
9
 بهمن و اسفند ۱۳۹۷

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۲۳ شمارۀ۳۲۲ و

حسابدار

متن کامل

آییــن نـامۀ 
نحوۀ انتخاب 
اعضــــای 
شـورای عالی 
و بـازرســان

انجمن فصلاول:تعاریفضوابط 
ماده)1(: اصطالحات بــه کار رفته در این آیین نامه 

دارای معانی مشخص زیر هستند:
انجمن: انجمن حسابداران خبره ایران

اساسنامه: اساسنامه انجمــن مصوب مجمع عمومی 
فوق العاده اعضاء مورخ 23 تیر 13۹3

آییننامــه: آیین نامه نحوه انتخاب اعضای شــورای 
عالی و بازرسان مصوب مجمع عمومی عادی ساالنه 

اعضاء مورخ 23 دی 13۹۷ 
شورایعالی: شورای عالی انجمن

دبیرکل: دبیرکل انجمن
دبیرخانه: دبیرخانه انجمن

iica.ir وبگاه: وبگاه رسمی انجمن به نشانی
عضوعادی:شــخص حقیقی که مطابق شرایط مقرر 
در ماده ۶ اساسنامه یا شرایط مقرر در اساسنامه های 
قبلی به عضویت در انجمن پذیرفته شــده اســت، و 
در هیچ یک از شــاخه های تخصصی موضوع ماده 8 

اساسنامه به عنوان عضو خبره شناخته نمی شود.
عضوخبره:عضو انجمــن که مطابق ضوابط مصوب 
شــورای عالی، در چارچوب ماده 8 اساســنامه، در 
یک یا چند شــاخه تخصصی، شامل »حسابدار مالی 
خبره«، »حســابدار مســتقل خبره«، و »حســابدار 
مدیریــت خبره«، به عنــوان عضو خبره شــناخته 

می شود.
اعضاء: همه اعضای انجمــن، اعم از اعضای عادی و 

اعضای خبره
نامزد: عضو انجمن که در چارچوب مفاد اساسنامه و 
آیین نامه، واجد شرایط شرکت در انتخابات بوده و به 

عنوان انتخاب شونده شناخته شده است.
بازرســان: بازرس اصلی و بازرس علی البدل انجمن 
که هر سال در مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء به 

مدت یک سال انتخاب می شوند.
انتخابات: انتخاب اعضای شــورای عالی و بازرســان 

انجمن در مجمع 
مجمــع: مجمع عــادی ســاالنه یا عــادی به طور 
فوق العاده اعضاء که یکی از دســتورات جلســه آن 

برگزاری انتخابات باشد.
حسابداررسمیشاغل: عضو جامعه حسابداران رسمی 

ایران که تمام وقت به کار حرفه ای اشتغال دارد. 

فصلدوم:شرایطحضوردرمجمعونامزدی
ماده)2(:در اجرای ماده 18 اساسنامه، همه اعضای 
شرکت کننده در مجمع، از جمله نامزدهای انتخابات، 
در زمــان برگزاری مجمع نباید بابت حق عضویت به 
انجمن بدهکار باشند. مســئولیت بررسی احراز این 

شرط بر عهده دبیرخانه است.

ماده)3(:در اجرای ماده 24 اساسنامه و تبصره های 
ذیل آن، هر یک از اعضاء که توأماً واجد تمام شرایط 
زیر باشد می تواند به عنوان نامزد در انتخابات شورای 

عالی شرکت کند:
الف( دارای حداقل ســه سال تمام سابقه عضویت در 

انجمن باشد. 
ب( هیچ یک از مالکان، شریکان یا کارکنان شرکت، 
ســازمان یا موسسه  محل اشــتغال وی عضو   شوراي  

عالي یا از بازرسان انجمن نباشد. 

تبصره: نامزدی همزمان مالکان، شریکان یا کارکنان 
یک شرکت، سازمان یا موسسه، در صورتی که هیچ 
یــک از مالکان، شــریکان یا کارکنان آن شــرکت، 
سازمان یا موسســه  عضو   شوراي  عالي یا از بازرسان 
انجمن نباشــند، بالمانع اســت. ولی در صورت رای 
آوردن بیــش از یکی از این افــراد، در اجرای تبصره 
1 ماده 24 اساســنامه، تنها فردی که راي بیشتري 
آورده است، مي   تواند به عضویت   شوراي  عالي درآید 
و در صورت مســـاوی شـــــدن تعـــداد آراء این 
افراد، فردی که سابقه عضــــویت وی در انجمــن 
بیشتر باشد به عضویت   شوراي  عـــــالي در خواهد 

آمد.

ماده)4(: در اجرای ماده 3۵ اساســنامه هر یک از 
اعضاء که توأماً واجد تمام شــرایط زیر باشد می تواند 
به عنوان نامزد در انتخــــابات بازرســـــان شرکت 

کند:
الف( حسابدار رسمی شاغل باشد.

ب( عضو شورای عالی نباشد. 
پ( هیچ یک از مالکان، شریکان یا کارکنان شرکت، 
ســازمان یا موسسه  محل اشــتغال وی عضو   شوراي  

عالي نباشد. 

ایــنآییننامهدراجــرایمواد
انجمن اساســنامهی 35 و 24
حسابدارانخبرهیایرانمصوب
23تیــر1393بهمنظورتعیین
ضوابطنحــوهیانتخاباعضای
شــورایعالیوبازرسانانجمن
درمجمععمومیعادیساالنهی
اعضاءمورخ23دی1397در21
مادهو8تبصرهبهتصویبرسید؛
وازتاریــختصویبالزماالجراء

است.

جلســـهی مصــــوب
1397 دی 23 مـــورخ،
مجمععمومیعادیساالنه
اعضایانجمنحسـابداران
خبـــــرهیایـــــران
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فصلسوم:فراخواننامزدیدرانتخابات
ماده)5(:در اجرای ماده 14 اساســنامه، دبیرخانه 
انجمن موظف است همزمان با انتشار آگهی فراخوان 
مجمع در روزنامه کثیراالنتشــار، با درج فراخون در 
وبگاه، اعضاء را به اعالم نامزدی در انتخابات شــورای 
عالی و بازرســان فراخواند. فراخوان موضوع این ماده 

باید حداقل دربردارنده اطالعات زیر باشد:
الف( ارجاع به آگهی فراخــوان مجمع با ذکر تاریخ، 

ساعت، و محل برگزاری مجمع
ب( توصیه اعضاء به مطالعــه دقیق ضوابط مقرر در 

اساسنامه و آیین نامه
پ( پیوند فایل الکترونیکی اساســنامه و آیین نامه بر 

روی وبگاه
ت( شرایط نامزدی در انتخابات

ث( پیوند فایــل الکترونیکی فرم "درخواســت نامه 
نامزدی در انتخابات شورای عالی" بر روی وبگاه

ج( پیونــد فایــل الکترونیکی فرم "درخواســت نامه 
نامزدی در انتخابات بازرسان" بر روی وبگاه

چ( اطالعات تماس دبیرخانه، شــامل، نشانی کامل 
پستی، تلفن، نمابر )فکس(، و رایانامه

ح( پیوند صفحه معرفی نامزدها بر روی وبگاه 

معرفی نامــزدی، درخواســت فصلچهارم:
نامزدهاوانصرافازنامزدی

ماده)6(:هر یک از اعضاء، از تاریخ انتشار فراخوان تا 
پایان وقت اداری پنج روز کاری پیش از روز مجمع، 
با تکمیل درخواست نامه نامزدی در انتخابات شورای 
عالی یا بازرســان و تحویل حضوری آن به دبیرخانه 
و دریافت رســید کتبی یا ارسال آن به نمابر )فکس( 
یا رایانامه اعالمی از ســوی دبیرخانه می تواند مراتب 
درخواست نامزدی خود در انتخابات شورای عالی یا 

بازرسان را اعالم کند. 

ماده)7(: دبیرخانه پس از دریافت فرم تکمیل شــده 
درخواســت نامه نامزدی در انتخابات شورای عالی یا 
بازرســان از ســوی هر یک از اعضاء، شرایط وی را 
به اســتناد اطالعات موجود در پرونده عضویتش، در 
انطباق با شرایط انتخاب شوندگان مورد بررسی قرار 
خواهد داد؛ و در صورت نبود مواردی خالف شــرایط 

مذکور، مشخصات نامزد را در چارچوب ضوابط مقرر 
در آیین نامه در فهرســت نامزدهای واجد شــرایط 

انتخابات درج خواهد کرد.
 

تبصره: در صورت عدم انطباق شرایط عضو، دبیرخانه 
موظف اســت حداکثر یک روز کاری پس از دریافت 
فرم تکمیل شده درخواست نامه نامزدی در انتخابات 
شــورای عالی یا بازرســان، موارد عدم انطباق را با 
ارجاع به مواد اساسنامه و آیین نامه به صورت کتبی 

به متقاضی نامزدی اعالم کند. 

مــاده)8(: دبیرخانه موظف اســت، به منظور معرفی 
نامزدهای واجد شــرایط انتخابات، همزمان با انتشــار 
آگهی مجمع، صفحه ای را در وبگاه به منظور انتشــار 
فهرست نامزدهای واجد شرایط انتخابات راه اندازی کند؛ 
و پس از دریافت فرم تکمیل شده درخواست نامه نامزدی 
در انتخابات شورای عالی یا بازرسان، نام، نام خانوادگی، 
نوع عضویت )عادی – خبــره(، تاریخ آغاز عضویت، و 
آخریــن مدرك، رشــته و محل تحصیلی آنــان را به 
ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی در قالب دو فهرست 
جداگانه با عنوان "فهرســت نامزدهای واجد شــرایط 
انتخابات شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران" 
و "فهرســت نامزدهای واجد شرایط انتخابات بازرسان 
انجمن حسابداران خبره ایران" با ذکر تاریخ، ساعت و 
محل برگزاری مجمع در صفحه وبگاه درج کند. نسخه 
چاپی این فهرست در روز برگزاری مجمع باید در بدو 
ورود در اختیار همه اعضاء حاضر در مجمع قرار گیرد. 

ماده)9(:هر یک از نامزدهای واجد شرایط انتخابات 
در صورت انصراف از نامزدی تا قبل از برگزای مجمع، 
موظف اســت انصراف خود از نامزدی در انتخابات را 
به صورت کتبی به دبیرخانه اعالم کند. در اینصورت 
دبیرخانــه موظف اســت نــام، نام خانوادگی و دیگر 
مشــخصات نامزد منصرف را از فهرســت نامزدهای 
واجد شــرایط و وبگاه حذف و فهرست اصالح شده را 

در مجمع توزیع کند. 

تبصره: چنانچه فرصت کافی برای اصالح فهرســت 
نامزدهای واجد شــرایط موضوع این ماده نباشــد و 

یا نامــزد منصرف قبــال انصراف کتبی خــود را به 
دبیرخانه اعالم ننموده باشــد، مراتــب پیش از آغاز 
رای گیــری به رئیس مجمع اعــالم و پس از احراز 
انصراف نامزد توسط هیات رییسه مجمع بالفاصله به 
اطالع حاضران در مجمع می رســد. اعالم انصراف به 

نفع نامزدهای دیگر در جلسه مجمع ممنوع است. 

فصلپنجم:برگزاریانتخابات
ماده)10(: مراحل مختلف انتخابات، از زمان انتشــار 
آگهی فراخوان مجمع تا زمان اعالم رسمیت مجمع، 
توسط دبیرخانه و تحت نظارت بازرس، و پس از آن 
تــا زمان اعالم نتایج نهایــی انتخابات، تحت نظارت 

هیئت رئیسه مجمع برگزار می شود. 

ماده)11(:در روز برگزاری مجمع، کارکنان دبیرخانه 
پس از احراز هویت اعضای حاضر در مجمع از طریق 
مطابقت کارت عضویت یا کارت ملّی آنان با ســامانه 
امــور اعضاء و نیز کنترل پرداخت حق عضویت آنان، 
یک برگ "احراز هویت عضو" ممهور به مهر انجمن 
بــا امضاء دبیرکل به آنان تحویل می دهند. برگ های 
آراء انتخابات صرفاً در ازای اســترداد برگ های احراز 

هویت به اعضاء حاضر در مجمع تحویل می شوند.

تبصره)1(: طبــق ماده 1۹ اساســنامه، اعمال راي 
اعضاء در مجامع عمومي صرفاً اصالتی است. بنابراین، 
حضــور اعضاء از آغاز تا پایان فرایند انتخابات الزامی 
اســت و هیچ یک از اعضاء نمی تواند در هیچ یک از 
مراحل این فرایند حق اعمال رای خود را به دیگری 

واگذار کند. 

تبصره)2(: حضور نامزدها در مجمع الزامی نیســت؛ 
و تا زمانی که انصراف کتبی نداده اند، نامزد محسوب 

می شوند و اعضاء می توانند به آنان رای دهند.

ماده)12(: برگ های آراء باید پیش از برگزاری مجمع، 
توسط دبیرخانه تحت نظارت بازرس به تعداد حداقل 
دو برابر تعــداد اعضای حاضــر در آخرین انتخابات 
آماده شــود. دبیرکل موظف است کل برگ های آراء 
را در روز برگزاری مجمع، پس از رســمیت جلســه، 
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بالفاصله به رئیس مجمع تحویل دهد و رسید کتبی 
دریافت کند.

مــاده)13(:برگ هــای آراء بایــد دارای حداقل 
مشخصات زیر باشند:

الف( به صورت چاپی بر روی کاغذ تحریر )غیر بّراق 
و گالسه( باشد تا امکان نوشتن آسان و خوانا با انواع 

قلم بر روی آن ها فراهم باشد.
ب( دارای دو بخــش اصلــی متمایــز از یکدیگر و 

دربردارنده حداقل اطالعات زیر باشد:
1-ب( ته برگ: مندرج به شماره سریال به رنگ قرمز، 
نــوع مجمع، و تاریخ مجمع به صورت چاپی، و جای 
خالی کافی برای نوشــتن نام، نام خانوادگی، شماره 

عضویت و امضاء عضو باشد.
2-ب( ســربرگ: مندرج به شماره ســریال به رنگ 
قرمز، نوع مجمع، و تاریــخ مجمع به صورت چاپی، 
و جای خالی کافی برای نوشــتن نام و نام خانوادگی 
نامزدهــای منتخب )صرفاً به تعــداد مورد نیاز برای 
تشکیل یا ترمیم شورای عالی و یک جای خالی برای 

بازرس انجمن( باشد.
پ( پشت هر دو بخش اصلی برگ های آراء باید سفید 
و ممهور به مهــر انجمن و امضای یکــی از اعضای 
هیئت رئیسه مجمع، به انتخاب رئیس مجمع، باشد.

ت( رنگ زمینه دو بخش اصلــی برگ های آراء باید 
متفاوت از یکدیگر باشــند و توسط پرفراژ از یکدیگر 
متمایز شــده باشــند تا امکان جدا کــردن آن ها از 

یکدیگر توسط اعضای انتخاب کننده فراهم باشد.

ماده)14(: صندوق رای باید از جنسی شفاف ساخته 
شــده باشــد، به گونه ای که محتویــات داخل آن به 
روشنی دیده شــود. درب صندوق رای باید بالفاصله 
پس از رسمیت جلسه مجمع با امضای اعضای هیئت 
رئیسه مجمع و ممهور به مهر انجمن در برابر دیدگان 
اعضای حاضر در مجمع پلمپ شود. صندوق رای باید 
تا پایان جلسه مجمع روبروی میز هیئت رئیسه مجمع 

در معرض دید حاضران در مجمع باشد. 

ماده)15(: دارنــدگان حق رای بــه منظور اعمال 
رای خود مجازند نام حداکثر تا ســه نفر از نامزدهای 

شــورای عالی و نام یــک نفــر از نامزدهای بازرس 
مندرج در فهرست نامزدهای واجد شرایط انتخابات 
را در برگ رای خود بنویسند و آن را همراه با ته برگ 

)جدا شده یا نشده( به صندوق رای  اندازند. 

فصلششم:شمارشآراءواعالمنتایج
مــاده)16(: پس از پایــان یافتن جلســه مجمع، 
شــمارش آراء باید توســط هیئت رئیسه مجمع در 
همان روز بالفاصله در محل برگزاری مجمع یا محلی 
دیگر بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجمع انجام شود. 
تبصره: هیئت رئیســه مجمــع در صورت صالحدید 
می تواند در فرایند شــمارش آراء از کمک کارکنان 

دبیرخانه استفاده کند.

ماده)17(: پس از شکســتن پلمــپ صندوق رای 
توســط یکی از اعضای هیئت رئیســه مجمع، ابتدا 
تعداد برگ های آراء ماخوذه از صندوق رای شمارش 
می شود. تعداد برگ های آراء شمرده شده باید مساوی 
یا کمتر از تعداد اعضای حاضر در مجمع باشــد. در 
غیــر این صورت، انتخابات باید بدون شــمارش آراء 
طی صورتجلســه ای با امضای اعضای هیئت رئیسه 

مجمع باطل اعالم شود. 

تبصره:هیئت رئیســه مجمع در هنگام شــمارش 
آراء، نســبت بــه پذیرش یا ابطــال آرای مخدوش، 
آرای بــا تعداد نام بیش از تعداد مجاز، یا آرای دارای 
نام ناقص تصمیم گیــری خواهد کرد. در هر صورت 
تصمیم هیئت رئیســه نباید منجر به تغییر نتیجه و 

رتبه انتخاب شوندگان در انتخابات شود.

ماده)18(: پس از پایان یافتن فرایند شمارش آراء، 
نتیجه به دســت آمده طی صورتجلسه ای به امضای 
اعضای هیات رییســه مجمع می رسد. رئیس مجمع 
موظف اســت صورتجلســه مجمع، برگ هــای آراء 
ماخوذه، و برگ های آراء استفاده نشده را به دبیرکل 

تحویل دهد و رسید کتبی دریافت کند.

ماده)19(: دبیرخانه موظف است حداکثر تا ساعت 
12 )دوازده( روز کاری پس از برگزاری مجمع نتایج 

انتخابــات را طی اطالعیه رســمی از طریق وبگاه به 
اطالع اعضاء برســاند. اطالعیه موضوع این ماده باید 

حداقل دربردارنده موارد زیر باشد:
الف( ارجاع به آگهی فراخوان مجمع و آگهی فراخوان 
نامــزدی در انتخابات )موضوع ماده ۵( با ذکر تاریخ، 

ساعت، و محل برگزاری مجمع
ب( تعداد کل اعضــای حاضر در مجمع و تعداد کل 

برگ های آراء ماخوذه
پ( نام و نام خانوادگی نامزدها به همراه تعداد آراء هر 

یک از آنان به ترتیب نزولی تعداد آراء
ت( تعداد کل آراء باطله

ث( ذکر نام و نام خانوادگی سه نفر اول آراء به عنوان 
اعضاء اصلی و ذکر نام و نام خانوادگی ســه نفر بعدی 
آراء به عنوان اعضاء علی البدل شورای عالی منتخب 
مجمع بــا رعایت تبصره ذیل این ماده درباره رعایت 

نصاب اعضای خبره
ج( ذکــر نام و نام خانوادگی نفر اول آراء بازرســان به 
عنوان بازرس اصلی و ذکر نام و نام خانوادگی نفر دوم 
آراء بازرسان به عنوان بازرس علی البدل منتخب مجمع 

تبصره:در اجــرای تبصره 2 ماده 24 اساســنامه، 
اکثریت اعضاي اصلي   شوراي  عالي )حداقل پنج عضو 
از نــه عضو( باید عضو خبره باشــند. مادامي که این 
اکثریت احراز نشده باشد؛ در اعالم اسامی بند ث باال 
به ترتیب آراء، عضو علي   البدل خبره جایگزین آخرین 

عضو اصلي که خبره نیست خواهد شد.

فصلهفتم:سایرموارد
ماده)20(: دبیرخانه موظف است بالفاصله پس از اعالم 
نتایج نهایی انتخابــات پیگیری های الزم را به منظور 
ثبت تغییرات شورای عالی و بازرسان از طریق مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری انجام دهد. 

ماده)21(:دبیرخانه موظف است اوراق آراء ماخوذه 
و اوراق آراء استفاده نشــده را به مدت یک ســال از 
تاریــخ برگزاری مجمــع با رعایت اصــول امنیتی و 
محرمانگــی نگهداری کند. پــس از این مدت، اوراق 
مذکور باید بــا رعایت محرمانگــی مندرجات آن ها 

امحاء شوند.                                             


