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النظام الداخمي لـ الجمعية العراقية لممحاسبين القانونيين)
يراد بالتعابير االتية المعاني المبينة ازائيا :
 الجمعية

الجمعية العراقية لممحاسبين القانونيين

 المنتسب

كل منتسب إلى الجمعية بموجب ىذا النظام

 المجمس

مجمس الجمعية

 المهنة

مينة مراقبة وتدقيق الحسابات

 السجل

السجل الخاص بالجمعية المعد لتسجيل اسماء األعضاء وعناوينيم

 النشرة

النشرة الدورية الصادرة عن الجمعية الخاصة بأسماء المنتسبين الذين يحق ليم مزاولة
المينة

 الهيئة العامة جميع المنتسبين المنتمين الى الجمعية
 المحاسب القانوني الشخص الحاصل عمى شيادة المحاسبة القانونية
 مراقب الحسابات المحاسب القانوني أو الحاصل عمى شيادة عميا في المحاسبة والحاصمين عمى تأىيل
مراقبة الحسابات
 .1اسم الجمعية  :الجمعية العراقية لممحاسبين القانونيين
Iraqi Association of Certified Accountants
 .2عنوان المكتب الرئيسي  :بغداد المنصور – شارع النقابات – بناية نقابة المحاسبين والمدققين ط1/
 .3صورة من شعار الجمعية وختم الجمعية :
 .4اهداف الجمعية تهدف الجمعية الى ما يمي :
 المساىمة في تقديم مقترحات لتنظيم عمل مزاولة مينة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق إلى الجيات ذاتالعالقة بما ينسجم مع احكام االنظمة والقوانين السارية في ىذا المجال.
 -المساىمة في التطور االقتصادي بالتعاون مع الجيات المختصة.
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 رفع المستوى الميني والعممي واالجتماعي لمنتسبييا والدفاع عن حقوقيم وضمان مستقبميم عند الشيخوخةوالمرض والعجز والبطالة.
 التعاون مع الجيات الرسمية والمؤسسات العممية والمنظمات المينية داخل العراق وخارجو في سبيل تحقيقاألىداف المشتركة
 تطوير قابمية وتحسين مستوى األداء ألعضاء الجمعية وبالتعاون مع الجيات المختصة. الزام اعضاء الجمعية بااللتزام بآداب السموك الميني. توعية المجتمع والحصول عمى ثقتو باستقامة وموضوعية واستقاللية األداء الميني لممنتسبين والمستوياتالعالية ألدائيم الميني.
 اقامة الدورات واالختبارات الالزمة ألغراض تحديث المعمومات والترقية. .5وسائل تحقيق اهداف الجمعية :
 وضع الييكل التنظيمي إلدارة الجمعية وتحديد المسؤوليات والصالحيات الخاصة لكل تشكيل داخمو. تييئة مقر مناسب لمجمعية والفروع في المستقبل لتمكينيا من تحقيق اىدافيا. تشكيل المجان المقتضية لتسيير نشاط الجمعية. تأسيس مكتبة عممية متخصصة بالمينة واصدار مجمة مينية وعممية تعنى بشؤونيا. اقامة المؤتمرات والندوات والحمقات الدراسية ،وتشجيع تأليف الكتب واعداد البحوث ذات الصمة بالمينة. وضع الموازنة المالية لموارد ونفقات الجمعية الالزمة ألداء مياميا وليا في سبيل ذلك قبول المنح واليداياوالتبرعات من الجيات الرسمية والمنظمات واألفراد.
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 .6شروط العضوية :
تمنح العضوية في الجمعية والواردة شروطيا ادناه بقرار من مجمس الجمعية وكالتالي:
 أن يكون عراقي الجنسية أو مقيماً في العراق. أن يكون قد اتم الثامنة عشر من عمره وكامل األىمية القانونية. أن يقبل بالنظام الداخمي كتابة. االعضاء الحاليين من كافة مراقبي الحسابات المجازين في العراق عمى ان يكون حاصل عمى شيادة عميافي المحاسبة.
 كافة المحاسبين القانونيين المؤىمين من العراقيين الذين يقومون حاليا بممارسة عمميم الميني في القطاعينالعام والخاص وحاصل عمى احدى شيادات المحاسبة القانونية المعترف بيا من قبل الجمعية.
 االعضاء الجدد من المحاسبين القانونيين ومراقبي الحسابات العراقيين من خريجي المعاىد والجمعيات التالية: المعيد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية  -العراق.
 المعيد العربي لممحاسبين القانونيين.
 المعيد األمريكي لممحاسبين القانونيين.
 معيد المحاسبين القانونيين في انكمت ار وويمز.
 جمعية المحاسبين القانونيين في المممكة المتحدة.
 المعاىد والجمعيات األخرى المشابية والمعادلة شيادتيا لشيادة المعاىد الوارد ذكرىا اعاله.
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 يتوجب عمى جميع خريجي المعاىد غير العراقية (عدا خريجي المعيد العربي لممحاسبين القانونيين فيالعراق) ممن يرغبون في ممارسة مينة مراقبة وتدقيق الحسابات تجاوز االختبارات التي يعدىا المجمس في

المواضيع التالية:

 قانون الشركات.
 القوانين المالية والضريبية.
 اي مواد أخرى ذات صمة يرتأييا مجمس الجمعية.
 تقتصر عضوية الجمعية عمى األشخاص الطبيعيين العراقيين والمقيمين في العراق. يحق لممنتسبين من مراقبي الحسابات القيام بتمثيل شركات التدقيق غير العراقية والدخول في مشاركات معتمك الشركات وفقاً لتعميمات يصدرىا المجمس بيذا الخصوص.

 يتم معادلة الشيادة المقدمة من قبل طالب االنتساب الى الجمعية من قبل و ازرة التعميم العالي والبحث العمميلجميورية العراق.

 .7حاالت انتهاء العضوية :
تمغي العضوية في الحاالت التالية:
 االستقالة من الجمعية. اذا أساء العضو لمجمعية او اضر بسمعتيا. عدم التزام العضو بأنظمة الجمعية ولوائحيا الداخمية. االستمرار بمخالفة انظمة وقواعد السموك الميني بالرغم من تجميد عضويتو. .8حقوق االعضاء :
 بعد المصادقة عمى قبول العضوية من قبل المجمس فان كل منتسب يصبح مؤىال لمحصول عمى شيادة تؤيدكونو عضوا في الجمعية ،ويتم اصدار شيادة العضوية بعد دفع االجور المترتب عميو.

 يتم اعادة شيادة العضوية الى امانة سر الجمعية في حالة تجميدىا او الغاءىا. يخول عضو الجمعية باستخدام لقب او صفة عضو الجمعية العراقية لممحاسبين القانونيين.4من11
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 .9واجبات االعضاء :

 االلتزام بقواعد السموك الميني والتشريعات النافذة المنظمة لمعمل الميني. استكمال متطمبات نظام التعميم المستمر التي يضعيا المجمس واجتياز اية اختبارات يعدىا. تسديد االلتزامات المقررة من قبل المجمس. .11الهيئة العامة :
وىي اعمى سمطة في الجمعية وتتكون من كل األشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتسديد كافة اشتراكاتيم واالعضاء في
الجمعية .ويتم الدعوة الى اجتماع الييئة العامة سنويا لممصادقة عمى ما يمي:
 انتخاب مجمس الجمعية إلدارة الجمعية مرة كل ثالث سنوات. تقرير مجمس الجمعية عن نشاطو وأداؤه. القوائم المالية المدققة لمسنة السابقة. الموازنة التخطيطية. تعيين مراقب حسابات وتحديد اجوره. اية امور اخرى مستجدة. المجمس وبناء عمى طمب ما ال يقل عن  %22من عدد المنتسبين الدعوة إلى اجتماع ىيئة عامة الجتماع
غير عادي اذا ما دعت الحاجة اليو.
 .11الهيئة االدارية (مجمس الجمعية) :
 يتولى ادارة الجمعية مجمس يتألف من تسعة أعضاء اصميين عمى األقل خمسة منيم مراقبي حسابات .واربعةاحتياط يتم انتخابيم من قبل الييئة العامة لمدة  3سنوات تقويمية وعمى المرشح أن تتوفر فيو الشروط التالية:
 كامل األىمية المدنية.
 غير محكوم عميو عن جريمة مخمة بالشرف.
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 ان ال يكون قد صدر بحقو قرار تأديبياً أو انضباطياً ولمدة ال تقل عن خمسة سنوات قبل تاريخ الترشيح.
 أن يكون قد مضى عمى حصولو عمى شيادة المحاسبة القانونية فترة ال تقل عن عشرة سنوات.
 قد أوفى بالتزاماتو المالية المنصوص عمييا في نظام الجمعية.
 أن ال يكون المرشح اشغل عضوية المجمس الدورتين متعاقبتين.
 يدعو المجمس الذي انتيت دورتو االنتخابية اعضاء الييئة العامة النتخاب اعضاء المجمس في مكان
وزمان معينين يحدد من قبل الييئة االدارية (مجمس الجمعية) قبل فترة ال تقل عن ثالثون يوماً من تاريخ
اجراء االنتخابات وفي حالة عدم حصول النصاب في االجتماع األول بحضور اكثر من نصف اعضاء

الييئة العامة يؤجل االجتماع الى نفس اليوم من األسبوع الذي يميو ويتم االقتراع حينئذ بمن حضر من
اعضاء الييئة العامة.
 يقوم المجمس وخالل اسبوع من انتخابو بعقد أولى جمساتو وينتخب الرئيس ونائب الرئيس وامين السر ويتم
توزيع الميام بين أعضائو بحسب متطمبات النظام.

 صالحيات الهيئة االدارية (مجمس الجمعية).
 العمل عمى تحقيق أىداف الجمعية وتقديم المقترحات ألي تعديل بالنظام الداخمي ورفعو إلى الييئة العامةلممصادقة عميو.
 تنفيذ مقررات الييئة العامة لمجمعية. تعيين مستخدمي الجمعية وتحديد اجورىم وترقيتيم. البت في طمبات االنتساب واقرار قبول االعضاء وشطب األعضاء من السجل. اختيار ممثمي الجمعية في المجان الرسمية وغيرىا. -البت في استقالة رئيس الجمعية أو نائبو او اي عضو ىيئة ادارية.
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 ادارة اموال الجمعية وتحصيل بدالت االنتساب واالشتراك وقبول التبرعات واألمانات وصرف النفقاتالضرورية إلدارة شؤون الجمعية.
 تشكيل ما يراه من لجان لمساعدتو في تنفيذ ميامو وحسب الحاجة وألغراض محدده ،عمى أن تحدد ميامياوصالحياتيا بتعميمات.
 .12صالحيات رئيس الجمعية (الهيئة االدارية) :
 ترأس اجتماعات مجمس الجمعية والييئة العامة. تمثيل الجمعية امام الجيات القضائية واالدارية والييئات الرسمية واألىمية. المصادقة عمى المعامالت والوثائق الخاصة بالجمعية. ممارسة كافة الصالحيات األخرى التي يخوليا مجمس الجمعية لو. تخويل بعض الصالحيات الى من ينسبو من االعضاء بموافقة المجمس. .13صالحيات نائب رئيس الجمعية :
 في حالة تغيب رئيس الجمعية ينوب عنو نائب الرئيس واذا شغر منصب رئيس الجمعية ألي سبب كان يحلمحمو نائب الرئيس.
 اذا فقد رئيس الجمعية أو نائبو او اي عضو في المجمس احد الشروط الالزمة النتخابو واذا تغيب عنحضور جمسات المجمس لثالث مرات متتالية بدون عذر مقبول يصدر المجمس ق ارره باعتباره مستقيال.
 .14الصالحيات المفصمة لألقسام :
 امانة السر :ويرأسيا احد اعضاء مجمس الجمعية (الييئة االدارية) وتختص: تنفيذ ق اررات الييئة العامة لمجمعية.
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 تنفيذ ق اررات مجمس الجمعية.
 ادارة قسم االعضاء والذي يختص باألعضاء الحاليين والسابقين وبناء برنامج متكامل إلدارة ىذا القسم.
 ادارة الحسابات والشؤون اإلدارية ،يقوم باستالم االيرادات المتحصمة من التبرعات لمجمعية وتحديد
المصاريف الواجب صرفيا ووفقا لمموازنة المحددة من قبل المجمس والمصادق عمييا من قبل الجمعية .أما
القسم االداري فيحدد فيو استالم المخاطبات الخاصة بالجمعية والمخاطبات الصادرة من الجمعية الى

االخرين وبناء نظام توثيقي لمحفاظ عمى ىذه الوثائق.
 .15الجهة التي تعين الموظفين :

 يقوم المجمس بتحديد حاجة الجمعية من الكوادر الوظيفية. يوقع رئيس المجمس او من يحل محمو توظيف الموظفين وتحديد اجورىم. لرئيس المجمس او من يحل محمو انياء خدمات الموظفين. .16الية االجتماعات بشكل مفصل :
 تنعقد اجتماعات المجمس دوريا عمى أن ال تقل عن اجتماع واحد في الشير الواحد يكون النصاب حاض ار عند حضور ثمثي االعضاء وتتخذ الق اررات بنصف عدد االعضاء  ۱+وفي حالةتساوي األصوات يرجح الرأي الذي صوت لو الرئيس
 تمسك امانة السر سجال لتدوين محاضر جمسات المجمس والق اررات المتخذة ومتابعة تنفيذىا وتعرض عمىالمجمس لمتوقيع في الجمسة الالحقة.
 -يعتبر المحضر الموقع من قبل الجميع او غالبية األعضاء نافذاً وواجب التطبيق.
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 .17الية االنتخابات بشكل مفصل :

 يدعو المجمس الذي انتيت دورتو الييئة العامة لالجتماع النتخاب اعضاء مجمس الجمعية في مكان وزمانمعينين قبل فترة ال تقل عن ثالثون يوماً من تاريخ اجراء االنتخابات.

 في حالة عدم حصول النصاب في االجتماع األول بحضور اكثر من نصف اعضاء الييئة العامة يؤجلاالجتماع إلى نفس اليوم من األسبوع التالي ويتم االقتراع حينئذ بمن حضر من اجتماع الييئة العامة.

 -يتقدم االعضاء الراغبون بالترشيح الى امانة السر لممجمس لغرض استالم وامالء االستمارة بالترشيح ممن

تتوفر فييم الشروط المنصوصة خالل مدة ثالثون يوماً عمى أن تقدم الى امانة السر قبل خمسة عشر يوماً

من تاريخ االنتخابات.

 تتولى امانة السر بتييئة قوائ م االعضاء الذين يحق ليم االنتخاب والذين اوفو بكافة االلتزامات وتقدم الىالمجنة المشرفة عمى االنتخاب.
 تجري االنتخابات بحضور قاضي او بحضور محامي مجاز من نقابة المحامين. تنتخب الييئة العامة من بين الحاضرين ثالث اعضاء لغرض اإلشراف عمى اجراءات االنتخابات وتدقيققوائم الناخبين وفرز األصوات واعداد التقرير النيائي لالنتخابات بمساعدة امانة سر الجمعية او من ترتأييم

من اعضاء الييئة العامة عمى أن يوقع من قبل القاضي او المحامي العضو في نقابة المحامين والمجنة
المشرفة عمى االنتخابات ومصادقة المؤسسين وتعتبر عممية االنتخابات مستوفية لمشروط القانونية ويعتبر

المجمس الجديد قائماً
 يحق لكل عضو ترشيح ما ال يزيد عن تسعة أسماء من المرشحين المعمنة اسماءىم ويستبعد اي اسم مكررفي االستمارة.

 يعتبر األعضاء التسعة الحائزين عمى اعمى األصوات حسب التسمسل اعضاء اصميين في المجمس بعد فرزاألصوات واألعضاء األربعة المذين يموىم أعضاء احتياط.

 -يقوم رئيس المجمس بإدارة اجتماع الييئة العامة وفقا لجدول األعمال المقر من قبميا.
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 يقوم المجمس الجديد في اول اجتماع وخالل مدة اسبوع من المصادقة عمى نتائج االنتخابات واجراء عمميةانتخاب جديدة الختيار رئيس الييئة االدارية ونائبو وأمين السر وتوزيع الواجبات بين اعضاء المجمس.

 .18آلية اتخاذ الق اررات اإلدارية :
 يكون النصاب حاصال عن حضور ثمثي االعضاء أما الق اررات االدارية فتتخذ بنصف عدد الحاضرين 1+وفي حال تساوي األصوات يرجح الراي الذي صوت لو الرئيس.
 تمسك امانة السر سجال لتدوين محاضر جمسات المجمس والق اررات المتخذة ومتابعة تنفيذه وتعرض عمىالمجمس لمتوقيع في االجتماع الالحق ويعتبر توقيع المحضر من غالبية اعضاء المجمس واجب التطبيق
وتكون امانة السر مسؤولة عن ىذا التطبيق.
 .19آلية تعديل النظام الداخمي :
 لممجمس اقتراح تعديالت عمى النظام الداخمي وتعرض عمى الييئة العامة وتقوم الييئة العامة بالتقريربالموافقة من عدمو بأغمبية الحاضرين تجسيدا العتبار أن الييئة العامة ىي اعمى سمطة في الجمعية.
 .21الموارد المالية لمجمعية :
 اجور انتساب األعضاء ومقداره  ۱۱۱۱۱دينار. اجور االشتراك السنوي لممحاسب القانوني  02222دينار خمسون الف دينار. اجور االشتراك السنوي لممحاسب القانوني او مراقب الحسابات 02222دينار خمسون الف دينار.

(غير مزاول لمينة مراقبة الحسابات)

 أجور االشتراك السنوي لممحاسب القانوني او مراقب الحسابات (مزاول لمينة مراقبة الحسابات) 102222دينار مائة وخمسون الف دينار.
 اجور خدمات عمى تأييدات ومعامالت خاصة بأعضاء الجمعية. التبرعات والمنح. ريع المشاريع واالستثمارات التي تقوم بيا الجمعية. يقدم تقرير مفصل بيذه الفقرة الى الييئة العامة سنويا. -كما يمكن لمجمس االدارة تعديل األجور وحسب ما تقتضيو الحاجة.
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 .21حل الجمعية :

 باعتبار ان الييئة العامة ىي اعمى سمطة في الجمعية فميا وحدىا الحق في أي قرار بالحل او االندماج اوالتجزئة ونقل االموال داخل الجمعية فقط ويتم تحديد دقيق الوصف لكل حالة من ىذه الحاالت بموافقة نصف
عدد اعضاء الجمعية .۱+
 يتم من قبل الييئة العامة عند اقرارىا حل الجمعية تحديد الجمعية التي ستؤول الييا اموال موجودات الجمعيةعمى أن تكون متشابية من حيث األىداف والنشاط ومسجمة لدى دائرة المنظمات ويتم اشعار دائرة المنظمات
غير الحكومية خالل  ۰۱يوم من تاريخ اتخاذ القرار من قبل الييئة العامة.
 .22أحكام أخرى :
 تعمق أحكام اية فقرة في ىذا النظام في حال تعارضيا مع احكام نظام ممارسة مينة مراقبة وتدقيق الحساباترقم ( )3لسنة  ۱۱۱۱المعدل واية تعديالت الحقة ليذا النظام.
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