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  :ا�ــ�ــ�ـــم ا�ول 

  ����س ا���ظ�� ا������ ��������ن ا�����د�ن      6ص 

 ا�ــ�ـــ�ب ا�ول 

  �ـ�ظ�ـم ��ـ��ـس ا���ظ��        6ص 

  ا�ـ�ـ��ـس ا�ـوطـ��:       ا�ــ"ــ!ــل ا�ول  I-   6ص 

  ا�ــ�ــ�ـــر:  ا�ــ"ـــرع ا�ول      6ص 

  !*���ت أ'&�ء ا����س:       ا�ـ"ــرع ا�ـ$ـ��ــ�      6ص 

  !*���ت ر,�س ا����س:        ا��ـزء ا�ـ"ـر'ــ� ا�ول        6ص 

  !ـ*��ـ�ت ا�-��ـب ا��ــ�م:   ا��ـزء ا�ـ"ـر'ــ� ا�ــ$ــ��ــ�        7ص 

  !ـ*��ـ�ت ا��ـ�ـن ا��ـ�م:    ا��ـزء ا�ـ"ـر'ــ� ا�ـ$ــ��ــث        7ص 

  !*���ت ا�ـ����ـ�ر�ـن:       ا��ـزء ا�ـ"ـر'ــ� ا�را�/        8ص 

  ا�ـ��ـ�ـــس ا��ـ�ـــوي:   ا�ـ"ـ!ـل ا�$ـ��ــ� II-    8ص 

  ا�ــ�ــ�ــر:       ا�ـ"ــرع ا�ول      8ص 

  !*���ت أ'&�ء ا����س:   ا�ـ"ــرع ا�ـ$ـ��ــ�      8ص 

  !*���ت ر,�س ا����س:       ا��ـزء ا�ـ"ـر'ــ� ا�ول         8ص 

  !ـ*��ـ�ت ا�-��ـب ا��ــ�م:  ا��ـزء ا�ـ"ـر'ــ� ا�ــ$ــ��ــ�         9ص 

     !ـ*��ـ�ت أ�ـ�ـن ا���ل:    ا��ـزء ا�ـ"ـر'ــ� ا�ـ$ــ��ــث        9ص 

  !*���ت ا�ـ����ـ�ر�ـن:        ا��ـزء ا�ـ"ـر'ــ� ا�را�/        10ص 

  ا�ــ�ــ�ب ا�ــ$ـ��ـــــ�

  

  �ــ�ـ�ــ&ـ��ــ�ت 'ـــــــــــ��ــــــــ�

  �ـ�ــ��ــر ا��ـ�ـ�ـــ�ت:   ا�ــ"ــ!ـــــل ا� و ل I-10ص 

  ا�ـ��ـظــ�ــم ا��ـ��ــ�:       ا�ــ"ــ!ـــل ا�ـــ$ـ���II-11ص 

  ا���ظـ�ـم ا��ـ�ـ��ـ�ـ�:        ا�ــ"ــ!ـــل ا�ـــ$ـ��ــث   III-12ص 

  ا�ــــ�ــ�1ـــ�ــــــــن:  ا�ــ"ــ!ـل ا�ــرا�ـ/IV-13ص 
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  ا�!��د�ق ا2����'�� :  ا�ــ"ـ!ــل ا�ـ	ـ��ـسV- 13ص 

  ا�ــ�ـــ�ب ا�ــ$ــ��ــــث

  إ�ـ�ـ	��ــ�ت ا���ـ��ـس

    ��ر�9 ا��5	���ت، ا�ھ��� ا��5	���� وا��وا,6 ا��5	����:ا�ـ"ـ!ــل ا�ول  I- 13ص 

 ا�ـ�ـر�ــ6 �:�ـ�ـ	ـ��ـ�ت:          ا�ـ"ـ!ــل ا�$ــ��ــ� II-  14ص 

 ا�ھـ�ـ�ـ� ���ـر�ــ6:        ا�ــ"ــرع ا�ول      14ص 

   ��ـطــرة ا��ــر�ــ6:    ا�ـ"ــرع ا�$ــ��ــ�       14ص 

 ا�ـ��ـ�ــ� ا��5ـ	ـ��ـ�ــ�:    �ـ"ــ!ــل ا�ـ$ـ��ــث اIII-  15ص 

  ا��ـ��ـ�ــ�ت ا�5ـ�ـ	ـ��ـ�ـ�:        ا�ـ"ـ!ــل ا�ــرا�ــ/  IV- 16ص 

 أ�ـ�-ـن ا��ـ!ـو�ـت وإ�ـ�ـ�ر ا�ـ��	ـب:       ا�ـــ"ــــرع ا�ول      16ص 

 ا����� ا���ر=� '�> ا��	���ت ا����س ا�وط��:   ا�ـــ"ــــرع ا�ـ$ـ��ــ�      16ص 

  ��-��� ا��-�ب ا��ر-زي و�-��ب ا��!و�ت:   ا�ـــ"ــــرع ا�ـ$ــ��ــث    16ص 

  ور<ــ� ا��ــ!ــو�ــت:  ا�ـــ"ــــرع ا�ــرا�ـــ/      17ص 

 'ـ�ـ�ــ�ــ� ا��ـ!ــو�ــت  :ا�ـــ"ــــرع ا�ــ	ــ��ــس       17ص 

        =رز ا�!وات وإ�!�,�� �ن طرف �-�ب ا��!و�ت :        ا�ـــ"ــــرع ا���دس    18ص 

 وإ'*ن ا����,@    

        =رز ا�!وات وإ�!�,�� �ن طرف ا��-�ب ا��ر-زي                 :   ا�ـــ"ــــرع ا�ـ�ـ��ــ/19ص 

 ��,@وإ'*ن ا��   

  �ــ�ـ-ـ�ـ�ــ� ا���ـ��ــس:     ا�ـــ"ــــرع ا�ـ$ــ��ـــن     19ص 

 ا��ـ�ـ�ز'ــ�ت ا�5ـ�	ـ��ـ�ـ�:    ا�ـ"ــ!ــل ا�	ــ��ــسV-20ص 

  ا�ــ�ــ�ــم ا�ـ$ـ��ــ�20ص 

  ا���وع ا����� ����ظ�� ا������ ��������ن ا�����د�ن  20ص 

  ا�ــ�ــ�ب ا�ول 

  ا�ـوط�ـ�ا��ـ�ـ/ ا�ـ�ـ�م       20ص 

  

  �ـ-ـ�ــ�ــ�ت ا�5ـ�ــ�ــ�د:ا�ــ"ــ!ـــل ا�ولI-  20ص 
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  ا5	ـ�ـ!ـ�!ــ�ت:  ا�ـ"ــ!ــل ا�ـ$ـ��ــ�II-    21ص 

  ����ر ا���/ ا���م ا�وط��:  ا�ـ"ــ!ــل ا�ـ$ـ��ــثIII-  21ص 

  ا�ــ�ـــ�ب ا�ـ$ــ��ــ� 

  ا�ـ�ـ�ـ/ ا�ـ�ــ�م ا��ـ�ــوي      22ص 

  �ـ-�ـ�ــ�ت ا��5ـ�ــ�د     :ا�ـ"ـ!ــل ا�ول I- 22ص 

  ا5	ـ�ـ!ــ�!ـ�ت:    ا�ـ"ـ!ـــل ا�ـ$ـ��ــ� II-  22ص 

  �ـ�ـ��ر ا�ـ�ـ�ــ/ ا�ـ�ــ�م ا��ـ�ـوي : ا�ـ"ــ!ــل ا�$ـ��ــث III-  22ص 

 ا�ـ�ــ�ب ا�ـ$ــ��ــث

  ا�ـ�ـؤ�ـ�ـر ا�ـوطـ�ـ� ���ـ��ـس ا���ـظـ�ـ�     23ص

  
  �ـ-�ـ�ــ�ت ا��5ـ�ــ�د:        ا�ـ"ـ!ــل ا�ول I-  23ص  

  ا5	ـ�ـ!ــ�!ـ�ت:   ا�ـ"ـ!ـــل ا�ـ$ـ��ــ�   II-  23ص 

  �ـ�ـ��ر ا�ـ�ـؤ�ـ�ـر ا�ـوطـ��  :   ا�ـ"ــ!ــل ا�$ـ��ــثIII-  24ص 

  ا�ــ�ــ�ــم ا�ـ$ـ��ــث

  ا��ــ�ـــ�ن               24ص 

  ا�ــ�ــ�ب ا�ول 

  ا�5داث و ا5	�!�ص             24ص 

 ا�5ــداث:  ا�ـ"ـ!ــل ا�ولI- 24ص 

  ا5	ـ�ـ!ـ�ص:        ا�ـ"ـ!ــل ا�ـ$ــ��ــ� II-24ص  

 ا�ــ�ــ�ب ا�ـ$ـ��ـ�

 ا��ـ&ـو�ـ� وا�ـ��ـ�=ـ�                      25ص 

 ا��ـ&ـو�ـ�:  ا�ــ"ـ!ــل ا�ول I-     25ص 

    ا�ـ�ـ�ــ�=ـ� وا�ـ��ـ/ :     ا�ـ"ـ!ـل ا�ـ$ـ��ـ� II-    25ص 

 ا�ـ$ـ��ــثا�ـ�ـ�ب 

  �ـ-ـ�ـ�ـ�ت ا�5ـ�ــ�ـــ�د           25ص 
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  ا�ــ�ــ�ــم ا�ــرا�ـــ/

��&��ت 	�!� ���������ن ا����د�ن =� ا�*,���  

  12- �127ن ا����ون  103ا���!ورة ط��� ����دة 

  ا�ــ�ـــ�ب ا�ول

  �ـ�ــر ا�*,�� و �ـ��ـ�ــ��� 

  ا�ـ�ـ�ــر :  ا�ـ"ـ!ــل ا�ولI- 26ص 

 ا�ـ�ـ�ـ��ــن:        ا�ـ"ـ!ــل ا�ـ$ــ��ــ�-  26IIص 

 ا�ــ�ــ�ب ا�ـ$ـ��ـ�

 ا�وا���ت وا�	*<��ت ا������ ، ا��-و�ن وا����ھ��ت ا������

  ا�وا���ت وا�	*<��ت ا������:  ا�ــ"ـ!ــل ا�ول I-62ص

 ا��-و�ن:   �ـ"ـ!ـل ا�ـ$ـ��ـ�اII-26ص

    ا������ا����ھ��ت :     ا�"!ل ا�$��ث   III-  26ص

 ا�ـ�ـ�ب ا�ـ$ـ��ــث

 �&ور ا���وع ا����� ������س ا���و�� ، ا����ر-� =� أ��Cل ا����ن، ا��!و�ت

  �&ور ا���وع ا����� ������س ا���و��:  ا�ــ"ـ!ــل ا�ول       I-27 ص

  ا����ر-� =� أ��Cل ا����ن:   ا�ـ"ـ!ـل ا�ـ$ـ��ـ�     II-27 ص

    ا��!و�ت:      ا�"!ل ا�$��ث   III-27ص
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  للمحاسبين المعتمدين ةالمهني ةالنظام الداخلي للمنظم
  

تنظيم وتسيير  الى)2017أبريل  15( 1430رجب  17الصادر في هذا النظام الداخلي، الموافق عليه بقرار المجلس الوطني يرمي

لجهوي والمؤتمر الوطني لمجالس االوطني والجمع العام  العام عالجم للمحاسبين المعتمدين التي تضم ةالمهني ةهيئات المنظم

  .ة بقرار من هذا المجلسثاو المحدةالدائمواللجان ة، الجهويلس االمجالمجلس الوطني و ة، و المنظم

  

  األول مـقسـال
  للمحاسبين المعتمدين مجالس المنظمة المهنية

  

  اب األولـبـال

  ةتنظيم وتسيير مجالس المنظم

  

  األول الفصل

  المجلس الوطني

  الفرع األول

  المقر

  األولى ةالماد

  .الرباط ةبمدينالكائن  همهامه بمقر المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين  يمارس

  

  الفرع الثاني

  المجلس  أعضاءصالحيات

  األولالجزء الفرعي 

  المجلس صالحيات رئيس

  2 ةالماد

المنظم لمهنة محاسب معتمد والمحدث للمنظمة المهنية  127.12بمقتضى القانون رقم باإلضافة إلى الصالحيات المخولة له 

  :التاليةالمهام للمنظمة رئيس المجلس الوطني  يمارس،ةوبمقتضى النصوص التنظيمي للمحاسبين المعتمدين

  ؛لمنظمةل ةاإلداريمصالح الشؤون و التدبير -

طبقا لقرارات المجلس الوطني، وبتنسيق  ،ونظامها الداخلي ومدونة الواجبات المهنية فيها ةلمنظمفرض احترام القانون المنشئ ل -

  ؛مع الكاتب العام

  , فرض التامين االجباري الدي يجب على كل محاسب معتمذ اكتتابه-

في مدونة الواجبات  شروطه ه ومعايير  حدديتبه و الد القياممعتمذالمحاسبلل الدي يمكن الشخصي فرض ضوابط و اليات االشهار -

  .المهنية

  ؛ةضمان تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمؤتمر الوطني لمجالس المنظم -

  ؛للمنظمة، والقيام باالتصاالت والعالقات الخارجية المنظمةاقتراح السياسات وخطط العمل المتصلة بتحقيق أهداف  -
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، وذلك بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس ةلمجالس المنظمتحديد جدول أعمال المجلس وجدول أعمال المؤتمر الوطني  -

  ؛الوطني

  المجلس الوطني؛ ةبعد موافقو باالتفاق مع الكاتب العام،، وذلك المجلس الوطنيشغل مع األجراء الالزمين لتسيير الإبرام عقود  -

  ؛المجلس مالأمين توقيع الوثائق المحاسبية والشيكات بمعية  -

  الوثائق اإلدارية بمعية الكاتب العام للمجلس؛ توقيع المحاضر وكافة -

  والعمل على نشره؛ ةالكاتب العام على جدول أعمال المنظم ةالتأشير بمعي -

  .إليه من طرف المجلستعهداالضطالع بالمهام التي  ،وبصفة عامة -

  .ةيعد رئيس المجلس الناطق الرسمي باسم المنظم

  3المادة 

  .ممارسته لمهامه، ينوب عنه نائبه األول في جميع اختصاصاته أو في بعض منها فقطفي حالة غياب الرئيس أو تعذر 

ع اختصاصاته أو في في حالة غياب الرئيس والنائب األول أو تعذر ممارستهما لمهامها، ينوب عن الرئيس نائبه الثاني في جمي

  .بعض منها فقط

  .اختصاصاتهأو كل د نائبيه ممارسة بعض إلى أح ،ة، كتابيمكن للرئيس، حتى في حالة وجوده، أن يفوض

  

  الثاني الجزء الفرعي

  صالحيات الكاتب العام

  4المادة 

  :التاليةةاإلداريبالمهام القيام رئيس المجلس، بتنسيق مع، العام يتولVالكاتب

  ؛جتماعاتالاجميع تحرير محاضر ، و ةالمجلس والمؤتمر الوطني لمجالس المنظمةكتاب -

  ؛بمقر المجلسمنها، وذلك  ةغير المالي،الوثائق اإلداريةالمراسالت و جمع وحفظ جميع  -

  ؛ةالوطني عمال اللجانأو  ةبين المجالس الجهوياإلداري تنسيق ال -

  التحضير للمؤتمرات والندوات واللقاءات وللجلسات العامة؛ -

  ؛المجلس الوطني ةبعد موافق ،إعداد وٕاخراج المنشورات الخاصة بالمنظمة -

  اإلشراف على الموقع اإللكتروني الخاص بالمنظمة وتحيينه؛-

  .الوطنيبعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني قرير األدبي وتقديمه أمام الجمع العامإعداد الت -

  5المادة 

  .ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته أو في بعض منها ،في حالة غياب الكاتب العام أو تعذر ممارسته لمهامه

 .بعض اختصاصاته لنائبه ،ة، كتابيمكن للكاتب العام، حتى في حالة وجوده، أن يفوض

  الثالثالجزء الفرعي

  أمين المالصالحيات

  6المادة

  :بالمهام التالية ،المجلس رئيسبتنسيق مع ، يضطلع أمين المال

  ؛المنظمةلألعضاء ومختلفمواردواجبات التسجيل تحصيل  -

  ؛ميزانيةالتهيئ مشروع  -

  ؛الوطني المتعلقة بتدبير المداخيلتنفيذ مقررات المجلس  -

  ؛المنظمة في سجالت خاصةضبط حسابات مسك و -
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  توقيع الوثائق المحاسبية والشيكات بمعية الرئيس؛ -

  ؛ةللمنظم ةتدبير الحسابات البنكي -

 .الوطنيبعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطنيوعرضه على الجمع العامةعن تنفيذ الميزانيمالي إعداد تقرير  -

  7المادة

  .في حالة غياب أمين المال أو تعذر ممارسته لمهامه ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته أو في بعض منها

 .بعض اختصاصاته لنائبه، ة،كتابيمكن ألمين المال، حتى في حالة وجوده، أن يفوض

  الرابعالجزء الفرعي

  المستشارينصالحيات

  8المادة 

التي يتم إحداثها وفق البرنامج المسطر من طرف المجلس وكذا تلك  ةالدائمةالوطنياللجان  تنشيطفي المستشارون  يساهم

 .داخل األجل المحدد لهم لذلك وتقديم تقارير بشأنها،من طرف المجلسإنجاز المهام المسندة إليهم ونيتولكما.الوطني

  الثاني الفصل

  المجلس الجهوي

  األول الفرع

  المقر

  9ةالماد

  :ةفي المدن التاليةبمقراتها الموجودمهامها  ةتمارس المجالس الجهوي

  ؛ةالرباط سال القنيطر  ةلجهللمجلس الجهويةالرباط بالنسب ةمدين -

  سطات؛ الدار البيضاء ةلجهللمجلس الجهوي ةالدار البيضاءبالنسب ةمدين -

  ؛ةتطوان الحسيم ةطنجةلجهللمجلس الجهوي ةبالنسب ةطنج ةمدين -

  ؛فاس مكناسةلجهللمجلس الجهوي ةفاس بالنسب ةمدين -

  ؛ةبني مالل خنيفر ةلجهللمجلس الجهوي ةبني مالل بالنسب ةمدين -

  ؛وجهة درعة تافياللت مراكش آسفي ةلجهللمجلس الجهوي ة مراكش بالنسب ةمدين -

  لجهة الشرق؛للمجلس الجهوي مدينة وجدة بالنسبة  -

وادي  ةالداخل ةالحمراء وجه ةالعيون الساقي ةكلميم واد نون وجه ةجهو  ةسوس ماس ةلجهللمجلس الجهويةأكادير بالنسب ةمدين -

  .الذهب

، ي الذهبدوا ةالداخل ةجهبالحمراء و  ةالعيون الساقي ةجهبكلميم واد نون و  ةجهبجهة درعة تافياللتو بةإحداث مجالس جهوي يجب

 ةيتجاوز الخمسين، ويكون مقر المجلس المحدث في هذه الحال أي منهان في المعتمدين المسجليعدد المحاسبين متى أصبح 

  .ةالتي يوجد فيها مقر الجه ةبالمدين

  الثاني الفرع

  المجلس أعضاءصالحيات

  األولالجزء الفرعي

  صالحيات رئيس المجلس

  10المادة 

المنظم لمهنة محاسب معتمد والمحدث للمنظمة المهنية  127.12باإلضافة إلى الصالحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم 

  :المهام التالية الجهوي، يمارس رئيس المجلس الجاري بها العمل ةالنصوص التنظيميوبمقتضى  للمحاسبين المعتمدين
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  أعضاء المجلس الوطني؛تحديد جدول أعمال المجلس بالتشاور مع -

تشاور مع رئيس المجلس الهذا األخير، وذلك بةوقرارات واستراتيجيةبأعمال وأنشط إعطاء تصريحات باسم المجلس فيما يتعلق -

  الوطني؛

  ؛المجلستدبير شؤون ومصالح  -

  ؛للمجلس، والقيام باالتصاالت والعالقات الخارجية المجلساقتراح السياسات وخطط العمل المتصلة بتحقيق أهداف  -

التامين االجباري و ضوابط و اليات االشهار الشخصي التي يحددها و يفرضها  يقةثالسهر على تنفيد المقتضيات المتعلقة بو -

  .المجلس الوطني

  ؛الجهوي توقيع الوثائق المحاسبية والشيكات بمعية أمين مال المجلس -

  توقيع المحاضر وكافة الوثائق اإلدارية بمعية الكاتب العام للمجلس؛ -

  المجلس الجهوي؛ ة، وذلك باالتفاق مع الكاتب العام، وبعد موافقتسيير المجلس الجهويإبرام عقود الشغل مع األجراء الالزمين ل -

  .إليه من طرف المجلستعهداالضطالع بالمهام التي  ،وبصفة عامة -

  

  11المادة 

  .في حالة غياب الرئيس أو تعذر ممارسته لمهامه، ينوب عنه نائبه األول في جميع اختصاصاته أو في بعض منها فقط

ع اختصاصاته أو في حالة غياب الرئيس والنائب األول أو تعذر ممارستهما لمهامها، ينوب عن الرئيس نائبه الثاني في جميفي 

  .بعض منها فقط

  .إلى أحد نائبيه ممارسة بعض اختصاصاته ،ة، كتابيمكن للرئيس، حتى في حالة وجوده، أن يفوض

  الثاني يالفرعالجزء

  صالحيات الكاتب العام

  12المادة 

  :القيام بالمهام التالية رئيس المجلس، بتنسيق مع،يتولى الكاتب العام

  تحرير محاضر االجتماعات؛المجلس و  ةكتاب -

  ؛بمقر المجلسمنها، وذلك  ةغير المالي،الوثائق اإلداريةالمراسالت و جمع وحفظ جميع  -

  ؛ةالجهوي عمال اللجاناإلداريأل تنسيقال -

  ؛ةالجهوي والندوات واللقاءات وللجلسات العامةالتحضير للمؤتمرات  -

  .الجهويبعد المصادقة عليه من طرف المجلس الجهوي إعداد التقرير األدبي وتقديمه أمام الجمع العام  -

  .الوطني للمجلس تحت اشراف الكاتب العام, لجهةبا نيالمنضو السهر على تحيين بيانات و معلومات اعضاء المنظمة  -

  13المادة 

  .ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته أو في بعض منها ،حالة غياب الكاتب العام أو تعذر ممارسته لمهامهفي 

  .بعض اختصاصاته لنائبه ،ة، كتابيمكن للكاتب العام، حتى في حالة وجوده، أن يفوض

  

  الثالثالجزء الفرعي

  أمين المالصالحيات

  14المادة

  :بالمهام التالية رئيس المجلس، ، بالتنسيق معيضطلع أمين المال
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إلى أمين مال  الالئحة الخاصة بذلك إرسالمع مجلس الوطنيللفي الحساب البنكي ا فور  ودفعهاالسنوية تحصيل االشتراكات -

  ؛المجلس الوطني

  ؛الجهوية ميزانيةالتهيئ مشروع  -

  المتعلقة بتدبير المداخيل؛ الجهويتنفيذ مقررات المجلس  -

  في سجالت خاصة؛ المجلس الجهويضبط حسابات مسك-

  ؛المجلس الجهوي رئيسثائق المحاسبية والشيكات بمعية توقيع الو  -

  .الجهويبعد المصادقة عليه من طرف المجلس الجهوي وعرضه على الجمع العام ةعن تنفيذ الميزانيمالي إعداد تقرير  -

  15المادة

  .لمهامه ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته أو في بعض منهافي حالة غياب أمين المال أو تعذر ممارسته 

  .بعض اختصاصاته لنائبه، ة،كتابيمكن ألمين المال، حتى في حالة وجوده، أن يفوض

  الرابعالجزء الفرعي

  المستشارينصالحيات

  16المادة 

التي يتم إحداثها وفق البرنامج المسطر من طرف المجلس وكذا تلك  ةالدائمةالجهوياللجان  تنشيطفي المستشارون  يساهم

، وذلك خالل األجل المقرر لهم وتقديم تقارير بشأنهامن طرف المجلس الجهوي إنجاز المهام المسندة إليهم ونيتولكما .الجهوي

  .لذلك

  

  يـانـثـاب الـبـال

  مــقـتـضـيـات عـامـــة           

  ولاأل  الفصل

  تسيير الجلسات

  17 ةالماد

  .هامن األعضاء الحاضرينأو سحبةإعطاء الكلمةالجلسات،وله وحده صالحيرئيس المجلس تسيير يتولى 

  .بوقت إضافي متى تم طلبهله يأذن  يمكن له أنو  أي عضوبالمجلس، ةالمخصصلكلمالرئيس الوقت  يحدد

  18 ةالماد

عند أو  ،لوقت المخصص لههلتجاوز  إذن بذلك، أو عندعضو من المجلس الكلمة دون  نظام متى أخذالدعو الرئيس إلى احترام ي

  .ألوامر الرئيس باالقتصار على موضوع النقاش متثالاالعدم 

  .، أن يطلب تحرير محضر في الموضوعالعودةفي حاليجوز للرئيس، 

، الجلسة أثناءنتج عنه اضطراب فعل أو القيامبأي ، أحد أو بعض زمالءه ةبمهاجمعضو قيامةيمكن تحرير محضر أيضا في حال

أو عدم احترام النظام ةبواقعفي شأنه يمكن تطبيقها على العضو الذي تم تحرير محضر التأديبية التي  بالجزاءاتمع عدم اإلخالل 

  .ةزميل له أو إحداث اضطراب بالجلس ةمهاجم

  .ةنظام الجلس خرقبطرد العضو المخالف متى تمادى في  ،أعضائه الحاضرين ةبأغلبي ،يمكن للمجلس أن يتخذ قرارا 

  19 ةالماد

  .هؤالء األعضاءأغلبية من طلب  أعضاء المجلسالحاضرين، أوبناء على ةبعد استشار الرئيس من طرفإما ،ةيمكن رفع الجلس

 20المادة 

  .اليدرفعةبواسطعلى مشاريع القرارات والتوصياتيتم التصويت 
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  :فقط ةفي الحاالت التاليسرياالتصويت يكون 

 ؛أعضاء المجلس على توزيع المهام بينعندالتصويت  -

 لشغل منصب ما؛ هالتصويتعلى األشخاص المرشحين من طرفعند طلب ذلك من الرئيس متى تعلق األمر ب -

  .ألعضاء الحاضريناأغلبية عند طلب ذلكمن طرف  -

  .الممتنعينعضاء األغير الموافقين و األعضاء الموافقين و األعضاء عد جميع الحاالت في  كاتب الجلسةيتولى 

  .التصويت ةنتيجرئيس المجلس، بناء على ذلك، يعلن

  21المادة 

ة إلى كافة باإلضاف ،األعضاء الحاضرين والغائبين ألسماءفيه ة،وتتم اإلشار من طرف الكاتب العام ةضر الجلستحرير مح يتم

  .ةخالل الجلس، وكذا جميع العوارض التي طرأت ةالمتخذالقرارات و  بشأنها المواضيع المتداول

  .يتم توقيع المحضر من طرف رئيس المجلس والكاتب العام

  .لتوقيعه ةأيام الموالي) 8( ةخالل الثماني المحضرهذا ى االطالع عل ، بناء على طلب،المجلسأعضاء يمكن ألي عضو من 

  

  الثاني الفصل

  التنظيم المالي

  22 ةالماد

إلى بشهر على األقل،  ةمالية سنكل  ةقبل نهايقدمه يو  ،بالتشاور مع الرئيس، المالميزانية من قبل أمين مشروعاليتم إعداد 

  .عليه ةوالمصادق المجلس لمناقشته

  .المصادق عليها ةعلى الميزانيأمين المال و يؤشر رئيس المجلس 

  .المجلس ةالموضوع رهن إشار االحتياطي حساب فيةالسابقةالمالي ةالسنفائض ميزانية  يدرج

  

  23المادة 

  .ةسنمن دجنبر من كل  31تبدأ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 

  24المادة 

. للمساطرالجاري بها العملوفقا ،و في الميزانية ةاتالمفتوحفي حدود االعتماد وأمين المالرئيس باتفاق بينال يتم صرف النفقات

  .المداخيلسندات  وتصفيتها وٕاعدادالنفقات  األمر بصرف ةويتحملون مسؤولي

  .ي يضعه المجلس الوطني آليات األمر بصرف النفقات وكيفيات أدائها وتصفيتهايحدد دليل المقتنيات الذ

  

  25 ةالماد

عقود بيع جميع تبقى ، و شراء المنقوالتبيع و عقود  وعلى ةواألكري الصفقات على،الكاتب العاملرئيس، وبتشاور مع ا يوقع

  .فقط المجلس الوطني من اختصاص السلفض أو القر عقود العقارات و وشراء

  

  26المادة 

 ةوالعادي ةالبسيط ةدرهم، وتخصص ألداء النفقات المالي 30.000ال يتجاوز سقفها المالي مبلغ  ةتحدث لدى كل مجلس شساع

  .درهم2000التي ال تتجاوز قيمتها 

  .مهام الشسيع، وتؤدى هذه النفقات بناء على إذن منه يتولى أمين المال

  .للمجلس ةالعام ة، وتدرج في إطار المحاسبةبهذه الشساع ةخاص ةيمسك الشسيع محاسب
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  27المادة 

الشتراكات وباقي المداخيل من مجموع المبالغ المحصل عليها من الس الجهوية االمستحقة للمجالمبالغ ةنسبالمجلس الوطني  يحدد

  . لهبات و المنحللتبرعات وا المانحةمع احترام مقتضيات االتفاقيات المبرمة مع الجهات , األخرى

وغيرها ووصايا هبات وٕاعانات و  رسوم التسجيلمن اشتراكات و ل يالمداخ حصربعد  بالمجلس الوطني مر بالصرفيجب على اآل

  .ة للمجالس الجهوية، المبالغ المستحقالموالي لتحصيلهاشهر المن ، قبل اليوم الخامس عشر يحولأن  ،من الموارد

كيفيات تحديد  ويتولى هذا المجلس. للتضامن المالي بين الجهاتإنشاء صندوق  ، متى استلزم األمر ذلك،الوطني يمكن للمجلس

  .تسييره

  28 ةالماد

أو كأجراء أو كشركاء  ةمستقل ةللمحاسبين المعتمدين سواء بصف ةالمهني ةبالمنظم المسجلينجميع المحاسبين المعتمدين يجب على 

 ةقيم ةويمكن لهذا األخير مراجع. بقرار من المجلس الوطنيقيمته  تحددالذي سنوي الشتراك، أداءمبلغ االةالمهن ةلمزاول ةفي شرك

  .هذا االشتراك

وفي حال التأخر في األداء،يتعين على المحاسب . من طرف المجلس الوطني ةالمحدد اآلجالخالل أداء مبلغ هذا االشتراكيتم

المجلس  بذلك من طرفإشعار من تاريخ توصله ب يوما) 15(عشر  ةخمس، على أبعد تقدير، خالل أجل هالمعتمد المعني أداء

  .لإلثبات بما فيها البريد اإللكتروني ةقابل ةويمكن إرسال هذا اإلشعار بأي وسيل.الجهوي

فإنهيمكن، بناء على طلب معلل ، دون إمكانيته ممارسة المهنة ،ةبالمنظمخارجة عن إرادة عضو إال أنه إذا حالت مؤقتا ظروف 

  .بشكل عادي مهامه استئنافتمكنه من  حينإلى ، بقرار من المجلس الوطني،تأجيألداءمبلغ االشتراك السنوي السماح له منه،

  29المادة 

تحدد الذي ,الول مرةةبجدول المنظملتسجيل ااشتراك، أداءمعتمدمبلغ االشتراك السنوي، يجب على كل محاسب إلى أداء  ةباإلضاف

ساري  )2016أ
	و�ر  22( ��1438رم  20و يعد القرار الصادر عن المجلس الوطني بتاريخ .المجلس الوطني بقرار منقيمته

  .ر رجعيأثالمفعول ب

  .الواجبهذا  ةقيم ةمراجع للمجلس الوطنييمكن 

ويجب . واجب التسجيل وواجب االشتراك السنويإال بعد أداء للمحاسبين المعتمدين الجدد  ةبالنسب ةال يتم القيد في جدول المنظم

  .حيز التنفيذللمحاسبين المعتمدين الحاليين فور دخول هذا النظام الداخلي  ةأداء واجب التسجيل بالنسب

  

  30المادة 

، المقرر لهذا األداء ومرور األجل التسجيل أو مبلغ االشتراك السنوي، بالرغم من توجيه إشعار بذلك اشتراكعدم أداء عن رتب تي

  .تهفي مواجهةوالتدريجيةالمالئم ةتوقيع الجزاءات التأديبيو  الجهوي المختص عرض ملف المحاسب المعتمد المعني على المجلس

  .ةالمحاسب المعتمد المعني في مجالس المنظم ةعضوي تعليقيمكن للمجلس الجهوي أيضا 

  .، وذلك بقرار من المجلسآلثار هذا الجزاءوضع حد  ةالمحاسب المعتمد المعني لوضعيته المالي ةيترتب على تسوي

  

  الثالث الفصل

  التنظيم المحاسبي

  31المادة 

بعناصر األصول والخصوم  ةوالخاص ةبذمته المالي ةتتضمن كل العمليات المتعلقمحاسبة أن يمسك كل مجلس يتعين على 

  .سجل الجرد السنوي للممتلكاتو حصر و تحيين ,وحساب للعائدات والتكاليف ةموازنالوبالتكاليف والعائدات، وٕاعداد 

  



 13 

  32المادة 

ز شهرين بعد ال يتجاو  أجلفي  ،المجلس رئيس،بتشاور مع ،من طرفأمين المالوحساب العائدات والتكاليف ةالموازنعن تقرير وضعيتم

  .عليها ةبقصد المصادق خالل الشهر المواليلمجلس ا أمامهذه الوثائقيتم تقديم، و نهاية السنة المالية

 ايوم )15(عشر  ةخمسللمجلس الوطني قبل  موازناتهابخصوص  ةالتقارير المعدعلى المجالس الجهوية إرسال نسخة من  يتعين

  .ةالسنويةالعام عقد الجموععلى األقل من تاريخ 

  33المادة 

  .ةللمنظم اإللكتروني الموقعالمجالس في ميزانية يتم نشر كافة تقارير 

  

  الرابع الفصل

  نـيـأمـتـال 

  34المادة 

تأمين لدى إحدى شركات  ةللمحاسبين المعتمدين اكتتاب وثيق ةالمهني ةجميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظميجب على 

األولى  ةالتي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بمهامهم المنصوص عليها في الماد ةوالمهني ةالمدني ةالتأمين، وذلك لضمان المسؤولي

  .127.12من القانون 

للمحاسبين  ةالمهني ةأن يقدم إلى المنظم ،قبل القيام بأي عمل من أعمال مهنته،يجب على المحاسب المعتمد ةلهذه الغاي

  :المعتمدين

محاسبين للةأو بوصفه شريكا في شرك ةمستقل ةمحاسب معتمد بصور  ةمتى كان يزاول مهنتثبت أنه اكتتب هذا التأمين،  ةشهاد -

  معتمدين؛ال

محاسبين للةبتأمين أبرمه المشغل التابع لهإن كان أجيرا يشتغل مع محاسب معتمد أو مع شرك ةتثبت أن مسؤوليته مشمول ةشهاد -

  .معتمدينال

على تجديد هذا التأمين قبل انتهاء مدته، وبأن يرسل يعمل أن  ،ةالجزاءات التأديبية، تحت طائليتعين على المحاسب المعتمد

  .لذلك إلى المجلس الجهوي ةالمثبت ةالشهاد

  35: الـمـادة 

يمكن للمجلس الوطني إحداث صندوق لضمان المخاطر الناتجة عن األخطاء المهنية التي قد يرتكبها أحد األعضاء والتي لم يتم  

  .من هذا النظام الداخلي  34يقة التأمين المنصوص عليها في المادة تغطيتها بوث

  .يحدد المجلس الوطني نظام هذا الصندوق وكيفية تسييره وتمويله 
  ا�"!ل ا�	��س

  ا�!��د�ق ا2����'��

  36:ا�ـ�ـ�دة

� و��دو�� ��	���د ���� ������� و��دد �ظ����� و 
���� 	���رھ��  ���	���دث �����س ا�وط�� ��دو�� �"�	��ط ا�

  . و	�و�����

  الـبـاب الـثـالــث

  انتخابات المجالس

  الفصل األول

  و اللوائح االنتخابية للترشح األهلية ، تاريخ االنتخابات

  37المادة 

  .االقل قبل تاريخ انتهاء والية المجلستجرى االنتخابات شهرا على 
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من طرف رئيس المجلس الوطني بتوافق مع  ،ةوالمجالس الجهوي بانتخابات المجلس الوطنية الخاص االنتخابيةوضعاللوائح يتم 

  . هذا األخيرأعضاء 

  .ناخب ةالذين تتوفر فيهم صفالمحاسبين المعتمدينكل لوائح انتخابات المجلس الوطني يسجل في

 هذا المجلس اختصاص ةبدائر رئيسيالممارسين للمهنة بشكل  المحاسبين المعتمدينكل لوائح انتخابات المجلس الجهوي  في يسجل

  .ناخب ةتتوفر فيهم صف، والذين به ةأو الجهات الملحق ةأو في الجه

  38المادة 

 الكامل للمقرعنوان الو للتعريف الوطنية  ةالبطاقورقم  االسم الكاملللمحاسب المعتمد األهل لالنتخاباللوائح االنتخابية  تتضمن

  .مهنتهالرئيسي الذي يزاول فيه 

  39المادة

كل  ،المجالس الجهوية وبمقراتمقر المجلس الوطني ، وذلكبيوم االنتخاباتمن على األقل  شهرقبليتم عرض اللوائح االنتخابية 

  .ة، كما يتم عرضها بالموقع اإللكتروني الخاص بالمنظمفيما يخصه

اإللكتروني موقع العلى بمقر المجلس الوطني و يتم نشر اللوائح االنتخابية ، ةاستثناء، وفيما يتعلق بأول انتخابات للمجالس الجهوي

  .ةوالموقع اإللكتروني للمنظم وزارة االقتصاد والماليةل

  40المادة 

أيام ابتداء من تاريخ  ةسبعجل أفي ، إلى رئيس المجلس الوطني، ة، كتاباللوائح االنتخابية بوجود أغالط أو نقصفي تقدم المطالبات

  .نشرها

مقدم تبليغهلوذلك بقرار معلل يتم من تاريخ التوصل بها، أيام 8 في المطالباتداخل أجل ،مع المجلس الوطني بتوافق،الرئيس يبت

  .ةلإلثبات بما فيها اإللكتروني ةقابل ةبكل وسيلةالمطالب

  .اللوائح االنتخابية وفقا لذلك تصحيح يتم، ةللمطالب ةاالستجاب ةفي حال

  

  نيالثا الفصل

  ح لالنتخاباتالترش

  األول الفرع

  للترشحهلية األ

  41المادة 

بطالن جميع  ة، وذلك تحت طائلأكثر من مجلس جهوي واحد ةأن يقدم ترشيحه لعضوي ةال يجوز ألي عضو في المنظم

  .ةاالنتخابي ةالحملبدء ترشيحاته، ما لم يسو وضعيته قبل 

  

  الثانيالفرع

  الترشحة مسطر 

  42المادة

، وأن يرفقه ،المعد من المجلس الوطني لهذا الغرضطلب الترشح يعبأنموذج أن على المحاسب المعتمد الراغب في الترشح يتعين

  :ةبالوثائق التاليوجوبا، 

  للتعريف؛ ةالوطنيةللبطاق ةشمسيةصور  -

  صورتين فوتوغرافيتين؛ -

  أشهر؛) 3( ةصالحيتها ثالث ةمن السجل العدلي ال تتعدى مد ةنسخ -
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  رشح؛تنموذج تصريح بالشرف المعد من طرف المجلس الوطني موقع عليه من طرف الم -

  .أشهر) 3( ةصالحيتها ثالث ةالتقييد في سجالت الرسم المهني ال تتعدى مد ةشهاد -

، االنتخابات ة، بحسب نوعيلى رئيس المجلس الجهوي المعنيإ وأرئيس المجلس الوطني طلب الترشح بشكل فردي إلى  يوجه

، إما بمقر المجلس الوطني أو بمقر المجلس الجهوي ة، حسب الحالمفوض منهقبل وكيل رشح نفسه أو من تمن قبل الميودع و 

  .االنتخابات منيومإجراءشهرين على األقل  ، وذلك قبلالمعني

  .ترشحهطلب استالم بل وصرشح أو وكيلهتيسلم للم

مع  ةمضمون ةأو ترسل إليها برسال،ةتودع طلبات الترشح بمقر المنظم، ةاستثناء، وفيما يتعلق بأول انتخابات للمجالس الجهوي

  .إشعار بالتوصل

  43المادة

المعني باألمر مقدم الطلب ، فإنه يخبر أحدها؛ وٕاذا ما قرر رفض حالتحقق من صحة طلبات الترشالمجلس الوطني رئيسيتولى 

  .االلكترونيةالوسائل بما فيها  لإلثبات ةقابل ةبأي وسيلبأسباب الرفض، وذلك 

  .ليوم اتخاذ القرار ةأيام الموالي) 3( ةيحق للمترشح المعني أن ينازع في قرار الرفض داخل أجل الثالث

  .أيام من توصله بها) 3( ةداخل أجل ثالث ةيبت المجلس الوطني في المنازع

  

  الثالث الفصل

  الحملة االنتخابية

  44المادة 

 ةاألولى من اليوم الخامس عشر الذي يسبق تاريخ االقتراع وتنتهي في الثاني ةفي الساعلحملة االنتخابية لةالمخصص ةالفتر تبدأ

  .ليال من اليوم السابق لالقتراع ةعشر 

  .والنشرةأحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحاف ةاالنتخابي ةتطبق على الدعاي

  45 ةالماد

  :ةاألفعال التالي ىحد، بارتكاب إةاالنتخابي ةخالل الحملالقيام ،إما بشكل مباشر أو غير مباشر، رشحينتيمنع على الم

  ؛معتمدالمحاسب الة تتنافى مع أخالقيات مهنوسائل بالناخبين توجهات التأثير على  -

  ؛رشحين آخرينتأو مرشح تماالنتماء النقابي أو السياسي لأو في  ةالقدرات العلميأو في  ةالمهني ةالكفاءلتشكيك في ا-

  .إلى االمتناع عن التصويت همأصوات الناخبين أو دفع ةاستمالمن أجل  ةشاعات كاذبإلأو  ةخبار زائفالترويجأل -

  

  46المادة

يرتكبون إحدى  نالذي أو كل عضو من أعضاء المنظمة رشحينترشح أو المتالمضد  ةبشكاي أن يتقدميحق لكل مترشح متضرر 

  .أعاله 45 ةاألفعال المشار إليها في الماد

رئيس المجلس على انتخابات المجلس الوطني متى تعلق األمر بانتخابات هذا األخير، أو إلى  ةالمشرف ةاللجنإلى  ةتوجه الشكاي

، بحسب االستعجال ةفي حال، أو يتم إرسالهاةبمقر المنظمإما ، وتودع ةمتى تعلق األمر بانتخابات المجالس الجهوي الوطني

  .أو للمجلس الوطنيةللجنإلى البريد اإللكتروني ، ةالحال

  .على وجه االستعجاليتم البتفي هذه الشكايات

ب يشطإنذاره أو الترشح المخالف أو ت، إما توجيه مالحظات للمةاألفعال المرتكب ة، بحسب خطور أو للمجلس الوطنيةيمكن للجن

  .ةبما فيها اإللكترونيلإلثبات  ةقابل ةبأي وسيل، ويتم تبليغه بذلك رشحينتمن قائمة الم عليه
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  الرابع الفصل

  االنتخابية العمليات

  الفرع األول

  وٕاشعار الناخبأماكن التصويت

  47 ةالماد

  .هاوٕاقفالهافتح ةوساعيحدد المجلس الوطني أماكن التصويت 

  . بما فيها البريد اإللكترونيلإلثبات  ةقابل ةبأي وسيلفيه الناخب بمكتب التصويت الذي سيصوت  يتم إشعار

  .ال يعتبر هذا اإلشعار ضروريا للتصويت

  الفرعالثاني

  على انتخابات المجلس الوطني ةالمشرف ةاللجن

  48 ةالماد

، ويساعده ةاألقدم في المهن ينمعتمدينالمحاسبأحد النتخابات المجلس الوطني يترأسها لإلشراف على ا ةيحدث المجلس الوطني لجن

كذا ناخب و  ةالذين تتوفر فيهم صف من بين المحاسبين المعتمدين غير المترشحين جميع هؤالء يتم اختيار، و عضوا 12في ذلك 

  .والحياد ةواالستقام ةالنزاه صفات

  49ةالماد

  .إلعالن المجلس الوطني عن هذه االنتخابات ةيوما الموالي) 15(عشر  ةخالل الخمس ةاللجنهذه ةعضويلتقدم الترشيحات 

  .ةتوجه الترشيحات لرئيس المجلس الوطني وتودع شخصيا بمقر المنظم

  

  50ةالماد

 ةبالحمل ةالمتعلق، تحت إشراف رئيسها، على انتخابات المجلس الوطني وعلى سالمتها، كما تبت في الشكايات ةتسهر هذه اللجن

أوراق التصويت خالل  ةبصح ة، وذلك باستثناء تلك المتعلقة، وكذا في المنازعات التي قد تنشأ خالل العمليات االنتخابيةاالنتخابي

  .االقتراع ةعملي

  الثالثالفرع

  مكاتب التصويتالمكتب المركزي و ةتشكيل

  51ةالماد

 ةالتي يمارس في دائر للجهات  ةبالنسبةالنتخابات المجلس الوطني والنتخابات المجالس الجهوي ةيتم تعيين مكتب مركزي بالنسب

  .مهنتهممحاسب معتمد 200أكثر من بها  ةأو الجهات الملحق ةاختصاصها أو في الجه

بهذه  ةالمكتب المركزي ومكاتب التصويت الخاص ةوعضوي ةعلى انتخابات المجلس الوطني رئاس ةالمشرف ةيتولى أعضاء اللجن

  .االنتخابات

عضو من أعضاء المجلس الوطني يعينه ةالنتخابات المجالس الجهوي ةوكل مكاتب التصويت المخصص ةيترأس المكاتب المركزي

معتمدين غير المجلس الوطني من بين المحاسبين الطرف هذا األخير، يساعده محاسبان معتمدان اثنين يتم تعيينهما من 

  .المترشحين الراغبين في القيام بهذه المهام

  52ةالماد

على األقل قبل تاريخ  يوما) 15(عشرةخمسللناخبين  ومكاتب التصويت، ةالمكاتب المركزي ةتشكيليعلن المجلس الوطني عن 

  .االقتراع
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ألي مرشح أن يكون له أكثر من ممثل واحد  ال يمكنو ، رشحين لالنتخابات تعيين ممثليهم لحضور العمليات االنتخابيةتيمكن للم

  .لكل مكتب تصويت

  .االقتراعقبل تاريخ على األقل ممثليهم خمسة أيام  أسماءب ،كتابة ،التصويتيجب على المرشحين أن يعلموا رئيس مكتب 

  الرابعالفرع

  التصويت ةورق

  53ةالماد

ضمن على الخصوص جميع البيانات التي تتالمجلس الوطني، و يحدد شكلها ومضمونها من طرف ةفريد ةورق ةيتم التصويت بواسط

  .المعروضين على اختيارهتساعد الناخب على التعرف على المترشحين 

أوراق إحصاء وعلى  يتم وضعها فيهاالتي  ةعلى األغلفالوطني على أوراق التصويت و  يتم وضع الطابع الخاص بالمجلس

  .فرز األصوات ةعملي التي يتم استعمالها فياألصوات 

  الخامسالفرع

  التصويتةعملي

  54المادة 

  .من طرف المجلس الوطنيةيفتتح االقتراع ويختتم في الساعات المحدد

 ةإلى ذلك في محضر العملي ةمن طرف المجلس الوطني لسبب قاهر، وجبت اإلشار  ةالمحدد ةإذا تعذر افتتاح االقتراع في الساع

  .ةاالنتخابي

المسجلين بهذا كافة الناخبين قامبالتصويت لذلك، متى  ةالمحدد ةاالقتراع قبل الساع ةالتصويت ختم عملييمكن لرئيس مكتب 

  .محضرالإلى ذلك في  ةيتعين اإلشار و .المكتب

حق  ةممارسيتم التصويت شخصيا من طرف الناخبين في مكاتب التصويت المسجلين بها، وال يمكن بأي حال من األحوال 

  .ةأو بالوكال ةبالمراسلالتصويت 

 ةفي ورقالذي يختارهتصويته في المكان المخصص للمترشح  ةالتصويت سريا، ويتم داخل معزل بوضع الناخب عالم يكون

  .التصويت

  55المادة 

  .له قبل اإلعالن عن الشروع في االقتراع ةيقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلم

الحاضرين أن  أعضاء المكتب وممثلي المترشحينللشروع في االقتراع أمام  ةالمحدد ةالساعيعاين رئيس مكتب التصويت في 

مختلفين، يحتفظ بأحد مفاتيحهما، ويسلم اآلخر إلى عضو مكتب قفلين ب، ثم يعمد إلى قفلهةالصندوق ال يحتوي على أي ورق

  .التصويت األكبر سنا

  56ةالماد

  :التصويت كما يلي ةتتم عملي

  ؛التصويتلرئيس مكتبللتعريف بطاقته الوطنية التصويت،  ةالناخب، عند دخوله قاعيسلم  -

  لديه؛ ةالموجود بالالئحة االنتخابية هوجود اسمالناخب ومن  ةهويمن يتحققرئيس المكتب-

داخله ورقة التصويت يتعين وضعالذي وكذا الظرف، رشحينتلمسماء األ ةمتضمنلتصويت ل ةواحدةورقرئيس المكتب للناخبيقدم  -

  .التصويت ةوالقلم المخصص لوضع عالم

  ؛الذي يختارهفي المكان المخصص للمترشح X) ( ةعالمويضع، معزلالإلى لوحده يدخل الناخب  -

  ؛االقتراعفي صندوق  بإيداعه بنفسهيقوم و  ،سلم لهالذي  الغالفورقة التصويت في الناخب يضع-

  االنتخابية بعد قيامه بالتصويت؛يوقع الناخب في الالئحة  -
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  ؛قد قام بعملية التصويت الناخب المعنيإلVأن االنتخابية  ةالالئحورقة الحضور و  فيلمكتب بعد ذلك يشير رئيس ا -

  .التصويت في الحال ة، ثم يغادر الناخب قاعللتعريفبطاقته الوطنية يعيد رئيس المكتب للناخب  -

  57المادة 

 اختيارهعن ، بأي شكل من األشكالعبر ي الأيجب عليه و أال يهتم في مكتب التصويت إال باإلدالء بصوته، يجب على الناخب

  .حسن سير االنتخاباتو أخالقيات و  نه أن يعكر صفوأعليه االمتناع عن أي سلوك أو تعليق من ش، كما يتعيناالنتخابي

في محضر يحال على المجلس المختص من أجل  التعليقات السلوكات أويشيررئيس مكتب التصويت، عند االقتضاء، إلى هذه 

  .الناخب المخل ةفي مواجهةالمالئمةتوقيع الجزاءات التأديبي

  

  السادسالفرع

  وٕاعالن النتائج فرز األصوات وٕاحصاؤها من طرف مكاتب التصويت

  58ةالماد

بفتح صندوق االقتراع والتحقق من  وجدوا، إن، وبحضور ممثلي المترشحين ب التصويت، يقوم رئيس مكتبمجرد اختتام االقتراع

  .في المحضر وتدوين ذلكعدد المصوتين  ومقارنته مع. عدد أوراق التصويت

التصويت،  ةبورق التصويت في المكان المخصص له ةوضعت عالم الذي، بصوت مرتفع اسم المترشح مكتب التصويتيقرأرئيس 

  .، األصوات التي حصل عليها كل مترشحلهذا الغرض ةعدأوراق إحصاء األصوات المثم يسجل كاتب المكتب في 

  59ةالماد

  :أوراق التصويت ةتعتبر صحيح

  ؛واحد مترشح ةلفائد ةتصويت واحد ةالتي ال تشتمل إال على عالم-

إلى اإلطار المخصص  ةالتصويت فيها إلى خارج اإلطار المخصص للمترشح المختار ما لم تصل العالم ةالتي امتدت عالم -

  .لمترشح آخر

  60ةالماد

  :جميع أوراق التصويت ةتعتبر ملغا

  ؛عالمات للتصويت ألكثر من مترشح التي تحمل-

  ؛للتصويت ةأي عالمالتي ال تحمل -

  ؛هذا الطابع ال تحمل ةفأغلفي  ةع المجلس الوطني أو الموضوعطابالتي ال تحمل  -

 ةتهمأو عبارات مهينبيانات أو إشارات من شأنها معرفأسماء الناخبين أو التي وضعت فيها  ةالتي تم تضمينها أو تضمين األظرف -

  ؛أو ألعضائهما ةللمجالس أو للمنظم

  .الناخب ةالتصويت بقلم غير الذي وضع رهن إشار  ةالتي وضعت بها عالم -

  61ةالماد

من طرف رئيس ممثلي المترشحين الحاضرين أو في صحتها من طرف  ةالتي تمت المنازعأوراق التصويت  هاتعتبر متنازع في

  .مكتب التصويت

تصويت متنازع فيها، فإنه يتم احتسابها مع األوراق  ةورق ةصح ذه األوراق، وعندما يقررهةصحيبت مكتب التصويت في 

  .ة، وعندما يقرر إلغاءها فإنه يتم احتسابها ضمن األوراق الملغاةالصحيح

  .محضر مكتب التصويت بناء على ذلكيتم تصحيح 
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  62ةالماد

، ويشار فيه إلى من إحصاء األصوات وٕاعالن النتائج في محضر يوقع من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ةعملي تضمن

  .منهم رفض التوقيع

  63ةالماد

من طرف رئيس وأعضاء  التوقيع عليهاويتم ، ةوأوراق التصويت الملغا ةكل من أوراق التصويت الصحيحةمستقل ةفتوضع في أغل

  .، ويشار فيه إلى من رفض التوقيع منهمالمكتب

  

  السابعالفرع

  وٕاعالن النتائج المكتب المركزيفرز األصوات وٕاحصاؤها من طرف 

  64ةالماد

 بحضورالمكتب الذي يباشر حاال، هذا تب التصويت إلى رئيس اضر مكاحمل في الحين محتمكتب مركزي،  في حالة وجود

  .لتصويت، إحصاء أصوات هذه المكاتبرؤساء جميع مكاتب ا

، وٕاما إلغاءها وبالتالي ةفي األوراق المتنازع فيها ويقرر إما صحتها وبالتالي احتسابها مع األوراق الصحيحيبت المكتب المركزي

  .، ويتم تصحيح محاضر مكاتب التصويت بناء على ذلكةاحتسابها ضمن األوراق الملغا

 ةالمشرف ةرئيس اللجنفي محضر يوقع من طرف بانتخابات المجلس الوطني ةالمتعلقإحصاء األصوات وٕاعالن النتائج  ةعمليتثبت 

  .تب المركزي ورؤساء مكاتب التصويترئيس المكعلى انتخابات المجلس الوطني ومن طرف 

رئيس المكتب من طرف في محضر يوقع ةبانتخابات المجالس الجهوي ةالمتعلقإحصاء األصوات وٕاعالن النتائج  ةتثبت عملي

  .المركزي ورؤساء مكاتب التصويت

ت، في حدود الحد األقصى ألعضاء كل مجلس، كأعضاء رسميين بهذا يعلن المترشحون الحاصلون على أكبر عدد من األصوا

  .المجلس، ثم يعلن المترشحون الذين يلونهم كأعضاء نواب لهم

تب التصويت، وذلك خالل أجل على محضر مك وأالمكتب المركزي أو محضر  ةاللجنمترشح اإلطالععلى محضر يحق لكل 

  .على إعالن النتائج ةيوما التالي) 08( ثمانية

  

  الثامنالفرع

  تشكيل المجالس

  65ةالماد

الرسميين من بين أعضائه  أيام) 08(اه ثمانية ص، داخل أجل أقعلى انتخابه ةالمشرف ةالوطني، تحت إشراف اللجن ينتخب المجلس

  .م األخرى بالمجلسالمهاباقي توزيع بالتوافق باالقتراع الفردي السري، ثم يتم  لمجلسرئيسا ل ،الفائزين في االنتخابات

أيام من بين أعضائه ) 08(اه ثمانية ص، داخل أجل أقالجهوي، تحت إشراف ممثل أو ممثلي المجلس الوطني ينتخب المجلس

  .باالقتراع الفردي السري، ثم يتم بالتوافق توزيع باقي المهام األخرى بالمجلس الفائزين في االنتخابات رئيسا للمجلسالرسميين 

ل إثنان أو أكثر لكل منصب، وٕاذا حص ةبالنسب المهام داخل المجلس باالقتراع الفردي السريباقي في حال تعذر التوافق، يتم توزيع 

 ةتعادلهم في األقدمي ةمحاسب معتمد، وفي حال ةمهن ةمن األعضاء على نفس العدد من األصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاول

  .ةيعين الفائز بإجراء القرع

رئيس المجلس  التوافق أو انتخاب باقي األعضاء، ويوقع عليه ةونتيجانتخاب رئيس المجلس  ةنتيج محضر يتم تضمينه يحرر

  .للمجلسالمنتخب المنتخب والكاتب العام 
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المجلس من محضر تشكيل  ةنسخ إرسالالمنتخب س الجهوي، يتعين على رئيس المجلس متى تعلق األمر بانتخابات المجل

  .إلى المجلس الوطنيفورا الجهوي 

  الفصاللخامس

  ةالمنازعات االنتخابي

  66ةالماد

على  ةالمشرف ةبانتخابات المجلس الوطني أمام رئيس اللجن ةالمتعلق وبإعالن النتائج ةاالنتخابي ةبالعملي ةتقدم المنازعات المتعلق

أيام ) 3( ةرئيس المجلس الوطني داخل أجل الثالثأمام  ةبانتخابات المجلس الجهوي ةانتخابات هذا المجلس، وتقدم تلك المتعلق

  .ليوم اتخاذ القرار الصريح أو الضمني المنازع فيه ةالموالي

أوراق التصويت من اختصاص مكتب التصويت متى لم يكن هناك مكتب مركزي، ومن اختصاص  ةبصح ةتبقى المنازعات المتعلق

  .هذا األخير في حال وجوده

 ةكما ال تقبل المنازعات غير الموقع. المنازع فيهالقرار ب ينالمعنيمن طرف المحاسبين المعتمدين  ةال تقبل سوى المنازعات المقدم

  .من طرف مقدميها

  67ةالماد

اتخاذ جميع اإلجراءات التي  ،ة، حسب الحالالمجلس الوطنيلرئيس على انتخابات المجلس الوطني أو  ةالمشرف ةلرئيس اللجنيمكن 

ووسائل اإلثبات التي قدمها  ةلشرح أسباب تقديمه للمنازع ة، بما فيها استدعاء مقدم المنازعةللبحث والتحقيق في القضي ةها مفيدنو ير 

  .تدعيما لطلبه

  .ةأيام من تاريخ التوصل بالمنازع) 8( ةداخل أجل ثماني ةبت في المنازعيتعين ال

  .إلغاء أو تصحيح القرار المنازع فيه ةيترتب على قبول المنازع

المر فورا بجميع الوسائل او يشعر المعني ببوسائل اإلثبات التي تبرر تقديمها ةوغير المرفق ةيتم رفض جميع المنازعات غير المعلل

  .كترونيةلبات بما فيها االثةلاللالقاب

  68ةالماد

استئناف  وٕاما، ةاللجنهذه أمام  ةاللجنرئيس استئناف قرار إما ، ة، بحسب الحالهايحق لمقدم،ةالمنازععدم قبول أو رفض  ةفي حال

لإلثبات بما  ةقابل ةبأي وسيل أيام من تبليغه بهذا القرار) 3( ةداخل أجل ثالثوذلك ، هذا المجلسالمجلس الوطني أمام قرار رئيس 

  .ةفيها اإللكتروني

  .لالستماع إلى شروحاته ةللمجلس الوطني اتخاذ جميع إجراءات التحقيق والبحث بما فيها استدعاء مقدم المنازعأو  ةللجنيمكن 

  .ةبالمنازعالتوصلأيام من ) 8( ةثمانيداخل أجل االستئناففي  يتعين البت

 

  يـانـالثمـقسـال
  للمحاسبين المعتمدين لمنظمة المهنيةلةالجموع العام

  الباب األول

  الجمع العام الوطني

  األول الفصل

  االنعقاد شكليات

  69ةالماد

بتوافق مع ، فيهاي يحدد تال،و المجلس الوطنيرئيس من  ةدعو بناءا على على األقل مرة واحدة في السنة ينعقد الجمع العام الوطني 

  .جدول األعمالكذا و  مكان ووقت االنعقادو  تاريخ،أعضاء المجلس
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  .ةالموالي ةالمالي ةيونيو من السن 30للمجلس الوطني، وفي أجل أقصاه  ةالمالي ةالسن ةيتعين أن يتم هذا االنعقاد بعد نهاي

ولألعضاء المنتخبين  ةهويلحضور هذا الجمع العام لجميع األعضاء الرسميين والنواب للمجلس الوطني وللمجالس الج ةتوجه الدعو 

لإلثبات  ةقابل ةعلى األقل قبل تاريخ انعقاده، وذلك بأي وسيل يوما) 15(عشر  ةبخمس، وذلك ةلهذا الغرض من طرف هذه األخير 

  .الخاص بالمنظمة اإللكتروني الموقعفي  ةنشر الدعو بما فيها 

تتم الدعوة من  ،وٕاذا لم يتوفر هذا النصاب.)النصف زائد واحد( المدعوينبصفة قانونية بحضور أغلبية  الوطنينعقد الجمع العام ي

  .حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين وينعقد، يوما) 15(خمسة عشر جديد لعقده داخل أجل أقصاه 

  

  70ةالماد

توجيه مالحظاتهم بخصوص جدول األعمال المقترح للمجلس الوطني، كما يمكنهم اقتراح إدراج ، المدعوين المنظمةيمكن ألعضاء 

  .أيام على األقل قبل انعقاد الجمع العام) 7( ةتوصل المجلس بها سبع ةنقاط أخرى بجدول األعمال شريط

في  ةوفي حال القبول يعمد رئيس المجلس إلى إدراج النقاط المقبوليبت المجلس الوطني بقبول أو رفض اقتراحات األعضاء، 

  .بالموقع اإللكتروني الخاص بالمنظمةعمال المعدل جدول األ ويتم نشرجدول األعمال 

  الفصل الثاني

  االختصاصات

  71المادة 

  :بما يليعلى الخصوص يختص الجمع العام الوطني

  ؛التقرير المالي المقدم من طرف أمين مال المجلسكذا و  ،الكاتب العام للمجلس الوطنياألدبي المقدم من طرف رير ةالتقمناقش -

  ؛حسابات هذا األخير ةلمراقب مراقب أو مراقبي الحسابات المعينينمن طرف المجلس الوطنيتقرير  ةمناقش-

  .عليها ةعلى هذه التقارير في حال الموافق ةالمصادق -

  ؛ووضع البرامج الالزمة لتنفيذها وٕاعادة النظر فيهاة وأهدافها المنظمتحديد خطط -

  .عليه ةو المجالس الجهويأعرضها المجلس الوطني يالتي  الموضوعاتفي كل  التقرير -

  الفصل الثالث

  تسيير الجمع العام الوطني

  72ةالماد

  . وتسيير جلساته واجتماعاته الجمع العام ةيتولى رئيس المجلس الوطني رئاس

  .الجمع العام الوطني ةالعام للمجلس الوطني بمهام كتابيقوم الكاتب 

  .من هذا النظام الداخلي 21و  19و  18و  17المواد أحكام تطبق في هذا اإلطار 

 ةبناء على طلب األغلبيالتصويت السري ةاللجوء لعملي اليد، ما لم يقرر رئيس هذا الجمعبرفع  ةيتم التصويت في الجمع العام عالني

  .لألعضاء الحاضرين ةالمطلق

  .، وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيسالحاضرينأغلبية ب تتخذ القرارات في الجمع العام
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  الباب الثاني

  الجهويالجمع العام 

  األول الفصل

  شكليات االنعقاد

  73ةالماد

الجهوي، بتوافق مع أعضاء المجلس رئيس ة من دعو بناءا على على األقل مرة واحدة في السنة ينعقد الجمع العام الجهوي 

  .جدول األعمالكذا و  مكان ووقت االنعقادو  تاريخفيها ي يحدد تالالمجلس،و 

  .للمجلس الوطني يخبره بتاريخ ومكان انعقاد المجلس الجهوي وجدول األعمال المقترح ةيوجه رئيس المجلس الجهوي رسال

  .ةالموالي ةالمالي ةأبريل من السن 30للمجلس الجهوي، وفي أجل أقصاه  ةليالما ةالسن ةبعد نهاي ينعقد هذا الجمعيتعين أن 

أو الجهات  ةاختصاص المجلس الجهوي أو في الجه ةبدائر  جميع المحاسبين المعتمدين الذين يوجد موطنهم المهني ةتتم دعو 

لإلثبات بما فيها  ةقابل ةوذلك بأي وسيلوما على األقل قبل تاريخ انعقاده، ي) 15(عشر  ة، خمسلحضور هذا الجمع به ةالملحق

  .البريد اإللكتروني

  .ةاستشاري ةيحضر ممثل عن المجلس الوطني أشغال هذا الجمع بصف

تتم الدعوة من  ،، وٕاذا لم يتوفر هذا النصاب)النصف زائد واحد( هؤالءأغلبية بصفة قانونية بحضور  الجهوينعقد الجمع العام ي

  .حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين وينعقد، يوما)15(خمسة عشر جديد لعقده داخل أجل أقصاه 

  74ةالماد

، الجهويتوجيه مالحظاتهم بخصوص جدول األعمال المقترح للمجلس للحضور  ةلهم الدعو  ةللمحاسبين المعتمدين الموجهيمكن 

  .أيام على األقل قبل انعقاد الجمع العام) 7( ةتوصل المجلس بها سبع ةأخرى بجدول األعمال شريطكما يمكنهم اقتراح إدراج نقاط 

في  ةبقبول أو رفض اقتراحات األعضاء، وفي حال القبول يعمد رئيس المجلس إلى إدراج النقاط المقبول الجهوييبت المجلس 

  .يومان على االقل قبل تاريخ الجمع العاماإللكتروني للمنظمةفي الموقع عمال المعدل جدول األ ونشرجدول األعمال 

  الفصل الثاني

  االختصاصات

  75المادة 

  :على الخصوص بما يليالجهوييختص الجمع العام 

  والتقرير المالي المقدم من طرف أمين مال المجلس؛ الجهوياألدبي المقدم من طرف الكاتب العام للمجلس ةالتقرير مناقش -

  ؛حسابات المجلس الجهوي ةلمراقب المعينين من طرف المجلس الوطنيالحسابات  مراقب أو مراقبيتقرير  ةمناقش -

  .عليها ةعلى هذه التقارير في حال الموافق ةالمصادق -

  ؛ووضع البرامج الالزمة لتنفيذها وٕاعادة النظر فيها وأهدافه المجلس الجهويتحديد خطط  -

  .لحضور الجمع العام الوطنيك وذل،بها ةوللجهات الملحق ةعلى األكثر من المحاسبين المعتمدين كممثلين للجه %15انتخاب  -

  .عليه الجهويالوطني أو يعرضها المجلس التي  الموضوعاتفي كل  التقرير -

  

  الفصل الثالث

  الجهويتسيير الجمع العام 

  76ةالماد

  .الجمع العام الجهوي وتسييره ةرئاس الجهوييتولى رئيس المجلس 

  .الجهوي الجمع العام ةبمهام كتاب الجهوييقوم الكاتب العام للمجلس 
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  .من هذا النظام الداخلي 21و  19و  18و  17تطبق في هذا اإلطار أحكام المواد 

برفع اليد، ما لم يقرر رئيس هذا الجمع بتوافق مع األعضاء الحاضرين، أو بناء على طلب  ةيتم التصويت في الجمع العام عالني

  .التصويت السري ةلألعضاء الحاضرين، اللجوء لعملي ةالمطلق ةاألغلبي

  .، وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيسأغلبية أعضائهب تتخذ القرارات في الجمع العام

  

  الباب الثالث

  ةطني لمجالس المنظمالمؤتمر الو 

  األول الفصل

  شكليات االنعقاد

  77ةالماد

 وجدول األعمال مكان ووقت االنعقادو  تاريخالمجلس الوطني  ، ويحددعلى األقل لمنظمة كل سنتينلمجالس اوطني المؤتمر ينعقدال

  .ةبالمهن ةعالق اله مواضيعتدارس جوهره الذي يتعين أن يكون 

على األقل قبل تاريخ  بشهر، وذلك ةالمجالس الجهويهذا األخيروأعضاء جميع أعضاء  إلى ةالدعو  يوجه رئيس المجلس الوطني

  .انعقاده

إلى حضور أشغال  ةبعض الكفاءات من داخل أو خارج المنظم ةيمكن لرئيس المجلس الوطني، بتشاور مع أعضاء المجلس، دعو 

  .المؤتمر الوطني

  .بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين وينعقد، وتشاوريايعد المؤتمر الوطني مؤتمرا علميا 

  

  78ةالماد

، لرئيس المجلس الوطنيتوجيه مالحظاتهم بخصوص جدول األعمال المقترح  ةألعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوييمكن 

المؤتمر على األقل قبل انعقاد  يوما) 15( عشر ةخمستوصل بها الةكما يمكنهم اقتراح إدراج نقاط أخرى بجدول األعمال شريط

  .الوطني

يعمد إلى  ،وفي حال القبول.قبول أو رفض اقتراحات األعضاءإما، بتشاور مع أعضاء هذا المجلس،الوطنيالمجلس يقرررئيس 

  .ةفي جدول األعمال، ويتم نشر هذا األخير في الموقع اإللكتروني للمنظم ةإدراج النقاط المقبول

  

  الفصل الثاني

  االختصاصات

  79المادة 

  :يختص المؤتمر الوطنيعلى الخصوص بما يلي

  وبتحسينها وبتطويرها؛ ةبالمهن ةتدارس جميع الموضوعات التي لها عالق -

  ؛ةبالمهن ةالقرارات والتوصيات المتعلق ةمناقش -

  على هذه القرارات والتوصيات؛ ةالمصادق -

  ؛ةبالمهن ةوندوات في مواضيع لها عالق ةتنظيم لقاءات وأيام دراسي -

وأعضاء اللجان الذي برهنوا عن تفانيهم  ةألعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوي ةالشرفي ةمنح العضوي -

  . ةالمنظم ةلفائدة واليتهم أو قاموا بنشاطات أو خدمات متميز  ةوٕاخالصهمخالل مد

  .س الوطني عليهيعرضها المجلالتيالموضوعاتفي كل  التقرير -
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  الفصل الثالث

  المؤتمر الوطنيتسيير 

  80ةالماد

  . وتسيير جلساته واجتماعاته المؤتمر الوطنيةرئاس الوطنييتولى رئيس المجلس 

  .المؤتمر الوطنيةبمهام كتابالوطني يقوم الكاتب العام للمجلس 

  .الداخليمن هذا النظام  21و  19و  18و  17تطبق في هذا اإلطار أحكام المواد 

بتوافق مع األعضاء الحاضرين، أو بناء على  المؤتمربرفع اليد، ما لم يقرر رئيس هذا  ةعالني المؤتمر الوطنييتم التصويت في 

  .التصويت السري ةلألعضاء الحاضرين، اللجوء لعملي ةالمطلق ةطلب األغلبي

  .لة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس، وفي حاالحاضرين أعضائه ةأغلبيب المؤتمر الوطنيتتخذ القرارات في 

  

  ثـالـالث مـقسـال
  اللجان

  

  األول الباب

  واالختصاصاإلحداث

  

  الفصل األول

  اإلحداث

  81ةالماد

  :ةالتاليةالدائماللجانوالمجلس الجهوي الوطنيالمجلس  يحدث

  ؛ةاالجتماعي ةاللجن -

  التكوين المستمر؛ ةلجن -

  ؛ةالتنظيمي ةاللجن -

  ؛ةالعلمي ةاللجن -

  .التشريع ةلجن -

  .، إحداث لجان أخرىةيمكن للمجلس، بحسب الحاج

  .يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان

  الثاني الفصل

  االختصاص

  82ةالماد

  :القيام بما يليتتولى اللجان 

  في مجال اختصاصها المحدد من طرف المجلس؛إنجاز تقارير  -

  ؛، وذلك داخل األجل المحدد لها لذلكمن طرف المجلس االمهام التي يتم تكليفها بهإنجاز  -

  ن خالصات وتوصيات بشأنها؛عليها من طرف المجلس، وٕاعداد تقارير تتضم ةالمطروح اإلشكاالتةدراس -

  .التقدم بمقترحات للمجلس تهم مجاالت اختصاصاتها -
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  الثاني الباب

  والتنافيةالعضوي

  الفصل األول

  ةالعضوي

  83ةالماد

  .ةجميع المحاسبين المعتمدين األعضاء بالمنظممن بين ةالوطنياللجان أعضاء الوطنيالمجلس يعين

 ةالذين يوجد موطنهم المهني بدائر  ةالمحاسبين المعتمدين األعضاء بالمنظممن بين ةالجهويأعضاء اللجان  الجهوي المجلس يعين

  .به ةأو الجهات الملحق ةاختصاص هذا المجلس أو في الجه

  .الذي عينهم والية المجلسلمدة يعين أعضاء اللجان 

  .يمكن لعضو واحد أن ينتمي لعدة لجان

بالمداوالت أو في المشاركة ، أن يشارك في أشغال جميع اللجان وفي المناقشات التي تتم داخلها، من دون يمكن لرئيس المجلس

  .التصويت اتعملي

كون لهم دور استشاري فقط، وال يشاركون في ، كمستشارين بهذه اللجان، يةيمكن للمجلس أن يعين أشخاص من خارج المنظم

  .المداوالت أو في عمليات التصويت

  84المادة 

  .، يتم تعيينه من طرف المجلسذلكتعذر  ةوفي حال.، وذلك بالتوافقهممن بينلها مقرر  اختيارةكل لجنأعضاء يجب على 

  

  الفصل الثاني

  والمنعالتنافي

   85ةالماد

  .المال فيه ةأو أمان ةالعام ةالمجلس أو مع تولي مهام الكتاب ةفي اللجان مع رئاس ةتتنافى العضوي

  .ةو لجان جهويأ ةفي لجن ةمع العضوي ةأو لجان وطني ةفي لجن ةال تتنافي العضوي

هذا األخير، وذلك  ةيمنع على رئيس وأعضاء اللجان إعطاء تصريحات وٕابداء تعليقات تهم عملها أو أعمال المجلس دون موافق

  .العضو المخل ةفي مواجه ةتوقيع جزاءات تأديبي ةتحت طائل

  

  الثالث الباب

  شكليات االنعقاد

   86المادة

اتفاق أعضاء هذه اللجان على آجال أقصر  ة، مع إمكانيةوالجهوي ةالوطني لس على اجتماعات اللجاناعقاد المجان شكلياتتطبق 

  .الجتماعاتها ةبالنسب
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�:م ا�ــرا�ــ/ ـــ�ــا�ـ  

��&��ت 	�!� ���������ن ا����د�ن =� ا�*,�� ا���!ورة � 

. 12 - �127ن ا����ون  103ط��� ����دة   

�ب ا�ول ــا�ـــ�ـ  

  :�ـ�ــر ا�*,��  و�������

 ا�ـ"ـ!ـل ا�ول

 ا�ــ�ــــ�ـــر

87ا���دة   

�ن طرف  12 - �127ن ا����ون  �103	و�+ ا����س ا�وط�� �*ر �'�� ا�������ن ا����د�ن )� ا�"'�� ا����ورة ط��� ����ل 

  ."2,�� ا�������ن ا�������ن " �ن ھذا ا����ون، و�	م �*ر ھذه ا�"'�� 	�ت ��وان  101ا����� ا����وص ����� )� ا���ل 

  :ا�ـ"ـ!ـل ا�ـ$ـ��ـ�

  ا�ــ����ـــــن

88ا���دة   

  .��وم ا����س ا�وط�� �	�ـ��ن ھذه ا�"'�� ��و��، إ�+ ��ن ا�	���ء ا��ر��� ا��	�����

  ا�ـ�ـ�ب ا�ـ$ـ��ـ�

  :ا�	*<��ت ا������، ا��-و�ن وا����ھ��ت ا������ ا�وا���ت و       
  ا�ـ"ـ!ــل ا�ول

  ا�وا���ت و ا�	*<��ت ا������

89ا���دة   

 

ا���	���ن ا�	رام و	ط��ق ��	�6�ت �دو�� وا���ت وأ�"���ت ���� ا�����ب ا��5	�د، و��56ون ��ب ��+ ا�������ن 

  .���وص ھذه ا���	�6�ت ��را��� ا����س ا�وط�� وا�����س ا���و�� ��������ن ا��5	�د�ن 
ل ��ب ا�	�� �8 

  ا�ـ"ـ!ـل ا�ـ$ـ��ـ�

  ا�ـ�ــ-ـو�ـــن

90ا���دة   

�  .	9ط�ر و	
و�ن ا�������ن ا���	���ن إ�+ ��ن ��و��م ��+ ا��	��دا�*راف ��+  �	و�+ ا����س ا�وط�

  ا�ـ"ـ!ـل ا�ـ$ـ��ـث

  
  ا����ھ��ت ا������

91ا���دة   

�ب أداؤھ� �ن طرف 
ل ����ب ��	�ل، و	ط�ق � ���دد ا����س ا�وط�� ��������ن ا��5	�د�ن ���� ا����ھ�� ا������ ا���و�� ا�	

  .�ن ھذا ا��ظ�م ا�دا��� 30و  28ا���د	�ن )� ھذا ا���ب 
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 ا�ـ�ـ�ب ا�ـ$ـ��ــث

  ا��!و�ت ا����ھ��ت =� أ��Cل ا���� ن وور ا���وع ا����� ������س ا���و�� ،�ـ&

  ا�"!ل ا�ول

  �&ور ا���وع ا����� ������س ا���و��

92ا���دة   

�ن �دد ا�������ن ا���	���ن   %15و�����   ��6ر ا���= ا�5�م ا���وي ��;��ن �ن ا�������ن ا���	���ن ���� �"�ظ

���  .ا����ر��ن ���

  ا�ـ"ـ!ـل ا�ـ$ـ��ـ�

  ا����ھ��ت =� أ��Cل ا����ن

93ا���دة   

��س ا���وي أو ���
ن ��� ���س ا�وط�� ��ب ا�����، أن ��5ن �ن ��ن ا�������ن ا���	���ن أ�6�ء ��	*�ر�ن )� ا����ن ا�	��

  .�	م إ�دا;��

  ـثا�ـ"ـ!ـل ا�ـ$ـ��

  ا�ـ�!ــو�ــــت

94ا���دة   

�*�ت أ*<�ل ��
ن ��� �( �
� ا���وع ا�5��� ا���و�� أو ��������ن ا���	���ن ا��*�ر( �
ا����ن ا�	� ��6رو���،  دون ا��*�ر

 .�����ت ا�	�و�ت

  

  ر,�سا�

  ا�د������و��ر�د����

 

2017 ى
�22	�ر������ط��  

 

  


