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  للمحاسبين المعتمدين ةالمهني ةالنظام الداخلي للمنظم

  

 أغسطس 4(1436 من شوال 18 الصادر في1.15.111تم إقرار هذا النظام الداخلي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد و إحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين،  127-12 بتنفيد القانون رقم   )2015

و مفصال  ياليكمتويعتبر هذا النظام تشريعا  ............. في و الموافقة عليه بقرار المجلس الوطني الصادر ما تم إعتمادهك

  للقانون السالف ذكره. 

  .مجالس وهياكل المنظمة يريتسم الداخلي الى تنظيم و وضع أسس تنظيم و يرمي هذا النظاكما 

رجح ت ����ر ��� و��ر 
	�وص ���� و  ،127-12 رقمحكام هذا النظام مع أي حكم من أحكام القانون أإذا تعارض أي حكم من 

  . 127-12 رقممقتضيات القانون كفة 

  يدخل هذا القانون الداخلي حيز التطبيق بتاريخ نشر مرسوم المصادقة عليه بالجريدة الرسمية.

  

  األول مـقسـال
  للمحاسبين المعتمدين مجالس المنظمة المهنية

  اب األولـبـال

  ةتنظيم وتسيير مجالس المنظم

  األول الفصل

  المجلس الوطني

  الفرع األول

  المقر

 

 عاصمة المملكة  ،الرباط ةبمدينالكائن  همهامه بمقر المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين  يمارس-   1 ةالماد

  .المغربية 
 

  الفرع الثاني

  المجلس  أعضاء صالحيات

  األولالجزء الفرعي 

  المجلس صالحيات رئيس

  

المنظم لمهنة محاسب معتمد والمحدث للمنظمة  127.12باإلضافة إلى الصالحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم - 2 ةالماد

  التالية:المهام للمنظمة رئيس المجلس الوطني  يمارس ،ةوبمقتضى النصوص التنظيمي المهنية للمحاسبين المعتمدين

  ؛منظمةالشؤون ومصالح  تدبير -

، طبقا لقرارات المجلس ة ونظامها الداخلي ومدونة الواجبات المهنيةلمنظماحترام القانون المنشئ ل السهر على -

  الوطني؛

 شروطه ه ومعايير  حددتي ذال به و القيامد معتمال محاسبلل ي يمكنذال الشخصي شهارإلا آلياتفرض ضوابط و  -

  ؛في مدونة الواجبات المهنية

  ؛ةلمنظملضمان تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمؤتمر الوطني  -
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  ؛المتصلة بتحقيق أهداف المنظمة عليها داخل المجلس الوطني, ةقلمصادلالعمل, اقتراح السياسات وخطط  -

وذلك بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس  ،ةتحديد جدول أعمال المجلس وجدول أعمال المؤتمر الوطني للمنظم -

  ؛الوطني

  ؛هذا األخير موافقة بعد ،المجلس الوطنيمع األجراء الالزمين لتسيير  ،شغلالعقود  التأشير على -

  ؛المجلس مالأمين  الى جانبوالشيكات  الوثائق المحاسبيةتوقيع  -

  إليه من طرف المجلس. تعهداالضطالع بالمهام التي  ،وبصفة عامة -

   .ةرئيس المجلس الناطق الرسمي باسم المنظم عتبري

  

خلفه مؤقتا أحد نائبيه يأشهر، (3)  ةثالث تفوقلمدة و ، أو لقوة قاهرة لمهامه أو تعذر ممارسته  ،في حالة غياب الرئيس  - 3المادة 

 اإلجراءاتالتخاذ ،  يوما  (30)في مهامه اإلدارية حيث يقوم باستدعاء المجلس الوطني خالل فترة ال تتعدى ثالثين

عضو من النواب ال بالمجلس الوطني لحاقاإليتم  أن، وذلك بعد الالزمة إلعادة انتخاب الرئيس باألغلبية المطلقة

النواب في األقدمية يعين الفائز بإجراء في حالة تعادل  و .127- 12من القانون  33طبقا للمادة  األقدمهم مزاولة للمهنة

   .القرعة

يفوض ن أ كذلك و يمكنه .سلطهحد نائبيه ممارسة بعض أل ،ةكتاب  حتى في حالة وجوده، أن يفوض يمكن للرئيس،

   .الوطني من مهامه ألي من أعضاء المجلس ابعض
  

  الثاني الجزء الفرعي

  صالحيات الكاتب العام

  

   التالية: ةاإلداريبالمهام  م، القياوطنيلا رئيس المجلس افر تحت إش، العام الكاتب يتولى - 4 المادة

  ؛ لوطنيابالمجلس ة الخاصة يإعداد المراسالت و الوثائق اإلدار  -

  ؛جتماعاتالاجميع تحرير محاضر ، و المجلس ةكتاب -

  ؛بمقر المجلسمنها، وذلك  ةالمالي ر، غيالوثائق اإلداريةالمراسالت و جمع وحفظ جميع  ىالسهر عل -

  ؛ةالوطني عمال اللجانألاإلداري تنسيق ال -

  ؛س الوطنيلتحت رعاية المج ،لجلسات العامةاالتحضير للمؤتمرات والندوات واللقاءات و  -

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

  ؛الوطنيالمجلس  ةبعد موافق اإلشراف على الموقع اإللكتروني الخاص بالمنظمة وتحيينه-

  .الوطنيالمصادقة عليه من طرف المجلس  دلإلطالع, بع, المؤتمر الوطنيقرير األدبي وتقديمه أمام إعداد الت -
 

  نائبه للقيام بمهامه.  ينوب عنهة تلفترة مؤق أو تعذر ممارسته لمهامه الكاتب العامفي حالة غياب  -5 المادة

يقوم  الستقالته أولقوة قاهرة  أو ) يوما30ثالثين ( تفوقمدة ل أو تعذر ممارسته لمهامه الكاتب العام في حالة غياب

 انتخابالقرارات الالزمة إلعادة  إلتخاديوما  )15( خمسة عشرالمجلس الوطني خالل فترة ال تتعدى  باستدعاءالرئيس 

 الكاتب العام باألغلبية المطلقة.

  بعض اختصاصاته لنائبه. ،ةكتاب يمكن للكاتب العام، حتى في حالة وجوده، أن يفوض
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  الثالث الجزء الفرعي

  أمين المال صالحيات

  

  :المجلس رئيس فإشراتحت  المهام التالية أمين المال تولىي - 6 المادة

  ؛المنظمة موارد لألعضاء ومختلف االشتراكاتواجبات  وبالنسبة لألعضاء الجدد  واجبات التسجيلتحصيل  -

  ؛ميزانيةالتهيئ مشروع  -

  ؛المداخلالوطني المتعلقة بتدبير تنفيذ مقررات المجلس  -

  ؛المنظمة في سجالت خاصةضبط حسابات مسك و  -

  توقيع الوثائق المحاسبية والشيكات بمعية الرئيس؛ -

  ؛ةللمنظم ةتدبير الحسابات البنكي -

 .من أجل المصادقة الوطنيالمجلس  على وعرضه ةعن تنفيذ الميزاني عن الوضع المالي و سنوي إعداد تقرير -

 

  نائبه للقيام بمهامه.  ينوب عنه ةمؤقتلفترة  أو تعذر ممارسته لمهامه أمين المالفي حالة غياب  -  7 المادة

يقوم  الستقالته أولقوة قاهرة  أو ) يوما30ثالثين ( تفوقمدة ل أو تعذر ممارسته لمهامه أمين المال في حالة غياب

 انتخابالقرارات الالزمة إلعادة  إلتخاديوما  )15(خمسة عشرالمجلس الوطني خالل فترة ال تتعدى  باستدعاءالرئيس 

  باألغلبية المطلقة. أمين المال

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

 

  الرابع الجزء الفرعي

  المستشارين صالحيات

  

التي يتم إحداثها وفق البرنامج المسطر من طرف المجلس وكذا تلك  ةالدائم ةالوطنياللجان  في المستشارون يساهم - 8 المادة

داخل األجل المحدد لهم  تقارير بشأنها م، وتقديمن طرف المجلسإنجاز المهام المسندة إليهم  ونيتول االوطني، كم

 .لذلك

 

  الثاني الفصل

  المجلس الجهوي

  األول الفرع

  المقر

  

  :ةفي المدن التالي ةبمقراتها الموجودمهامها  ةتمارس المجالس الجهوي -  9 المادة

  ؛ةالرباط سال القنيطر  ةلجه  الجهوي للمجلس ةالرباط بالنسب ةمدين -

  سطات؛ الدار البيضاء ةلجهللمجلس الجهوي  ةبالنسبالدار البيضاء  ةمدين -

  ؛ةتطوان الحسيم ةطنج ةلجهللمجلس الجهوي  ةبالنسب ةطنج ةمدين -

  ؛فاس مكناس ةلجهللمجلس الجهوي  ةفاس بالنسب ةمدين -

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

  لجهة الشرق؛للمجلس الجهوي مدينة وجدة بالنسبة  -

 ةالحمراء وجه ةالعيون الساقي ةكلميم واد نون وجه ةجهو  ةسوس ماس ةلجه للمجلس الجهوي ةأكادير بالنسب ةمدين -

  وادي الذهب. ةالداخل

 ةالداخل ةالحمراء وبجه ةالعيون الساقي ةكلميم واد نون وبجه ةهجوب بجهة درعة تافياللت ةإحداث مجالس جهوي يجب

، ويكون مقر عضوا (50)يتجاوز الخمسين أي منهان في المعتمدين المسجليعدد المحاسبين متى أصبح ي الذهب، دوا

  .ةهلجا ها مقربجد او تالتي ي ةبالمدين ةالمجلس المحدث في هذه الحال

جديدة كلما تم إحداث جهات ترابية جديدة شرط أن ال يقل عدد المحاسبين المعتمدين  كما يجب إحداث مجالس جهوية

  .الحد المشار إليه أعاله في الجهة المزمع إنشاؤها

  

  الثاني الفرع

  المجلس أعضاء صالحيات

  األول الجزء الفرعي

  صالحيات رئيس المجلس

  

المنظم لمهنة محاسب معتمد والمحدث  127.12القانون رقم باإلضافة إلى الصالحيات المخولة له بمقتضى  - 10 المادة

المهام  الجهوي، يمارس رئيس المجلس  ةالنصوص التنظيميوبمقتضى  للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

  التالية:

  ؛المجلس تدبير شؤون ومصالح -

، طبقا لقرارات المجلس المهنية فيهاة ونظامها الداخلي ومدونة الواجبات لمنظمفرض احترام القانون المنشئ ل -

   ؛الوطني

  ؛جهويأعضاء المجلس ال تحديد جدول أعمال المجلس بالتشاور مع -

  ؛المجلس الجهوي ةما يتعلق بأعمال وأنشط إعطاء تصريحات في -

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

  ؛على المستوى الجهوي للمجلس

الشخصي التي يحددها  اإلشهار آلياتو ضوابط و  اإلجبارييقة التامين ثالمقتضيات المتعلقة بو  تنفيذالسهر على -

  و يفرضها المجلس الوطني.

  ؛الجهوي توقيع الوثائق المحاسبية والشيكات بمعية أمين مال المجلس -

  المجلس الجهوي؛ المصادقة عليها من طرفبعد اء الالزمين لتسيير المجلس عقود الشغل مع األجر التأشير على  -

  .الجهوي إليه من طرف المجلس تعهداالضطالع بالمهام التي  ،وبصفة عامة -

  

يخلفه مؤقتا أحد نائبيه في  أشهر،(3) ة ثالث تفوقلمهامه أو لقوة قاهرة ، أو تعذر ممارسته  ،في حالة غياب الرئيس  -  11 المادة

يوما، التخاذ اإلجراءات   (30)حيث يقوم باستدعاء المجلس الجهوي خالل فترة ال تتعدى ثالثين مهامه اإلدارية

إختياره ي يتم ذالالالزمة إلعادة انتخاب الرئيس باألغلبية المطلقة، وذلك بعد أن يتم اإللحاق بالمجلس الجهوي العضو 

  .127-12من القانون  51للمادة  بإجراء القرعة طبقا

  لرئيس المنظمة القيام بذلك.    الجهوي يجوز  مجلساء العالرئيس بإستدب ائفي حالة ما إذا لم يقم ن
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يفوض و يمكنه أن  .سلطه ا منحد نائبيه ممارسة بعضأل ،ةكتاب  يمكن للرئيس، حتى في حالة وجوده، أن يفوض

  .الجهويمن مهامه ألي من أعضاء المجلس  ابعض

  

  الثاني يالفرع الجزء

  صالحيات الكاتب العام

  

  ؛ لجهويإعداد المراسالت و الوثائق اإلدارية الخاصة بالمجلس ا - 12 المادة

  جتماعات؛الاجميع تحرير محاضر المجلس، و  ةكتاب -

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

  ؛الجهوية عمال اللجاناإلداري ألتنسيق ال -

  لجلسات العامة؛االتحضير للمؤتمرات والندوات واللقاءات و  -

  .المجلس الجهوي للمصادقة عليهإعداد التقرير األدبي وتقديمه أمام  -

  .الوطنيالمجلس رئيس ين بالجهة, تحت إشراف ويعضاء المنظمة المنضأالسهر على تحيين بيانات و معلومات  -
 

  نائبه للقيام بمهامه.  ينوب عنهة تلفترة مؤق أو تعذر ممارسته لمهامه الكاتب العامفي حالة غياب  - 13 المادة

لقوة قاهرة او إلستقالته يقوم  أو ) يوما30ثالثين ( تفوقمدة ل أو تعذر ممارسته لمهامه الكاتب العام في حالة غياب

يوما إلتخاد القرارات الالزمة إلعادة  )15( خالل فترة ال تتعدى خمسة عشرة الرئيس بإستدعاء المجلس الجهوي

. وفي حالة عدم إستجابة الرئيس لذلك يحق ألي عضو طلب ذلك من رئيس إنتخاب الكاتب العام باألغلبية المطلقة

  .المجلس الوطني

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

 

  

  الثالث الجزء الفرعي

  أمين المال صالحيات

  

  بالمهام التالية: ،الجهوي رئيس المجلستحت إشراف  ، يضطلع أمين المال -  14 المادة

مجلس للفي الحساب البنكي ا فور  ودفعهاوواجبات التسجيل ومختلف الموارد األخرى  السنوية تحصيل االشتراكات -

  ؛إلى أمين مال المجلس الوطني الالئحة الخاصة بذلك إرسال مع الوطني

  ؛الجهوية ميزانيةالتهيئ مشروع  -

  ؛المداخلالمتعلقة بتدبير  الجهويتنفيذ مقررات المجلس  -

  في سجالت خاصة؛ المجلس الجهويضبط حسابات و  مسك -

  ؛المجلس الجهوي رئيسثائق المحاسبية والشيكات بمعية توقيع الو  -

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

  .الجهوي
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  نائبه للقيام بمهامه.  ينوب عنهة تلفترة مؤق أو تعذر ممارسته لمهامه أمين المالفي حالة غياب  - 15 المادة

يقوم  الستقالته أولقوة قاهرة  أو ) يوما30ثالثين ( تفوقمدة ل أو تعذر ممارسته لمهامه أمين المال في حالة غياب

يوما إلتخاد القرارات الالزمة إلعادة  )15( المجلس الجهوي خالل فترة ال تتعدى خمسة عشرة باستدعاءالرئيس 

 رئيسعدم إستجابة الرئيس لذلك يحق ألي عضو طلب ذلك من وفي حالة  باألغلبية المطلقة. أمين المال انتخاب

  .المجلس الوطني

 بعض اختصاصاته لنائبه.، ةكتاب يمكن ألمين المال، حتى في حالة وجوده، أن يفوض

  

  الرابع الجزء الفرعي

  المستشارين صالحيات

  

التي يتم إحداثها وفق البرنامج المسطر من طرف المجلس وكذا تلك  ةالدائم ةالجهوياللجان  فيالمستشارون  يساهم -  16 المادة

  .، وذلك خالل األجل المقرر لهم لذلكإنجاز المهام المسندة إليهم وتقديم تقارير بشأنها ونيتول كما .الجهوي

  

  الـبـاب الـثـانـي                                                  

  مــقـتـضـيـات عـامـــة           

  ولاأل  الفصل

  تسيير الجلسات

  

له يأذن  يمكن له أنو  بالمجلس، أي عضو لتدخل المخصصالوقت  يحددو  الجلسات،تسيير  رئيس المجلسيتولى  - 17 ةالماد

  .بوقت إضافي متى تم طلبه

  

 تجاوزه للمدة إذن بذلك، أو عندعضو من المجلس الكلمة دون  نظام متى أخذالاحترام  ضرورة دعو الرئيس إلىي -  18 ةالماد

المحدد في جدول  على موضوع النقاش باالقتصارالرئيس  توجيهاتل متثالاالعند عدم  أو ،له ةالمخصص الزمنية

  .األعمال

  المخالفات التالية: ةحاليطلب تحرير محضر في  للرئيس أنيجوز 

  .المشار إليه في الفقرة األولى التمادي من طرف العضو المخالف -

 .أحد أو بعض زمالءه ةبمهاجمعضو  قيام -

 .الجلسة أشغال نتج عنه اضطرابفعل بأي  القيام -

 .بكلمات نابية التلفظ -

  .في شأنهعلى العضو الذي تم تحرير محضر التأديبية  الجزاءاتمع إحتمال تطبيق 

متى تمادى  من متابعة الجلسة العضو المخالف بمنع ،أعضائه الحاضرين ةبأغلبي ،يمكن للمجلس أن يتخذ قرارا 

  .هانظام خرقفي 

  

موافقة أغلبية  بعدمنه إما بطلب  ا يمكن له رفع الجلسةمبعد نفاذ نقاط جدول األعمال. ك الجلسةرفع  لرئيسيمكن ل - 19 ةالماد

  .الحاضرة ةاألغلبيطلب  بناء على الحاضرين، أو أعضاء المجلس
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  .اليد رفع ةبواسط المطلقة باألغلبية على مشاريع القرارات والتوصياتيتم التصويت  -  20المادة 

  :فقط ةالحاالت التاليفي  سرياالتصويت يكون 

 .عضاء المجلسألالمهام  إسناد عند -

 .لشغل منصب ما الرئيس على األشخاص المرشحين من طرف التصويتمتى تعلق األمر ب -

  ألعضاء الحاضرين.اأغلبية من طرف  عند طلب ذلك -

عضاء األالموافقين و غير األعضاء الموافقين و األعضاء  دعد حصرجميع الحاالت في  كاتب الجلسةيتولى 

  .الممتنعين

  .التصويت ةنتيجعلى ذلك،  رئيس المجلس، بناء يعلن

  

 ،األعضاء الحاضرين والغائبين ألسماء فيه ةوتتم اإلشار  ،من طرف الكاتب العام ةضر الجلستحرير مح يتم - 21المادة 

  .ةالجلس أحداث، وكذا جميع ةالمتخذالقرارات و  بشأنها ة إلى كافة المواضيع المتداولباإلضاف

 ن طرف رئيس المجلس والكاتب العام.يتم توقيع المحضر م

  ى هذا المحضر بعد توقيعه.عل اإلطالع ، بناء على طلبه،المجلسأعضاء يمكن ألي عضو من 

  هم، المرقم و الموقع من طرف رئيس المنظمة.في السجل الخاص ب ،من طرف الكاتب العام المحاضر، يتم تدوين

 

  

  الثاني الفصل

  التنظيم المالي

  

بشهر على  ةمالية سنكل  ةقبل نهايقدمه يو  ،، بالتشاور مع الرئيسالمالميزانية من قبل أمين ال مشروعيتم إعداد  - 22 ةالماد

  عليه. ةوالمصادق إلى المجلس لمناقشتهاألقل، 

  المصادق عليها. ةعلى الميزانيأمين المال و يؤشر رئيس المجلس 

  .مواليةميزانية السنة الحساب إلى  ةالسابق ةالمالي ةالسنفائض ميزانية  ينقل

  

  

  .ةسندجنبر من كل  31 فيفاتح يناير وتنتهي  منالسنة المالية  ئدتتب -  23المادة 

  

 للمساطروفقا و  ،في الميزانية ةالمفتوح اتفي حدود االعتماد وأمين المالرئيس ال باتفاق بين يتم صرف النفقات - 24 المادة

  المداخيل.سندات  وتصفيتها وٕاعدادالنفقات  األمر بصرف ةن مسؤوليويتحمال. الجاري بها العمل

  آليات األمر بصرف النفقات وكيفيات أدائها وتصفيتها. ،ي يضعه المجلس الوطنيالذ المساطر،يحدد دليل 

  

  

  .شراء المنقوالتبيع و عقود  وعلى ةواألكري الصفقات على ،المال أمينلرئيس، وبتشاور مع ا يوقع -  25 ةالماد

 المجلس الوطني من اختصاص ض أو السلفالقر عقود العقارات و  عقود بيع وشراءجميع تبقى في كل الحاالت و 

  .فقط
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 ةدرهم، وتخصص ألداء النفقات البسيط 30.000ال يتجاوز سقفها مبلغ  مالية ةتحدث لدى كل مجلس شساع -  26المادة 

  درهم. 2.000التي ال تتجاوز قيمتها  ةوالعادي

  ، وتؤدى هذه النفقات بناء على إذن منه.التصرف في الشساعة الماليةمهام  يتولى أمين المال

  . للمجلس ةالعام ة، وتدرج في إطار المحاسبةبهذه الشساع ةخاص ةمحاسب أمين الماليمسك 

  .هابصرفتقرير خاص للرئيس ويجدد مبلغ الشساعة المالية بعد تقديم 

  

الشتراكات من مجموع المبالغ المحصل عليها من الس الجهوية االمستحقة للمج المبالغ ةنسبالمجلس الوطني  يحدد -  27المادة 

المنح و  فيما يخص الهبات مع احترام مقتضيات االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة ،األخرى المداخلوباقي 

  والتبرعات.

هبات وٕاعانات و  التسجيل واجباتو من اشتراكات  المداخل حصربعد  بالمجلس الوطني مر بالصرفيجب على اآل

ة ، المبالغ المستحقالموالي لتحصيلهاشهر المن ، قبل اليوم الخامس عشر يحولأن  ،وغيرها من المواردووصايا 

  للمجالس الجهوية.

 ويتولى هذا المجلس. المالي بين الجهاتللتضامن إنشاء صندوق  ، متى استلزم األمر ذلك،يمكن للمجلس الوطني

  .تسييرهطريقة تحديد 

  

أو  ةمستقل ةللمحاسبين المعتمدين سواء بصف ةالمهني ةبالمنظم المسجلينجميع المحاسبين المعتمدين يجب على  - 28 ةالماد

 .من المجلس الوطني بقرار سنويا قيمته تحددالذي  شتراكإلامبلغ  ، أداءةالمهن ةلمزاول ةكأجراء أو كشركاء في شرك

) ساري المفعول بأثر 2016أكتوبر  22( 1438محرم  28ويعد القرار الصادر عن المجلس الوطني بتاريخ 

   رجعي.

يتعين  . وفي حال التأخر في األداء،من طرف المجلس الوطني ةالمحدد اآلجالخالل  أداء مبلغ هذا االشتراك يتم

من  ) يوما15عشر ( ةخمس، على أبعد تقدير، خالل أجل  مبلغ االشتراكأن يؤدي  على المحاسب المعتمد المعني

لإلثبات بما فيها  ةقابل ةإرسال هذا اإلشعار بأي وسيل يتم .المجلس الجهوي بذلك من طرفإشعار تاريخ توصله ب

 البريد اإللكتروني.

يمكن، بناء على طلب معلل ، دون إمكانيته ممارسة المهنة ،ةبالمنظمخارجة عن إرادة عضو إذا حالت ظروف 

  .بشكل عادي مهامه استئنافإلى أداء مبلغ االشتراك السنوي  ل، تأجي، بقرار من المجلس الوطنيالسماح له منه،

  

من تاريخ المصادقة  ي يلج المهنة ابتداءذال معتمدمبلغ االشتراك السنوي، يجب على كل محاسب إلى أداء  ةباإلضاف - 29المادة 

المجلس  بقرار من تحدد قيمته الذيو  ،ةبجدول المنظمتسجيل الواجب اإلستثنائي لل ، أداءا القانون الداخليعلى هذ

  الوطني.

  .الواجبهذا  ةقيم ةمراجع للمجلس الوطنييمكن 

وواجب  لتسجيلالإلستثنائي لواجب الإال بعد أداء للمحاسبين المعتمدين الجدد  ةبالنسب ةال يتم القيد في جدول المنظم

  االشتراك السنوي. 
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عرض ، المقرر لهذا األداء ومرور األجل مبلغ االشتراك السنوي، بالرغم من توجيه إشعار بذلك أداءعدم عن رتب تي - 30المادة 

 ةالمالئم ةالجزاءات التأديبي إلتخاد الجهوي المختص المجلس على المتخلف عن اآلداءملف المحاسب المعتمد 

  .المنصوص عليها في مدونة الواجبات المهنية، وتلك مواجهتهفي  ةوالتدريجي

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

، وذلك بقرار من هذا الجزاءل القانونية ثارآلا إلغاء لمحاسب المعتمد المعنيل الوضعية المالية ةيترتب على تسوي

  .ة ثانيةلالوطني في مرح سالمجلالحال بقرار من  ياقتضفي المرحل األولى و إن  الجهوي المجلس

  

  الثالث الفصل

  التنظيم المحاسبي

  الحساباتمراقبة 

  

بعناصر األصول  ةوالخاص ةبذمته المالي ةتتضمن كل العمليات المتعلقمحاسبة أن يمسك كل مجلس يتعين على  -  31المادة 

سجل الجرد السنوي حصر و تحيين  و, لعائدات والتكاليفاوحساب  ةموازنالوالخصوم وبالتكاليف والعائدات، وٕاعداد 

  للممتلكات.

من بين المحاسبين المعتمدين غير  انتدابهمويتم  يتم كل سنة تعيين مراقبين للحسابات، من طرف المجلس الوطني

  األعضاء في المجالس.

أشهر على األقل و ترفع إثر ذلك تقارير سنوية  )3( بشكل دوري كل ثالثة تيةاالمحاسب لمراقبةلتخضع المجالس 

   .من اجل المصادقة إلى المجلس الوطني

  

في  ،المجلس رئيس ��ت إ�راف ،أمين المال من طرف ،وحساب العائدات والتكاليف ةالموازن عن تقرير وضع يتم - 32  المادة

بقصد  خالل الشهر المواليلمجلس ا أمام هذه الوثائق يتم تقديم، و شهرين بعد نهاية السنة المالية )2(ز ال يتجاو  أجل

  .عليها ةالمصادق

 ةخمسللمجلس الوطني قبل  موازناتهابخصوص  ةالتقارير المعدعلى المجالس الجهوية إرسال نسخة من  يتعين

  .لمجالس الجهويةل ةالسنوي ةالعام الجموععقد على األقل من تاريخ  ايوم )15عشر (

  .ةالموقع اإللكتروني للمنظمفي و كذلك تقارير مراقبي الحسابات يتم نشر كافة تقارير ميزانية المجالس 

  

  الفصل الرابع

  الـتـأمـيـن

  

تأمين لدى  ةللمحاسبين المعتمدين اكتتاب وثيق ةالمهني ةجميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظميجب على  - 33المادة 

التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بمهامهم  ةوالمهني ةالمدني ةإحدى شركات التأمين، وذلك لضمان المسؤولي

  .127.12األولى من القانون  ةالمنصوص عليها في الماد

للمحاسبين  ةالمهني ةأن يقدم إلى المنظم ،الشروع في ممارسة مهامه قبل يجب على المحاسب المعتمد ،ةلهذه الغاي

  المعتمدين:

أو بوصفه شريكا في  ةمستقل ةمحاسب معتمد بصور  ةتثبت أنه اكتتب هذا التأمين، متى كان يزاول مهن ةشهاد -

  للمحاسبين المعتمدين؛ ةشرك
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مع محاسب معتمد أو مع إن كان أجيرا يشتغل  بتأمين أبرمه المشغل التابع له ةتثبت أن مسؤوليته مشمول ةشهاد -

  ؛للمحاسبين المعتمدين ةشرك

  .) أشهر3نسخة من السجل العدلي ال تتعدى مدة صالحيتها ثالثة ( -

الوثائق المشار إليها أعاله، ، أن يعمل على تجديد ةالجزاءات التأديبي ةيتعين على المحاسب المعتمد، تحت طائل

  لمجلس الجهوي.ل هالارسإ، اهتقبل انتهاء مد

  

يمكن للمجلس الوطني إحداث صندوق لضمان المخاطر الناتجة عن األخطاء المهنية التي قد يرتكبها أحد األعضاء  - 34المادة 

  أعاله. 33 والتي لم يتم تغطيتها بوثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة

  . يحدد المجلس الوطني نظام هذا الصندوق وكيفية تسييره وتمويله
  

  الفصل الخامس

  و التقاعد االجتماعية مشاريع لإلحتياط

  

ويحدد نظامها و كيفية  بالمحاسبين المعتمدين ةلتقاعد خاصولماعي االجتمشاريع لإلحتياط لمجلس الوطني ايحدث  - 35المادة 

 .هاتسييرها وتمويل
 

  الـبـاب الـثـالــث

  انتخابات المجالس
  الفصل األول

  و اللوائح االنتخابية للترشح األهلية ،تاريخ االنتخابات

  

  .المجلسقبل تاريخ انتهاء والية  ،األقلشهرا على  ،المجالس تخابات أعضاءإنتتجرى  -  36المادة 

من طرف رئيس المجلس الوطني  ،ةوالمجالس الجهوي بانتخاب المجلس الوطنية الخاص االنتخابيةاللوائح  وضعيتم 

  . هذا األخيربتوافق مع أعضاء 

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

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

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

  

الكامل للمقر الرئيسي الذي عنوان الو للتعريف الوطنية  ةالبطاقورقم للناخب  االسم الكامل ،اللوائح االنتخابية تتضمن - 37المادة 

  .مهنتهيزاول فيه 

  

المجالس  وبمقراتمقر المجلس الوطني ب ، وذلك يوم االنتخابات قبلعلى األقل  شهر االنتخابية يتم عرض اللوائح - 38 المادة

 .ة، كما يتم عرضها بالموقع اإللكتروني الخاص بالمنظمكل فيما يخصه ،الجهوية

على بمقر المجلس الوطني و يتم نشر اللوائح االنتخابية ، ةلمجالس الجهويا، وفيما يتعلق بأول انتخابات ااستثناء

  .ةوالموقع اإللكتروني للمنظم وزارة االقتصاد والماليةاإللكتروني لموقع ال
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 جلأفي  اللوائح االنتخابية في بوجود أغالط أو نقص كتابة إلى رئيس المجلس الوطني،الشكايات المتعلقة  تقدم  - 39المادة 

  أيام ابتداء من تاريخ نشرها.  (7)ةسبع أقصاه

 من تاريخ التوصل بها، أيام ) 8مانية (ثأقصاه  داخل أجل الشكاياتفي  ،مع المجلس الوطني بتوافق ،الرئيس يبت

  .ةلإلثبات بما فيها اإللكتروني ةقابل ةبكل وسيلشكاية لمقدم ال تبليغهوذلك بقرار معلل يتم 

  .، و يعاد عرضها من جديداللوائح االنتخابية وفقا لذلك تصحيح يتم، شكايةلل ةاالستجاب ةفي حال

  

  نيالثا الفصل

  ح لالنتخاباتالترش

  األول الفرع

  للترشحهلية األ

  

ن بطال ة، وذلك تحت طائلأكثر من مجلس جهوي واحد ةأن يقدم ترشيحه لعضوي ،ةألي عضو في المنظم ،ال يجوز -  40ةالماد

  .ةاالنتخابي ةبدء الحملقبل  جميع ترشيحاته، ما لم يسو وضعية ترشحه

  الثاني الفرع

  الترشحة مسطر 

  

المجلس الوطني لهذا  طرف من المعدطلب الترشح  نموذج أيعبأن على المحاسب المعتمد الراغب في الترشح  يتعين - 41 المادة

  :ةبالوثائق التالي، ا، وجوبوأن يرفقه ،الغرض

  للتعريف؛ ةالوطني ةللبطاق ةشمسي ةصور  -

  صورتين فوتوغرافيتين؛ -

  ) أشهر؛3( ةصالحيتها ثالث ةمن السجل العدلي ال تتعدى مد ةنسخ -

  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 -

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

، حسب بوكالة كتابية مفوض منهقبل وكيل رشح نفسه أو من تمن قبل الم يودع هذا الطلب يودع .االنتخابات

 إجراء يوم قبلشهرين على األقل  )2( ، وذلك، إما بمقر المجلس الوطني أو بمقر المجلس الجهوي المعنيةالحال

  .االنتخابات

  طلب ترشحه.استالم بل وص وكيلهلرشح أو تيسلم للم

  .ةبمقر المنظم حالترشيتودع طلبات ، ةاستثناء، وفيما يتعلق بأول انتخابات للمجالس الجهوي

  

الطلب  ميخبر مقد، فإنه أحدها؛ وٕاذا ما قرر رفض حالتحقق من صحة طلبات الترش يتولى رئيس المجلس الوطني - 42 المادة

  .االلكترونيةالوسائل بما فيها  لإلثبات ةقابل ةبأي وسيلبأسباب الرفض، وذلك المعني باألمر 

يوم ل ة) أيام الموالي3( ةفي قرار الرفض داخل أجل الثالثأمام المجلس الوطني،  يطعن،يحق للمترشح المعني أن 

  .توصله بالقرار

  .به) أيام من توصله 3( ةداخل أجل ثالث طعنيبت المجلس الوطني في ال
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 الثالث الفصل

  الحملة االنتخابية

  

األولى من اليوم الخامس عشر الذي يسبق تاريخ االقتراع وتنتهي  ةفي الساعلحملة االنتخابية ل ةالمخصص ةالفتر  تبدأ - 43المادة 

  ليال من اليوم السابق لالقتراع. ةعشر  ةفي الثاني

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

  

األفعال  ىحد، بارتكاب إةاالنتخابي ةخالل الحملالقيام ،إما بشكل مباشر أو غير مباشر، رشحينتيمنع على الم - 44 ةالماد

  :ةالتالي

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

إلى االمتناع عن  همأصوات الناخبين أو دفع ةاستمالمن أجل  ةشاعات كاذبإلأو  ةخبار زائفأل الترويج -

  التصويت.

 

 نالذي المنظمة أعضاء أو كل عضو من رشحينترشح أو المتالمضد  ةبشكاي أن يتقدميحق لكل مترشح متضرر  - 45 المادة

   أعاله. 45ةيرتكبون إحدى األفعال المشار إليها في الماد

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

 .ةمتى تعلق األمر بانتخابات المجالس الجهوي رئيس المجلس الوطني

 ةللجنإلى البريد اإللكتروني ، ة، حسب الحال يتم إرسالهااالستعجال  ةحال و في، ةبمقر المنظمهذه الشكايات تودع 

  .أو للمجلس الوطني

  .على وجه االستعجال في هذه الشكايات يتم البت

رشح المخالف أو إنذاره ت، إما توجيه مالحظات للمةاألفعال المرتكب ة، حسب خطور أو للمجلس الوطني ةيمكن للجن

  .ةلإلثبات بما فيها اإللكتروني ةقابل ة، ويتم تبليغه بذلك بأي وسيلرشحينتمن قائمة الم عليهب يشطأو الت

  

  الرابع الفصل

  االنتخابية العمليات

  الفرع األول

  إشعار الناخب و أماكن التصويت

  .هاإقفال أو هفتح ةوساعيحدد المجلس الوطني أماكن التصويت  - 46  ةالماد

  . لإلثبات بما فيها البريد اإللكتروني ةقابل ةبأي وسيلتب التصويت ابمك ينالناخب يتم إشعار

  

  الثاني الفرع

  على انتخابات المجلس الوطني ةالمشرف ةاللجن

   

األقدم في  ينمعتمدال ينمحاسبأحد النتخابات المجلس الوطني يترأسها لإلشراف على ا ةيحدث المجلس الوطني لجن - 47 ةالماد

من بين اللجنة  أعضاءجميع  يتم اختيارو  .عضوا 12، ويساعده في ذلك المرشحين لذلك غير من بين ةالمهن

  ناخب. ةالذين تتوفر فيهم صف المحاسبين المعتمدين غير المترشحين
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إلعالن المجلس الوطني عن هذه  ة) يوما الموالي15عشر ( ةخالل الخمس ةاللجنهذه  ةعضويلتقدم الترشيحات  - 48 ةالماد

  االنتخابات.

  .ةتوجه الترشيحات لرئيس المجلس الوطني وتودع بمقر المنظم

    

، ةاالنتخابي ةبالحمل ةعلى انتخابات المجلس الوطني وعلى سالمتها، كما تبت في الشكايات المتعلق ةتسهر هذه اللجن - 49 ةالماد

أوراق التصويت  ةبصح ة، وذلك باستثناء تلك المتعلقةوكذا في المنازعات التي قد تنشأ خالل العمليات االنتخابي

  .االقتراع ةخالل عملي

  

  الثالث الفرع

  مكاتب التصويتالمكتب المركزي و  ةتشكيل

  

بالنسبة  النتخابات المجالس الجهويةو كذلك بالنسبة  مكتب مركزي بالنسبة النتخاب المجلس الوطني إحداثيتم  - 50 ةالماد

  محاسب معتمد. 200للجهات التي يمارس في دائرة اختصاصها أكثر من 

المكتب المركزي ومكاتب التصويت  ةوعضوي ةعلى انتخابات المجلس الوطني رئاس ةالمشرف ةيتولى أعضاء اللجن

  بهذه االنتخابات. ةالخاص
  

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

المجلس الوطني من بين المحاسبين طرف الوطني يعينه هذا األخير، يساعده محاسبان معتمدان يتم تعيينهما من 

  .المعتمدين غير المترشحين الراغبين في القيام بهذه المهام

  

 يوما) 15عشر( ةخمسعن مقرات المكاتب المركزية و مكاتب التصويت ، من طرف الهيآت المكلفة، يتم اإلعالن   - 51 ةالماد

  .االقتراععلى األقل قبل تاريخ 

رشح أن يكون له أكثر تال يمكن ألي مو ، لالنتخابات تعيين ممثليهم لحضور العمليات االنتخابية رشحينتيمكن للم

  كل مكتب تصويت.في من ممثل واحد 

قبل تاريخ على األقل (5) ممثليهم خمسة أيام  أسماءب ،كتابة ،التصويترئيس مكتب إشعار رشحين تيجب على الم

  .االقتراع

  

  

  الرابع الفرع

  التصويت ةورق

  

ضمن على الخصوص تتيحدد شكلها ومضمونها من طرف المجلس الوطني، و  ةفريد ةورق ةيتم التصويت بواسط - 52ةالماد

  .جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على المترشحين

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

  فرز األصوات. ةعملي التي يتم استعمالها فيإحصاء األصوات 
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  الخامس الفرع

  التصويت ةعملي

  

  من طرف المجلس الوطني. ةيفتتح االقتراع ويختتم في الساعات المحدد -  53 المادة

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

  .ةاالنتخابي ةمحضر العملي

كافة الناخبين بالتصويت  قاملذلك، متى  ةالمحدد ةاالقتراع قبل الساع ةيمكن لرئيس مكتب التصويت ختم عملي

  .محضرالإلى ذلك في  ةيتعين اإلشار و  المسجلين بهذا المكتب

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

  .ةأو بالوكال ةبالمراسلحق التصويت  ةممارس

الذي تصويته في المكان المخصص للمترشح  ةسريا، ويتم داخل معزل بوضع الناخب عالم أحاديا التصويت يكون

  .التصويت ةفي ورق يختاره

  

  له قبل اإلعالن عن الشروع في االقتراع. ةيقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلم -  54 المادة

 أعضاء المكتب وممثلي المترشحينللشروع في االقتراع أمام  ةالمحدد ةفي الساع ،يعاين رئيس مكتب التصويت

مختلفين، يحتفظ بأحد مفاتيحهما، ويسلم قفلين ب ثم يعمد إلى قفله ،ةأن الصندوق ال يحتوي على أي ورق ،الحاضرين

  .اآلخر إلى عضو مكتب التصويت األكبر سنا

  

  التصويت كما يلي: ةتتم عملي   -  55 ةالماد

  ؛التصويت رئيس مكتبإلى للتعريف بطاقته الوطنية التصويت،  ةيسلم الناخب، عند دخوله قاع -

  لديه؛ ةالموجود بالالئحة االنتخابية هوجود اسمالناخب ومن  ةهوي من رئيس المكتب يتحقق-

 يتعين وضع الذي وكذا الظرف، رشحينتلمسماء األ ةمتضمنلتصويت ل ةواحد ةورق رئيس المكتب للناخبيقدم  -

  .التصويت ةداخله والقلم المخصص لوضع عالم ورقة التصويت

  ؛الذي يختاره الوحيد في المكان المخصص للمترشحواحدة  X) ( ةعالم ويضع، معزلالإلى لوحده يدخل الناخب  -

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

  يوقع الناخب في الالئحة االنتخابية بعد قيامه بالتصويت؛ -

قد قام بعملية  الناخب المعنيى كون إلاالنتخابية  ةالالئحورقة الحضور و  فيلمكتب بعد ذلك يشير رئيس ا -

  ؛التصويت

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

  

، بأي شكل من األشكالعبر ي الأيجب عليه و أال يهتم في مكتب التصويت إال باإلدالء بصوته،  يجب على الناخب - 56المادة 

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

  .سير االنتخابات

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

  .الناخب المخل حقفي إتخاد اإلجراءات الالزمة 
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  السادس الفرع

  وٕاعالن النتائج فرز األصوات وٕاحصاؤها من طرف مكاتب التصويت

  

بفتح صندوق االقتراع  وجدوا، إن، وبحضور ممثلي المترشحين ب التصويت، يقوم رئيس مكتبمجرد اختتام االقتراع - 57 ةالماد

  في المحضر. وتدوين ذلكعدد المصوتين  ومقارنته معوالتحقق من عدد أوراق التصويت. 

 التصويت في المكان المخصص له ةوضعت عالم الذي، بصوت مرتفع اسم المترشح مكتب التصويترئيس  يقرأ

لهذا الغرض، األصوات التي حصل  ةالتصويت، ثم يسجل كاتب المكتب في أوراق إحصاء األصوات المعد ةبورق

  .عليها كل مترشح

   

  :أوراق التصويت ةتعتبر صحيح - 58  ةالماد

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

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

  اإلطار المخصص لمترشح آخر.

   

  :جميع أوراق التصويت ةتعتبر ملغا   -  59 ةالماد

  ؛عالمات للتصويت ألكثر من مترشح التي تحمل -

  ؛للتصويت ةأي عالمالتي ال تحمل  -

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

 تهمبيانات أو إشارات من شأنها معرفأسماء الناخبين أو التي وضعت فيها  ةالتي تم تضمينها أو تضمين األظرف -

  ؛أو ألعضائهما ةللمجالس أو للمنظم ةأو عبارات مهين

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

  

  60ةالماد

من ممثلي المترشحين الحاضرين أو في صحتها من طرف  ةالتي تمت المنازعأوراق التصويت  هاتعتبر متنازع في - 60 ةالماد

  طرف رئيس مكتب التصويت.

، فإنه يتم شأنها متنازع فالتصويت ال ةورق ةصح ذه األوراق، وعندما يقرره ةصحيبت مكتب التصويت في 

  .ة، وعندما يقرر إلغاءها فإنه يتم احتسابها ضمن األوراق الملغاةاحتسابها مع األوراق الصحيح

  يتم تصحيح محضر مكتب التصويت بناء على ذلك.

  

، إحصاء األصوات وٕاعالن النتائج في محضر يوقع من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ةعملي تضمن - 61  ةالماد

  .منهم ويشار فيه إلى من رفض التوقيع

  

من طرف  ويتم التوقيع عليها، ةوأوراق التصويت الملغا ةكل من أوراق التصويت الصحيح ةمستقل ةفتوضع في أغل - 62 ةالماد

  من رفض التوقيع منهم. ، ويشار فيه إلىرئيس وأعضاء المكتب
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  السابع الفرع

  وٕاعالن النتائج المكتب المركزيفرز األصوات وٕاحصاؤها من طرف 

  

 المكتب الذي يباشر حاالهذا تب التصويت إلى رئيس اضر مكاحمل في الحين محتمكتب مركزي،  في حالة وجود - 63 ةالماد

  .لتصويتبحضور رؤساء جميع مكاتب اأصوات هذه المكاتب  إحصاء

، ةصحتها وبالتالي احتسابها مع األوراق الصحيح ،ويقرر إما أنهاش في األوراق المتنازع في يبت المكتب المركزي

  ويتم تصحيح محاضر مكاتب التصويت بناء على ذلك. ؛ةوٕاما إلغاءها وبالتالي احتسابها ضمن األوراق الملغا

في محضر يوقع من طرف  بانتخابات المجلس الوطني ةالمتعلقإحصاء األصوات وٕاعالن النتائج  ةتثبت عملي

  تب المركزي ورؤساء مكاتب التصويت.رئيس المكعلى انتخابات المجلس الوطني ومن طرف  ةالمشرف ةرئيس اللجن

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

  ورؤساء مكاتب التصويت. رئيس المكتب المركزي

ت، في حدود الحد األقصى ألعضاء كل ن على أكبر عدد من األصواين الحاصليالمترشح يتم اإلعالن على

  مجلس، كأعضاء رسميين بهذا المجلس، ثم يعلن المترشحون الذين يلونهم كأعضاء نواب لهم.

تب التصويت، على محضر مك وأالمكتب المركزي أو محضر  ةاللجنعلى محضر  يحق لكل مترشح اإلطالع

  على إعالن النتائج. ةالتالي أ�م) 08( ثمانية أقصاه وذلك خالل أجل

 

  

  الثامن الفرع

  تشكيل المجالس

  

 االقتراع الفردي السري،ب من بين أعضائه الرسميين الفائزين في االنتخابات، الوطني المجلس يتم انتخاب رئيس – 64  ةالماد

اقتراح من الرئيس المنتخب ب ثم يتم ) أيام08اه ثمانية (ص، داخل أجل أقعلى انتخابه ةالمشرف ةتحت إشراف اللجن

  المجلس.لباقي أعضاء م األخرى المهاباقي توزيع على التوافق 

) أيام من 08ينتخب المجلس الجهوي، تحت إشراف ممثل أو ممثلي المجلس الوطني، داخل أجل أقصاه ثمانية (

اقتراح من الرئيس ب يتمباالقتراع الفردي السري، ثم  الفائزين في االنتخابات رئيسا للمجلسبين أعضائه الرسميين 

  المجلس.لباقي أعضاء توزيع باقي المهام األخرى على التوافق المنتخب 

لكل منصب، وٕاذا  ةبالنسب المهام داخل المجلس باالقتراع الفردي السريباقي في حال تعذر التوافق، يتم توزيع 

محاسب  ةمهن ةثنان أو أكثر من األعضاء على نفس العدد من األصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولحصل إ

  .ةيعين الفائز بإجراء القرع ةتعادلهم في األقدمي ةمعتمد، وفي حال

 ونتيجة التوافق أو انتخاب باقي األعضاء، ويوقع عليهانتخاب رئيس المجلس  ةنتيج محضر يتم تضمينه يحرر

  للمجلس.المنتخب رئيس المجلس المنتخب والكاتب العام 

من محضر تشكيل  ةنسخ إرسالالمنتخب س الجهوي، يتعين على رئيس المجلس متى تعلق األمر بانتخابات المجل

  إلى المجلس الوطني.فورا الجهوي المجلس 
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  الخامس الفصل

  ةالمنازعات االنتخابي

  

  :إعالن النتائجليوم  ة) أيام الموالي3( ةداخل أجل الثالثبإعالن النتائج  االنتخابية و ةبالعملي ةتقدم المنازعات المتعلق -  65 ةالماد

  المنازاعات المتعلقة بالمجلس الوطني.يخص على انتخابات المجلس الوطني في ما  ةالمشرف ةأمام رئيس اللجن -

   .ةهويمجالس الجبال ةالمنازعات المتعلق يخصأمام رئيس المجلس الوطني في ما -

  .هأو مكتب مركزي في حال وجودأوراق التصويت من اختصاص مكتب التصويت  ةبصح ةتبقى المنازعات المتعلق

المنازع فيه. كما ال تقبل  القرارب ينالمعنيمن طرف المحاسبين المعتمدين  ةتقبل سوى المنازعات المقدمال 

  من طرف مقدميها. ةالمنازعات غير الموقع

  

اتخاذ جميع اإلجراءات التي  ،ة، حسب الحاللمجلس الوطنيل انتخابات المجلس الوطني أوعلى  ةالمشرف ةللجنيمكن  - 66 ةالماد

 اوجهة نظره في القضية معزز لشرح  المنازعاستدعاء  ذلك ، بما فينزاع القائمللبحث والتحقيق في ال ةها مفيدنو ير 

  بالوثائق الثبوتية. ذلك

  .بها ) أيام من تاريخ التوصل8( ةداخل أجل ثماني ةبت في المنازعيتعين ال

  إلغاء أو تصحيح القرار المنازع فيه. إذا نتج البث في المنازعة لصالح المنازع يتم

مر األالمعني ب إشعاريتم و . بوسائل اإلثبات التي تبرر تقديمها ةوغير المرفق ةيتم رفض جميع المنازعات غير المعلل

  .االلكترونيةائل الوس ذلك فيبات بما ثلال ةلفورا بجميع الوسائل القاب

  

 الثـانـيالـقسـم 

  الجمعات العامة
  الباب األول

  الجهويالسنوي  الجمع العام 

  األول الفصل

  شكليات االنعقاد

    

رئيس ة من دعو بناء على ل على األقمرة واحدة في السنة ، تحت إشراف المجلس الوطني، ينعقد الجمع العام الجهوي - 67 ةالماد

  جدول األعمال.كذا و  مكان ووقت االنعقادو  تاريخفيها ي يحدد تالو  الجهويالمجلس 

بتاريخ ومكان انعقاد  هر اخبمع إحضور الجمع العام السنوي للمجلس الوطني لدعوة يوجه رئيس المجلس الجهوي   

   ،المجلس الجهوي وجدول األعمال المقترح

 ةالمالي ةالسن منمايو  31للمجلس الجهوي، وفي أجل أقصاه  ةالمالي ةالسن ةبعد نهاي ينعقد هذا الجمعيتعين أن 

  .ةالموالي

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

 ةانعقاده، وذلك بأي وسيلوما على األقل قبل تاريخ ) ي15عشر ( ة، خمسلحضور هذا الجمع به ةأو الجهات الملحق

  البريد اإللكتروني. ذلك لإلثبات بما في ةقابل
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يحضر ممثل عن المجلس الوطني هذا الجمع بصفة إستشارية وال يشارك في التصويت كما يرفع تقرير للمجلس 

  .الوطني

 ،يتوفر هذا النصاب، وٕاذا لم (النصف زائد واحد) األعضاءأغلبية بصفة قانونية بحضور  الجهوينعقد الجمع العام ي

حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد  وينعقد، يوما )15خمسة عشر (تتم الدعوة من جديد لعقده داخل أجل أقصاه 

  الحاضرين.

  

توجيه مالحظاتهم بخصوص جدول األعمال المقترح  ،للحضور ةلهم الدعو  ةالموجه ،للمحاسبين المعتمدينيمكن  - 68 ةالماد

) أيام 7( ةتوصل المجلس بها سبع ةكما يمكنهم اقتراح إدراج نقاط أخرى بجدول األعمال شريط ،الجهويللمجلس 

  على األقل قبل انعقاد الجمع العام.

بقبول أو رفض  بصفة إستعجالية بعد إستشارة أعضاء المجلس عبر البريد اإللكتروني،، الجهويالمجلس  رئيسيبت 

في  هونشر في جدول األعمال  ةاقتراحات األعضاء، وفي حال القبول يعمد رئيس المجلس إلى إدراج النقاط المقبول

  .قبل تاريخ الجمع العام األقلعلى  (2) يومان الموقع اإللكتروني للمنظمة

  

  الفصل الثاني

  االختصاصات

  

  بما يلي: الجهوييختص الجمع العام  -  69 ةالماد

   ،أمين مال و  من طرف الكاتب العام ين بالتواليالمقدم والمالي األدبي ينالتقرير  ةمناقش -

  ؛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 الجهويالمجلس تحديد خطط  -

  عليه. الجهويالوطني أو يعرضها المجلس التي  الموضوعاتفي كل  د القراراتاخإت -

  

  الفصل الثالث

 الجهويتسيير الجمع العام 

  

  الجمع العام الجهوي وتسييره. ةرئاس الجهوييتولى رئيس المجلس  -  70 ةالماد

  .الجهوي الجمع العام ةبمهام كتاب الجهويالعام للمجلس  لكاتبايقوم 

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

لألعضاء الحاضرين يتم  ةالمطلق ةاألغلبي اعتراضوفي حالة . برفع اليد ةيتم التصويت في الجمع العام عالني

  التصويت السري. ةاللجوء لعملي

 ، وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس.أغلبية أعضائهب تتخذ القرارات في الجمع العام
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  انيالباب الث

  ةلمنظملالمؤتمر الوطني 

  األول الفصل

  شكليات االنعقاد

  

المجلس  ويحدد .ةبالمهن ةعالقلتدارس مواضيع لها ، على األقل (2) كل سنتين الوطني للمنظمة مؤتمرال ينعقد - 71 ةالماد

  .هعمالأوجدول  هت انعقاديوقتمكان و و  تاريخالوطني 

في  ، وذلك(الرسميون و النواب) ةالمجالس الجهويو  المجلس الوطني الى كل أعضاء ةرئيس المنظمة الدعو  يوجه

  تاريخ انعقاده. قبليوما   (30) ثالثون آجال أقصاه 

إلى  ةبعض الكفاءات من داخل أو خارج المنظم ةمع أعضاء المجلس، دعو يمكن لرئيس المجلس الوطني، بتشاور 

  حضور أشغال المؤتمر الوطني.

  مهما كان عدد الحاضرين. وينعقد، ةوتشاورية علمي تظاهرةالمؤتمر الوطني  يعتبر

  

  

  الفصل الثاني

  االختصاصات

  بما يلي: يختص المؤتمر الوطني     -  72 ةالماد

  وبتحسينها وبتطويرها؛ ةبالمهن ةالموضوعات التي لها عالقتدارس جميع  -

  ؛يام دراسية و ندوات في مواضيع لها عالقة بالمهنةأ تنظيم لقاءات و -

  رفع التوصيات للمجلس الوطني. القرارات و ةمناقش -

    

  الفصل الثالث

  المؤتمر الوطني تسيير

    

  . جلساته واجتماعاته وتسيير المؤتمر الوطني ةرئاس الوطنييتولى رئيس المجلس   -  73 ةالماد

  .المؤتمر الوطني ةبمهام كتابالوطني يقوم الكاتب العام للمجلس 

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

  األول الباب

  واالختصاص اإلحداث

  الفصل األول

  اإلحداث

  

  :ةالتالي ةالدائم اللجان ،إختصاصاته في حدودكل ، ةلس الجهوياوالمج الوطنيالمجلس  يحدث  -  74 ةالماد

  ؛ةاالجتماعي ةاللجن -

  ؛ةالتنظيمي ةاللجن -

  ؛ةالعلمي ةاللجن -

  التكوين المستمر؛ ةلجن -

  التشريع. ةلجن -

  .، إحداث لجان أخرىةيمكن للمجلس، حسب الحاج

  أعضاء هذه اللجان.يحدد المجلس عدد 

  

  الثاني الفصل

  االختصاص

   

  القيام بما يلي:تتولى اللجان  -  75 ةالماد

  في مجال اختصاصها المحدد من طرف المجلس؛إنجاز تقارير  -

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

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

  م مقترحات للمجلس تهم مجاالت اختصاصاتها.يتقد -

  

  الثاني الباب

  والتنافي ةالعضوي

  الفصل األول

  ةالعضوي

   

  .ةاألعضاء بالمنظمجميع المحاسبين المعتمدين من بين  ةالوطنياللجان  أعضاءرؤساء و  الوطني المجلس يعين -  76 ةالماد

الذين يوجد  ةالمحاسبين المعتمدين األعضاء بالمنظممن بين  ةالجهويأعضاء اللجان  رؤساء الجهوي المجلس يعين

  .به ةأو الجهات الملحق ةاختصاص هذا المجلس أو في الجه ةموطنهم المهني بدائر 

  الذي عينهم. لمدة والية المجلسيعين أعضاء اللجان 

  إذا إقتضى األمر ذلك. أن ينتمي لعدة لجانيمكن لعضو واحد 
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في المشاركة ، أن يشارك في أشغال جميع اللجان وفي المناقشات التي تتم داخلها، من دون يمكن لرئيس المجلس

  التصويت. اتعمليالمداوالت أو في 

ي فقط، وال ، كمستشارين بهذه اللجان، يكون لهم دور استشار ةيمكن للمجلس أن يعين أشخاص من خارج المنظم

  .يشاركون في المداوالت أو في عمليات التصويت

  تعذر ذلك، يتم تعيينه من طرف المجلس. ةوفي حال ،يختار أعضاء كل لجنة من بينهم مقرر لها بالتوافق

   

  

  الفصل الثاني

  والمنع التنافي

  

  المال فيه. ةأو أمان ةالعام ةالمجلس أو مع تولي مهام الكتاب ةاللجان مع رئاس رئاسةتتنافى  -  77 ةالماد

  .ةأو لجان جهوي ةفي لجن ةمع العضوي ةأو لجان وطني ةفي لجن ةال تتنافي العضوي

بداء تعليقات تهم عملها أو أعمالها أو أعمال المجلس دون إيمنع على رئيس و أعضاء اللجن إعطاء تصريحات و 

   .يبيةدتحت طائلة الجزاءات التأموافقة هذا األخير، وذلك 

  الثالث الباب

  شكليات االنعقاد

  

اتفاق أعضاء هذه اللجان على  ة، مع إمكانيةوالجهوي ةالوطني لس على اجتماعات اللجاناعقاد المجان شكلياتتطبق  - 78  ةالماد

  .الجتماعاتها ةآجال أقصر بالنسب
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. �127.12ن ا����ون  �103ن ط��� ����دة ������� ��ت ���� ���������ن ا��  

�ب ا$ول ــا�ـــ�ـ  

  �ـ�ــر ا�'&��  و�������:

 ا�ـ)ـ�ـل ا$ول

 ا�ــ�ــــ�ـــر

  

��س ��و��   - 79 ةالماد
#��ن �!�  	�ر ا�وط	� ا��
 ،127.12 ا�%	ون 
ن 103 ا�
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��ورة
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د طور '� ا�
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  ا�ـ)ـ�ـل ا�ـ(ـ��ـ�:

  ا�ــ����ـــــن

 

��س ا�وط	� ���ـ��ن ھذه ا�1!�  #	و�، إ�� ��ن ا0��#ء �روط ا.��
د    - 80 ةالماد
�� ا.ا�
ر��  15ل �%وم 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$ول
  ا������ ا�وا*��ت و ا$�'.��ت

  

  

#��ن ��ب  - 81 ةالماد�
���ن '� ا�1!�  ا� ،ا���
د طور '���� ا�#
ر إ��&ا��
��رام و�ط��ق ، ا79أ�1ه '� ا�
دة  

�8�%ت �
را�7  

د، و��85ون ��5وص ھذه ا���
#ب ا��
ت وأ�715ت 
&	  ا����8�%ت 
دو	  وا

�س ا��&و� �
��س ا�وط	� وا�

د�ن :ل �#ب ا��5��. ا���
#��ن ا��
��  


 أ	&م: ري  
�ز
ون �.د�ء #	و����دول ا�8ر��  ا�
&	�  و:دا ��&دة ا��*
�ن ا. �دة ا��#��ل '&��
��س ا�وط	�. ا�
&	� ا�
د	�  و ��
#ؤو�� 

ن طرف ا�   و:ل و?�%  ا5رى 
ط�ب �&

   
  

  ا�ـ)ـ�ـل ا�ـ(ـ��ـ�

 ا�ـ�ــ,ـو�ـــن

��س ا�وط	�   - 82 ةالماد
#��ن ��و�� ا��
 �ك إ�� ��نذا�را���ن '� و ا���
د طور '�ا.�راف ��� �*ط�ر و �:و�ن ا�


د��و�&م ��� ��
#ب �
   .�%ب 
5ص ا�را���ن��ب ��� �Aا  
أن �د�وا ��&دة ا��:و�ن '� ا�
�دان  ،'� ا���ول ��� �:و�ن 5رج ا�
	ظ


دة أو �دى 
را:ز ��
ھد �
و
�  أو �5و��  �

ل �دى 
ؤ##ت أو �Aون ا	� و ا�8ر��� و 7��#�
ا�
.�	&
  �:و�ن 
��رف �& �دى ا�
:�ب ا�وط	� ���:و�ن ا�

     

  ا�ـ)ـ�ـل ا�ـ(ـ��ـث   
 ا����ھ��ت ا������                                                                 


ن طرف  -  83ة لمادا   
ت ا��:و�ن و ا��*ط�ر ��را���ن '� ا.0�#دة 
ن ا�دورات ا��:و�	�  ا�
	ظ����س ا�وط	� وا
��دد ا�

�س.�
  ا�
  
  

  ا�ـ�ـ�ب ا�ـ(ـ��ــث                      

  . �ـ ور ا�*�وع ا����� ���*��س ا�*�و��. ا����ھ��ت �2 أ��0ل ا��*� ن و ا���و�ت                     

  ا�)�ل ا$ول

 ا����ھ��ت �2 أ��0ل ا��*�ن

  

�س ���  - 84 ةالماد�
#��ن '� طور ا���
د
ن ��ن  ن��
:ن �رؤ#ء ا��
ن ا��� ��م إ�دا?&. ،ا��ر�ن '� ا����#
  أ�8ء 
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  ا�ـ)ـ�ـل ا�ـ(ـ��ـ�
  ا�ـ��ــو�ــــت

 

#��ن '� طور ا���
د�
:ن  -  85 ةالماد�
��  �ر:  '�
ن ا��� ��8رو	&،  دون ا��ل ا��Dت أ��7	
 �ر:  '�
ا�

ت ا���و�ت��
�.  

  ا���م ا����س:

  ��� ��ت ���� ����در�ب ا�����

  2ــــ�ل و�ـــــــــــ�د:

� ��دد :��0��  - 86 ا���دة	&

د ��در�ب ��
#ب �
� و'ق ا�
دة �E85 ا�
�در�ون ا�
ر��ون ��
ل �%ب 

ن  �21	ص �	ظ�

  .127/12ا�%	ون 

  

  ا�6 �ء

  ا���د ا����و�� ���د�ن

  ر&�س ا���ظ�� ا������ ��������ن ا�����د�ن


