آییننامه نحوه انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان

مصوب جلسه مورخ  23دی  1397مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء

آییننامهنحوهانتخاباعضایشورایعالیوبازرسان

(مصوبجلسهمورخ23دی1397مجمععمومیعادیساالنهاعضاء)

این آییننامه در اجرای مواد  24و  35اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران مصوب  23تیرر  1393بره منورور
تعیین ضوابط نحوه انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان انجمن در مجمع عمومی عادی سراننه اعضرا مرور
 23دی  1397در  21ماده و  8تبصره به تصویب رسید؛ و از تاریخ تصویب نزمانجرا است.
فصلاول:تعاریف

ماده ( :)1اصطالحات به کار رفته در این آییننامه دارای معانی مشخص زیر هستند:
انجمن :انجمن حسابداران خبره ایران
اساسنامه :اساسنامه انجمن مصوب مجمع عمومی فوقالعاده اعضاء مورخ  23تیر 1393
آییننامه :آییننامه نحوه انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان مصوب مجمع عموومی عوادی سواننه اعضواء موورخ
 23دی 1397
شورای عالی :شورای عالی انجمن
دبیرکل :دبیرکل انجمن
دبیرخانه :دبیرخانه انجمن
وبگاه :وبگاه رسمی انجمن به نشانی iica.ir
عضو عادی :شخص حقیقی که مطابق شرایط مقرر در ماده  6اساسنامه یوا شورایط مقورر در اساسونامههوای ببیوی بوه
عضویت در انجمن پذیرفته شده است ،و در هیچ یک از شاخههای تخصصی موضوع ماده  8اساسونامه بوه
عنوان عضو خبره شناخته نمیشود.
عضو خبره :عضو انجمن که مطابق ضوابط مصوب شورای عالی ،در چارچوب ماده  8اساسنامه ،در یک یوا چنود شواخه
تخصصی ،شامل «حسابدار مالی خبره»« ،حسابدار مستقل خبره» ،و «حسابدار مدیریت خبره» ،بوه عنووان
عضو خبره شناخته میشود.
اعضا  :همه اعضای انجمن ،اعم از اعضای عادی و اعضای خبره
نامزد :عضو انجمن که در چارچوب مفاد اساسنامه و آییننامه ،واجود شورایط شورکت در انتخابوات بووده و بوه عنووان
انتخابشونده شناخته شده است.
بازرسان :بازرس اصیی و بازرس عییالبدل انجمن که هر سال در مجمع عمومی عادی ساننه اعضاء به مدت یک سال
انتخاب میشوند.
انتخابات :انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان انجمن در مجمع
مجمع :مجمع عادی ساننه یا عادی به طور فوقالعاده اعضاء که یکی از دستورات جیسه آن برگزاری انتخابات باشد.
حسابدار رسمی شاغل :عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که تمام وبت به کار حرفهای اشتغال دارد.
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فصلدوم:شرایطحضوردرمجمعونامزدی

ماده (:)2در اجرای ماده  18اساسنامه ،همه اعضای شرکتکننده در مجمع ،از جمیوه نامزدهوای انتخابوات ،در زموان
برگزاری مجمع نباید بابت حق عضویت به انجمن بدهکار باشند .مسئولیت بررسی احراز این شرط بر عهده
دبیرخانه است.
ماده ( :)3در اجرای ماده  24اساسنامه و تبصرههای ذیل آن ،هر یک از اعضاء که توأماً واجد تمام شورایط زیور باشود
میتواند به عنوان نامزد در انتخابات شورای عالی شرکت کند:
الف) دارای حدابل سه سال تمام سابقه عضویت در انجمن باشد.
ب) هیچ یک از مالکان ،شریکان یا کارکنان شرکت ،سازمان یا موسسه محول اشوتغال وی عضوو شوورای
عالی یا از بازرسان انجمن نباشد.
تبصره :نامزدی همزمان مالکان ،شریکان یا کارکنان یک شرکت ،سازمان یا موسسوه ،در صوورتی کوه هویچ یوک از
مالکان ،شریکان یا کارکنان آن شرکت ،سازمان یا موسسه عضو شورای عالی یا از بازرسوان انجمون نباشوند،
بالمانع است .ولی در صورت رای آوردن بیش از یکی از این افراد ،در اجرای تبصره  1ماده  24اساسنامه ،تنها
فردی که رای بیشتری آورده است ،می تواند به عضویت شورای عالی درآید و در صورت مساوی شدن تعوداد
آراء این افراد ،فردی که سابقه عضویت وی در انجمن بیشتر باشد به عضویت شورای عالی در خواهد آمد.
ماده ( :)4در اجرای ماده  35اساسنامه هر یک از اعضاء که توأماً واجد تمام شرایط زیر باشد می تواند به عنوان نوامزد
در انتخابات بازرسان شرکت کند:
الف) حسابدار رسمی شاغل باشد.
ب) عضو شورای عالی نباشد.
پ) هیچ یک از مالکان ،شریکان یا کارکنان شرکت ،سازمان یا موسسه محول اشوتغال وی عضوو شوورای
عالی نباشد.

فصلسوم:فراخواننامزدیدرانتخابات

ماده ( :)5در اجرای ماده  14اساسنامه ،دبیرخانه انجمن موظف است همزموان بوا انتشوار آگهوی فراخووان مجموع در
روزنامه کثیراننتشار ،با درج فراخون در وبگاه ،اعضاء را بوه اعوالم نوامزدی در انتخابوات شوورای عوالی و
بازرسان فراخواند .فراخوان موضوع این ماده باید حدابل دربردارنده اطالعات زیر باشد:
الف) ارجاع به آگهی فراخوان مجمع با ذکر تاریخ ،ساعت ،و محل برگزاری مجمع
ب) توصیه اعضاء به مطالعه دبیق ضوابط مقرر در اساسنامه و آییننامه
پ) پیوند فایل الکترونیکی اساسنامه و آییننامه بر روی وبگاه
ت) شرایط نامزدی در انتخابات
ث) پیوند فایل الکترونیکی فرم "درخواستنامه نامزدی در انتخابات شورای عالی" بر روی وبگاه
ج) پیوند فایل الکترونیکی فرم "درخواستنامه نامزدی در انتخابات بازرسان" بر روی وبگاه
چ) اطالعات تماس دبیرخانه ،شامل ،نشانی کامل پستی ،تیفن ،نمابر (فکس) ،و رایانامه
ح) پیوند صفحه معرفی نامزدها بر روی وبگاه
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فصلچهارم:درخواستنامزدی،معرفینامزدهاوانصرافازنامزدی

ماده (:)6هر یک از اعضاء ،از تاریخ انتشار فراخوان تا پایان وبت اداری پنج روز کاری پیش از روز مجمع ،با تکمیول
درخواستنامه نامزدی در انتخابات شورای عالی یا بازرسان و تحویل حضوری آن بوه دبیرخانوه و دریافوت
رسید کتبی یا ارسال آن به نمابر (فکس) یا رایانامه اعالمی از سوی دبیرخانه مویتوانود مراتو درخواسوت
نامزدی خود در انتخابات شورای عالی یا بازرسان را اعالم کند.
ماده (:)7دبیرخانه پس از دریافت فرم تکمیلشده درخواستنامه نامزدی در انتخابات شورای عالی یا بازرسان از سوی
هر یک از اعضاء ،شرایط وی را به استناد اطالعوات موجوود در پرونوده عضوویتش ،در انطبواق بوا شورایط
انتخابشوندگان مورد بررسی برار خواهد داد؛ و در صورت نبود مواردی خالف شرایط موذکور ،مشخصوات
نامزد را در چارچوب ضوابط مقرر در آییننامه در فهرست نامزدهای واجد شرایط انتخابات درج خواهد کرد.
تبصره :در صورت عدم انطباق شرایط عضو ،دبیرخانه موظف است حوداکثر یوک روز کواری پوس از دریافوت فورم
تکمیلشده درخواستنامه نامزدی در انتخابات شورای عالی یا بازرسان ،موارد عدم انطباق را بوا ارجواع بوه
مواد اساسنامه و آییننامه به صورت کتبی به متقاضی نامزدی اعالم کند.
ماده (:)8دبیرخانه موظف است ،به منظور معرفی نامزدهای واجد شرایط انتخابات ،همزمان با انتشوار آگهوی مجموع،
صفحهای را در وبگاه به منظور انتشار فهرست نامزدهای واجد شرایط انتخابوات راهانودازی کنود؛ و پوس از
دریافت فرم تکمیلشده درخواستنامه نامزدی در انتخابات شورای عالی یا بازرسان ،نام ،نامخانوادگی ،نووع
عضویت (عادی – خبره) ،تاریخ آغاز عضویت ،و آخرین مدرک ،رشته و محل تحصییی آنوان را بوه ترتیو
حروف الفبای نامخانوادگی در بال دو فهرست جداگانه با عنوان "فهرست نامزدهای واجد شرایط انتخابات
شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران" و "فهرست نامزدهای واجد شرایط انتخابات بازرسوان انجمون
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 برار گیرد.
ماده ( :)9هر یک از نامزدهای واجد شرایط انتخابات در صورت انصراف از نامزدی تا ببل از برگزای مجموع ،موظوف
است انصراف خود از نامزدی در انتخابات را به صورت کتبی به دبیرخانه اعالم کند .در اینصورت دبیرخانوه
موظف است نام ،نامخانوادگی و دیگر مشخصات نامزد منصرف را از فهرست نامزدهای واجد شرایط و وبگاه
حذف و فهرست اصالحشده را در مجمع توزیع کند.
تبصره :چنانچه فرصت کافی برای اصالح فهرست نامزدهای واجد شرایط موضوع این ماده نباشد و یا نامزد منصرف
ببال انصراف کتبی خود را به دبیرخانه اعالم ننموده باشد ،مرات پیش از آغاز رای گیری به رئویس مجموع
اعالم و پس از احراز انصراف نامزد توسط هیات رییسه مجموع بالفاصویه بوه اطوالع حاضوران در مجموع
میرسد .اعالم انصراف به نفع نامزدهای دیگر در جیسه مجمع ممنوع است.
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فصلپنجم:برگزاریانتخابات

ماده ( :)10مراحل مختیف انتخابات ،از زمان انتشار آگهی فراخوان مجمع توا زموان اعوالم رسومیت مجموع ،توسوط
دبیرخانه و تحت نظارت بازرس ،و پس از آن تا زمان اعالم نتایج نهوایی انتخابوات ،تحوت نظوارت هیئوت
رئیسه مجمع برگزار میشود.
ماده ( :)11در روز برگزاری مجمع ،کارکنان دبیرخانه پس از احراز هویت اعضای حاضر در مجمع از طریق مطابقوت
کارت عضویت یا کارت میّی آنان با سامانه امور اعضاء و نیز کنترل پرداخت حق عضویت آنان ،یوک بور
"احراز هویت عضو" ممهور به مهر انجمن با امضاء دبیرکل بوه آنوان تحویول مویدهنود .بور هوای آراء
انتخابات صرفاً در ازای استرداد بر های احراز هویت به اعضاء حاضر در مجمع تحویل میشوند.
تبصره ( :)1طبق ماده  19اساسنامه ،اعمال رای اعضاء در مجامع عمومی صرفاً اصالتی است .بنابراین ،حضور اعضاء
از آغاز تا پایان فرایند انتخابات الزامی است و هیچ یک از اعضاء نمیتواند در هیچ یک از مراحل این فرایند
حق اعمال رای خود را به دیگری واگذار کند.
تبصره ( :)2حضور نامزدها در مجمع الزامی نیست؛ و تا زمانی که انصراف کتبی ندادهاند ،نامزد محسوب میشووند و
اعضاء میتوانند به آنان رای دهند.
ماده ( :)12بر های آراء باید پیش از برگزاری مجمع ،توسط دبیرخانه تحت نظارت بازرس به تعداد حدابل دو برابور
تعداد اعضای حاضر در آخرین انتخابات آماده شود .دبیرکول موظوف اسوت کول بور هوای آراء را در روز
برگزاری مجمع ،پس از رسمیت جیسه ،بالفاصیه به رئیس مجمع تحویل دهد و رسید کتبی دریافت کند.
ماده ( :)13بر های آراء باید دارای حدابل مشخصات زیر باشند:
الف) به صورت چاپی بر روی کاغذ تحریر (غیر برّاق و گالسه) باشد تا امکان نوشتن آسان و خوانا با انوواع
بیم بر روی آنها فراهم باشد.
ب) دارای دو بخش اصیی متمایز از یکدیگر و دربردارنده حدابل اطالعات زیر باشد:
-1ب) تهبر  :مندرج به شماره سریال به رنگ برمز ،نوع مجمع ،و تاریخ مجمع به صورت چواپی ،و جوای
خالی کافی برای نوشتن نام ،نامخانوادگی ،شماره عضویت و امضاء عضو باشد.
-2ب)سربر  :مندرج به شماره سریال به رنگ برمز ،نوع مجمع ،و تاریخ مجمع به صورت چاپی ،و جوای
خالی کافی برای نوشتن نام و نامخانوادگی نامزدهای منتخ (صرفاً به تعداد مورد نیاز برای تشکیل
یا ترمیم شورای عالی و یک جای خالی برای بازرس انجمن) باشد.
پ) پشت هر دو بخش اصیی بر های آراء باید سفید و ممهور به مهر انجمن و امضوای یکوی از اعضوای
هیئت رئیسه مجمع ،به انتخاب رئیس مجمع ،باشد.
ت) رنگ زمینه دو بخش اصیی بر های آراء باید متفاوت از یکودیگر باشوند و توسوط پرفوراا از یکودیگر
متمایز شده باشند تا امکان جدا کردن آنها از یکدیگر توسط اعضای انتخابکننده فراهم باشد.
ماده (:)14صندوق رای باید از جنسی شفاف ساخته شده باشد ،به گونهای که محتویات داخل آن بوه روشونی دیوده
شود .درب صندوق رای باید بالفاصیه پس از رسمیت جیسه مجمع با امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع و
ممهور به مهر انجمن در برابر دیدگان اعضای حاضر در مجمع پیمپ شود .صندوق رای باید تا پایان جیسه
مجمع روبروی میز هیئت رئیسه مجمع در معرض دید حاضران در مجمع باشد.
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ماده (:)15دارندگان حق رای به منظور اعمال رای خود مجازند نام حداکثر تا سه نفر از نامزدهای شورای عالی و نام
یک نفر از نامزدهای بازرس مندرج در فهرست نامزدهوای واجود شورایط انتخابوات را در بور رای خوود
بنویسند و آن را همراه با تهبر (جدا شده یا نشده) به صندوق رای اندازند.
فصلششم:شمارشآراءواعالمنتایج

ماده ( :)16پس از پایان یافتن جیسه مجمع ،شمارش آراء باید توسط هیئت رئیسه مجمع در هموان روز بالفاصویه در
محل برگزاری مجمع یا محیی دیگر بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجمع انجام شود.
تبصره :هیئت رئیسه مجمع در صورت صالحدید میتواند در فرایند شمارش آراء از کمک کارکنان دبیرخانه استفاده
کند.
ماده ( :)17پس از شکستن پیمپ صندوق رای توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه مجمع ،ابتدا تعداد بور هوای آراء
ماخوذه از صندوق رای شمارش میشود .تعداد بر های آراء شمردهشده بایود مسواوی یوا کمتور از تعوداد
اعضای حاضر در مجمع باشد .در غیر این صورت ،انتخابات باید بدون شمارش آراء طی صورتجیسوهای بوا
امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع باطل اعالم شود.
تبصره :هیئت رئیسه مجمع در هنگام شمارش آراء ،نسبت به پذیرش یا ابطال آرای مخودوش ،آرای بوا تعوداد نوام
بیش از تعداد مجاز ،یا آرای دارای نام نابص تصمیمگیری خواهد کرد .در هر صورت تصمیم هیئت رئیسوه
نباید منجر به تغییر نتیجه و رتبه انتخابشوندگان در انتخابات شود.
ماده ( :)18پس از پایان یافتن فرایند شمارش آراء ،نتیجه بهدستآمده طی صورتجیسه ای به امضای اعضای هیوات
رییسه مجمع می رسد .رئیس مجمع موظف است صورتجیسه مجمع ،بر های آراء مواخوذه ،و بور هوای
آراء استفادهنشده را به دبیرکل تحویل دهد و رسید کتبی دریافت کند.
ماده ( :)19دبیرخانه موظف است حداکثر تا ساعت ( 12دوازده) روز کاری پس از برگزاری مجموع نتوایج انتخابوات را
طی اطالعیه رسمی از طریق وبگاه به اطالع اعضواء برسواند .اطالعیوه موضووع ایون مواده بایود حودابل
دربردارنده موارد زیر باشد:
الف) ارجاع به آگهی فراخوان مجمع و آگهی فراخوان نامزدی در انتخابات (موضوع ماده  )5با ذکور تواریخ،
ساعت ،و محل برگزاری مجمع
ب) تعداد کل اعضای حاضر در مجمع و تعداد کل بر های آراء ماخوذه
پ) نام و نامخانوادگی نامزدها به همراه تعداد آراء هر یک از آنان به ترتی نزولی تعداد آراء
ت) تعداد کل آراء باطیه
ث) ذکر نام و نامخانوادگی سه نفر اول آراء به عنوان اعضاء اصیی و ذکر نام و نامخانوادگی سه نفور بعودی
آراء به عنوان اعضاء عییالبدل شورای عالی منتخ مجمع با رعایت تبصوره ذیول ایون مواده دربواره
رعایت نصاب اعضای خبره
ج) ذکر نام و نامخانوادگی نفر اول آراء بازرسان به عنوان بازرس اصیی و ذکر نام و نامخانوادگی نفر دوم آراء
بازرسان به عنوان بازرس عییالبدل منتخ مجمع

انجمن حسابداران خبره ایران

صفحه  5از 6

آییننامه نحوه انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان

مصوب جلسه مورخ  23دی  1397مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء

تبصره :در اجرای تبصره  2ماده  24اساسنامه ،اکثریت اعضای اصیی شورای عالی (حودابل پونج عضوو از نوه عضوو)
باید عضو خبره باشند .مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد؛ در اعالم اسامی بند ث بوان بوه ترتیو آراء،
عضو عییالبدل خبره جایگزین آخرین عضو اصیی که خبره نیست خواهد شد.

فصلهفتم:سایرموارد

ماده ( :)20دبیرخانه موظف است بالفاصیه پس از اعالم نتایج نهایی انتخابات پیگیریهای نزم را بوه منظوور ثبوت
تغییرات شورای عالی و بازرسان از طریق مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری انجام دهد.
ماده ( :)21دبیرخانه موظف است اوراق آراء ماخوذه و اوراق آراء استفادهنشده را به مدت یک سال از تواریخ برگوزاری
مجمع با رعایت اصول امنیتی و محرمانگی نگهداری کند .پس از این مدت ،اوراق مذکور بایود بوا رعایوت
محرمانگی مندرجات آنها امحاء شوند.

انجمن حسابداران خبره ایران
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