش های سازنه و صورتهای مالی حسابرسی شده که توسط دبیرخانه ارایه می شود
 ت میم گیری (درباره پیشنهاد هی ت رئیسه) در خ وص کشوری که مؤسسه عالی حسابرسی آن کشور میزبکان کنگکره
بعدی خواهد بود
 ت میم گیری بعنوان بازترین نهاد اینتوسای در مورد موعکوعات مربکوط بکه همککاری بکین المللکی مؤسسکات عکالی
حسابرسی
 تعیین حسابرسان سازمان بر مبنای پیشنهاد هی ت رئیسه
 ت میم گیری در مورد هر موعوعی که مربوط به اینتوسای بوده و در اساسنامه سازمان ذککری از آن موعکوع بعمکل
نیامده اس.
ماده  5هیأت رئیسه:
 -1وظایف هی ت رئیسه عبارتند از:
 اتخکاذ کلیککه تککدابیری ککه در فاصککله زمککانی بکین دو کنگککره بککرای دسکتیابی بککه اهککداف اینتوسکای ززم مککی دانککد،
بخ وص اجرای وظایفی که توسط کنگره به هی ت رئیسه محول شده اس.
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 تعیین اینکه آیا مؤسسه عالی حسابرسی که خواهان پیوستن به اینتوسای می باشکد شکرایط ززم را دارد یکا خیکر و نیکز
ت میم گیری راجع به پذیرش موسسه مذکور
 به رسمی .شناختن گروههای کار منطقه ای که مایلند به شکل تعیین شده با اینتوسای همکاری نمایند
 تشکیل کمیته اداری و مالی متشکل از پنج عضو به شرح زیر :قائم مقام دوم رئیس سازمان اینتوسکای ککه سرپرسکتی
کمیته اداری و مالی را بر عهده خواهد گرف .پنج عضو کمیته اداری و مالی دارای ی
کل نیز به اعتبار مقام خود ی

ح رأی خواهنکد بکود دبیکر

عضو کمیته اداری و مالی می باشد اما ح رأی نخواهد داش.

 ت وی بودجه سه ساله اینتوسای از جمله ت وی هر پیشنهادی برای افزایش ح عضوی .و ارائه آن به کنگره
 ت وی بودجه سازنه در اجرای برنامه راهبردی اینتوسای
 بررسی و پذیرش گزارش سازنه دبیرخانه ( مندرج در ماده  6بند  1قسم ) F .و تحویل آن به انضمام نقطه نظرات خود به
کنگره برای ت وی

 -2هی ت رئیسه از  18عضو به شرح ذیل تشکیل خواهد شد:
 رؤسای مؤسسات عالی حسابرسی کشورهایی که میزبانی سه کنگره آخر را بر عهده داشته اند
 رئیس مؤسسه عالی حسابرسی کشوری که برای میزبانی کنگره بعدی تعیین شده اس.
 دبیر کل
 رئیس مؤسسه عالی حسابرسی که مسئولی .مجله بین المللی حسابرسکی دولتکی را بکر عهکده دارد و ریاسک .مؤسسکه
پیشگام توسعه اینتوسای موسوم به  IDIکه هر دو کشور با ت میم هی ت رئیسه پیشنهاد شده و توسط کنگکره بکرای
مدت  6سال که قابل تمدید نیز می باشد تعیین خواهند شد
 یازده عضو که توسط کنگره برای ی

دوره  6ساله انتخاب می شوند که البته مکی تواننکد بکرای دوره هکای بعکد نیکز

انتخاب شوند
 -3بمنظور تضمین حضور متوازن کلیه کشورهای عضو اینتوسای ،کرسی های هیات رئیسه باید به نحوی توزیع شکوند ککه هکر
گروه کاری منطقه ای حداقل ی

نماینده در هی ت رئیسه داشته باشند و نیز انواع نظام های اصلی حسابرسی دولتی ککه توسکط

موسسات عالی حسابرسی بکار گرفته می شود در هی ت رئیسه نماینده داشته باشد رئیس مؤسسه عالی حسابرسی کشکوری ککه
کنگره قبلی در آن برگزار شده ،رئیس هی ت رئیسه خواهد بود رئیس مؤسسه عالی حسابرسی کشور تعیین شکده بکرای میزبکانی
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کنگره بعدی ،قائم مقام اول رئیس خواهد بود قائم مقام دوم رئیس توسط هی ت رئیسه از میان اعضای انتخاب شده بکرای یک
دوره سه ساله من وب می شود که برای نامبرده امکان انتخاب مجدد وجود دارد
ماده  6دبیرخانه :
وظایف دبیرخانه عبارتند از:
– حفظ تماس با اعضای اینتوسای در فواصل بین کنگره ها
 -کم

به هی ت رئیسه و کمیته ها در انجام وظایف محوله و نیز توسعه سازمان و عملکرد گروه های کاری منطقه ای

 -برنامه ریزی برای سمینارها ،مطالعات و فعالیتهای دیگری که به اهداف اینتوسای کم

می کنند

 -آماده سازی و ارائه پیش نویس بودجه سه ساله به هی ت رئیسه پس از مشورت با کمیته اداری و مالی و نیکز ارائکه یک

طکرح

بودجه به روز شده برای سال جاری و سال آینده به هی ت رئیسه در هر سه سال با مشورت با کمیته اداری و مالی
 اجرای بودجه و نگهداری حسابها و اسناد اینتوسای انتشار گزارش سازنه شامل صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی و در نهایک .تهیکه صکورتهای مکالی مقایسکه ایبرای دو سال گذشته و تحویل آن به هی ت رئیسه تا  15آوریل هر سال
 انجام هر وظیفه دیگری که توسط کنگره یا هی ت رئیسه به آن محول شده اس. -2محل سازمان اینتوسای و دبیرخانه آن شهر وین اتریش اس .که ساختمان دیوان محاسبات کشور اتریش می باشد
 -3رئیس دیوان محاسبات اتریش باید رئیس دبیرخانه می باشد قکائم مقکام رئکیس دیکوان محاسکبات اتکریش ،معکاون رئکیس
دبیرخانه خواهد بود
 -4دبیر کل ،در چارچوب اختیاراتش ،باید نماینده رسمی اینتوسای باشد
ماده  7گروههای کار منطقه ای:
 -1اینتوسای ،گروه های کاری منطقه ای را که با هدف کم
عضو در ی

به توسعه همکاری های فنکی و حرفکه ای بکین مؤسسکات

منطقه از جهان ت سیس شده اند ،به رسمی .خواهد شناخ.

 -2تقاعا برای به رسمی .شناخته شدن گروه کاری منطقه ای باید بطور کتبی توسط دبیرکل گروه کاری منطقکه ای بکه
هی ت رئیسه اینتوسای تحویل شود این تقاعا نامه بایستی بیان کننده آمادگی برای همکاری در چارچوب اینتوسکای و
مطاب اساسنامه باشد
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 -3رئیس گروه های کاری منطقه ای ،در جلسات منظم کنگره شرک .کرده و گزارش فعالیتهایشان را طی سه سال پکیش
از جلسه کنگره ارائه خواهد کرد
ماده  8کمیته ها:
 -1بمنظور مطالعه و بررسی مسائل خاص ،کنگره ممکن اس .کمیته هایی را تشککیل دهکد وظکایف ،ترکیک و و آئکین
نامه کاری کمیته های مذکور توسط کنگره تعیین خواهد شد
 -2وظایف کمیته اداری و مالی عبارت خواهد بود از  :همکاری با دبیرخانه در برنامه ریزی مالی ،نظارت بر اجرای بودجکه،
پیشنهاد به هی ت رئیسه برای ت وی ح عضوی .های اولیه اعضای غیر رسمی و پیشنهاد به هی ت رئیسه که آیکا بکا
توجه به کلیه شرایط و واقعی .های موجود ،از جمله تورم ،ح عضوی .برای اعضای رسمی و غیر رسکمی بایکد تیییکر
کند یا نه ( این پیشنهاد باید حداکثر تا  6ماه قبل از تشکیل هر کنگره عادی ارائه شود) اگر پاسخ مثبک .اسک .تکا چکه
مبلیی؟ عالوه بر این ،کمیته اداری و مالی باید به هی ت رئیسه و کنگره گزارش دهد اگر ارائه چنکین گزارشکی توسکط
کنگره درخواس .شود ،کمیته اداری و مالی بایستی در مورد فعالیتها و طرح هایش گزارش دهد
ماده  9موضوعات مالی:
 -1هزینه های اینتوسای باید از طرق ذیل ت مین شود:
– ح عضوی .اعضاء به نسبتهایی که مبتنی بر طبقه بندی های اعمال شده توسط سازمان ملکل متحکد مکی باشکد اعضکای
رسمی باید از ارزیابی های انجام شده توسط دبیرخانه و پرداختهایی که در آغاز هر سال میالدی انجام می شود مطلع شوند
 کمکهای بالعوض و اعانه های دریاف .شده از اشخاص یا مؤسسات دولتی یا خ وصی که اینتوسای برای پیشکبرد اهکداف ومقاصد اینتوسای  ،خود استفاده خواهد کرد یا برای اهداف شخص و سازمان اهداء کننده به م رف خواهد رسید
 درآمدهایی که از محل انتشارات و فعالیتهای دیگر اینتوسای حاصل می شود هر درآمد دیگری که توسط هی ت رئیسه ت وی شود ،از جمله ح عضوی .اعضای غیر رسمی که عالوه بر ت کوی هیک ترئیسه باید به ت یید کنگره نیز برسد
 -2دیوان محاسبات کشور اتریش ،کارکنان ززم و ساختمان مناس را به عنوان مقر دبیرخانه فراهم خواهد نمود و هزینه هکای
ایجاد شده را تقبل خواهد کرد
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 -3بعنوان ی

قاعده ،هزینه های ززم برای سازماندهی هر کنگره  ،توسط مؤسسکه عکالی حسابرسکی کشکوری ککه میزبکانی

کنگره را بر عهده دارد ،تقبل خواهد شد در عین حال ،بایستی در جه .ت مین هزینه هکای میزبکانی کنگکره کمککی از محکل
بودجه اینتوسای که در ف ل بودجه مربوطه ت ریح شده اعطاء شود
 -4بودجه اینتوسای ،سه سال مالی را در بر می گیرد که از اول ژانویه سال میالدی در پی تشکیل کنگره آغاز می شود
 -5بخش درآمدی بودجه از کمکهای اعضاء و سایر درآمدهای تخمینی تشککیل مکی شکود هزینکه هکا نیکز بکه ف کلهای زیکر
تقسیم می شوند:
 هزینه دبیرخانه -کم

های اعطاء شده به مجله بین المللی حسابرسی دولتی

 فعالیتهای آموزشی کمکهای ارائه شده برای ت مین هزینه های میزبانی کنگره -6در بودجه های سازنه ،ف لهای بودجه باید به ردیفهای بودجه ای جداگانه و مناس تقسیم شود
 -7هر گونه انتقال وجوه بودجه بین ف لها ،باید مورد ت وی هی ت رئیسه قرار گیرد در هر ف ل ،این مبالغ بودجه مکی تواننکد
طب مفاد قوانین و مقررات مالی انتقال یابند
 -8جزئیات بیشتر در مورد بودجه ریزی ،حسابداری ،گزارش دهی مالی و حسابرسی در قوانین و مقررات مالی اینتوسای ت کریح
خواهد شد تا اینکه توسط هی ت رئیسه به ت وی برسد
ماده  10حسابرسی :
 -1صورتهای مالی ،گزارش مالی و مدیری .مالی اینتوسای باید توسط حسابرسان مورد بررسی قرار گیرد
 -2بر اساس پیشنهاد هی ت رئیسه ،کنگره بایستی  2حسابرس به مدت  3سال انتخاب کند ،انتخاب مجدد این حسابرسکان
مجاز می باشد حسابرسان مذکور باید از میان آن دسته از مؤسسات عالی حسابرسی برگزیده شکوند ککه عضکو هیک ت
رئیسه نباشند
 -3حسابرسان برای انجام فعالیتهای حسابرسی خود نمی توانند ح الزحمه دریافک .کننکد و همچنکین دریافک .هرگونکه
وجهی برای هزینه های سفر ممنوع اس .مگر در موارد اسکتثنایی ککه هیک ت رئیسکه مکی توانکد بکر اسکاس تقاعکای
حسابرسان ،کمکی در خ وص هزینه های مسافرت به آنها اعطاء نماید
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 -4دبیرخانه باید هرگونه اطالعاتی را ک ه برای انجام وظایف حسابرسان ززم اس .در اختیارشان قرار دهد و نیز بایستی در
انجام وظایفشان به آنها کم

کند

 -5حسابرسان باید گزارش حسابرسی خود را به دبیرخانه ارائه نمایند تا در گکزارش سکازنه منظکور شکده و طبک مکاده 6
بخش  1قسم F .منتشر شود
ماده  -10حل اختالف :
 -1کمیته حل اختالف برای حل و ف ل کلیه اختالفاتی که از عضوی .در اینتوسای ناشی می شکود ،صکالحی .دارد ایکن
کمیته باید از داورانی تشکیل شود که طب ماده  10بخش  2من وب می شوند
 -2کمیته حل اختالف اینتوسای باید از  3عضو اینتوسای تشکیل شود و کمیته مذکور باید بشرح ذیل تشکیل شکود :یککی
از طرفین دعوا باید نام ی

عضو اینتوسای را که بعنوان داور عمل می کنکد کتبک ًا بکه دبیرخانکه سکازمان اعکالم کنکد

دبیرخانه از طرف دیگر دعوا می خواهد تا در مدت دو هفته یکی از اعضای اینتوسکای را بعنکوان دارو معرفکی نمایکد
پس از اطالع دبیرخانه اینتوسای در طی دو هفته ،داوران تعیین شده بایکد طکی چهکار هفتکه دیگکر ،یک

عضکو سکوم

اینتوسای را به عنوان ریاس .کمیته حل اختالف ،انتخاب کنند در صورت عدم تواف بر سر انتخاب رئیس کمیته حکل
اختالف ،داور سرپرس .باید بوسیله قرعه کشی از میان کاندیدا های پیشنهاد شده انتخاب شود
 -3اعضککایی کککه در کمیتککه حککل اخککتالف خککدم .مککی کننککد نبایککد عضککو هککیت ی ک

از ارگانهککای اینتوسککای باشککند

(به استثنای کنگره) که فعالیتشان موعوع اختالف اس.
 -4کمیته حل اختالف باید ظرف مدت  6ماه پس از مراجعه طرفین ،اظهارات را استماع نموده و در حضور همکه اعضکایش
با نهای .علم و اعتقاد ،با اکثری .مطل ت میم بگیرد ت میمات کمیته حل اختالف در سازمان اینتوسای نهایی اس.
 -5دبیرخانه باید رئیس هی ت رئیسه را از کلیه موارد حل اختالف آگاه سازد (طب ماده  10بند های  1تا ) 4
ماده  11زبانهای رسمی اینتوسای:
 -1زبانهای رسمی اینتوسای عب ارتند از :عربی ،انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی و اسپانیایی
ماده  12کناره گیری و انصراف از عضویت در اینتوسای :
 -1هر ی

از مؤسسات عالی حسابرسی ح کناره گیری از اینتوسای را دارا می باشند ،بشرط آنکه تقاعای کتبی مبنی بکر

کناره گیری توسط عضو مورد نظر به دبیرخانه ارسال شود
 -2دبیرخانه باید اسامی اعضای کناره گیری کننده از اینتوسای را به هی ت رئیسه و کنگره اعالم کند
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ماده  13انحالل اینتوسای:
 -1اینتوسای نباید منحل یا ت فیه شود مگر با ت وی دو سوم اعضای آن
 -2اگر ت میمی مبنی بر انحالل اینتوسای اتخاذ شود ،آئین نامه هکای مربوطکه ت کریح شکده در قکوانین کشکوری ککه
میزبانی اداره مرکزی دبیرخانه را بر عهده دارد ،باید اعمال شود
ماده  14قوانین :
هر گونه اصالحات در مورد اساسنامه اینتوسای باید بالفاصله پس از ت وی کنگره به اجرا در آید ،مگر اینکه توسکط کنگکره بکه
نحو دیگری مقرر شود

منبع :سای .رسمی سازمان اینتوسای به آدرسhttp://www.intosai.org/about-us/statutes.html :

*****
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